
 

 
 

 

 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣH 

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για το πώς να φτίαξετε μια ατομική κράτηση:  
- Επιλέξτε το συγκεκριμένο όρο στο ημερολόγιο και πατήστε “Προσθήκη Κράτησης” ή πατήστε  Enter,  
- διπλό κλικ στην πρώτη ημέρα της κράτησης (η ημερομηνία μπορεί να αλλαχθεί μετά στο 
παράθυρο κρατήσεων) 
 
Το παράθυρο κρατήσεων περιλαμβάνει: 
 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

 
- Σύμβολο δωματίου  
Μπορείτε να δείτε την λίστα δωματίων 
πατώντας το βέλος δίπλα στο σύμβολο 
του δωματίου. 
Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να 
μετακινήσετε κάποια κράτηση σε άλλο 
δωμάτιο. 
 
- Αριθμός κρεβατιών και επιπλέον κρεβάτια  
Βασικοί παράμετροι του δωματίου: ο αριθμός κρεβατιών και επιπλέον κρεβατιών έχουν 
συμπληρωθεί κατά την διάρκεια επεξεργασίας δωματίου στην ενότητα Δωμάτια. Αύτες οι ρυθμίσεις 
μπορούν να αλλαχτούν πηγαίνοντας στην ενότητα Δωμάτια και εκεί μπορείτε να επεξεργαστείτε το 
επιθυμητό δωμάτιο ή ομάδα δωματίων. 
 
- Προτείνόμενη τιμή ανα νύχτα 
Η προτεινόμενη τιμή ανα νύχτα ρυθμίζεται στην ενότητα Δωμάτια. 
 
- Επίπλοση και εξοπλισμός δωματίου  
Όλα τα στοιχεία είναι μπορούν να επεξεργαστούν στην ενότητα Δωμάτια. 
 
2. ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

 
 
- Ημέρα Άφηξης κ αναχώρησης 

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

ημερολόγιο και επιλογή της επιθυμητής ημέρας. Το KWHotel θα εμφανίσει την επιλεγμένη ημέρα. 

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογίσετε την ημερομηνία απο το πληκτρολογιό σας πχ 7 Ιανουαρίου 

2016 – 7.1.2016 και πατάτε Enter. 

 
- Ο αριθμός των ημερών. Μπορούν να πληκτρολογιθούν χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο ή 
μεγαλώνοντας/μικραίνοντας την περίοδο πατώντας τα βέλη. 
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

Για να προσθέσετε γρήγορα έναν νέο 
πελάτη, πατήστε το ονομά του. Αυτό 
είναι αρκετό για να αποθυκεύσετε την 
κράτηση. Μπορείτε όλη την ώρα να 
έρχεστε εδώ και να συμπληρώσετε τα 
υπόλοιπα στοιχεία. Άμα έχετε 
περισσότερο χρόνο, μπορείτε να 
πατήσετε  την επιλογή “Προσθήκη πελάτη”. 
  
ΣΧΟΛΙΟ. 'Άμα ο πελάτης είναι ήδη στην βάση δεδομένων, το  KWHotel θα σας εμφανίσει αυτό το 
άτομο αμέσως μόλις πατήσετε τα πρώτα 4 γραμματά του. Για να δείτε αυτό το άτομο, κάντε κλικ 
στον επιθυμητό πελάτη σε ένα αναπτυσόμενο παράθυρο ή διπλό κλικ στα στα στοιχεία του πελάτη 
και θα εμφανιστούν στην αριστερή μερία του παραθύρου. 
 

Όταν το πατάτε, θα σας εμφανιστεί νέο παράθυρο “Πελάτη”, θα σας εμφανίζει στο παράθυρο που 
στη καρτέλα “Πληροφορίες του Πελάτη” μπορούν να υποβάλλονται όλα τα στοιχεία τους. Εδώ 
μπορείτε επίσης να επιλέξετε άμα ο πελάτης είναι εταιρία ή ιδιώτης. Υπάρχουν επίσης ακόμα τρείς 
προκαθορισμένες καταστάσεις για να διαλέξετε: "Παιδί", "Τακτικός" και "Ανεπιθύμητος" όπως 
μπορείτε να προσθέσετε εκπτώσεις για την επιλεγμένη περίοδο. Αυτές οι εκπτώσεις μπορούν να 
περιληφθούν στην κράτηση. Στην οθόνη του πελάτη μπορείτε να εκδώσετε κάρτες εγγραφών. 
 

In the "Ex. status" tab the additional 
statuses 

can be created. Για να το κάνετε: 
- Πατήστε “Επεξεργασία κατάσταση 
πελάτη” 

- Προσθήκη ονομασίας κατάστασης  
- Αναθέστε την σειρά στην λίστα  
- Επιλέξτε ποιά κατάσταση είναι για 
εταιρία ή για ιδιώτη 
- Προσθήκη χρώματος κατάστασης 

- Τέλος, πατήστε “Προσθήκη” 
 
  
Σχόλιο. Άμα θέλετε να διορθώσετε μιά κατάσταση, κάντε διπλό κλικ στην δεξιά μερία της οθόνης. 
Στα αριστερά θα σας εμφανιστούν τα στοιχεία, επεξεργαστείτε τα και πατήστε “Διόρθωση”. I 
 

 
Στην ενότητα “Άλλα” μπορείτε να κάνετε: 
- Προσθήκη φωτογραφίας του πελάτη 
- Προσθήκη συμβόλου (θα χρησιμοποιηθεί στον συγχρονισμό με λογισμικά λογιστικών) 
- Επιλέξτε άμα ο πελάτης δέχετε για αποστολή email 
-  Δημιουργήστε αναφορά που θα εμφανίζονται όλα τα έγγραφα που αφορούν τον πελάτη 
- Δείτε το ιστορικό κρατήσεων του πελάτη 
 
Στην καρτέλα “Επεξεργασία” μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας πεδία που θα εμφανίζονται σε όλα τα 
παράθυρα επεξεργασίας των πελατών. Πατήστε “Προσθήκη συναλλάγματος” και συμπληρώστε: 
 
- Όνομα και προεπιλεγμένη απάντηση που προτείνει το πρόγραμμα 
- Είδος: 
a) Σειρά (γράψειμο πεδίου),  



  

 

b) Αριθμός,  

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

d) Προσαρμοσμένη επιλογή – Μπορείτε να γράψετε τι τιμές μπορεί να πάρει, πχ Άντρας/Γυναίκα  

e) Ημερομηνία Ώρα 
 

 
Μπορείτε να διαλέξετε άμα το πεδίο είναι υποχρεωτικό, άμα τότε δεν θα μπορέσετε να 
αποθηκεύσετε τον πελάτη μέχρι να συμπληρώσετε το πεδίο.



  

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Άμα ο πελάτης είναι ήδη στην βάση δεδομένων, το KWHotel θα σας ρωτήσει να δημιουργήσει νέο 
πελάτη ή να φορτώσει τον υπάρχον πελάτη. 
 

 

Για να αντιστοιχήσετε τον πελάτη σε εταιρία, πατήστε το κίτρινο +T 
και συμπληρώστε τα δεδομένα του ή επιλέξτε το απο την βάση δεδομένων στα δεξιά. 
Άμα υπάρχουν άλλοι πελάτης στην κράτητη, τότε το ημερολόγιο θα σας εμφναίσει το όνομα του 
πελάτη που έχετε επιλέξει στο παράθυρο κρατήσεων. 
 
 
 

4. ΣΧΟΛΙΑ  

 

Το κουμπί “!” σας επιτρέπει να 
προσθέσετε επιπλέον στοιχεία στην 
κράτηση. Όταν το πατήσετε, θα σας 
ανοίξει επεξεργαστής κειμένου. 
 
Πατώντας το  „!” θα σας εμφανιστεί η 
πρώτη γραμμή σχόλιων στο ημερολόγιο. 
  
 

 

Επίσης είναι δυνατό να προσθέσετε υπενθύμιση στην κράτηση. Για να το κάνετε: 
- Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην ημερομηνία  

- επιλέξτε την ημερομηνία. 
  

Η ημερομηνία μπορεί να αλλαχθεί πατώντας το ημερολόγιο (πατώντας το βελάκι στα δεξιά) ή 
πατώντας ημέρα, μήνα, χρόνος ή ώρα και πατήστε την σωστή ημερομηνία χρησιμοποιόντας το 
πληκτρολόγιο ή μετα βελάκια πάνω/κάτω για να πάτε στην επόμενη ημέρα/μήνα/χρόνος. 
 
ΣΧΟΛΙΟ 
Αυτή η επιλογή για παράδειχμα, σας επιτρέπει να ξυπνήσετε τον πελάτη. Όταν έρθει η ώρα, το 
KWHotel θα σας εμφανίσει την υπενθύ και θα σας επιτρέψει να ανοίξετε την κράτηση. Σας 
προτείνουμε να συμπληρώσετε μερικές πληροφορίες σχετικά με την υπενθύμιση στην ενότητα σχόλια 
κράτησης γιατί αυτό το πεδίο θα σας εμφανιστεί σαν υπενθύμιση. 
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5. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 

Η καρτέλα “Διακανονισμός” σας 
επιτρέπει να επιλέξετε πώς να 
χρεώσεται τους πελάτες σας. Αυτοί οι 
τρόποι ρυθμίζονται στην ενότητα 
“Δωμάτια” όταν δημιουργείται νέα 
δωμάτια / ομάδες δωματίων και στην 
ενότητα “Σχέδια τιμών”.  
Επίσης είναι δυνατόν να διορθώσετε 
την τιμή χειροκείνητα. Τα σκιασμένα 
πεδία δεν μπορούν να επεξεργαστούν, 
στα λευκά ναι. Υπάρχουν 3 επιλογές  για 
να χρεώσετε τους πελάτες σας: τιμή για 
δωμάτιο ανα νύχτα, τιμή ανα 
άτομο/νύχτα ή σχέδιο τιμής. 
 

 
ΣΧΟΛΙΟ. 
Οι τιμές είναι διαφορετικές απο τις προεπιλεγμένες. 
 
Άμα φτιάχνετε νέα κράτηση ή επεξεργάζεστε μια τρέχουσα, μερικές φορές θα σας εμφανίζει το παρόν 
μήνυμα: "Οι τιμές είναι διαφορετικές απο τις προεπιλεγμένες". Αυτό σημαίνει ότι είτε αλλάξαμε τον 
τρόπο χρέωσης του πελάτη ή επεξεργαστήκατε την τιμή της κράτησης. Άμα πατήσετε "Ορισμός 
προεπιλεγμένων τιμών” θα σας επαναφέρει τις προεπιλεγμένες τιμές για το δωμάτιο – αυτό που 
φτίαξατε στην ενότητα Δωμάτια ή στην ενότητα σχέδια τιμών. 
 

Στην αριστερή μερία της οθόνης μπορείτε να διαχειριστήτε τις πληρωμές του πελάτη. Άμα έγινε 
πλήρη πλήρωση, πατάτε “Πλήρη πληρωμή” ή γράφετε όλο το ποσό / προκαταβολή στα πεδία 
παρακάτων. 
  
ΣΧΟΛΙΟ. 
΄Αμα θέλετε να εκδώσετε έγγραφο προκαταβολής, αυτό θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά το γράψιμο 
την προκαταβολή/πληρωμή. Το KWHotel θυμάται μόνο το τελευταίο πληκτρολογιμένο ποσό και μετά 
το “ξεχνάει” αμέσως μετά το κλείσιμο της κράτησης. Για αυτό τον λόγο θα πρέπει να εκδώσετε το 
έγγραφό αφού πατήσετε το ποσό πληρωμής. 
 

Επιπλέον, μπορείτε να γράψετε την έκπτωση για την διαμονή και να εγγυήσετε την κράτηση με την 
πιστωτική κάρτα. 
  
ΣΧΟΛΙΟ. 
Η έκπτωση είναι μόνο για την τιμή της διαμονής και όχι για τα γεύματα ή επιπλέον υπηρεσίες. Οι 
εκπτώσεις για προιόντα μπορούν να συμπεριληφθούν στην ενότητα “Προιόντα”. Το πεδίο έκπτωσης 
θα σας εμφανίσει την επιστροφή που δικαιούτε ο πελάτης στην οθόνη Πελάτες. 
 

Στο παράθυρο κρατήσεων μπορείτε επίσης να προσθέσετε τον δημοτικό φόρο. Η πληρωμή δημοτικού 
φόρου μπορεί να εισαχθεί, στο κάτω μέρος του πεδίου της προκαταβολής.  
 
 
 
ΣΧΟΛΙΟ. 
Ο δημοτικός φόρος μπορεί να ρυθμιστεί στα Εργαλεία --> Διαμόρφωση --> Φόροι 
 



  

 

6. ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

Στην ενότητα “Έγγραφα” μπορείτε να 
εκδώσετε τιμολόγια, προφόρμες, 
αποδείξεις και έγγραφα μετρητών.  
Σας συνιστούμε ανεπιφύλικτα την έκδοση 
όλων των εγγράφων απευθείας στην 
κράτηση που ανήκουν.  
Τα έγγραφα που εκδίδεται στην ενότητα Λογιστικά δεν θα σας συνδεθούν με καμία κράτηση. 



  

 

 

Το γράμμα "F" δίπλα στο έγγραφο σήμαινει ότι περάστηκε απο τον φορολογικό εκτυπωτή.    
ΣΧΟΛΙΟ.΄Αμα θέλετε να εκδώσετε έγγραφο προκαταβολής, αυτό θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά το 
γράψιμο την προκαταβολή/πληρωμή. Το KWHotel θυμάται μόνο το τελευταίο πληκτρολογιμένο ποσό 
και μετά το “ξεχνάει” αμέσως μετά το κλείσιμο της κράτησης. Για αυτό τον λόγο θα πρέπει να 
εκδώσετε το έγγραφό αφού πατήσετε το ποσό πληρωμής. 

 

Πώς μπορώ να εκτυπώσω απόδειξη για ένα τιμολόγιο?  
Για να εκδώσετε μια απόδειξη που θα συμπεριληφθεί στο τιμολόγιο: 
- ανοίξτε το τιμολόγιο για την οποία θέλετε να εκδώσετε την απόδειξη. Αυτό το τιμολόγιο μπορεί να 

ανοιχτεί στην οθόνη κρατήσεων απο την ενότητα Λογιστικά.   
- Πατήστε “Αποθύκευση”  
- Επιλέξτε "Έκδοση νέας απόδειξης”  
- Πατήστε “Εκτύπωση”. 
Θα σας εμφανιστεί η οθόνη απόδειξης. Αποθυκεύστε την απόδειξη.  
ΠΡΟΣΟΧΗ! Άμα εκδίδεται την απόδειξη ανεξάρτητα απο το τιμολόγιο, τότε θα υπολογισθεί δύο 
φορές στις αναφορές. 

 

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

ΣΕΛΙΔΑ 1 

- Αλλάξτε το όνομα του εγγράφου (εμφανίζεται ώς τίτλος) 
- εκτύπωση “Αυθεντικό/ Αντίγραφο” στα φορολογικά έγγραφα ,  
- αυτόματη έκδωση απόδειξη παραλαβής χρημάτων και έκδοσης χρημάτων για αποδείξεις και 
τιμολόγια. 
- επιβεβαιώσης κατάστασης ταμειακής μηχανής όταν συνδέεται νέος χρήστης, 
  
ΣΧΟΛΙΟ: 
Άμα επιλέξετε την τελευταία επιλογή, το KWHotel θα σας ρωτήσει να συμπληρώσετε την κατάσταση 
χρημάτων στην ταμειακή μηχανή σε κάθε σύνδεση. 
  
- αυτόματη έκδοση απόδειξης όταν αποθηκεύετε τιμολόγιο 

- επιλέξτε προεπιλεγμένα προθέματα για τα τιμολγια και τις αποδείξεις σας, 
- προεπιλεγμένα ονόματα θα εμφανίζονται στα τιμολογια για τις διαμονές, γεύματα και 
προκαταβολές,  
- προεπιλεγμένος κωδικός προιόντος 

- εμφάνιση σημείωσης που θα εμφανίζεται σε περίπτωση  τμηματικής πληρωμής 
  

Αύτη η σημείωση θα εμφανίζεται στα έγγραφα, που το KWHotel δεν μπορεί να χωρίσει τον 
αριθμό ημερών επειδή έγινε μόνο τηματική πληρωμή. Εδώ μπορείτε να συμπληρώσετε τον 
“Τοπικό φόρο” για παράδειγμα. 

 

ΣΕΛΙΔΑ 2 

- εμφάνιση του λογότυπου του ξενοδοχείου σας στα τιμολόγια (θα δείτε τι πρέπει να κάνετε και ποίο 
αρχείο να εισάγετε εκεί), 
- προσθήκη επιπλέον τρόπων πληρωμών,  
- προσθήκη προορισμού για το πού θέλετε να εκτυπώνονται να εκτυπώνονται άμα η τοποθεσία είναι 
διαφορετική απο την τοποθεσία της εταιρία σας. 
- μην γράφετε καμία μέθοδος πληρωμής ON / OFF 

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

- προεπιλεγμένες σημειώσεις στα έγγραφα στην ενότητα σχόλια 

 

 



  

 

ΣΕΛΙΔΑ 3 

- υποχρεώστε το KWHotel να εκτυπώνει οικονομικά έγγραφα κάθε φορά που γίνεται πληρωμή 

- υποχρεώστε το KWHotel να εκτυπώνει μετρητά εγγράφων για κάθε πληρωμή 

- απενεργοποίηση εισπράξεων 

- μην επιτρέπεται τους χρήστε σας να δημιουργούν τιμολόγια στο παράθυρο κρατήσεων 



  

 

 

7. ΓΕΥΜΑΤΑ 

 

Όλα τα γεύματα, οι τιμές τους και τα εστιατόρια μπορούν να επεξεργαστούν στα Εργαλεία --> 
Διαμόρφωση --> Γεύματα . 
 

Στην ενότηα “Γεύματα” μπορείτε να 
επιβεβαιώσετε  τον αριθμό ατόμων που 
τρώνε γεύματα, αντιστοιχήστε γεύματα για 
όλη την διαμονή όλων των πελάτων ή 
γράψτε τον αριθμό γευμάτων χειροκίνητα 
κάθε μέρα. 
 

 

Στην καρτέλα “Ώρα γευμάτων” μπορείτε να ρυθμίσε την ώρα που οι πελάτες σας θα τρώνε στην 
τραπεζαρία. Αυτή η επιλογή συνηστάτε για ξενοδοχεία που έχουν μικρή τραπεζαρία. 
 

Η λεπτομερής αναφορά γευμάτων, περιλαμβανομένη τον χρόνο προμήθειας και επιλεγμένου 
δωματίου, μπορεί να εκτυπωθεί στην ενότητα Γεύματα. 
 

8. 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. 

 
9. 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. 

 

10. 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. 
 

 

11. 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”. 
 
 

 

12. 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 

 

 

13. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι καταστάσεις κρατήσεων εξαρτώνται από:  
- από τον όρο κράτησης (παρελθόν. Παρόν 
, μέλλον) 
- Πραγματοποίηση πληρωμής 
 
 

14. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

 

Στο 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” 
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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”. 
 

15. 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. 
 

16. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

 

Για 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. 
 

17. 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 . 
 

18. ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ 
 

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

19. ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΜΕΡΑ 

 

Άμα η κρατησή σας έχει διαφορετικές τιμές για διαφορετικές ημέρες, αυτή η επιλογή θα σας τα 
εμφανίσει. 
 

20. 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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