
 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
 

 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 
Λογιστικές ρυθμίσεις για προχωρημένους βρίσκεται στα Εργαλεία ---> Διαμόρφωση ---> Τιμολόγια. 

 
ΣΕΛΙΔΑ 1 

- αλλαγή ονόματος στο έγγραφο (θα εμφανίζεται σαν τίτλος) 

- εκτύπωση “Πρωτότυπο / Αντίγραφο” στα φορολογικά έγγραφα, 

- αυτόματη έκδοση απόδειξηςπαραλαβής και εκταμίευση χρημάτων για τιμολόγια και αποδείξεις, 

- επιβεβαίωση κατάστασης ταμείου όταν συνδέεται νέος χρήστης, 

 

ΣΧΟΛΙΟ: 

Άμα επιλέξετε την τελευταία επιλογή, το KWHotel θα σας ρωτήσει να συμπληρώσεται το ποσό που 

βρίσκεται στην ταμειακή μηχανή σε κάθε σύνδεση νέου χρήστη. 

 

- αυτόματη έκδοση απόδειξης όταν αποθυκεύται τιμολόγιο 

- επιλέξτε προεπιλεγμένα προθέματα για τα τιμόγια και τις αποδείξεις σας 

- προεπιλεγμένα ονόματα που θα φαίνονται στα τιμολόγια για τις διαμονές, τα γεύματα και τις 

προκαταβολές, 

- προεπιλεγμένος κωδικός προιόντος 

- εμφάνιση σημείωσης σε περίπτωση μερικής πληρωμής 

Η σημείωση θα εμφανίζετε στα έγγραφα, που το KWHotel δεν μπορεί να χωρίσει τον αριθμό των 

ημερών επειδή έχει γίνει μερική πληρωμή. Μπορείτε να συμπληρώσεται εδώ το “Δημοτικό φόρο” για 

παράδειγμα. 

 

ΣΕΛΙΔΑ 2 

- εμφάνιση λογότυπου του ξενοδοχείου σας στα τιμολόγια (μπορείτε να δείτε  την τοποθεσία του 

αρχείου και τί είδος αρχείου πρέπει να βάλετε), 

- εισαγωγή επιπλέον τρόπων πληρωμής 

- προσθήκη τοποθεσίας που θα βρίσκονται τα έγγραφα που έχουν εκδωθεί άμα η τοποθεσία είναι 

διαφορετική από την τοποθεσία της εταιρίας σας. 

- μην συμπληρώνεται κανέναν τρόπο πληρωμής ON / OFF 

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

- προεπιλεγμένες σημειώσεις στο πεδίο σχόλιων στα έγγραφα  

 

ΣΕΛΙΔΑ 3 

- υποχρεώστε το KWHotel να εκδώσει φορολογικό έγγραφο κάθε φορά που κάνετε πληρωμή 

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

- απενεργοποήση αποδείξεων 

- μην επιτρέπεται τους χρήστες σας να εκδήδουν τιμολόγια στην οθόνη κρατήσεων 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Στην ενότητα “Εγραφα” μπορείτε να 
εκδίδεται τιμολόγια, προφόρμα, 
λογιαριασμούς, αποδείξεις και έγγραφα 
μετρητών. 
 
 



 

 

Σας προτείνουμε να εκδίδεται όλα σας τα 
έγγραφα απευθείας στις κρατήσεις για τις 
οποίες ανήκουν. 
Τα έγγραφα που εκδίδονται στην ενότητα 
Τιμολόγια δεν θα συνδέονται με καμία 
κράτηση. Το γράμμα 
"F"  δίπλα στο έγγραφο σημαίνει ότι έχει 
περάσει από φορολογικό εκτυπωτή. 
 
ΣΧΟΛΙΟ. Άμα εκδίδεται έγγραφο προκαταβολής, θα πρέπει να γίνεται απευθείας απο την στιγμή που 
συμπληρώνεται το ποσό προκαταβολής / πληρωμής. Το KWHotel θα θυμάται μόνο το τελευταίο ποσό και 
θα το “ξεχνάει” μόλις κλείσετε την κράτηση. Για αυτό θα πρέπει να εκδήδεται το έγγραφο μόλις γράψετε 
το ποσό. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 

 

Η ενότητα τιμολόγια σας επιτρέπει να εκδίδεται έγγραφα που δεν έχουν κοινό με καμία κράτηση όπως 
και να δείτε τα έγγραφα σας και τις εκτυπώσειςτους. 

 

Φίλτρα  
Τα σύνθετα φίλτρα σας επιτρέπουν να περιρίσεται το ποσό των εμφανισμένων  εγγράφων με βάση την 
ημερομηνία, κατάστασης (μην πληρωμένο, εκ πρωτέρων τιμολόγιο) ή πελάτη. 

 

Εκτυπώσεις  
Για να εκτυπώσετε κάποιο έγγραφο, δεν χρειάζεται να το ανοίξετε. Απλά επιλέξτε το απο την λίστα και 
πατήστε το εικονίδιο του εκτυπωτή. 

 

Εξαγωγή 
Για να εξάγεται έγγραφα στα λογιστικά σας προγράματα, πατήστε το κουμπί “Εξαγωγή”.  
 
Για να εξάγεται την λίστα των εγγράφων σας στο Excel  (.CSV φόρμα), παρακαλώ πηγαίντε 
Στατιστικά --> Οικονομικά στοιχεία κρατήσεων --> Εξαγωγή σε  .CSV. 

 

1. Τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα στο πρόγραμμα: 
- τιμολόγια και διορθώσεις τιμολογίων  
ΣΧΟΛΙΟ. Σας προτείνουμε να εκδίδεται τα τιμολόγια μέσω της οθόνης κρατήσεων. Η έκδοση 
τιμολογίων στην ενότητα Τιμολόγια δεν θα σας συνδεθούν σε καμία κράτηση. 

 
- pro forma  τιμολογίου  
ΣΧΟΛΙΟ. Σας προτείνουμε να εκδίδεται τοις προφόρμες τιμολογίων μέσω της οθόνης 
κρατήσεων. Η έκδοση προφόρμων τιμολογίων στην ενότητα Τιμολόγια δεν θα σας συνδεθούν 
σε καμία κράτηση. 
  
Ο αριθμός των προφόρμων τιμολογίων θα εμφναίζτοναι σε διαφορετικά χρώματα με βάση τις 

καταστάσεις τους: 

 

 

 

 
- purple: pro forma δεν πληρώθηκε

 
- green: pro forma πληρώθηκε

 
- blue: pro forma ακυρώθηκε

 
- red: λήξη πληρωμής

 
 

 

- λογαριασμοί 



 

 

 
 - σημειώσεις διορθώσεων 

 

 

2. Φορολογικά έγγραφα – αποδείξεις 

 
3.  Μετρητά  / τραπεζικά έγγραφα  
ΣΧΟΛΙΟ. Για να αυτοματοποιήσετε την διαδικασία έκδοσης των εγγράφων, πάτε Εργαλεία --> 
Διαμόρφωση --> Τιμολόγια και επιτρεψτε τις δύο επιλογές : 
- Αυτόματη δημιουργία απόδειξης μετρητών και εκταμίευση μετά την έκδοση απόδειξη 
- Αυτόματη δημιουργία απόδειξης μετρητών και εκταμίευση μετά την έκδοση τιμολογίου 

 

 

4. Αγαθά και υπηρεσίες  
Σας δύνεται η δυνατότητα δημιουργίας δικών σας αγαθών και υπηρεσίες στο KWHotel. 

 - κατάταξη ομάδων  

ΣΧΟΛΙΟ. Πρώτα ομαδοποιήστε την κατάταξη σας πχ αγαθά, υπηρεσίες και άλλα.  

 - κατάταξη  

ΣΧΟΛΙΟ. Η κατάταξη που δημιουργήσαταε θα είναι διαθέσιμη στα έγγραφα σας.  The 
assortment you create here will be available in the documents. Απίο την κατάταξη 
μπορεί επίσης να σημαίνει πχ "Διαμονή στο δίκλυνο δωμάτιο” . 

 

Άμα θέλετε να προσθέσετε προκαθορισμένη κατάταξη στα έγγραφα σας απλά πατήστε 
τα πρώτα τρία γράμματα της ονομασίας της κατάταξης. Το KWHotel θα σας εμφανίσει 
λίστα που θα ταιριάζουν  με τα κριτήρια. 

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
Πώς μπορώ να προσθέσω απόδειξη στο τιμολόγιο?  
Για να προσθέσετε μια απόδειξη στο τιμολόγιο:  
- ανοίξτε το τιμολόγιο που θέλετε να προσθέσετε την απόδειξη. Μπορείτε να το κάνετε είτε απο την 
οθόνη κρατήσεων ή μέσω της ενότητας Τιμολόγια,  
- πατήστε “Αποθύκευση”, 
- επιλογή “Έκδοση νέας απόδειξης”,  
- πατήστε “Εκτύπωση”. 

Θα σας ανοίξει νέο παράθυρο που θα πρέπει να πατήσετε “Αποθύκευση”.  
ΠΡΟΣΟΧΗ! Άμα δημιουργήσετε την απόδειξη ξεχωριστά, το, KWHotel  θα σας την υπολογίσει δύο 
φορές! 

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ?  
Πρώτα από ολα, δημιουργήστε μια εικόνα με την ονομασία "logo" σε μορφή .jpg.  
Τώρα αντιγράψτε το αρχείο στο κεντρικό φάκελο του KWHotel --> Doc --> En (default: 
c:\Kajware\KWHotel Pro\Doc\Pl).  
Για να δείτε ότι προσθέθηκε σωστά, ανοίξτε οποιοδήποτε έγγραφο. Άμα το λογότυπο θα εμφανιστεί 
μικρό / μεγάλο, θα πρέπει να επεξεργαστείτε την εικόνα. 
 

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΣΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ?  
Άμα θέλετε να εκδώσετε διόρθωση του τιμολογίου και να αλλάξετε τον φόρο:  
- Στην ενότητα τιμολόγια πατήστε “Τιμολόγια”I  
- Επιλέξτε το τιμολόγιο που θέλετε να εκδώσετε την διόρθωση:  
- Click "Add an invoice correction" 
- Πατήστε"0" στην ποσότητα της κατάταξης που θέλετε να διορθώσετε τον φόρο 
- Παρακάτω πατήστε πάλι την ίδια κατάταξη. Αυτή την φορά θα έχετε ενεργοποιημένο το πεδίο με τον 

φόρο. 
- Πατήστε τον σωστό φόρο (στο πεδίο “Μετά την διόρθωση”) λαο αποθυκεύστε την διόρθωση στο 
τιμολόγιο. 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΠΩΣ 

ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ?  
Η προεπιλεγμένη ονομασία μπορέι να αλλαχθεί στα Εργαλεία --> Διαμόρφωση --> Σελίδα 1. 

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ?  
Η προεπιλεγμένη ονομασία μπορεί να αλλαχθεί στα Εργαλεία --> Διαμόρφωση --> Τιμολόγια --> 
Σελίδα 1. 

 

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ?  
1. Εργαλεία --> Διαμόρφωση --> Τιμολόγια --> Σελίδα 2 → Προεπιλεγμένες παρατηρήσεις.... 

 
 

 


