
 
 

 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Για να δημιουργήσετε ομαδική κράτηση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
 
1) Επιλέξτε τους όρους στο ημερολόγιο για πολλαπλά δωμάτια, κρατώντας το CTRL , και πατήστε 
“Προσθήκη ομαδικής κράτησης” ή πατήστε ENTER 
2) Πατήστε στην πρώτη ημέρα της κράτησης και “Προσθήκη ομαδικής κράτησης” (όροι της 
κράτησης και τα δωμάτια που θα προσθέσετε στην δημιουργία ομαδικής κράτησης) 
Η οθόνη κρατήσεων περιλαμβάνει: 
 
 
1. ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

 
- Άφιξη και αναχώρηση  για όλες τις 
κρατήσεις 

Οι ημέρες μπορούν να προσδιοριστούν πατώντας το βελάκι δίπλα στην ημερομηνία, φέρνοντας το 

ημερολόγιο και επιλέγοντας την ημέρα που θέλετε. Το KWHotel θα σας εμφανίσει την επιλεγμένη 

ημέρα. Μπορείτε επίσης να την πληκτρολογίσετε απο το πληκτρολόγιο, πχ 7th Ιανου 2016 – 7.1.2016 

και πατώντας Enter. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικούς όρους για κάθε δωμάτιο ξεχωριστά. Απλά 
πατήστε την ημερομηνία για τα δωμάτιο(α) που επιθυμείτε να αλλάξετε και χρησιμοποιήστε την 
καρτέλα “Ημέρες Κράτησης”, που θα βρείτε παρακάτων και επεξεργαστείτε. Θα παρατηρήσετε ότι 
της επεξεργασμένες ημέρες θα εμφανιστούν σε πράσινο χρώμα. 

 
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ 

 

Για να προσθέσετε γρήγορα νέο πελάτη, 
πατήστε το ονομά του. Αυτό αρκεί για να 
αποθυκεύσετε την κράτηση. Μπορείτε να 
γυρίσετε πίσω κάθε στιγμή για να 
συμπληρώσεται τα υπόλοιπα στοιχεία. 
'Αμα έχετε περισσότερο χρόνο μπορείτε 
να πατήσετε την επιλογή “Προσθήκη 
πελάτη”. 
  
ΣΧΟΛΙΟ. Άμα ο πελάτη σας είναι ήδη στην βάση δεδομένων, το KWHotel θα σας εμφανίσει το άτομο 
πατώντας τα πρώτα 4 γράμματα. Για να ελέγξετε το άτομο, κάντε κλικ στον επιθυμητό πελάτη στην 
λίστα ή κάντε διπλό κλικ στα στοιχεία του πελάτη που θα εμφανιστεί στην δεξιά μερία της οθόνης.  
 

Όταν το κάνετε κλικ, θα σας εμφανιστεί στο νέο παράθυρο “Πελάτης” θα σας δείξει πού στο 
“Πληροφορίες Πελάτη” είναι όλα τα στοιχεία που έχουν εισαγθεί. Εδώ μπορείτε επίσης να διαλέξετε 
άμα ο πελάτης είναι εταιρία ή ιδιώτης. Υπάρχουν τρείς καταστάσεις που μπορείτε να διαλέξετε: 
"Παιδί", "Τακτικός" και "Ανεπιθύμιτος" και οι εκπτώσεις του πελάτη που μπορούν να 



 
 

 

 

ενεργοποιηθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτές οι εκπτώσεις μπορουν να 
συμπεριληφθούν στην κράτηση. Στην οθόνη Πελάτη μπορείτε να εκδώσετε κάρτες εγγραφών.   
 

Στην καρτέλα "Ex. status" μπορούν να δημιουργηθούν επιπλέον καταστάσεις. Για να το κάνετε: 
- Πατήστε “Επεξεργασία κατάσταση πελάτη” 

- Προσθήκη όνομα κατάστασης  
- Αντιστοίχήστε το με την λίστα  
- Αποφασίστε άμα η κατάσταση είναι για 
εταιρία ή για ιδίωτη 
- Προσθήκη χρώματος 

- Τέλος, πατήστε “Προσθήκη” 
 
 
Σχόλιο. Άμα θέλετε να διορθώσan existing 
 one.ετε την παρών κατάσταση, κάντε διπλό 
 κλίκ στην δεξιά μερία της οθόνης. Τα 
στοιχεία 
 της κατάστασης θα εμφανιστούν στα αριστερά, 
για αυτό επεξεργαστείτε τα στοιχεία 
 και πατήστε “Διόρθωση” . 
 
Στην καρτέλα “Άλλα” μπορείτε να: 
- Προσθήκη φωτογραφίας του πελάτη 
- Προσθήκη συμβόλου(χρησιμοποιήται για τον συγχρονισμό με λογιστικό λογισμικό) 
- Επιλογή άμα ο πελάτης αποδέχεται για αποστολή email 
- Δημιουργία αναφοράς που θα εμφανίζει ότα τα έγγραφα για τον επιλεγμένο πελάτη 
- Δείτε το ιστορικό των κρατήσεων του πελάτη 
 

Στην καρτέλα “Διαμόρφωση” μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας πεδία που θα εμφανίζονται 
στο παράθυρο επεξεργασίας του πελάτη. Πατήστε “Προσθήκη Τιμής” και συμπληρώστε : 
 
- Όνομα και προεπιλεγμένη απάντηση που προτείνει το πρόγραμμα 
- Είδος: 
a) Σειρά (Πλαίσιο κειμένου),  

b) Αριθμός,  

c) Αλήθεια/ Ψέμα - επιλογή Ναι/Όχι (πχ. Παραλαβή του πελάτη απο το αεροδρόμειο? Ναι/Οχι)  

d) Προσαρμοσμένη επιλογή – εδώ μπορείτε να γράψετε τι επιλογές να υπάρχουν πχ Άντρας/Γυναίκα  

e) Ημερομηνία Ώρα 
 

 
Επίσης μπορείτε να διαλέξετε άμα το πεδίο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί. Άμα είναι, τότε δεν 
θα μπορέσετε να αποθηκεύσετε τον πελάτη μέχρι να το συμπληρώσετε. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
'Αμα ο πελάτης υπάρχει ήδη στην βάση, το KWHotel θα σας ρωτήσει άμα είναι να δημιουργήσει νέο 
πελάτη ή την φόρτωση υπάρχουσα. 
 

 

Για να αντοιστιχήσετε την εταιρία με πελάτη, πατήστε το κίτρηνο + και προσθέστε τα στοιχεία του ή 
επιλέξτε το απο την βάση δεδομένων στα δεξιά. 
Άμα υπάρχουν περισσότεροι πελάτες στην κράτηση, το ημερολόγιο θα εμφανίσει το όνομα του 
πελάτη που έχετε επιλέξει στην οθόνη κράτησης. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. ΣΧΟΛΙΑ 

 

Το κουμπί „!” σας επιτρέπει να 
προσθέσετε επιπλέον στοιχεία στην 
κράτηση. Όταν το πατήσετε, θα σας 
ανοίξει επεξεργαστής κειμένου.   
 
Πατώντας το „!” θα σας εμφανίσει την 
πρωτή γραμμή σχόλιων στο 
ημερολόγιο. 
  
 

 

Επίσης είναι δυνατόν να προσθέσετε υπενθύμιση με την κράτηση. Για να το κάνετε: 
- επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην ημερομηνία  

- επιλέξτε την ημερομηνία. 
  

Η ημερομηνία μπορεί να αλλαχθεί ανοίγοντας το ημερολόγιο (πατώντας το βελάκι στα δεξιά) ή 
πατώντας ημέρα, μήνα, χρόνο ή ώρα πατώντας την ακριβής ημερομηνία στο πληκτρολόγιο ή τα 
βελάκια πάνω/κάτω για να αλλάξετε σε επόμενη ημέρα/μήνα/έτος. 
 
ΣΧΟΛΙΟ 
Αυτή η επιλογή, για παράδειγμα, σας επιτρέπει να ετοιμάσετε πρωινό ξύπνημα. Όταν έρθει η ώρα, το 
KWHotel θα σας εμφανίσει την υπενθύμιση και θα σας επιτρέψει να ανοίξετε την κράτηση. Σας 
προτείνουμε να γράψετε μερικές πληροφορίες για την υπενθήμηση στην καρτέλα Σχόλια κράητης, 
γιατί αυτό θα εμφανιστεί σαν υπενθύμιση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

4. ΔΙΑΜΟΝΗ 

 

Η καρτέλα “Διαμονή” σας επιτρέπει να 
επιλέξετε πώς να χρεώσετε τους 
πελάτες σας. Αυτοί οι μέθοδοι 
προσαρμόζονται στο “Δωμάτια” όταν 
δημιουργήται νέα δωμάτια / ομάδες 
δωματίων και στην ενότητα “Σχέδια 
Τιμών”.  
Επίσης είναι δυνατόν να διορθώσετε 
την τιμή χειροκίνητα. Υπάρχουν δύο 
επιλογές για να χρεώνετε τους πελάτες 
σας: τιμή για δωμάτιο ανά νύχτα ή 
σχέδιο τιμών. 
 

 
ΣΧΟΛΙΟ. 
Οτι τιμές είναι διαφορέτικές απο τις προεπιλογές. 
 

Άμα δημιουργήται μια νέα κράτηση ή επεξεργάζεστε μια παρών, μερικές φορές θα σας εμφανίζεται 
το παρόν μήνυμα: "Οι εισαγόμενες τιμές είναι διαφορετικές απο τις προεπιλεγμένες”. Αυτό σημαίνει 
ότι είται αλλάχτηκε ο τρόπος χρέωσης του πελάτη ή επεξεργάστικε η τιμή της κράτησης. Άμα πατήσετε 
"Ορίστε προεπιλεγμένες τιμές” θα μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες τιμές για το δωμάτιο 
– σε αυτό που δημιουργήσατε  στην ενότητα Δωμάτια ή στην ενότητα Σχέδια Τιμών. 
 

Στην αριστερή μερία της εικόνας μπορείτε να διαχειριστείτε τις πληρωμές του πελάτη. Άμα έγινε 
πλήρη πληρωμή, τότε μπορείτε να πατήσετε “Πλήρη πληρωμή” ή να γράψετε το συνολικό 
ποσό/προκαταβολή στα πεδία που βρίσκονται παρακάτω. 
  
ΣΧΟΛΙΟ. 
Άμα θέλετε να εκδώσετε ένα έγγραφο προκαταβολής, τότε πρέπει να γίνει αμέσω μετά την 
συμπλήρωση της προκαταβολής/πληρωμής. Το KWHotel θυμάται το τελευταίο ποσό και το “ξεχνάει” 
ακριβώς μετά το κλείσιμο της κράτησης. Για αυτό θα πρέπει να εκδώσετε το έγγραφο όσο γρήγορα 
είναι δυνατό όταν συμπληρώνεται το ποσό. 
 

Επιπλέον, μπορείτε να γράψετε την έκπτωση για την διαμονή και να επιβεβαιώσετε την κράτητη μέσω 
της πιστωτικής κάρτας. 
  
ΣΧΟΛΙΟ. 
Η έκπτωση μετρίεται μόνο για την τιμή διαμονής, όχι για τα γεύματα ή επιπλέον υπηρεσίες. Οι 
εκπτώσεις για προιόντα μπορούν να συμπληρωθούν στην καρτέλα “Προιόντα”. Το πεδίο έκπτωση θα 
εμφανίσει την έκτπωση που χοριγείται στον πελάτη στην οθόνη του πελάτη. 
 

Στο παράθυρο κρατήσεων μπορείτε να προσθέσετε δημοτικό φόρο. Η πληρωμή του δημοτικού 
φόρου μπορεί να εισαχθεί, ακριβώς κάτω στο πεδίο πληρωμής κατάθεσης.  
ΣΧΟΛΙΟ. 
Ο δημοτικός φόρος μπορεί να επεξεργαστεί στο Εργαλεία --> Διαμόρφωση --> Φόροι. 
 

Πώς μπορώ να φτιάξω ομαδικό δωμάτιο? 

1) Άμα συμπληρώσετε το κουμπί “Κατεβλημένο 
ποσό,   πληρωμή θα χωριστεί ανάμεσα σε όλα τα 
δωμάτια. 



 
 

 

 

 

2) Άμα συμπληρώσεται το ποσό στο δωμάτιο 
“Πληρωμή” τότε η πληρωμή θα εφαρμοστεί σε αυτό το 
δωμάτιο.   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5. ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

Στην καρτέλα “Έγγραφα” μπορείε να 
εκδίδεται τιμολόγια, προφόρμες, 
αποδείξεις, μισθούς και φορολογικά 
έγγραφα.  
Σας συνιστούμε να εκδίδεται όλα τα 
έγγραφα απευθείας στις κρατήσεις που 
ανήκουν.  
Τα έγγραφα που εκδίδονται στην ενότητα Λογιστικά δεν θα μπορέσουν να συνδεθούν με καμία 
κράτηση. 
 

 

 

Το γράμμα "F" δίπλα στα έγγραφα, σημαίνει ότι τα έγγραφα εκδώθηκαν από φορολογικό εκτυπωτή.     
ΣΧΟΛΙΟ. Άμα θέλετε να εκδώσετε ένα έγγραφο προκαταβολής, τότε πρέπει να γίνει αμέσω μετά την 
συμπλήρωση της προκαταβολής/πληρωμής. Το KWHotel θυμάται το τελευταίο ποσό και το “ξεχνάει” 
ακριβώς μετά το κλείσιμο της κράτησης. Για αυτό θα πρέπει να εκδώσετε το έγγραφο όσο γρήγορα 
είναι δυνατό όταν συμπληρώνεται το ποσό. 

 

Πώς μπορώ να εκτυπώσω απόδειξη για τιμολόγιο?  
Για να εκτυπώσετε απόδειξη για την οποία μπορείτε να την αντιστοιχήσετε στο επιθυμητό 
τιμολόγιο: 
- ανοίξτε το τιμολόγιο για το οποίο θέλετε να εκδώσετε απόδειξη. Αυτό το τιμολόγιο μπορεί να 

ανοιχτεί απο το παράθυρο κρατήσεων ή απο την ενότητα Λογιστικά.   
- πατήστε "Αποθύκευση"  
- επιλέξτε “Έκδοση νέας απόδειξης”  
- επιλέξτε “Εκτύπωση". 
Η οθόνη απόδειξης θα εμφανιστεί. Αποθυκεύστε την απόδειξη.  
ΠΡΟΣΟΧΗ! 'Αμα εκδώσετε την απόδειξη χωριστά απο το τιμολόγιο, τότε θα εμφανιστούν δύο φορές 
στις αναφορές. 

 

Τα έγγραφα μπορούν να επεξεργαστούν στα Εργαλεία --> Διαμόρφωση --> Τιμολόγια: 
 

ΣΕΛΙΔΑ 1 

- αλλάξτε το όνομα του εγγράφου (θα εμφανίζεται σαν τίτλος) 
- εκτύπωση “Πρωτότυπο / Αντίγραφο”στα φορολογικά έγγραφα,  
- automatically issue a Cash receipt and Cash disbursment for invoices and receipts., 
- επιβεβαίωση κατάστασης ταμείου σε κάθε σύνδεση νέου χρήστη, 



 
 

 

 

  
ΣΧΟΛΙΟ: 
Άμα επιλέξετε την τελευταία επιλογή, το KWHotel θα σας ρωτήσει να γράθετε τον αρθμό των 
χρημάτων που είναι στο ταμείο κάθε φορά που συνδέεστε. 
  
- αυτόματη έκδοση απόδειξης όταν αποθυκεύεται τιμολόγιο 

- επιλογή προεπιλεγμένων προθεμάτων για τοις αποδείξεις και τα τιμολογιά σας 

- προεπιλεγμένα ονόματα που θα εμφανίζονται στα τιμολόγια για την διαμονή, γεύματα και 
προκαταβολές,  
- προεπιλεγμένος κωδικός προιόντος 

- εμφάνηση σημείωσης σε περίπτωση μερικής πληρωμής 
 
Αυτή η σημείωση θα εμφανίζεται στα έγγραφα, που το KWHotel δεν μπορεί να μειράσει τις ημέρες 
επειδή έγινε μερική πλήρωμή. Εδώ μπορείτε να προσθέσετε τον “Δημοτικό φόρο”. 
 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ 2 

- εμφάνιση του λογότυπου του ξενοδοχείου σας στα τιμολόγια (θα δείτε το σημείο και τη αρχείο θα 
εισάγετε εκει), 
- προσθήκη περισσότερων τρόπων πληρωμών  
- προσθήκη τοποθεσία που τα εγγραφά σας θα εκδίδονται άμα θα είναι σε διαφορετικό μέρος απο 
την εταιρία σας. 
- μην πληκτρολογήσετε οπιαδήποτε μέθοδος πληρωμής  ON / OFF 

- προθέματα εγγράφων και άμα θέλετε να τα εκτυπώσετε ON / OFF 

- προεπιλεγμένες σημειώσεις στα έγγραφα στην ενότητα έγγραφα 

 

ΣΕΛΙΔΑ 3 

- αναγκάστε το KWHotel να εκδώσει φορολογικό έγγραφο κάθε φορά που έγινε πληρωμή 

- αναγκάστε το KWHotel να εκδώσει έγγραφα μετρητών μετά απο κάθε πληρωμή 

- απενεργοποίηση αποδείξεων 

- μην επιτρέπετε τους χρήστες να δημιουργόυν τιμολόγια στην οθόνη κρατήσεων. 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

6. ΓΕΥΜΑΤΑ 

 

Όλα τα γεύματα, οι τιμές τους και οι χώροι γευμάτων μπορούν να διαμορφούν στα Εργαλεία --> 
Διαμόρφωση --> Γεύματα. 
 

Στην ενότητα “Γεύματα” μπορείτε να 
επιβεβαιώσετε τα άτομα που τρώνε 
γεύμα, να αντιστοιχήσετε γεύματα για όλη 
την διαμονή των πελατών ή να γράψετε 
τον αριθμό γευμάτων χειροκίνητα για 
κάθε ημέρα. 
 

 

Στην καρτέλα “Ώρα Γεύματων” μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα που οι πελάτες θα είναι στην 
τραπεζαρία. Αυτή η επιλογή προτείνετε για ξενοδοχεία που έχουν μικρή τραπεζαρία. 
 

Η λεπτομερή αναφορά, περιλαμβανόμενη την ώρα παροχής του γεύματος και το επιλεγμένο 
δωμάτιο, μπορεί να εκτυπωθεί στην ενότητα Γεύματα. 
 

7. ΑΛΛΑ 
 

Εδώ μπορείτε να: 
 

- διαχειρηστήτε τις πηγές κρατήσεων  
Πατήστε “Προσθήκη πηγής κράτησης”. 
Πατήστε την πηγή κρατήσεων (πχ. 
Booking.com, από τον δρόμο, διαφήμηση 
τηλεόραση κ.α) και μετά πατάτε το κίτρηνο +.  
Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε την προμήθεια για τουριστικά γραφεία και σελίδες κρατήσεων εδώ.  
 
Πώς δουλεύει? Όταν σας έρχεται η κράτηση από online σελίδα κρατήσεων, η πηγή της κράτησης 
αποθυκεύετε αυτόματα πχ Booking.com. Άμα έχετε ρυθμίσει προμήθεια για το Booking.com, θα 
αφαιρεθεί ένα ποσοστό απο την κράτηση και θα εμφανιστεί στο πεδίο επιδότηση. 
 
- συμπληρώστε τον online αριθμό κράτησης – μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση γρήγορα 
της κράτησης.  
ΣΧΟΛΙΟ. Για να βρείτε την κράτηση χρησιμοποιόντας το online αριθμό, πηγαίντε στο Ημερολόγιο, 
πατείστε στον μεγεθυντικό φακό και πατήστε τον αριθμό. 
 
- προσθέστε έγγραφα που σχετίζονται με την 
κράτηση 

i.e. Συμβόλαια, αντίγραφα mail , etc.  
Για να ανοίξετε το έγγραφο, διπλό κλικ πάνω τους.  
ΣΧΟΛΙΟ. Πρίν την προσθήκη του εγγράφου, θα πρέπει να ρυθμίσετε που θα αποθυκευτεί. Για να το 
κάνετε, πήγαίντε Εργαλεία --> Διαμόρφωση --> 'Αλλα --> Σελίδα 2 και συμπληρώστε “Προεπιλεγμένη 
θέση εικόνων”. 
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- συνδέστε  διάφορες μεμονωμένες κρατήσεις σε μία ομαδική  
Κάθε μεμονωμένη κράτηση μπορεί να προστεθεί σε μία ομαδική. Για να το κάνετε:  
- ανοίξτε την πρώτη μεμονωμένη κράτηση που θέλετε να την προσθέσετε σε ομαδική κράτηση,  
- στην καρτέλα Άλλα, συμπληρώστε τον αριθμό της ομαδικής κράτησης (σε περίπτωση που θέλετε 

να προσθέσετε την κράτηση σε μια υπάρχουσα ομάδα) ή αφήστε"0"  και πατήστε “Αποθύκευση” 

(για να αλλάξετε μια μεμονωμένη κράτηση σε μία ομάδα)  
- φορτώστε τον αριθμό της ομάδας κρατήσεων μέσω της μπάρας στο πάνω μέρος.r  
- ανοίκτε άλλη μεμονωμένη κράτηση και στην καρτέλα Άλλα συμπληρώστε τον αριθμό της 

ομαδικής κράτησης που θέλετε να την αντιστοιχήσετε. 

 
- επιλέξτε το νόμισμα και  την συναλλαγματική ισοτιμία άμα ο πελάτης δεν σας πλήρωσε με το 
τοπικό νόμισμα  
Στην καρτέλα “Διακανονισμός” το KWHotel 
αυτόματα θα υπολογίσει τα ποσά στο νέο 
νόμισμα, με βάση την συναλλαγματική ισοτιμία 
που συμπληρώσατε. 

 
- αντιγράψτε την κράτηση σε άλλη περίοδο  
ΣΧΟΛΙΟ. Το KWHotel θα αντιγράψει αυτόματα την κράτηση στην επιλεγμένη ημέρα ή θα την 

πολλαπλασίασει και θα την αποθυκεύσει σε τακτικές χρονικές περιόδους. 

 
8. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

 

Η καρτέλα “Προσαρμογή” σας επιτρέπει να προσθέσετε τα δικά σας πεδία στις κρατήσεις. Απλά 
πατήστε “Προσθήκη  Just click "Προσθήκη τιμής" και πατήστε: 
- όνομα και προεπιλεγμένη απάντηση που το KWHotel θα συμπληρώνει τα πεδία 
-Πεδία: 
a) Σειρά,  

b) Αριθμός,  

c) Αλήθεια/Ψέμα - Ναι/Οχι επιλογή  

d) Προσαρμοσμέν  

e) Ημερομηνία πχ εκ των προτέρων ημερομηνία 
 
 
Μπορείτε να ρυθμίσετε ώστε κάθε πεδίο ώς υποχρεωτικό. Δεν θα μπορείτε να το αποθυκεύσετε 
χωρίς να το συμπληρώσετε. 

 

9. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Επιπλέον υπηρεσίες μπορούν να προστεθούν στην κράτηση. 
Αυτές οι υπηρεσίες στα 
Έργαλεία --? Διαμόρφωση --> 
Υπηρεσίες. 
Τι υπηρεσίες μπορούν να 
δημιουργηθούν? 

Ενοικιάσεις ποδηλάτων, συνέδρια και άλλα. 
Οι υπηρεσίες αυτές διαχειρίζονται χρησιμοποιώντας τις ώρες με 

βάση τα χρονικά πλαίσια στην ενότητα Υπηρεσίες. 
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Πώς μπορώ να προσθέσω υπηρεσία?:  
- πατήστε “Προσθήκη Υπηρεσίας”,  
- επιλογή είδος υπηρεσίας,  
- επιλογή ημερομηνίας και ώρα έναρξης&λήξης,  
- πατήστε τα στοιχεία του πελάτη, 
- προσαρμόστε την τιμή,  
- πατήστε "Αποθύκευση". 
 

Περισσότερες πληροφορίες για την ενότητα 
Υπηρεσίες θα βρείτε σε άλλο σημέίο της 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ. 
 

 

10. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Αυτή η ενότητα μπορεί να ενεργοποιηθεί στο Εργαλεία --> Διαμόρφωση --> Άλλα --> Σελίδα 3 και 
πατήστε το μπλέ σημάδι “Ημερολόγια Καθαρίοτητας”. 
 

Αυτή η καρτέλα θα σας εμφανίσει ημερολόγιο με 
κίτρηνο χρώμα. Για κάθε κράτηση θα μπορείτε 
να αντιστοιχήσετε διάφορες ημέρες καθαρισμού 
επιλέγοντας τις ημέρες της εβδομάδας ή το 
χρονικό διάστημα ανάμεσα των καθαρισμών (Για 
να το κάνετε πατήστε την επιλογή “Χρονικό 
Διάστημα”). Οι ημέρες καθαριότητας θα 
εμφανιστούν σε ρόζ χρώμα. Μπορείτε επίσης να 
καθορίσετε την ώρα του καθαρισμού. 
 

Όλες οι πληροφορίες  συμπληρωμένες στο 
ημερολόγιο καθαρίοτητας μπορεί να εκτυπωθεί 
στην αναφορά Καθαρίοτητας, διαθέσιμο το 
μενού “Αναφορές”. 
 
 

 

11. ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 

 

Αυτή η ενότητα θα σας εμφανιστέι άμα έχουν δημιουργηθεί 
τα κλειδιά αποκρυπτογράφησης στα 

 Εργαλεία --> Διαμόρφωση --> Ασφάλεια. 
  
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας αποθυκεύονται απευθείας στην βάση δεδομένων και 
προστατεύονται με δύο κλειδιά αποκρυπτογράφησης.  Άμα κάποιος έχει πρόσβαση στην βάση 
δεδομένων ή στα κλειδιά, θα μπορεί να δεί τα νούμερα των καρτών. Η αποθύκευση τα στοιχεία των 
πιστωτικών καρτών στο KWHotel γίνεται αποκλειστικά με δικιά σας ευθύνη. Η εταιρία Starline δεν 
φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση διάρρευσης των στοιχιών της κάρτας και για τις συνέπειες που  θα 
μπορούσε να ακολουθήσει η διαροή. 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

Για να επιτρέψετε τον εαυτό 
σας να αποθυκεύετε τα 
στοιχεία της κάρτας :  
- ξεκινήστε το KWHotel ώς 
διαχειριστής ,  
- δημιουργήστε δύο κλειδία 
αποκρυπτογράφησης που 
περιλαμβάνουν το ελάχιστο 8 
χαρακτήρες (μικρά και μεγάλα 
γράμματα και αριθμοί)  
- αποδεχτείτε τους κανονισμούς. 

Στο παράθυρο κρατήσεων, θα σας 
εμφανιστεί η καρτέλα “Πιστωτική Κάρτα”. 
Εδώ θα μπορείτε να προσθέσετε όλα τα 
στοιχεία της κάρτας και να πατήσετε 
“Δεύτερο κλειδί”I 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα στοιχεία της κάρτας 
μπορούν να διαγραφούν χειροκίνητα 
πατώντας το κουμπί “Διαγραφή”. Τα 
στοιχεία της κάρτας θα διαγραφούν 
αυτόματα :  
- Άμα η κράτηση έχει οριστέι ώς 
διευθετηθείσα  
- Άμα έχουν περάσει 10 ημέρες απο την 
ημερομηνία τερματισμού της κράτησης  
- Άμα έχετε διαγράψει την κράτηση ή τον 
πελάτη απο την βάση δεδομένων 

 

 

12. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι καταστάσεις κρατήσεων εξαρτώνται 
από:  

- από τον όρο κράτησης (παρελθόν. 
Παρόν , μέλλον) 

- Πραγματοποίηση πληρωμής 
 
 

13. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

 

IΣτο παράθυρο κρατήσεων, μπορείτε να δημιουργήσετε επιπλέον καταστάσεις. Αυτές θα 
εμφανιστούν στο ημερολόγιο όταν θα πατήσετε “Επιπλέον καταστάσεις κρατήσεων” δεξιά κάτω 
γωνία.   

 

Για να προσθέστε επιπλέον 
κατάσταση:  
1. Κάτω αριστερή γωνία στο 
παράθυρο κρατήσεων επιλέξτε 
“Επιπλέον κατάσταση κράτηση”  
2.Πατήστε "Προσθήκη κατάσταση κράτηση” 



 
 

 

 

3. Πατήστε το όνομα της κατάστασης, την παραγγελία του στην λιστα, χρώμα και πατήστε 
“Προσθήκη” και “Αποθύκευση” και αποθυκεύστε όλη την κράτηση.  
ΣΧΟΛΙΟ. Άμα θέλετε να επεξεργαστείτε τέτοια κατάσταση, πατήστε διπλό κλικ στην δεξιά μερία της 
οθόνης. Τα στοιχεία  θα εμφανιστούν στα αριστερά. Επεξεργαστείτε την κατάσταση και πατήστε 
“Διόρθωση”. 
 

14. ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 

 

Άμα επιλέξετε αυτήν την επιλογή και ορίσετε την ημέρα, το KWHotel θα σας υπενθυμίσει κατά την 
δίαρκεια εκείνη της ημέρας ότι η προκαταβολή έπρεπε να καταβληθεί.  
Για να επιλέξετε την ημέρα, πατήστε το βελάκι δίπλα στο στην ημερομηνία ή επιλέξτε ημέρα και 
πατήστε την ημερομηνία στο πληκτρολόγιο, π.χ. 13.1.2016 και πατήστε Enter.  
ΣΧΟΛΙΟ. Άμα η προθεσμία της προκαταβολής λήξεη, το KWHotel  θα σας εμφανίσει την κράτηση στο 
ημερολόγιο με κόκκινο χρώμα. 
 

15. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

 

FΓια κάθε κράτηση μπορείτε να πρσθέσετε προιόντα. 
ΣΧΟΛΙΟ. Η βάση προιόντων μπορούν να δημιουργηθούν στην ενότητα Λογιστικά → Υπηρεσίες και 
Προιόντα. 
 

Στο παράθυρο κρατήσεων, πατήστε “Προιόντα” (κάτω αριστέρα του παραθύρου) και πατήστε τα 
προιόντα, με τις τιμές τους. Άμα το παρόν προίον είναι ήδη στην βάση δεδομένων, το KWHotel θα 
σας το εμφανίσει στην λίστα. 
 

16. ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

 

Μπορείτε να εκδίδεται ορισμένα έγγραφα: 
- επιβεβαιώσεις κρατήσεων, 
- επιβεβαιώση πληρωμής δημοτικού φόρου, 
- αναφορές γευμάτων 
  
και επίσης μπορείτε να φτιάξετε τα δικά σας έγγραφα στο Εργαλεία --> Διαμόρφωση --> Email  
Σελίδα 2  Ρυθμίσεις αυτομάτων επιβεβαιώσεων κρατήσεων . 
 
17. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩ/ΔΙΑΓΡΑΦΩ ΔΩΜΑΤΙΑ? 
 
In Σε αυτό το σημείο της οθόνης μπορείτε να διαχειρηστήστε τα δωμάτια που έχουν αντιστοιχθεί στην 
ομαδική κράτηση.his part of the screen you can manage rooms that are assigned to the group reservation. 
Ξεκινάμε την διαδικασία επιλέγοντας το δωμάτιο που θέλουμε να κάνουμε κράτηση. Για να το κάνετε 
χρησιποποιήστε την καρτέλα στα δεξιά. Επιλέξτε τις ημέρες για τις οποίες θέλενε να γίνει η κράτηση, επιλέξτε 
τα δωμάτια και προσθέτε τα στην κράτηση πατώντα τα βελάκια: 
<πράσινο – μετακίνηση μόνο του επιλεγμένου δωματίου 
<<< πράσινο – προσθήκη όλα τα διαθέσιμα δωμάτια στην κράτηση 
> κόκκινο – διαγραφή επιλεγμένου δωμάτιο απο την κράτηση 
>>> κόκκινο – μετακίνηση όλων των δωματίων απο την κράτηση 
 
Επισής μπορείτε να αλλάξετε τις ημέρες για τα επιλεγμένα δωμάτια. Απλά αφαιρέστε τα απο το δωμάτιο 
(μετακίνηστε τα πίσω στην καρτέλα στα δεξιά), αλλάξτε τις ημερομηνίες, πατήστε “Αναζήτηση” και 
μετακινήστε το δωμάτιο πίσω στην κράτηση. 
 



 
 

 

 

 

Για να διευκολυνθεί η διαδικασία αναζήτηση αναζήτηση δωματίου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο – 
απλά πατήστε ένα μέρος του επιθυμιτού ονόματος του δωματίου. Δίπλα σε αυτό υπάρχει το φίλτρο για 
ομαδικά δωμάτια. 

 

18. ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ 
 

΄Αμα πατήσετε “Κομπιουτεράκι” , το KWHotel θα σας ανοίξει το κομπιουτεράκι του Windows . 
 

 

19. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

Η ενότητα Ιστορικό θα σας εμφανίσει όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει στην κράτηση και ποιός 
χρήστης τις έκανε. 

 

TIP  
Για να αλλάξετε γρήγορα ένα δωμάτιο στην κρατησή, μπορείτε να έχετε συνεχώς πατημένο το  SHIFT 
και να μεταφέρετε την κράτηση. Όταν πατάτε το SHIFT μπορείτε επίσης να μικρύνεται και να την 
μεγαλώνεται τραβώντας τις άκρες του δεξία/αριστερά. Επιλέγοντας πολλαπλούς όρους ταυτόχρονα 
πατώντας το CTRL , επιλέγοντας τους όρους και πατώντας ENTER.
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