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Σας ευχαριστούµε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουµε στην οικογένεια των
προγραµµάτων ΙΡΙ∆Α®. Το εγχειρίδιο χρήσης που παραλάβατε, παρέχει έναν πλήρη
οδηγό για όλες τις βασικές λειτουργίες του προϊόντος και τις εργασίες, που µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε µέσα από αυτό. Κατά την αρχική εγκατάσταση του λογισµικού,
υπάρχουν κάποιες γενικές διαδικασίες, µε τις οποίες πρέπει να εξοικειωθείτε. Οι
διαδικασίες αυτές, καθιστούν το προϊόν σας, ευκολότερο, στη χρήση, και περισσότερο
λειτουργικό.
Όλες οι αγορές των προϊόντων λογισµικού της ΟΜΙΚΡΟΝ, συνοδεύονται από ένα
δωρεάν αριθµό εκπαιδευτικών σεµιναρίων, τα οποία θα σας εισαγάγουν και θα σας
εξοικειώσουν µε την επιχειρηµατική λογική των τµηµάτων του λογισµικού που
επιλέξατε.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης, µπορεί να αλλάξουν, χωρίς
προειδοποίηση.

Πνευµατικά δικαιώµατα
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή ή ανατύπωση, µέρους ή όλων αυτών των
προγραµµάτων καθώς και των εγχειριδίων των σηµειώσεων των δισκετών, των CD, των DVD και
των memory stick, που τα συνοδεύουν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια του
κατασκευαστή. Όλα τα σήµατα και οι ονοµασίες των προγραµµάτων αυτών, αποτελούν εµπορική
& βιοµηχανική ιδιοκτησία του κατασκευαστή. Κάθε ενέργεια αντιγραφής αποτελεί παράβαση των
νόµων για την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων (N.2121/93) ή των κατατεθέντων
σηµάτων (Ν.2239/94) και διώκεται ποινικά. Ο κατασκευαστής απαγορεύει την χρήση αυτών των
προγραµµάτων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή διαφορετικό από αυτόν που του δηλώθηκε σαν αρχική
διεύθυνση εγκατάστασης. Απαγορεύει επίσης την εκχώρηση ή την πώληση σε τρίτους κάθε
δικαιώµατος χρήσης και συντήρησης των προγραµµάτων αυτών, χωρίς την έγγραφη άδεια του. Ο
κατασκευαστής δεν πωλεί τα προγράµµατα του στον πελάτη αλλά του παραχωρεί, µε πληρωµή, το
δικαίωµα της προσωπικής άδειας να τα χρησιµοποιεί. Ο πελάτης αποκτά µόνο την κυριότητα του
υλικού (δισκέττες, CD, DVD, οδηγίες, κ.λπ.) που του παραδόθηκαν. Ο κατασκευαστής διατηρεί
ακέραια όλα τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης των προγραµµάτων (πνευµατικά, περιουσιακά, ηθικά
και συγγενικά). Για την καταπολέµηση της παράνοµης αντιγραφής τα προγράµµατα
ταυτοποιούνται µοναδικά µε τα στοιχεία του νόµιµου χρήστη. Η ταυτοποίηση αυτή επιτυγχάνεται
µε το µπλοκάρισµα των προγραµµάτων σε αραιά χρονικά διαστήµατα. Για την απεµπλοκή τα
προγράµµατα απαιτούν ένα ηλεκτρονικό κλειδί ξεκλειδώµατος. Το κλειδί αυτό ο κατασκευαστής
το παραδίδει στον νόµιµο χρήστη ακόµα και εάν έχει διακοπεί η συνεργασία τους, µε µοναδική
προυπόθεση να έχει εξοφληθεί πλήρως το νόµιµο τιµολόγιο απόκτησης των προγραµµάτων. Ο
κατασκευαστής, επιφυλασσόµενος κάθε περαιτέρω δικαιώµατος του, µπορεί να αρνηθεί να
παραδώσει το κλειδί, εάν διαπιστώσει ότι ο νόµιµος χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος χρησιµοποιεί
τα προγράµµατα και τις υπηρεσίες που τα συνοδεύουν για να παραβαίνει τους νόµους, τους
ηθικούς κανόνες και τα όρια ευπρέπειας.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Η ΙΡΙ∆Α® είναι ένα ιδιαίτερα εξελιγµένo λογισµικό, για την ολοκληρωµένη διαχείριση
σύγχρονων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Είναι ικανή να προσφέρει σηµαντική µείωση
του χρόνου και κόστους παραγωγής, ταχύτητα στην υλοποίηση αποφάσεων και
συµφωνιών, εγκυρότητα και ελαχιστοποίηση παραλείψεων και λαθών. ∆ιαθέτει
ισχυρότατα χαρακτηριστικά και προσαρµόζεται εύκολα σε κάθε επιχειρηµατική
ιδιαιτερότητα και ανάγκη.
Στις επόµενες σελίδες περιγράφονται αναλυτικά όλες οι δυνατότητες και οι λειτουργίες
του λογισµικού. Είναι πιθανό, κάποιες από αυτές, να µη περιλαµβάνονται στην
σύνθεση που εσείς επιλέξατε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Τελική
Άδεια Χρήσης του λογισµικού σας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
•
•
•
•

•
•
•

•

ολοκληρωµένη διαχείριση πελατολογίου
εορτολόγιο, γενεθλιολόγιο, διευθυνσιογράφος, αυτοκόλλητες ετικέτες
εξελιγµένο σύστηµα αυτόµατης ατοµικής και µαζικής αποστολής SMS
παρακολούθηση προσφορών, αιτήσεων, συµβολαίων, ανανεωτηρίων, δόσεων,
αποδείξεων, προσθέτων πράξεων, ακυρώσεων, δανείων, πιστωτικών καρτών,
συνδροµών, χρηµατιστηριακών πράξεων, συνδροµών, κ.λπ.
παρακολούθηση ταµείου εισπράξεων και πληρωµών. Εκτύπωση αποδείξεων σε
µηχανογραφικό έντυπο ή απλό χαρτί Α4
ληξιάρια, ανείσπρακτα, άκυρα
λογιστική παρακολούθηση µε πλήρη καταγραφή για κάθε ασφαλιστικό
παραστατικό ανά εταιρία, συνεργάτη, εισπράκτορα, ασφαλιζόµενο, ασφαλιστικό
πακέτο, κάλυψη
έτοιµες βάσεις δεδοµένων για άµεση λειτουργία (πόλεις, επαγγέλµατα, χρήσεις,
χρώµατα, κ.λπ.) µε στοιχεία υψηλής ακρίβειας

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
•

•
•
•

σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (E.R.P.). Καταγραφή όλων των
προσωπικών και ευαίσθητων πληροφοριών για κάθε υποψήφιο ή ενεργό πελάτη (ο
ιδανικός ορισµός της έννοιας «ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ», µε την
υλοποίηση της λογικής «ΠΡΟΣΩΠΑ», σχεδιάστηκε για πρώτη φορά το 1995, από
την ΟΜΙΚΡΟΝ και υιοθετήθηκε, ως ιδέα από πολλούς κατασκευαστές
προγραµµάτων)
σύνδεση µε το Ms_Word® και το Ms_Excel®
σύνδεση µε οπτικό σαρωτή εγγράφων (scanner, camera) για την διαχείριση και την
ηλεκτρονική αρχειοθέτηση φωτογραφιών και εγγράφων
καταχώρηση εισπράξεων και πληρωµών, χωρίς την ύπαρξη συµβολαίων
(προκαταβολές). Αυτόµατος συµψηφισµός αυτών των εγγραφών µε το νέο
συµβόλαιο
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•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

δυνατότητες µετασχηµατισµού των παραστατικών από τον ένα τύπο στον άλλο
ενηλικιώσεις χρεωστικών υπολοίπων συνεργατών
οικονοµικές υποχρεώσεις, ηµερολόγια, ισοζύγια
επιλογή των ασφαλιστικών προϊόντων (πακέτων) όπως και των καλύψεων ανά
πακέτο. Στα πακέτα είναι δυνατό να οριστούν και να σχεδιαστούν όλα τα
επιµέρους στοιχεία που περιγράφουν τον κίνδυνο (έδρα, ίπποι, χρήση, µήκος
πλοίου, διεύθυνση, παρατηρήσεις, µέτρα πυρασφάλειας, κ.λπ.)
µητρώο συµβολαίων και ζηµιών, εναρµονισµένα στις απαιτήσεις της εφορίας
δελτία παραλαβής παραστατικών και διαχείριση µητρώου παραλαβών
προµήθειες εισερχόµενες και εξερχόµενες σε πολλαπλά επίπεδα (στα καθαρά, στα
µικτά, σε ποσό ευρώ, επί εισπράξεων, επί δεδουλευµένων, επί µη δεδουλευµένων,
προµήθειες ζωικών συµβολαίων, «ενηλικιώσεις» προµηθειών, ειδικές συµφωνίες,
φόροι, κ.λπ.). Παρακολούθηση ανά ηµερολογιακό διάστηµα, εταιρία, ασφαλιστικό
πακέτο, συνεργάτη, εισπράκτορα, κάλυψη, συµβόλαιο, κάλυψη ανά συµβόλαιο
διαχείριση συνεργατών σε Α’ ΕΠΙΠΕ∆Ο. Τρεις κατηγορίες συνεργατών.
Ανάπτυξη προµηθειών χωρίς την δοµή «δέντρου»
ειδικό καταγραφικό σύστηµα για την ολοκληρωµένη παρακολούθηση των
µεταβολών στα βασικά στοιχεία των παραστατικών
διαχείριση συνεργατών σε Β΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο. Ανάπτυξη προµηθειών συνεργατών µε
δοµή «δέντρου». Απεριόριστος αριθµός κατηγοριών συνεργατών (ασφαλιστές,
unit, manager, δόκιµοι, πρακτορεία, εισπράκτορες, κ.λπ.). ∆υνατότητες για
πολλαπλά «δέντρα» σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ειδικά πρόσθετα Bonus
σε 3 επίπεδα. ∆υνατότητα απόδοσης προµηθειών επί της εισερχόµενης προµήθειας
που λαµβάνει η έδρα
ιστορικότητα συµβολαίων, αποτύπωση «τελευταίας εικόνας» και «επόµενης
ανανέωσης»
αναλυτική παρακολούθηση εντολών (πραγµατογνωµοσύνες), ζηµιών, ανακλήσεων
και µεταβολών σε όλους τους κλάδους. ∆ιαχείριση πληρωµών, καταγραφή
ζηµιωθέντων (προσώπων και πραγµάτων), σύνδεση δικηγόρων, απόδοση
χαρτοσήµου, έλεγχος ασφαλιστικών ταµείων, πραγµατογνώµονες, δικαστήρια,
συνεργεία, κ.λπ.
πραγµατογνωµοσύνες, ανταλλακτικά, σχετιζόµενα έγγραφα, αξιολογήσεις,
σχεδιαγράµµατα, φωτογραφίες, εκτύπωση πραγµατογνωµοσύνης, εκτύπωση
προασφαλιστικού, κ.λπ.
ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης αξιογράφων (γραµµάτια, επιταγές,
πιστωτικές, κ.λπ.). Σύνδεση µε συµβόλαια, ζηµιές και λογιστήριο
σύστηµα δηµιουργίας λογιστικών εγγραφών για επιχειρήσεις µε βιβλία Β’
κατηγορίας (έξοδα, λογαριασµοί, µισθοδοσία, κ.λπ.)
ειδικά προγράµµατα µαζικών ενεργειών µε σύνθετες λειτουργίες
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ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

συγκριτική τιµολόγηση, ανάµεσα σε δεκάδες ασφαλιστικές εταιρίες, µε κάθε
δυνατή παράµετρο και οριακή ακρίβεια
έκδοση συµβολαίων, αντασφαλιστηρίων, συνασφαλιστηρίων και πιστοποιητικών
ασφάλισης (cover notes). Ειδικές διαδικασίες για καθηµερινή έκδοση µεγάλου
όγκου εγγράφων σε πολλούς εκτυπωτές
µαζική παραγωγή για όλους τους τύπους των ασφαλιστικών εγγράφων. Αυτόµατος
και ακριβής υπολογισµός ασφαλίστρων. Αυτόµατος και ακριβής υπολογισµός
διαφορών στις πρόσθετες πράξεις
µεταφορά παραγωγής από εταιρία σε εταιρία και από συνεργάτη σε συνεργάτη
αυτόµατη «γεφύρωση» µε οποιοδήποτε λογιστικό πρόγραµµα. ∆υνατότητα
προσαρµογής για α) πρακτορείο β) µεσιτική εταιρία γ) ασφαλιστική εταιρία δ)
όλες τις µορφές ταυτόχρονα. Όλες οι εγγραφές είναι δυνατό να αποτυπωθούν σε
λογιστικά άρθρα. Τα άρθρα αυτά µπορούν να επηρεαστούν, πριν µεταφερθούν στο
λογιστικό πρόγραµµα
ηλεκτρονική αποτύπωση των συµβολαίων µε bar code
ισχυρότατο κύκλωµα απόδοσης BONUS (bonus παραγωγής, loss ratio, συνθέσεις
χαρτοφυλακίου, ποιότητα χαρτοφυλακίου, στρατολογήσεις, κ.λπ.)
εκτύπωση ταχυπληρωµών και αντικαταβολών. Αυτόµατη ενηµέρωση από ΕΛ.ΤΑ.
εξαγωγή και εισαγωγή στοιχείων για επικοινωνίες µε διαφορετικά µηχανογραφικά
συστήµατα ή µεταφορές δεδοµένων (Ms_Access®, Ms_Word®, Ms_Excel®,
Ms_Query®, κ.λπ.)
αυτόµατη εισαγωγή στοιχείων από τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες
διπλή-παράλληλη καταχώρηση συµβολαίων για αυτόµατη αναζήτηση
λανθασµένων καταχωρήσεων (η µέθοδος εφαρµόζεται σε τράπεζες στα υπουργεία
οικονοµικών, παιδείας, κ.λπ.)
ενηµέρωση γραφείου διεθνούς ασφάλισης
ενηµέρωση και επικοινωνία µε την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών/Υ.Σ.Α.Ε.
εισαγωγή των στοιχείων από το παλαιό σας πρόγραµµα
ειδικό καταγραφικό σύστηµα για την ολοκληρωµένη παρακολούθηση των
ενεργειών του κάθε χρήστη
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Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•
•

•

•

•

•

•

δυνατότητες συνθέσεων πιστοποιητικών ασφάλισης (cover notes) και εκτύπωση σε
ενιαίο ειδικό έντυπο
αυτόµατη παραγωγή ανανεωτηρίων. Το υποσύστηµα αυτό, δηµιουργεί τις νέες
εγγραφές και υπολογίζει τα νέα ασφάλιστρα. Λαµβάνει υπόψη του κάθε δυνατή
παράµετρο (ζηµιές, Β.Μ, ηλικία, κ.λπ.)
αυτόµατη παραγωγή προτάσεων. Μεταφορά των συµβολαίων από µία
ασφαλιστική εταιρία σε µία άλλη µε ένα πλήκτρο. ∆υνατότητα µαζικής εκτύπωσης
αυτών των προτάσεων. ∆υνατότητα εξαγωγής των προτάσεων αυτών σε
ηλεκτρονικό αρχείο
αυτόµατη παραγωγή πρόσθετων πράξεων. Το υποσύστηµα αυτό, υπολογίζει
αυτόµατα τα ασφάλιστρα και µπορεί να τα αναλογίζει σε ηµέρες. Λαµβάνει υπόψη
του όλες τις παραµέτρους (ζηµιές, Β.Μ, ηλικία, κ.λπ.)
σύστηµα ανάπτυξης τιµολογίων (expert system). Το υποσύστηµα αυτό, είναι
µοναδικό διότι µπορεί να διδαχθεί, από τον χρήστη την συµπεριφορά σε κάθε
παράµετρο τιµολόγησης. Μπορεί να εφαρµοστεί για κάθε ασφαλιστική εταιρία και
η ανάπτυξη είναι δυνατό να γίνει για οποιοδήποτε πεδίο, που βρίσκεται µέσα στην
εφαρµογή (π.χ. χρώµα αυτοκινήτου, µόρφωση ασφαλιζόµενου, οικογενειακή
κατάσταση ασφαλιζόµενου, ηµεροµηνία γέννησης, ηλικία αυτοκινήτου, κ.λπ.)
ολοκληρωµένο σύστηµα δηµιουργίας λογιστικών εγγραφών. Με το υποσύστηµα
αυτό, είναι δυνατό να παραχθούν όλα τα λογιστικά άρθρα, που χρειάζεται µία
επιχείρηση µε βιβλία Β’ κατηγορίας (έξοδα, λογαριασµοί, µισθοδοσία, κ.λπ.)
δυνατότητα σύνδεσης µε ειδική δικτυακή πύλη, όπου οι συνεργάτες καταχωρούν
τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά. Aποµακρυσµένα υποκαταστήµατα εκδίδουν τα
συµβόλαια, ενώ οι συνεργάτες, αλλά και οι ασφαλιζόµενοι, µπορούν να
ενηµερώνονται για την κατάσταση των συµβολαίων τους και τις οικονοµικές τους
υποχρεώσεις
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∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ MΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΘΕΣΗ
•
•
•
•

•

•

•

αυτόµατη ενηµέρωση από το internet (Live Update)
διαχείριση χρηστών, µε σύνθετους περιορισµούς των δυνατοτήτων τους
ειδική µέθοδος αποθήκευσης των αρχείων (back-up). Απόλυτη ασφάλεια, ώστε να
µην «χαθούν» ποτέ τα δεδοµένα σας
ποικιλία από ολοκληρωµένες λίστες, που λειτουργούν µε σύνθετα ερωτήµατα,
δυναµικά φίλτρα, οριζόµενες µεθόδους ταξινόµησης και πολλαπλά επίπεδα
συνόλων
πραγµατική on-line σχεδίαση σε κάθε επίπεδο. Όλες οι εργασίες είναι αυτόµατες
και δεν «µπλοκάρονται». Οι εγγραφές µεταβάλλονται ή ακυρώνονται (ανά πάσα
στιγµή) χωρίς να δηµιουργούν προβλήµατα
WINDOWS τεχνολογία, γραφικό περιβάλλον µε τη χρήση σύγχρονων εργαλείων
(Ms_C++®, Netexpress®, Crystal Report®, Ms_V-Basic®). Real Client/Server
(R.P.C. control). ∆υνατότητα για εγκατάσταση µε ORACLE® ή SYBASE®
υποστήριξη µορφών δεδοµένων για την άµεση εισαγωγή, εξαγωγή και σύνδεση µε
Ms_Accessυ, Ms_Wordυ, Ms_Excel®, Ms_Query®, PDF, κείµενο TXT και όλες
τις βάσεις δεδοµένων που είναι συµβατές µε O.DB.C.

© ΟΜΙΚΡΟΝ Μηχανογραφική ®

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

10

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
•
•

•
•
•
•
•
•
•

σε εγκατάσταση από 1 έως 10 τερµατικά, λειτουργικό σύστηµα, Windows_10,
Windows_8, Windows_7 ή Windows_Vista
για δικτυακές εγκαταστάσεις µε µεγάλους όγκους αρχείων και περισσότερα από 10
τερµατικά, λειτουργικό σύστηµα Microsoft Server 2016, Microsoft Server 2012,
Microsoft Server 2011, Microsoft Server 2008 ή SuSE_Linux
για κάθε τερµατικό, µνήµη RAM, τουλάχιστον 2 GΒ
για δικτυακές εγκαταστάσεις µε µεγάλους όγκους αρχείων και πολλά τερµατικά,
µνήµη RAM, για τον Server, µεγαλύτερη από 4 GΒ
για κάθε τερµατικό, ταχύτητα επεξεργαστή, τουλάχιστον 1 GHz
για δικτυακές εγκαταστάσεις µε µεγάλους όγκους αρχείων και πολλά τερµατικά,
ταχύτητα επεξεργαστή, για τον Server, µεγαλύτερη από 2 GHz
εκτυπωτή laser, inkjet ή dot-matrix
οδηγό CD-RW
δυνατότητα πρόσβασης στο internet
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ΕΙΣΟ∆ΟΣ
Μετά από την εγκατάσταση της ΙΡΙ∆ΑΣ®, το εικονίδιο ενεργοποίησης του λογισµικού
σας, βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή και έχει για φιγούρα µια µικρή
υδρόγειο. Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο για την ενεργοποιήση της.

Η είσοδος στο λογισµικό επιτρέπεται µόνο στα πρόσωπα που διαθέτουν έναν ενεργό
λογαριασµό εισόδου και γνωρίζουν τα στοιχεία της ταυτοποίησης.
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Η πιστοποίηση ενός προσώπου γίνεται µε την χρήση δύο στοιχείων. Το πρώτο στοιχείο
(σηµ.1) είναι το όνοµα του χρήστη (συνδιασµός από 2 χαρακτήρες) και το δεύτερο
στοιχείο (σηµ.3) είναι ο µυστικός κωδικός PIN (αριθµητικός συνδιασµός από 4 ψηφία).
Τα δύο στοιχεία ταυτοποίησης προκαθορίζονται από τον διαχειριστή του συστήµατος, ο
οποίος και διαµορφώνει τα δικαιώµατα κάθε προσώπου µέσα στο λογισµικό.

•

για να είναι δυνατή η χρήση του λογισµικού, αµέσως µετά από την αρχική του
εγκατάσταση, υπάρχουν δύο έτοιµα προκατασκευασµένα ονόµατα χρηστών, χωρίς
µυστικούς κωδικούς. Οι δυο προκατασκευασµένοι χρήστες (σηµ.2), είναι ο SA
(διαχειριστής/System Administrator) και ο 01 (ειδικός χρήστης). O SA µπορεί να
κάνει τα πάντα, ενώ ο 01 µπορεί να κάνει τα πάντα (εκτός από το να δηµιουργεί
χρήστες)

•

µετά από την αρχική είσοδο στο λογισµικό θα πρέπει να φροντίσετε να εισαγάγετε
µυστικούς κωδικούς (PIN), στους δυο προκατασκευασµένους χρήστες

•

για να εισαγάγετε για πρώτη φορά µυστικό κωδικό (PIN), στον SA, θα πρέπει να
εισέλθετε στο λογισµικό, µε τον κωδικό χρήστη 01. Η εισαγωγή των νέων
κωδικών (PIN), γίνεται από το κεντρικό menu του λογισµικού, την οµάδα
εργασιών «ΣΥΣΤΗΜΑ» και την επιλογή «ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

•

κατά την πληκτρολόγηση, και για λόγους ασφαλείας, οι µυστικοί κωδικοί (PIN),
δεν εµφανίζονται
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•

κατά την παραµονή µέσα στο σύστηµα, και για λόγους ασφαλείας, όλες οι
ενέργειες των χρηστών είναι δυνατό να καταγράφονται

•

για να αποφύγετε το ενδεχόµενο να αποκλειστείτε από το λογισµικό, καταγράψτε
σε ένα ασφαλές σηµείο κάθε νέο κωδικό πρόσβασης
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ MENU
Όλες οι οθόνες του λογισµικού κατατάσσονται σε οµάδες, ανάλογα µε το είδος της
εργασίας που εκτελούν. Οι οµάδες αυτές εµφανίζονται ως ανεξάρτητες στήλες, (σηµ.3)
που «πέφτουν» κάτω από µια νοητή γραµµή (σηµ.1), που ονοµάζεται κεντρικό menu
προγράµµατος.

Οι χρήστες µετακινούνται µέσα σε αυτό το περιβάλλον εργασίας και αναζητούν σε
αυτό τις επιθυµητές επιλογές. Για συντοµία και ταχύτητα, οι βασικότερες επιλογές
επαναλαµβάνονται και ως µεγάλα πλήκτρα (σηµ.2) κάτω από το κεντρικό menu του
λογισµικού (π.χ. το αρχείο των πελατών ή το αρχείο του ταµείου).
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ΑΡΧΕΙΑ
Τα αρχεία είναι το βασικό συστατικό του λογισµικού. Ο συνδυασµός πολλών αρχείων,
δηµιουργεί την έννοια της βάσης δεδοµένων του λογισµικού. Κάθε αρχείο
αναπτύσσεται σε µια περιοχή της οθόνης του Η/Υ, που ονοµάζεται οθόνη διαχείρισης
αρχείου. Η περιοχή αυτή περιλαµβάνει το περιεχόµενο του αρχείου, το οποίο
αποτελείται από διάφορα είδη πεδίων (ηµεροµηνίες, περιγραφές, κ.λπ.).
Η οθόνη διαχείρισης ενός αρχείου διαχωρίζεται λογικά σε τρείς περιοχές. Η πρώτη
περιοχή (σηµ.1) αποτελεί το περιεχόµενο του αρχείου (δηλαδή τα πεδία που αποτελούν
το αρχείο). Η δεύτερη περιοχή (σηµ.2) περιλαµβάνει τα πλήκτρα, τα οποία
ενεργοποιούν τις συµπληρωµατικές λειτουργίες του αρχείου και η τρίτη περιοχή
(σηµ.3) περιέχει τα πλήκτρα µε τα οποία ο χρήστης µπορεί να επηρεάσει τις εγγραφές
του αρχείου µε την εισαγωγή µιας νέας εγγραφής, την αναζήτηση, τη διόρθωση ή τη
διαγραφή, µιας υπάρχουσας εγγραφής, κ.λπ.
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Όλες οι οθόνες διαχείρισης του λογισµικού έχουν στο αριστερό επάνω µέρος (σηµ.4)
έναν µοναδικό αριθµό και µια µικρή περιγραφή της εργασίας, που εκτελούν. Ο αριθµός
αυτός χρησιµοποιείται ως κωδικός αναφοράς κάθε οθόνης (π.χ. η οθόνη διαχείρισης
του αρχείου των πελατών, έχει για αριθµό αναγνώρισης το 150). Πολλές φορές κατά
την επικοινωνία σας µε τεχνικό εκπρόσωπο της ΟΜΙΚΡΟΝ, είναι πιθανό να σας
ζητηθεί αυτός ο κωδικός της οθόνης, ώστε να επιβεβαιωθεί εύκολα το «στίγµα» του
προγράµµατος µέσα στο οποίο βρίσκεστε.
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ΤΥΠΟΙ ΠΕ∆ΙΩΝ
Το περιεχόµενο της οθόνης διαχείρισης ενός βασικού αρχείου αποτελείται από
συγκεκριµένους τύπους πεδίων, που διαχωρίζονται µεταξύ τους από το χρώµα και τον
τρόπο της συµπεριφοράς τους.

•

στα πεδία µε λευκό χρώµα (σηµ.1), ο χρήστης µπορεί να εισαγάγει πληροφορίες
και οι πληροφορίες αυτές να αποθηκευτούν στο αρχείο

•

τα πεδία µε γκρι χρώµα (σηµ.2) εµφανίζουν πληροφορίες από τους έτοιµους
βοηθητικούς πίνακες του λογισµικού (επαγγέλµατα, ∆ΟΥ, έδρες, χρώµατα, κ.λπ.).
Τα γκρί πεδία είναι πεδία περιγραφής και, για τον λόγο αυτό, ο χρήστης δεν
µπορεί άµεσα να µεταβάλει το περιεχόµενο τους. Η µεταβολή των εγγραφών ενός
βοηθητικού πίνακα γίνεται από την οθόνη διαχείρισης του πίνακα (βλέπε
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

•

στα πεδία µε λευκό χρώµα (σηµ.5), ο χρήστης µπορεί να εισάγει ηµεροµηνίες. Τα
πεδία αυτά συµπληρώνονται µε την µορφή ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ (δηλαδή ΗΗ=ηµέρα,
ΜΜ=µήνας, ΕΕΕΕ=έτος). Τον µήνα Μάρτιο θα τον πληκτρολογήσουµε 03 και όχι
3, το έτος 2016 θα το πληκτρολογήσουµε 2016 και όχι 16. Στα πεδία των
ηµεροµηνιών δεν πληκτρολογούµε ανάµεσα στα νούµερα τον χαρακτήρα «/», διότι
αυτός συµπληρώνεται αυτόµατα

•

όλα τα πεδία µε ηµεροµηνίες (σηµ.5), διαθέτουν στην άκρη του ένα µικρό
πλήκτρο, το οποίο ενεργοποιεί ένα βοηθητικό ηµερολόγιο
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•

τα πεδία µε τον αριθµό (σηµ.4) ονοµάζονται πεδία επιλογής, διότι λειτουργούν ως
ερωτήµατα, στα οποία ο χρήστης δηλώνει, εάν συµφωνεί ή όχι µε την περιγραφή
τους. Τα πεδία επιλογής µπορεί να έχουν την απάντηση από πολλαπλές επιλογές

•

τα πεδία µε τον αριθµό (σηµ.3) ονοµάζονται πεδία πολλαπλής επιλογής, διότι
λειτουργούν ως σύνθετα ερωτήµατα, στα οποία ο χρήστης δηλώνει, εάν συµφωνεί
µε µια από τις πολλαπλές επιλογές απάντησης τους
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ
Όλες οι οθόνες διαχείρισης των βασικών αρχείων του λογισµικού διαθέτουν, στην κάτω
δεξιά τους πλευρά, µια οµάδα µε βοηθητικά πλήκτρα. Τα πλήκτρα αυτά ενεργοποιούν
κυρίως συµπληρωµατικές οθόνες για την καταχώρηση πρόσθετων πληροφοριών του
αρχείου (σηµειώσεις, διπλώµατα, καλύψεις, παροχές, κ.λπ.). Τα βοηθητικά πλήκτρα
ενεργοποιούν, επίσης, και βοηθητικές λειτουργίες (ευρετήρια, καρτέλλες, ιστορικά,
κ.λπ.).

Πιέζοντας το πλήκτρο «∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ» (σηµ.1), ενεργοποιούµε την συµπληρωµατική
οθόνη µε τα πρόσθετα πεδία, που αποτελούν την διεύθυνση (σηµ.2). Με την
συµπλήρωση αυτών των στοιχείων, επιστρέφουµε στην κύρια οθόνη του αρχείου µε το
πλήκτρο «ΠΙΣΩ» (σηµ.3).
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ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Τα πλήκτρα, µε τα οποία µπορούµε να επηρεάσουµε τις εγγραφές ενός βασικού
αρχείου, βρίσκονται στο κάτω δεξιό µέρος της οθόνης. Τα πλήκτρα χειρισµού είναι
κοινά για όλες τις οθόνες των βασικών αρχείων του λογισµικού.

•

µε το πλήκτρο «ΕΙΣΑΓΩΓΗ», εισάγουµε στο αρχείο µια νέα εγγραφή, µε
περιεχόµενο τις πληροφορίες, που έχουµε συµπληρώσει στα πεδία της οθόνης

•

µε το πλήκτρο «∆ΙΟΡΘΩΣΗ», διορθώνουµε στο αρχείο την εγγραφή, που έχουµε
στην οθόνη µας, µε περιεχόµενο τις συµπληρωµένες πληροφορίες, που έχουµε στα
πεδία της οθόνης

•

έχοντας ήδη µια εγγραφή του αρχείου επάνω στην οθόνη, µε το πλήκτρο
«∆ΙΑΓΡΑΦΗ», διαγράφουµε εντελώς αυτή την εγγραφή από το αρχείο. Η
διαγραφή είναι δυνατή, µετά από σχετική επιβεβαίωση

•

µε το πλήκτρο «ΑΝΑΙΡΕΣΗ», επαναφέρουµε στην οθόνη την τελευταία
επηρεασµένη εγγραφή του αρχείου (από διαγραφή, διόρθωση ή εισαγωγή). Εάν
από λάθος σβήσαµε µια εγγραφή, µπορούµε µε το πλήκτρο «ΑΝΑΙΡΕΣΗ», να την
επαναφέρουµε στην οθόνη και µε το πλήκτρο «ΕΙΣΑΓΩΓΗ» να την εισαγάγουµε
και πάλι, µέσα στο αρχείο

•

τα πλήκτρα «ΑΡΧΗ», «ΤΕΛΟΣ», «<» και «>» είναι πλήκτρα αναζήτησης και
χρησιµεύουν για το ξεφύλλισµα των εγγραφών του αρχείου. Εάν, για παράδειγµα,
θέλουµε να βρούµε ένα πελάτη, γνωρίζοντας µόνο το µικρό του όνοµα, θα το
συµπληρώσουµε στο πεδίο «Όνοµα» και, χρησιµοποιώντας το πλήκτρο «ΑΡΧΗ»
ή «ΤΕΛΟΣ», θα βρούµε τον πρώτο ή τον τελευταίο πελάτη του αρχείου µε αυτό το
όνοµα. Έχοντας µια εγγραφή στην οθόνη, µπορούµε µε το πλήκτρο «>» να
µετακινηθούµε στην αµέσως επόµενη εγγραφή και µε το πλήκτρο «<» στην
αµέσως προηγούµενη. Εάν έχουµε µια εντελώς καθαρή οθόνη και πατήσουµε το
πλήκτρο «ΑΡΧΗ», θα φέρουµε στην οθόνη την πρώτη αποθηκευµένη εγγραφή του
αρχείου και µε το πλήκτρο «ΤΕΛΟΣ», την τελευταία

•

µε το πλήκτρο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ», καθαρίζουµε το περιεχόµενο των πεδίων της
οθόνης, χωρίς να επηρεάζουµε τις εγγραφές µέσα στο αρχείο
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Οι βοηθητικοί πίνακες είναι µικρά βοηθητικά αρχεία, γεµάτα µε προκατασκευασµένες
εγγραφές (πόλεις, ∆ΟΥ, επαγγέλµατα, χρήσεις, έδρες, εργοστάσια, χρώµατα, παροχές,
κ.λπ.). Οι προκατασκευασµένοι πίνακες δηµιουργούνται αυτόµατα µε την αρχική
εγκατάσταση του λογισµικού και µπορούν να συµπληρωθούν καθόλη την διάρκεια
χρήσης του λογισµικού.
Για παράδειγµα, ο πίνακας των πόλεων εµφανίζεται µέσα στο βασικό αρχείο των
πελατών και αποτελείται από δύο διαφορετικά πεδία. Τον κωδικό (σηµ.1) και την
περιγραφή (σηµ.4). Ο κωδικός (σηµ.1) ενός βοηθητικού πίνακα αποτελείται συνήθως
από 4 χαρακτήρες και η περιγραφή (σηµ.4), από 25 χαρακτήρες.
Οι πληροφορίες στο γκρί πεδίο της περιγραφής (σηµ.4) εµφανίζονται αυτόµατα από το
λογισµικό, µε βάση τον κωδικό από το λευκό πεδίο (σηµ.1). Εάν στον κωδικό
πληκτρολογηθεί η πληροφορία «ΑΘ» και, µέσα στον πίνακα υπάρχει εγγραφή µε αυτό
τον κωδικό και περιγραφή την «ΑΘHΝA», τότε το λογισµικό θα εµφανίσει, αυτόµατα,
στο πεδίο της περιγραφής (σηµ.4), την πληροφορία «ΑΘΗΝΑ». Εναλλακτικά, µε το
µικρό πλήκτρο (σηµ.2), που βρίσκεται ανάµεσα στον κωδικό και την περιγραφή,
µπορούµε να ενεργοποιήσουµε την οθόνη διαχείρισης του βοηθητικού πίνακα και, µέσα
από αυτή την οθόνη, να επιλέξουµε την αναζητούµενη εγγραφή (π.χ. την πόλη
«ΑΘΗΝΑ»).

Είναι δυνατό να εµφανίζουµε συγκεκριµένες εγγραφές του πίνακα, χωρίς να ψάχνουµε
όλο το περιεχόµενο. Εάν, για παράδειγµα, αναζητούµε, από τον πίνακα, τις πόλεις που
αρχίζουν από «ΦΑ», θα ενεργοποιήσουµε το µικρό πλήκτρο µε το ερωτηµατικό
(σηµ.2), αφού πρώτα πληκτρολογήσουµε στο πεδίο της περιγραφής (σηµ.4) τα
γράµµατα «ΦΑ». Στην περίπτωση αυτή, µέσα στην οθόνη διαχείρισης του πίνακα και
την περιοχή, µε τις προκατασκευασµένες εγγραφές (σηµ.5), θα εµφανιστούν οι πόλεις,
που αρχίζουν από τα γράµµατα «ΦΑ» και κάτω.
Το δεύτερο µικρό πλήκτρο (σηµ.3), που βρίσκεται ανάµεσα στον κωδικό και την
περιγραφή, ενεργοποιεί ευρετήριο µε τις εγγραφές, π.χ., όλων των πελατών, που
κατοικούν, π.χ., στην πόλη «ΑΘΗΝΑ».

© ΟΜΙΚΡΟΝ Μηχανογραφική ®

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

22

Η οθόνη διαχείρισης κάθε βοηθητικού πίνακα διαχωρίζεται σε δύο κύριες περιοχές. Η
πρώτη περιοχή (σηµ.5) περιέχει όλα τα πεδία του πίνακα (λευκή περιοχή) αλλά επίσης
και όλες τις προκατασκευασµένες εγγραφές του πίνακα (γκρί περιοχή). Η δεύτερη
περιοχή (σηµ.6) περιέχει τα πλήκτρα µε τα οποία ο χρήστης επηρεάζει τις εγγραφές του
πίνακα (π.χ. εισάγει µια νέα εγγραφή ή αναζητά, διορθώνει, διαγράφει µια υπάρχουσα
εγγραφή, κ.λπ.).
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ΤΥΠΟΙ ΠΕ∆ΙΩΝ
Το περιεχόµενο της οθόνη διαχείρισης ενός βοηθητικού πίνακα αποτελείται από
συγκεκριµένους τύπους πεδίων, που διακρίνονται, µεταξύ τους, από το χρώµα και τον
τρόπο της συµπεριφοράς τους.

•

οι πληροφορίες, που βρίσκονται στην γκρί περιοχή της οθόνης (σηµ.3) αποτελούν
τις προκατασκευασµένες εγγραφές του βοηθητικού πίνακα. Μπορούµε να
µετακινηθούµε, ανάµεσα σε αυτές τις εγγραφές, µε τα πλήκτρα του πληκτρολογίου
«βελάκι πάνω», και «βελάκι κάτω». Την µετακίνηση µπορούµε να κάνουµε και µε
την στήλη χειρισµού (σηµ.4), που βρίσκεται στο δεξιό µέρος της οθόνης.

•

το περιεχόµενο του βοηθητικού πίνακα, που βρίσκεται στην γκρί περιοχή της
οθόνης (σηµ.3), είναι ταξινοµηµένο µε βάση την περιγραφή

•

τα πεδία µε λευκό χρώµα (σηµ.2), είναι τα πεδία, που αποτελούν το περιεχόµενο
της κάθε εγγραφής. Σε αυτά τα πεδία πληκτρολογούµε τις πληροφορίες, που
θέλουµε να αποθηκεύσουµε στον πίνακα ως µια νέα εγγραφή

•

η µπλέ γραµµή (σηµ.1), η οποία κινείται ανάµεσα στο περιεχόµενο του πίνακα
(σηµ.3), λειτουργεί ως δείκτης. Ανάλογα µε την θέση, που παραµένει, υποδεικνύει
την εγγραφή του πίνακα, που θα επηρεαστεί µε την διαγραφή, την αποθήκευση,
την επιλογή, κ.λπ. (βλέπε «ΠΛΗΚΤΡΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ)

•

κατα την αποθήκευση µιας νέας εγγραφής, η πληκτρολόγηση των κωδικών είναι
προαιρετική, διότι το λογισµικό χρησιµοποιεί αυτόµατη γεννήτρια κωδικών
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ΠΛΗΚΤΡΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Τα πλήκτρα, µε τα οποία µπορούµε να επηρεάσουµε τις εγγραφές ενός βοηθητικού
πίνακα, βρίσκονται στο κάτω µέρος της οθόνης. Τα πλήκτρα χειρισµού είναι κοινά για
όλους τους βοηθητικούς πίνακες του λογισµικού.

•

µε το πλήκτρο «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ», εισάγουµε µια νέα ή διορθώνουµε µια
υπάρχουσα εγγραφή στον πίνακα. Το περιεχόµενο της αποθήκευσης θα είναι οι
πληροφορίες που έχουµε συµπληρώσει στα λευκά πεδία της οθόνης ή στην
εγγραφή, επάνω στην οποία έχουµε «αφήσει», την µπλέ γραµµή/δείκτη

•

µε το πλήκτρο «∆ΙΑΓΡΑΦΗ», διαγράφουµε από τον πίνακα την εγγραφή, επάνω
στην οποία έχουµε «αφήσει» την µπλέ γραµµή/δείκτη

•

µε το πλήκτρο «ΠΙΣΩ» επιστρέφουµε στην βασική οθόνη του λογισµικού, από την
οποία ενεργοποιήσαµε τον βοηθητικό πίνακα (π.χ. την οθόνη των πελατών)

•

µε το πλήκτρο «ΕΠΙΛΟΓΗ», µεταφέρουµε την εγγραφή (µε κωδικό και
περιγραφή), επάνω στην οποία έχουµε «αφήσει», την µπλέ γραµµή/δείκτη, στην
βασική οθόνη του λογισµικού, από την οποία ενεργοποιήσαµε τον βοηθητικό
πίνακα (π.χ. την οθόνη των πελατών)

•

µε το πλήκτρο «ΕΚΤΥΠΩΣΗ» εκτυπώνουµε στην οθόνη µας ολόκληρο το
περιεχόµενο του βοηθητικού πίνακα, ταξινοµηµένο κατά τον κωδικό
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•

µε τα µικρά πλήκτρα στις σειρές των Ελληνικών και των Λατινικών χαρακτήρων
(σηµ.1) µπορούµε να εµφανίσουµε ταξινοµηµένες τις εγγραφές του πίνακα από
τον επιθυµητό χαρακτήρα και κάτω (π.χ. το γράµµα Ε)

•

µε το πλήκτρο «ΑΡΧΗ» (σηµ.2) εµφανίζουµε ταξινοµηµένες όλες τις εγγραφές
από την αρχή του πίνακα

•

µε το πλήκτρο «ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ», µεταφέρουµε την εγγραφή, επάνω στην
οποία έχουµε «αφήσει», την µπλέ γραµµή/δείκτη, στα λευκά πεδία, ώστε να την
µεταβάλουµε. Εναλλακτικά, την µεταβολή αυτή µπορούµε να κάνουµε και επάνω
στην ίδια την εγγραφή, επάνω στην οποία έχουµε «αφήσει», την µπλέ
γραµµή/δείκτη

© ΟΜΙΚΡΟΝ Μηχανογραφική ®

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

26

© ΟΜΙΚΡΟΝ Μηχανογραφική ®

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

27

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
Η ενότητα των εκτυπώσεων προσφέρει την δυνατότητα µαζικής αναζήτησης και
ολοκληρωµένης αποτύπωσης όλων των δεδοµένων, που έχουν αποθηκευτεί στην βάση
των αρχείων του λογισµικού. Η ενότητα των εκτυπώσεων διαθέτει, όλες τις
απαραίτητες επιλογές (ηµερολόγια, ευρετήρια, στατιστικά, κ.λπ.), ώστε να ικανοποιεί,
ακόµα και τις πιο σύνθετες απαιτήσεις. Η σύνθεση της ενότητας των εκτυπώσεων, είναι
σε εξάρτηση, µε την σύνθεση του λογισµικού, που έχετε επιλέξει.
Όλες οι επιλογές των εκτυπώσεων λειτουργούν µε βάση, το φιλτράρισµα των
δεδοµένων από την βάση των αρχείων (µε βάση τα βασικά πεδία των αρχείων). Η
κατεύθυνση των αποτελεσµάτων µπορεί να γίνει στην οθόνη, στο χαρτί, να αποσταλεί
µε µορφή φαξ ή να εξαχθεί σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο (σε µορφή διεθνώς
αναγνωριζόµενη). Η σειρά, µε την οποία θα εµφανίζονται τα αποτελέσµατα κάθε
εκτύπωσης, είναι δυνατό να καθοριστεί µε πολλαπλές µεθόδους ταξινόµησης.
Το λογισµικό σας, διαθέτει, ειδικό µηχανισµό (O.DB.C), ο οποίος σε συνδιασµό µε
οποιοδήποτε εργαλείο σχεδιάσης εκτυπώσεων (Crystal Report®, Ms_Excel®, κ.λπ.),
επιτρέπει σε εξειδικευµένους χρήστες να σχεδιάζουν δικές τους εκτυπώσεις.
Όλες οι οθόνες των εκτυπώσεων, όπως και οι οθόνες διαχείρισης του λογισµικού, έχουν
στο αριστερό επάνω µέρος τους έναν µοναδικό αριθµό (σηµ.1). Ο αριθµός αυτός
χρησιµοποιείται ως κωδικός αναφοράς κάθε οθόνης (π.χ. η εκτύπωση του ηµερολογίου
πελάτη, έχει για αριθµό αναγνώρισης το 271). Πολλές φορές κατά την επικοινωνία σας
µε τεχνικό εκπρόσωπο της ΟΜΙΚΡΟΝ, είναι πιθανό να σας ζητηθεί αυτός ο κωδικός
της οθόνης, ώστε να επιβεβαιωθεί εύκολα το «στίγµα» του προγράµµατος µέσα στο
οποίο βρίσκεστε.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
Κάθε εκτύπωση διαθέτει έναν τίτλο, ο οποίος εµφανίζεται ως επικεφαλίδα σε όλες τις
σελίδες των αποτελεσµάτων της εκτύπωσης. Κάθε εκτύπωση διαθέτει, δικό της,
προκαθορισµένο τίτλο. Ο τίτλος αυτός είναι δυνατό να µεταβληθεί από τον χρήστη.
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ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Όλα τα πεδία, που έχουν άµεση σχέση µε µια συγκεκριµένη εκτύπωση, ονοµάζονται
ειδικά κριτήρια αναζήτησης για αυτή την εκτύπωση. Με βάση το περιεχόµενο των
πεδίων αυτών, το λογισµικό θα αναζητήσει και θα αποτυπώσει τις εγγραφές των
αρχείων, που συµφωνούν µε αυτό το περιεχόµενο. Εάν, για παράδειγµα, θέλουµε να
εκτυπώσουµε µόνο τα παραστατικά, τα οποία εκδόθηκαν µέσα στον µήνα Ιούλιο και τα
οποία έχουν έναρξη τις πρώτες 15 ηµέρες του Ιουλίου, θα πρέπει να συµπληρώσουµε
στην ‘Έκδοση…’ τις ηµεροµηνίες 01-07-2015 και 30-07-2015 και στην ‘Έναρξη…’ τις
ηµεροµηνίες 01-07-2015 και 15-07-2015.

Στα ειδικά κριτήρια αναζήτησης κάθε εκτύπωσης περιλαµβάνονται και τα πεδία
επιλογής, τα οποία λειτουργούν ως ερωτήµατα, στα οποία ο χρήστης δηλώνει, µε την
απάντηση του, εάν θέλει να αποτυπωθούν ή όχι (π.χ να αποτυπωθούν µόνο τα
συµβόλαια και οι ανανεώσεις και όχι οι προσφορές και οι αποδείξεις).
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ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ∆ΕΣ
Σε όλες τις επιλογές των εκτυπώσεων είναι δυνατό να ορίσουµε την συµπεριφορά των
επικεφαλίδων. Εάν, δηλαδή, θέλουµε να τυπώνονται σε κάθε αλλαγή σελίδας ή µόνο
στην πρώτη σελίδα (ώστε να εξοικονοµούµε χαρτί) ή απλά να τυπώσουµε µόνο τα
σύνολα της εκτύπωσης (παρακάµπτοντας όλες τις αναλυτικές γραµµές).

ΠΛΗΚΤΡΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Τα πλήκτρα χειρισµού των επιλογών εκτύπωσης βρίσκονται στο κάτω µέρος της
οθόνης. Τα πλήκτρα χειρισµού είναι κοινά για όλες τις οθόνες των εκτυπώσεων του
λογισµικού.

•

µε το πλήκτρο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ», καθαρίζουµε το περιεχόµενο των πεδίων της
εκτύπωσης. Το πλήκτρο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ», τοποθετεί επίσης αυτόµατα κάποιες
απαραίτητες προκαθορισµένες τιµές για την λειτουργία κάθε εκτύπωσης (π.χ. όλες
τις εγγραφές µε υπόλοιπο από –999.999 ευρώ έως +999.999 ευρώ)

•

µε το πλήκτρο «ΦΙΛΤΡΑ», ενεργοποιούµε την βοηθητική οθόνη µε τα ΓΕΝΙΚΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (Φίλτρα). Τα κριτήρια αυτά ονοµάζονται γενικά,
γιατί είναι κοινά σε όλες τις εκτυπώσεις

•

µε το πλήκτρο «ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ» ενεργοποιούµε την βοηθητική οθόνη µε της
µεθόδους ταξινόµησης. Η επιλογή αυτή θα καθορίσει την σειρά, µε την οποία θα
αποτυπωθούν τα αποτελέσµατα της κάθε εκτύπωσης

•

µε το πλήκτρο «ΣΥΝΕΧΕΙΑ», ενεργοποιούµε την εκτύπωση

•

µε το πλήκτρο «ΚΛΕΙΣΙΜΟ», επιστρέφουµε στο κεντρικό menu του λογισµικού.
Όλα τα συµπληρωµένα στοιχεία στην οθόνη, στα φίλτρα και στην ταξινόµηση
παραµένουν όπως έχουν
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ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (Φίλτρα)
Τα κύρια αρχεία του λογισµικού, περιλαµβάνουν πολλά πεδία, κάποια από τα οποία,
επειδή είναι βασικά πεδία, λαµβάνονται υπόψη σε όλες τις επιλογές της ενότητας των
εκτυπώσεων. Αυτά τα βασικά πεδία, ονοµάζονται γενικά κριτήρια αναζήτησης (φίλτρα)
και είναι κοινά σε όλες τις εκτυπώσεις.

Την οθόνη µε τα βασικά φίλτρα, την ενεργοποιούµε, από τα πλήκτρα χειρισµού των
επιλογών εκτύπωσης, µε το πλήκτρο «ΦΙΛΤΡΑ». Με βάση το περιεχόµενο αυτής της
οθόνης, το λογισµικό θα αναζητήσει και θα αποτυπώσει τις εγγραφές των αρχείων, που
συµφωνούν µε αυτό το περιεχόµενο. Εάν, για παράδειγµα, θέλουµε να εκτυπώσουµε τα
παραστατικά, της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ» (σηµ.1), για τον συνεργάτη
«ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟ» (σηµ.2), που καταχωρήθηκαν από τον χρήστη «ΚΑΤΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» (σηµ.3), και που οι πελάτες κατοικούν στο «ΑΓΡΙΝΙΟ» (σηµ.4), και
είναι «ΝΟΜΙΚΑ» και «ΕΝΕΡΓΑ» πρόσωπα (σηµ.5) τότε θα πρέπει να συµπληρώσουµε
την οθόνη, των φίλτρων µε αυτό τον ανωτέρο, τρόπο.
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Σε όλες τις επιλογές της ενότητας των εκτυπώσεων, έχουµε την δυνατότητα να
καθορίσουµε την σειρά, µε την οποία, θα αποτυπωθούν οι εγγραφές που ικανοποιούν τα
κριτήρια αναζήτησης (ειδικά και γενικά). Αυτή η δυνατότητα ονοµάζεται ταξινόµηση
αποτελεσµάτων. Την οθόνη µε τις επιλογές ταξινόµησης (σηµ.1), την ενεργοποιούµε,
από τα πλήκτρα χειρισµού των επιλογών εκτύπωσης, µε το πλήκτρο
«ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ».
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•

εάν, θέλουµε να ταξινοµήσουµε τα αποτελέσµατα της εκτύπωσης, πρώτα µε την
εταιρία, µετά µε τον κλάδο, τον συνεργάτη και τέλος µε τον τύπο και τον αριθµό
συµβολαίου, θα πρέπει να επιλέξουµε την 1η επιλογή ταξινόµησης (σηµ.2)

•

κάθε επιλογή, διαθέτει τουλάχιστον 2 µε 3 επίπεδα ταξινόµησης. Στην
συγκεκριµένη περίπτωση και στην πρώτη επιλογή (σηµ.2) το Α΄ επίπεδο είναι η
εταιρία, το Β΄ επίπεδο είναι ο κλάδος και το Γ’ επίπεδο είναι ο συνεργάτης. Για
την τέταρτη επιλογή του πίνακα (σηµ.3) το Α΄ επίπεδο είναι ο συνεργάτης, το Β΄
επίπεδο είναι ο εταιρία και το Γ’ επίπεδο είναι ο κλάδος.

•

σε κάθε επιλογή ταξινόµησης, τα επίπεδα διαχωρίζονται µεταξύ τους µε τον
χαρακτήρα «/» (σηµ.3)

•

για κάθε ένα από τα 3 επίπεδα ταξινόµησης έχουµε την δυνατότητα να
εκτυπώσουµε σύνολα. Μπορούµε, δηλαδή, να επιλέξουµε εάν θα εκτυπώνονται
σύνολα ή όχι, κάθε φορά που θα αλλάζει ένα από αυτά τα 3 επίπεδα. Για να
εκτυπωθούν σύνολα κάθε φορά που θα αλλάζει η εταιρία, θα το κάνουµε µε την
σχετική δήλωση (σηµ.4). Για να αλλάζει και η σελίδα κάθε φορά που
εκτυπώνονται σύνολα, θα το κάνουµε µε την σχετική δήλωση (σηµ.5)

•

εάν επιλέξουµε να εκτυπώνουµε τα σύνολα του Γ’ επιπέδου, τότε υποχρεωτικά
εκτυπώνονται και τα σύνολα των επιπέδων Α΄ και Β΄

•

εάν επιλέξουµε να εκτυπώνουµε τα σύνολα του Β’ επιπέδου, τότε υποχρεωτικά
εκτυπώνονται και τα σύνολα του επιπέδου Α΄

•

είναι δυνατό να ορίσουµε το πλήθος των αναλυτικών γραµµών που θα έχει η κάθε
σελίδα µε τα αποτελέσµατα της εκτύπωσης (σηµ.7)

•

σε όλες τις εκτυπώσεις έχουµε ένα επιπλέον τελικό επίπεδο συνόλων το οποίο
ονοµάζεται, γενικό. Το τελικό αυτό επίπεδο, είναι ανεξάρτητο από τα άλλα 3
επίπεδα ταξινόµησης, περιλαµβάνει τα γενικά σύνολα της εκτύπωσης και
εµφανίζεται πάντα στην τελευταία σελίδα

•

την επιλογή να εµφανίζονται τα γενικά σύνολα, σε ξεχωριστή σελίδα, την κάνουµε
µε την σχετική δήλωση (σηµ.5)

•

σε περίπτωση που η εγκατάσταση του λογισµικού µας, είναι σε διάταξη µε Server
και τερµατικά, τότε για λόγους ταχύτητας και περιορισµού της διακίνησης
δεδοµένων στο δίκτυο, µπορούµε να εκτελούµε τις εκτυπώσεις µέσω του Server
(σηµ. 8). Σε περίπτωση που η εγκατάσταση του λογισµικού είναι µόνο σε ένα
υπολογιστή τότε επιλέγουµε να εκτελούµε τις εκτυπώσεις, πάντα τοπικά. Τοπικά
εκτελούµε και στην περίπτωση που ο Server, χρησιµοποιείται και αυτός σαν θέση
εργασίας
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LIVE UPDATE
Η ΟΜΙΚΡΟΝ, µέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής ενηµέρωσης, προσφέρει καινοτόµες
υπηρεσίες ενηµέρωσης και αναβάθµισης. Όλα τα προϊόντα λογισµικού της ΟΜΙΚΡΟΝ,
λαµβάνουν αυτόµατα µέσω internet όλες τις τελευταίες ενηµερώσεις, διορθώσεις και
αλλαγές. Οι υπηρεσίες ενηµέρωσης, παρέχονται δωρεάν µόνο στους πελάτες, που
καλύπτονται από την αρχική τρίµηνη σύµβαση συντήρησης, που συνοδεύει κάθε αγορά
λογισµικού της ΟΜΙΚΡΟΝ και στους πελάτες, που καλύπτονται από νέα ετήσια
σύµβαση συντήρησης.

Aναζητάτε συχνά στην διαδικτυακή πύλη www.omicron.gr, στην ενότητα
"Υποστήριξη", και ειδικότερα στην επιλογή "Downloads", τις τελευταίες ενηµερώσεις
για το λογισµικό σας.
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Ενηµερωθείτε για το
περιεχόµενο αυτών των ενηµερώσεων, στην ενότητα
"Υποστήριξη", και την επιλογή "Ιστορικό Αλλαγών". Πατήστε επάνω στο εικονίδιο
του λογισµικού, που σας ενδιαφέρει, και αποθηκεύστε το αρχείο µε τις τελευταίες
ενηµερώσεις µέσα στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή και στην διαδροµή που είναι
εγκατεστηµένο το λογισµικό σας. Εάν έχετε το λογισµικό, σε διάταξη µε Server και
τερµατικά, αποθηκεύστε το αρχείο των ενηµερώσεων, µόνο µέσα στον σκληρό δίσκο
του Server.
Ενηµερώνετε τακτικά το λογισµικό σας, µόνο µε τις τελευταίες ενηµερώσεις, διότι
µέσα σε αυτές περιλαµβάνονται και όλες οι προηγούµενες.
Εάν έχετε το λογισµικό, σε διάταξη µε Server και τερµατικά, επαναλάβατε την
ενηµέρωση σε κάθε τερµατικό.
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ΚΛΕΙ∆ΙA ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Όλα τα προϊόντα λογισµικού της ΟΜΙΚΡΟΝ, διαθέτουν ένα αυτόµατο προστατευτικό
µηχανισµό κατά της παράνοµης αντιγραφής. Ο µηχανισµός αυτός, µπλοκάρει την
χρήση του λογισµικού, σε αραιά χρονικά διαστήµατα, παράγοντας έναν κωδικό
ασφαλείας (σηµ.1). Με τον µοναδικό αυτό κωδικό, ο νόµιµος χρήστης θα λάβει από την
ΟΜΙΚΡΟΝ, και θα συµπληρώσει το ηλεκτρονικό κλειδί ξεκλειδώµατος (σηµ.2).
Η ΟΜΙΚΡΟΝ παραδίδει το ηλεκτρονικό κλειδί ξεκλειδώµατος, στους νόµιµους πελάτες
της, ακόµα και µετά την (για οποιονδήποτε λόγο) λήξη ή διακοπή της συνεργασίας
τους. Μοναδική προυπόθεση, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει πλήρως το νόµιµο τιµολόγιο
απόκτησης του λογισµικού και να τηρεί τους όρους από την άδεια χρήσης τελικού
χρήστη και όλες τις διατάξεις των σχετικών νόµων.

•

ο προστατευτικός µηχανισµός θα σας επιτρέψει την ελεύθερη είσοδο στο
λογισµικό, συνολικά, για (30) φορές. Ο αριθµός των εισόδων χωρίς πιστοποίηση
εµφανίζετε διπλά στον κωδικό ξεκλειδώµατος (σηµ.3).
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Στο λογισµικό σας, υπάρχει ειδική ενότητα µε προγράµµατα τα οποία παρέχουν
δυνατότητες ηλεκτρονικής επικοινωνίας µε άλλα συστήµατα ή ακόµα, και µε άλλες
εγκαταστάσεις, που, επίσης, χρησιµοποιούν την ΙΡΙ∆Α®.
Τα προγράµµατα των επικοινωνιών µπορούν να εξάγουν ή να εισάγουν δεδοµένα,
αναγνωρίζοντας µορφές δεδοµένων, συγκεκριµένου τύπου (ΤΧΤ, xls, κ.λπ.), τα οποία
έχουν συγκεκριµένη γραµµογράφιση. Τα αρχεία αυτά µπορούν να ενηµερώνουν
αυτόµατα το λογισµικό, µε τις απαραίτητες εγγραφές (συνδροµές, συµβόλαια,
τιµολόγια, εισπράξεις, κ.λπ.).
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ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΙΡΙ∆Α®
Η ρύθµιση της βασικής συµπεριφοράς του λογισµικού σας, γίνεται από το κεντρικό
menu, την οµάδα εργασιών «ΣΥΣΤΗΜΑ» και την επιλογή «ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΙΡΙ∆Α».
Στην οθόνη αυτή καθορίζουµε τους αριθµητήρες του συστήµατος (γεννήτριες),
ρυθµίζουµε το περιβάλλον εγκατάστασης και γενικά καθορίζουµε την συµπεριφορά του
λογισµικού µας σε διάφορες καταστάσεις.

•

είναι σηµαντικό να ελέγχουµε (κατά την χρήση αυτού του υποσυστήµατος) ότι δεν
γίνεται χρήση του λογισµικού σε κανένα τερµατικό
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ΧΡΗΣΤΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Η εισαγωγή των νέων χρηστών του λογισµικού, γίνεται από το κεντρικό menu, την
οµάδα εργασιών «ΣΥΣΤΗΜΑ» και την επιλογή «ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ».
Στην οθόνη αυτή ορίζουµε τα δικαιώµατα του κάθε χρήστη µέσα στο λογισµικό
(σηµ.1), τον µυστικό κωδικό εισόδου (σηµ.3), καθώς και το πρόσωπο που θέλουµε να
συνδέσουµε µε αυτό τον νέο χρήστη (σηµ.2).

•

για να είναι δυνατή η χρήση του λογισµικού, αµέσως µετά από την αρχική του
εγκατάσταση, υπάρχουν δύο έτοιµα προκατασκευασµένα ονόµατα χρηστών, χωρίς
µυστικούς κωδικούς. Οι δυο προκατασκευασµένοι χρήστες (σηµ.2), είναι ο SA
(διαχειριστής/System Administrator) και ο 01 (ειδικός χρήστης). O SA µπορεί να
κάνει τα πάντα, ενώ ο 01 µπορεί να κάνει τα πάντα (εκτός από το να δηµιουργεί
χρήστες)

•

για να αποφύγετε το ενδεχόµενο να αποκλειστείτε από το λογισµικό, καταγράψτε
σε ένα ασφαλές σηµείο κάθε νέο κωδικό πρόσβασης
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BACK UP
Το back up, είναι µια βασική διαδικασία του λογισµικού, µέσα από την οποία
δηµιουργούµε αντίγραφα των δεδοµένων που αποθηκεύονται µέσα στα αρχεία, για
προφύλαξη από ενδεχόµενη βλάβη ή απώλεια του υπολογιστή.
Τα αντίγραφα ασφαλείας, δηµιουργούνται σε εξωτερικά αποθηκευτικά µέσα (δίσκοι,
CD-RW, ταινίες, memory sticks, κ.λπ.).
Η διαδικασία δηµιουργίας αντιγράφων, που εφαρµόζει η ΟΜΙΚΡΟΝ, στα λογισµικά
της, χρησιµοποιεί οκτώ επανεγγράψιµους οπτικούς δίσκους τεχνολογίας CD-RW
(εναλλακτικά 8 USB memory sticks) µε συχνότητα χρήσης ανά ηµέρα (∆ευτέρα, Τρίτη,
Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή), και ανά 10ηµερο (πρώτο 10ηµερο του µήνα, δεύτερο
και τρίτο). Σε µεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην συχνότητα αυτή, παρεµβάλλονται και
µηνιαία αντίγραφα (Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, κ.λπ.).
Για λόγους ασφαλείας τα πέντε πρώτα ηµερήσια CD-RW/sticks, θα πρέπει να
παραµένουν εντός του κτιρίου της εγκατάστασης του λογισµικού και όλα τα υπόλοιπα,
εκτός του κτιρίου.
Η διαδικασία των επανεγγράψιµων δίσκων, ενεργοποιείται µόνο στην περίπτωση που η
αρχική εγκατάσταση του λογισµικού πραγµατοποιηθεί από την ΟΜΙΚΡΟΝ.
Η επαναφορά ενός αντιγράφου ασφαλείας, ονοµάζεται restore, και πρέπει να
πραγµατοποιείται µόνο µε την ενηµέρωση της ΟΜΙΚΡΟΝ.
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XΡΗΣΙΜΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ASCII - American Standard Code for Information Interchange
Ένα πρότυπο, (διεθνώς αναγνωριζόµενο), συνδυασµού κωδικοποιηµένων χαρακτήρων
που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση δεδοµένων.
back up
Μια διαδιακασία, η οποία δηµιουργεί αντίγραφα ασφαλείας από τους σκληρούς
δίσκους ενός υπολογιστή σε εξωτερικά µέσα (δίσκοι, ταινίες, κ.λπ.) για λόγους
ασφαλείας.
buffer
Μια περιοχή µνήµης για αποθήκευση δεδοµένων, τα οποία διατηρούνται προσωρινά,
ενώ αναµένεται να µεταφερθούν µεταξύ δύο συσκευών.
byte
Μονάδα δεδοµένων, που διατηρεί, συνήθως, ένα χαρακτήρα, όπως ένα γράµµα, ένα
ψηφίο.
CD-R
Εγγράψιµο CD. Τα δεδοµένα είναι δυνατό να αντιγραφούν στο CD περισσότερες από
µία φορές. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η διαγραφή των δεδοµένων από το CD.
CD-RW
Επανεγγράψιµο CD. Τα δεδοµένα είναι δυνατό να αντιγραφούν στο CD περισσότερες
από µία φορές και είναι δυνατό και να διαγραφούν.
DLL
Μια δυνατότητα του λειτουργικού συστήµατος, η οποία επιτρέπει σε εκτελέσιµες
ρουτίνες να αποθηκεύονται ξεχωριστά, ως αρχεία, µε επεκτάσεις .dll. Αυτές οι ρουτίνες
φορτώνονται, µόνο όταν είναι απαραίτητο, από το πρόγραµµα, που τις καλεί.
extension
Στο περιβάλλον των Windows, ένας προσδιορισµός των χαρακτηριστικών λειτουργίας
ή δοµής ενός αρχείου. Το extension προσδιορίζει το πρόγραµµα, όπως, για παράδειγµα,
το Ms_Word®, που χρησιµοποιείται, για να ανοίξει το αρχείο. Για παράδειγµα, τα
αρχεία, που έχουν την επέκταση .doc, είναι αρχεία του Ms_Word®.
GB - Gigabyte
Μονάδα δεδοµένων 1.024 megabyte, παρόλο, που συχνά ερµηνεύεται, ως ένα
δισεκατοµµύριο byte περίπου.
internet
Παγκόσµιο δίκτυο υπολογιστών. Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, µπορείτε να
ανακτήσετε πληροφορίες από εκατοµµύρια πηγές σε ολόκληρο τον κόσµο.
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intranet
Ένα δίκτυο, στο πλαίσιο µιας εταιρείας, που χρησιµοποιεί τεχνολογίες και πρωτόκολλα
Internet, αλλά, που είναι διαθέσιµο, µόνο στους υπαλλήλους της εταιρείας. Το intranet
ονοµάζεται, επίσης, και ιδιωτικό δίκτυο.
ISDN - Integrated Services Digital Network
Μια υπηρεσία ψηφιακής τηλεφωνίας υψηλής ταχύτητας, µε την οποία συνδέεστε στο
Internet ή στο τοπικό δίκτυο µιας εταιρείας.
KB - Kilobyte
Μονάδα δεδοµένων 1.024 byte (συχνά µεταφράζονται ως 1.000 bytes).
MB - Megabyte
Μονάδα δεδοµένων 1.048.576 byte (συχνά µεταφράζονται ως 1.000.000 bytes).
memory stick
Μια µικρή, αφαιρούµενη, συσκευή µνήµης, που είναι διαµορφωµένη, µε ένα σύστηµα
αρχείων και συµπεριφέρεται σαν ένας µικρός σκληρός δίσκος. Όταν τοποθετηθεί σε µια
θύρα USB του υπολογιστή, λαµβάνει το επόµενο ελέυθερο γράµµα µονάδας δίσκου του
υπολογιστή (D: F: G: W: κ.λπ.).
PIN
Τα ακρώνυµα των αγγλικών λέξεων PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER. Στα
Ελληνικά σηµαίνει προσωπικός κωδικός ταυτοποίησης. Ο κωδικός, που
χρησιµοποιείται για την είσοδο σε ένα πρόγραµµα, την ενεργοποίηση µιας πιστωτικής
κάρτας, κ.λπ.
pixel
Συντοµογραφία των λέξεων "picture element" (στοιχείο εικόνας), ένα σηµείο ενός
πλέγµατος χιλιάδων τέτοιων σηµείων, το οποίο σχηµατίζει µια εικόνα, που
δηµιουργείται στην οθόνη από έναν υπολογιστή ή σε ένα χαρτί από έναν εκτυπωτή. Το
pixel αποτελεί το µικρότερο στοιχείο, που µπορεί να χειριστεί η οθόνη, ο εκτυπωτής
και το λογισµικό, για τη δηµιουργία γραµµάτων, αριθµών ή γραφικών.
restore
Η αντίθετη διαδικασία από το back up. Το restore επαναφέρει ένα αντίγραφο ασφαλείας
από το εξωτερικό µέσο (δίσκο, ταινία, κ.λπ.).
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RAM
Μνήµη, της οποίας η ανάγνωση ή η εγγραφή είναι δυνατή από έναν υπολογιστή ή
άλλες συσκευές. Οι πληροφορίες, που αποθηκεύονται στη µνήµη RAM, χάνονται, όταν
κλείσετε τον υπολογιστή.
UPS
Μια συσκευή, συνδεδεµένη µεταξύ ενός υπολογιστή και µιας πηγής ενέργειας, η οποία
εξασφαλίζει, τη συνεχή παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. Οι συσκευές UPS
χρησιµοποιούν µπαταρίες, για να διατηρήσουν τη λειτουργία του υπολογιστή, για ένα
ορισµένο χρονικό διάστηµα, µετά από µια διακοπή ρεύµατος. Οι συσκευές UPS
παρέχουν, συνήθως, προστασία από υπερτάσεις και διακοπές ρεύµατος.
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αδρανοποίηση
Μια κατάσταση, κατά την οποία η λειτουργία του υπολογιστή τερµατίζεται, αφού,
πρώτα, αποθηκευτούν όλα τα περιεχόµενα της µνήµης στον σκληρό δίσκο. Όταν
επαναφερθεί η λειτουργία του υπολογιστή, από την κατάσταση αδρανοποίησης, όλα τα
προγράµµατα και τα έγγραφα, που ήταν ανοιγµένα, επαναφέρονται στην επιφάνεια
εργασίας.
αναβάθµιση
Για ένα λογισµικό, είναι η ενηµέρωση των αρχείων και των φακέλων στο σκληρό
δίσκο, µε µια πιο πρόσφατη έκδοση.
ανάλυση οθόνης
Η µονάδα, που ορίζει το πλήθος των πληροφοριών, που εµφανίζονται σε µια οθόνη, µε
µονάδα µέτρησης το pixel. Η χαµηλή ανάλυση, όπως 640 x 480, µεγεθύνει τα στοιχεία
της οθόνης ώστε να φαίνονται µεγάλα, ενώ η περιοχή οθόνης εµφανίζεται µικρή. Η
υψηλή ανάλυση, όπως 1024 x 768, µεγεθύνει τη συνολική περιοχή της οθόνης, ενώ τα
µεµονωµένα στοιχεία εµφανίζονται µικρά.
αναµονή
Μια κατάσταση, κατά την οποία ο υπολογιστής καταναλώνει λιγότερη ενέργεια, όταν
είναι αδρανής, αλλά παραµένει διαθέσιµος για άµεση χρήση. Όταν ο υπολογιστής είναι
σε κατάσταση αναµονής, οι πληροφορίες στη µνήµη του υπολογιστή δεν
αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο. Εάν υπάρξει διακοπή ρεύµατος, οι πληροφορίες
στη µνήµη χάνονται.
ανασυγκρότηση
Η διαδικασία επανεγγραφής τµηµάτων ενός αρχείου σε συνεχόµενους τοµείς ενός
σκληρού δίσκου, µε σκοπό την αύξηση της ταχύτητας του δίσκου. Όταν ο δίσκος έχει
ανασυγκροτηθεί, ο υπολογιστής αποκρίνεται ταχύτερα. Αντίθετα, όταν τα αρχεία είναι
κατακερµατισµένα, κάθε φορά, που ανοίγεται ένα αρχείο, ο υπολογιστής, πρέπει να
αναζητήσει όλα τα διάσπαρτα τµήµατα του αρχείου, σε ολόκληρο τον σκληρό δίσκο, µε
αποτέλεσµα, µέχρι να βρεθούν όλα τα τµήµατα, να καθυστερεί ο χρόνος απόκρισης.
αρχείο
Μια ολοκληρωµένη, καθορισµένη συλλογή πληροφοριών, όπως ένα πρόγραµµα, ένα
σύνολο από δεδοµένα, που χρησιµοποιείται από ένα πρόγραµµα, ή ένα έγγραφο,
δηµιουργηµένο από ένα χρήστη. Το αρχείο είναι η βασική µονάδα αποθήκευσης, που
δίνει τη δυνατότητα στον υπολογιστή να διακρίνει ένα σύνολο πληροφοριών από ένα
άλλο. Είναι µια συλλογή δεδοµένων, την οποία ο χρήστης µπορεί να ανακτήσει, να
διαγράψει, να αποθηκεύσει ή να αποστείλει σε µια συσκευή εξόδου, όπως είναι ο
εκτυπωτής ή το πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
ασύρµατη επικοινωνία
Επικοινωνία µεταξύ ενός υπολογιστή και µιας συσκευής χωρίς καλώδια.
γράµµα µονάδας δίσκου
Οι µονάδες δίσκων χρησιµοποιούν για το όνοµα τους, γράµµατα, ξεκινώντας µε το A,
ακολουθούµενο από µία άνω και κάτω τελεία (:).
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γραµµατοσειρά
Ένα σχέδιο γραφικών, που εφαρµόζεται σε µια συλλογή αριθµών, συµβόλων και
χαρακτήρων. Μια γραµµατοσειρά περιγράφει χαρακτηριστικά όπως το µέγεθος, η
απόσταση και το πλάτος.
γραµµή εντολών
Ένα παράθυρο, που εµφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας και χρησιµοποιείται για
αλληλεπίδραση µε το λειτουργικό σύστηµα MS-DOS. Οι εντολές του MS-DOS
πληκτρολογούνται στο σηµείο εισαγωγής, το οποίο προσδιορίζεται από ένα δροµέα που
αναβοσβήνει.
γραµµή εργαλείων
Σε ένα πρόγραµµα που εκτελείται σε περιβάλλον WINDOWS, µια γραµµή, στήλη ή
πλαίσιο κουµπιών ή εικονιδίων στην οθόνη. Όταν γίνει κλικ επάνω τους, αυτά τα
κουµπιά ή εικονίδια ενεργοποιούν συγκεκριµένες λειτουργίες ή εργασίες του
προγράµµατος.
γραµµή εργασιών
Η γραµµή, που περιέχει το κουµπί «Έναρξη» και εµφανίζεται, από προεπιλογή, στο
κάτω µέρος της επιφάνειας εργασίας. Μπορείτε να κάνετε κλικ στα κουµπιά της
γραµµής εργασιών, για να εναλλάσσεστε ανάµεσα σε προγράµµατα. Μπορείτε επίσης
να αποκρύψετε τη γραµµή εργασιών, να τη µετακινήσετε στις πλευρές ή στο επάνω
µέρος της επιφάνειας εργασίας και να την προσαρµόσετε µε άλλους τρόπους.
γραµµή τίτλου
Η οριζόντια γραµµή στο επάνω µέρος του παραθύρου, που περιλαµβάνει το όνοµά του.
Σε πολλά παράθυρα, η γραµµή τίτλου περιλαµβάνει, επίσης, το εικονίδιο
προγράµµατος, τα κουµπιά «Μεγιστοποίηση», «Ελαχιστοποίηση» και «Κλείσιµο».
διαχειριστής (SA)
Το πρόσωπο, που είναι υπεύθυνο για το σχεδιασµό, την ρύθµιση των παραµέτρων
λειτουργίας του λογισµικού. Ο διαχειριστής µοιράζει τις δυνατότητες και τα
δικαιώµατα σε όλους του υπόλοιπους χρήστες. Ο διαχειριστής µπορεί να κάνει τα
πάντα µέσα στο λογισµικό. Το κωδικό όνοµα αναγνώρισης του, είναι το SA.
διαχειριστής υπολογιστών & δικτύου
Ένας χρήστης, που διαχειρίζεται τους υπολογιστές και το δίκτυο που αυτοί είναι
εγκατεστηµένοι. Ο διαχειριστής υπολογιστών & δικτύου πραγµατοποιεί όλες τις
αλλαγές σε επίπεδο συστήµατος στους υπολογιστές, στους εκτυπωτές, στο δίκτυο και
στις καλωδιώσεις. Στις αρµοδιότητες του συµπεριλαµβάνονται η εγκατάσταση
προγραµµάτων και η παροχή των προσβάσεων σε όλους τους άλλους χρήστες. Μπορεί
να επέµβει σε όλα τα αρχεία των υπολογιστών και είναι δυνατό να δηµιουργήσει, να
αλλάξει και να διαγράψει τους λογαριασµούς άλλων χρηστών. Ο διαχειριστής
υπολογιστών & δικτύου είναι υπεύθυνος, επίσης, για τον έλεγχο και τον καθαρισµό
των υπολογιστών από ιούς. Ο διαχειριστής φροντίζει επίσης να γίνεται τακτικά η
αποθήκευση των σηµαντικών αρχείων σε backup.
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διεύθυνση IP
∆ιεύθυνση που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση ενός κόµβου σε ένα δίκτυο IP. Σε
κάθε κόµβο του διαδικτύου IP πρέπει να εκχωρείται µια µοναδική διεύθυνση IP, η
οποία αποτελείται από το αναγνωριστικό του δικτύου, καθώς και από ένα µοναδικό
αναγνωριστικό κεντρικού υπολογιστή. Αυτή η διεύθυνση αναπαριστάται συνήθως µε τη
δεκαδική τιµή κάθε οκτάδας που διαχωρίζεται µε τελεία (π.χ. 192.168.1.7).
διεύθυνση µνήµης
Τµήµα της µνήµης υπολογιστή, που µπορεί να εκχωρηθεί σε µια συσκευή ή να
χρησιµοποιηθεί από ένα πρόγραµµα ή το λειτουργικό σύστηµα. Συνήθως, στις
συσκευές αντιστοιχίζεται µια σειρά από διευθύνσεις µνήµης.
δικαιώµατα χρήστη
Οι εργασίες, που επιτρέπεται να εκτελέσει ένας χρήστης, σε ένα σύστηµα υπολογιστή.
Τα δικαιώµατα εκχωρούνται από τους διαχειριστές.
δίκτυο
Μια οµάδα υπολογιστών και άλλων συσκευών, όπως εκτυπωτές και σαρωτές, οι οποίες
είναι συνδεδεµένες µε µια σύνδεση επικοινωνιών, δίνοντας τη δυνατότητα
αλληλεπίδρασης µεταξύ όλων των συσκευών.
δισκέτα
Παλαιό µαγνητικό µέσο αποθήκευσης, µε δυνατότητα επανειληµµένων χρήσεων. Η
δισκέτα, που χρησιµοποιείται, ακόµα, και σήµερα, είναι η δισκέτα των 3,5 ιντσών που
µπορεί να αποθηκεύσει µέχρι 1.44 ΜΒ. Ονοµάζεται εύκαµπτη, επειδή είναι από
εύκαµπτο υλικό.
δίσκος
Συσκευή αποθήκευσης, που είναι προσαρτηµένη σε ένα υπολογιστή. Υπάρχουν
σκληροί δίσκοι και εύκαµπτοι δίσκοι.
δίσκος ψηφιακού βίντεο (DVD)
Ένας τύπος τεχνολογίας για αποθήκευση σε οπτικούς δίσκους. Ένας δίσκος ψηφιακού
βίντεο (digital video disc-DVD) µοιάζει µε ένα δίσκο CD-ROM, αλλά έχει τη
δυνατότητα αποθήκευσης µεγαλύτερου όγκου δεδοµένων. Οι δίσκοι DVD
χρησιµοποιούνται, συχνά, για την αποθήκευση ταινιών µεγάλου µήκους και
περιεχοµένου πολυµέσων, που απαιτούν µεγάλους αποθηκευτικούς χώρους.
εγκατάσταση
Όταν αφορά πρόγραµµα, είναι η προσθήκη αρχείων και φακέλων στο σκληρό δίσκο.
Όσον αφορά συσκευή, είναι η φυσική σύνδεση της συσκευής στον υπολογιστή και η
ρύθµιση των παραµέτρων για την οµαλή λειτουργία της.
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ειδικός χρήστης (01)
Το πρόσωπο, που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των καθηµερινών βασικών
λειτουργιών του λογισµικού. Ο ειδικός χρήστης µπορεί να κάνει τα πάντα µέσα στο
λογισµικό, εκτός από το να µοιράζει τις δυνατότητες και τα δικαιώµατα στους χρήστες.
Το κωδικό όνοµα αναγνώρισης του, είναι το 01.
εικονίδιο
Μια µικρή εικόνα, που εµφανίζεται στην οθόνη για την αναπαράσταση ενός
αντικειµένου, το οποίο ο χρήστης µπορεί να χειριστεί. Τα εικονίδια χρησιµεύουν ως
οπτικά µνηµονικά και επιτρέπουν στο χρήστη να ελέγχει ορισµένες ενέργειες του
υπολογιστή, χωρίς να χρειάζεται να θυµάται εντολές ή να τις πληκτρολογεί.
εκκίνηση
Η διαδικασία έναρξης λειτουργίας ενός υπολογιστή. Όταν ανάβετε για πρώτη φορά τον
υπολογιστή τότε εκτελείται το λειτουργικό σύστηµα του υπολογιστή, προετοιµάζοντας
τον για χρήση.
εκτυπωτής
Μια συσκευή, η οποία τυπώνει κείµενο και εικόνες επάνω σε χαρτί.
ελαχιστοποίηση
Η σµίκρυνση ενός παραθύρου,, σαν ένα µικρό κουµπί, επάνω στην γραµµή εργασιών,
που επιτυγχάνεται, κάνοντας κλικ στο κουµπί «Ελαχιστοποίηση» (στα δεξιά της
γραµµής τίτλου) ή πιέζοντας το συνδυασµό πλήκτρων ALT+SPACEBAR και µετά
πατώντας λ.
εναλλαγή πλήκτρων
Μια δυνατότητα, µε την οποία το πληκτρολόγιο κάνει έναν ήχο, όταν πιεστεί ένα από
τα πλήκτρα κλειδώµατος (CAPS LOCK, NUM LOCK ή SCROLL LOCK), για να
ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.
επανεκκίνηση
Επανεκκίνηση ενός υπολογιστή µε επαναφόρτωση του λειτουργικού συστήµατος.
επέκταση ονόµατος αρχείου
Οι επεκτάσεις ονόµατος αρχείου ακολουθούν την τελεία σε ένα όνοµα αρχείου και
δηλώνουν τον τύπο των πληροφοριών, που είναι αποθηκευµένες σε ένα αρχείο. Για
παράδειγµα, στο όνοµα αρχείου Example.txt, η επέκταση ονόµατος αρχείου είναι .txt, η
οποία υποδηλώνει, ότι πρόκειται για ένα αρχείο κειµένου.
επιφάνεια εργασίας
Η περιοχή εργασίας, επάνω στην οθόνη, όπου εµφανίζονται τα παράθυρα, τα εικονίδια,
τα µενού και τα παράθυρα διαλόγου.
Η/Υ
Συντοµογραφία των λέξεων ηλεκτρονικός υπολογιστής.
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θύρα
Ενα σηµείο σύνδεσης στον υπολογιστή, όπου µπορούν να συνδεθούν συσκευές, που
µεταβιβάζουν δεδοµένα, µέσα και έξω από τον υπολογιστή.
θύρα USB
Μια τυποποιηµένη θύρα υπολογιστή, που επιτρέπει τη σύνδεση µιας συσκευής.. Η USB
είναι ένα πρότυπο θύρας, που επιτρέπει ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων 12 Mbps (12
εκατοµµύρια bit ανά δευτερόλεπτο).
θύρα επικοινωνίας
Μια θύρα υπολογιστή, που επιτρέπει την ασύγχρονη επικοινωνία (ένα byte τη φορά). Η
θύρα επικοινωνίας ονοµάζεται, επίσης, και σειριακή θύρα.
κάδος ανακύκλωσης
Ο φάκελος, που αποθηκεύει διαγραµµένα αρχεία. Μπορείτε να ανακτήσετε αρχεία, που
εσφαλµένα διαγράψατε ή να αδειάσετε τον κάδο ανακύκλωσης, για να δηµιουργήσετε
περισσότερο χώρο στο δίσκο.
κατάργηση εγκατάστασης
Η διαδικασία της κατάργησης των αρχείων και των φακέλων ενός λογισµικού από τη
µονάδα του σκληρού δίσκου. Επίσης, η κατάργηση των σχετικών δεδοµένων από το
µητρώο, ώστε το λογισµικό να µην είναι πλέον διαθέσιµο.
Όταν αφορά µια συσκευή, η ενέργεια κατάργησης των αντίστοιχων προγραµµάτων
οδήγησης της συσκευής από τη µονάδα του σκληρού δίσκου και επίσης η φυσική
κατάργηση της συσκευής από τον υπολογιστή.
κλικ
Η τοποθέτηση του ποντικιού επάνω από ένα εικονίδιο και στη συνέχεια η πίεση και η
απελευθέρωση του αριστερού κουµπιού του ποντικιού.
κλικ µε το αριστερό κουµπί του ποντικιού
Το αριστερό κουµπί στο ποντίκι, που χρησιµοποιείται πιο συχνά για µονό και διπλό
κλικ. Με το πρωτεύον κουµπί του ποντικιού επιλέγουµε µια εργασία.
κλικ µε το δεξιό κουµπί του ποντικιού
Η τοποθέτηση του ποντικιού επάνω από ένα εικονίδιο και στη συνέχεια, η πίεση και η
απελευθέρωση του δεξιού κουµπιού του ποντικιού. Κάνοντας κλικ, µε το δεξιό κουµπί
του ποντικιού, ανοίγει ένα µενού συντόµευσης, το οποίο περιέχει χρήσιµες εντολές.
κοινόχρηστος εκτυπωτής
Ένας εκτυπωτής, ο οποίος λαµβάνει δεδοµένα εισόδου από περισσότερους, του ένος,
υπολογιστές. Για παράδειγµα, ένας εκτυπωτής, που είναι προσαρτηµένος σε έναν άλλον
υπολογιστή, στο δίκτυο, µπορεί να γίνει κοινόχρηστος έτσι, ώστε να είναι διαθέσιµος
για χρήση από άλλους υπολογιστές. Ένας κοινόχρηστος εκτυπωτής ονοµάζεται, επίσης,
εκτυπωτής δικτύου.
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κρυπτογράφηση
Η διαδικασία αποθήκευσης των δεδοµένων, µε κωδικοποιηµένο τρόπο, ώστε να µην
εµφανίζεται το περιεχόµενό τους χωρίς, την γνώση ενός µυστικού κωδικού .
λειτουργικό σύστηµα
Το βασικό πρόγραµµα, µε το οποίο λειτουργεί ένας υπολογιστής. Τα WINDOWS
VISTA είναι ένα λειτουργικό σύστηµα. Τα WINDOWS XP είναι, και αυτά, ένα
λειτουργικό σύστηµα. Το λειτουργικό σύστηµα µεταφράζει τις εντολές από το
πληκτρολόγιο, σε λειτουργίες, τις οποίες µπορεί να εκτελέσει ο υπολογιστής.
Αντίστοιχα, µεταφράζει τις απαντήσεις, από τον υπολογιστή, σε εικόνες και γράµµατα
στην οθόνη ή τον εκτυπωτή.
λογισµικό (πρόγραµµα)
Ένα ολοκληρωµένο σύνολο από εντολές υπολογιστή, που χρησιµοποιείται για την
εκτέλεση συγκεκριµένης εργασίας, όπως επεξεργασία κειµένου, λογιστική ή διαχείριση
δεδοµένων. Το λογισµικό ονοµάζεται, επίσης, και πρόγραµµα. Η ΙΡΙ∆Α®, είναι ένα
λογισµικό. Το Ms_Word® είναι επίσης ένα λογισµικό.
µεγιστοποίηση
Η µεγέθυνση ενός παραθύρου, στο µέγιστο µέγεθός του, κάνοντας κλικ στο κουµπί
«Μεγιστοποίηση» (στα δεξιά της γραµµής τίτλου) ή πιέζοντας το συνδυασµό πλήκτρων
ALT+SPACEBAR και µετά, πατώντας X.
µέσο αποθήκευσης
Οποιοδήποτε σταθερό ή αφαιρούµενο αντικείµενο, στο οποίο αποθηκεύονται δεδοµένα
υπολογιστή. Μέσα αποθήκευσης είναι οι σκληροί δίσκοι, οι δισκέτες, τα CD, memory
sticks, κ.λπ.
µετακίνηση
Η µετακίνηση ενός εικονιδίου στην οθόνη. Επιτυγχάνεται, επιλέγοντας το εικονιδίο και
στη συνέχεια, πιέζοντας το και κρατώντας επάνω του πατηµένο το κουµπί του
ποντικιού, µετακινείτε το ποντίκι. Για παράδειγµα, µπορείτε να µετακινήσετε ένα
παράθυρο σε άλλη θέση στην οθόνη µετακινώντας το από την γραµµή τίτλου του.
µητρική πλακέτα
Η κύρια πλακέτα ενός υπολογιστή.
µνήµη
Μικρο-ηλεκτρονικό κύκλωµα για την γρήγορη αποθήκευση δεδοµένων.
µονάδα δίσκου
Μια περιοχή αποθήκευσης, που είναι διαµορφωµένη µε ένα σύστηµα αρχείων και έχει
ένα γράµµα µονάδας δίσκου (C: D: F: G: W: κ.λπ.). Ο χώρος αποθήκευσης µπορεί
να είναι µια δισκέτα, ένα CD, ένας σκληρός δίσκος ή κάποιος άλλος τύπος δίσκου.
ο υπολογιστής µου
Το εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας, που περιέχει όλα τα συστατικά του υπολογιστή.
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οθόνη διαχείρισης αρχείου
Είναι ο ωφέλιµος χώρος, µέσα στην οθόνη του υπολογιστή, µέσα στον οποίο
συνυπάρχουν τα διάφορα πεδία (περιγραφές, ονόµατα, αριθµοί, ηµεροµηνίες, κ.λπ.). Η
οθόνη διάχείρισης του αρχείου, µε όλα τα πεδία της, αποτελεί το περιεχόµενο ενός
αρχείου.
οθόνη υγρού κρυστάλλου (LCD)
Τύπος οθόνης. Η οθόνη LCD χρησιµοποιεί δύο φύλλα πολωτικού υλικού, µε ένα
διάλυµα υγρών κρυστάλλων µεταξύ τους. Μέσω του υγρού, περνάει ηλεκτρικό ρεύµα
και προκαλεί την ευθυγράµµιση των κρυστάλλων έτσι, ώστε το φως να µην µπορεί να
τους διαπεράσει. Ο κάθε κρύσταλλος λειτουργεί ως διακόπτης είτε µπλοκάροντας είτε
επιτρέποντας τη διέλευση του φωτός από µέσα του.
ουρά εκτύπωσης
Ουρά εκτύπωσης είναι µια λίστα εγγράφων, που περιµένουν να εκτυπωθούν στον
εκτυπωτή. Στην ουρά εκτύπωσης, µπορείτε να δείτε πληροφορίες, όπως το µέγεθος του
εγγράφου, τον αποστολέα του εγγράφου και πληροφορίες κατάστασης για την
εκτύπωση.
παράθυρο
Ένα τµήµα της οθόνης, όπου µπορούν να εκτελούνται προγράµµατα και εργασίες.
Μπορείτε να ανοίξετε πολλά παράθυρα ταυτόχρονα. Μπορείτε, για παράδειγµα, σε ένα
παράθυρο να ανοίξετε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, σε άλλο παράθυρο να
επεξεργάζεστε ένα λογιστικό φύλλο προϋπολογισµού και σε άλλο παράθυρο να
κατεβάζετε φωτογραφίες από την ψηφιακή σας φωτογραφική µηχανή.
παράλληλη θύρα
Η σύνδεση εισόδου/εξόδου για µια συσκευή παράλληλης διασύνδεσης. Υπάρχουν
εκτυπωτές, που συνδέονται στις παράλληλες θύρες.
πεδίο
Η µικρότερη µονάδα αναφοράς ενός αρχείου. Το πεδίο είναι µια περιοχή, επάνω στην
οθόνη, µε την µορφή ενος κουτιού, µέσα στην οποία ο χρήστης µπορεί να εισαγάγει
πληροφορίες. Υπάρχουν διάφοροι τύπο πεδίων, που διακρίνονται, µεταξύ τους, από το
χρώµα και τον τρόπο της συµπεριφοράς τους. Πεδία, µπορεί να είναι, η ηµεροµηνία, το
όνοµα, η περιγραφή, κ.λπ. Μια οµάδα από διάφορα πεδία αποτελεί το περιεχόµενο ενός
αρχείου.
περιφερειακό
Μια συσκευή, όπως µια µονάδα δίσκου, ένας εκτυπωτής, ή ένα ποντίκι, που είναι
συνδεδεµένη στον υπολογιστή και ελέγχονται από τον υπολογιστή.
πλήκτρα ποντικιού
τα πλήκτρα επάνω στο ποντίκι για να σύρετε το δείκτη, να κάνετε κλικ και διπλό κλικ.
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πρόγραµµα (λογισµικό)
Ένα ολοκληρωµένο σύνολο από εντολές υπολογιστή, που χρησιµοποιείται για την
εκτέλεση συγκεκριµένης εργασίας, όπως επεξεργασία κειµένου, λογιστική ή διαχείριση
δεδοµένων. Το πρόγραµµα ονοµάζεται, επίσης, και λογισµικό. Η ΙΡΙ∆Α®, είναι ένα
πρόγραµµα. Το Μs_Word® είναι επίσης ένα πρόγραµµα.
πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή
Ένα πρόγραµµα, που είναι σχεδιασµένο να επιτρέπει σε άλλα προγράµµατα να
λειτουργούν, µε έναν συγκεκριµένο εκτυπωτή, χωρίς να απασχολούνται µε τις ειδικές
ρυθµίσεις του υλικού του εκτυπωτή και της εσωτερικής γλώσσας. Χρησιµοποιώντας
προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή, τα οποία χειρίζονται τις ιδιαιτερότητες κάθε
εκτυπωτή, τα προγράµµατα µπορούν να επικοινωνούν, κανονικά, µε διάφορους
εκτυπωτές.
σειριακή θύρα
Μια θύρα σε έναν υπολογιστή, η οποία επιτρέπει µετάδοση χαρακτήρων, µε ρυθµό ένα
bit τη φορά. Ονοµάζεται και θύρα COM.
σκληρός δίσκος
Μια συσκευή, που περιέχει έναν ή περισσότερους άκαµπτους στρογγυλούς δίσκους,
όπου τα δεδοµένα µπορούν να εγγραφούν µαγνητικά, µε κεφαλές ανάγνωσης/εγγραφής.
Ο σκληρός δίσκος βρίσκεται µέσα σε ένα ειδικό σφραγισµένο πλαίσιο, το οποίο τον
προστατεύει και επιτρέπει στην κεφαλή να «πετά» από 10 έως 25 εκατοµµυριοστά της
ίντσας πάνω από την επιφάνεια του δίσκου.
τα έγγραφά µου
Ένας φάκελος, στην επιφάνεια εργασίας, που παρέχει ένα µέρος για την αποθήκευση
των εγγράφων, των γραφικών ή άλλων αρχείων, στα οποία θέλετε γρήγορη πρόσβαση.
ταυτοποίηση
Η εξακρίβωση, µε την χρήση ενός κωδικού, (ενός κλειδιού, ενός δακτυλικού
αποτυπώµατος, κ.λπ.) ότι ένα πρόσωπο είναι αυτό, που ισχυρίζεται ότι είναι.
τύπος αρχείου
Στο περιβάλλον των Windows, ένας προσδιορισµός των χαρακτηριστικών λειτουργίας
ή δοµής ενός αρχείου. Ο τύπος αρχείου προσδιορίζει το πρόγραµµα, όπως για
παράδειγµα το Ms_Word®, που χρησιµοποιείται για να ανοίξει το αρχείο. Για
παράδειγµα, τα αρχεία, που έχουν την επέκταση .doc, είναι αρχεία του Ms_Word®.
φάκελος
µια αποθηκευτική έννοια, που περιέχει µε προγράµµατα και αρχεία. Ο φάκελος
αναπαριστάται στην οθόνη, µε το εικονίδιο ενός φακέλου αρχείων. Ο φάκελος είναι ένα
µέσο οργάνωσης προγραµµάτων και εγγράφων, σε ένα δίσκο και µπορεί να περιέχει
αρχεία αλλά και άλλους υπο-φακέλους.
χρήστης
Ένα πρόσωπο, που χρησιµοποιεί έναν υπολογιστή ή ένα πρόγραµµα.
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