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Γενική παρουσίαση 

 
 

Η νέα επιφάνεια εργασίας προσφέρει μία σειρά δυνατοτήτων που κάνουν τη χρήση 

του προγράμματος ποιο αποτελεσματική, ευέλικτη και ευχάριστη. 

 

Η αρχική οθόνη είναι οργανωμένη σε έξι περιοχές. Η κάθε περιοχή διαχωρίζεται 

ευκρινώς από τις υπόλοιπες και προσφέρει συγκεκριμένη λειτουργικότητα. 

 

Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή των περιοχών που απαρτίζουν την κεντρική 

οθόνη και της λειτουργικότητας που προσφέρει η κάθε μία από αυτές. 
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Γραμμή συστήματος 

 
 

Βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης, κάτω από τη γραμμή τίτλου του 

προγράμματος (caption bar).  

 

Παρακάτω περιγράφονται σύντομα τα κουμπιά που αποτελούν την περιοχή αυτή, με 

τη λειτουργικότητα που προσφέρει το καθ’ ένα από αυτά. 

 

Απόκρυψη / Εμφάνιση της περιοχής πλοήγησης στα μενού του 

προγράμματος. 

 

Μετακίνηση μεταξύ των ανοιχτών παραθύρων του προγράμματος. 

   

 

Επιλογή μηχανής αναζήτησης. Στον χώρο που υπάρχει δίπλα στο 

κουμπί ορισμού της μηχανής αναζήτησης ορίζεται το προς 

αναζήτηση κείμενο. Για τα Google, Yahoo και Bing εκτελείται 

αναζήτηση στο διαδίκτυο και τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον 

ενσωματωμένο browser.  

Αναλυτική περιγραφή της αναζήτησης στοιχείων στο Atlantis 

υπάρχει στην τελευταία ενότητα αυτού του κειμένου. 

 

 

Έναρξη της αναζήτησης. 

 

 

Εκκίνηση διαφόρων βοηθημάτων του προγράμματος 

(My outlook, γεννήτριες εκτυπώσεων, πίνακες 

συστήματος, κατάσταση συστήματος, σύστημα 

μηνυμάτων, βοηθητικά κείμενα.  
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Μπάρα χρήστη (User Toolbar) 
 

 

 

 

 

Βρίσκεται κάτω από τη γραμμή συστήματος. Ο χώρος αυτός φιλοξενεί συντομεύσεις 

του προγράμματος, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του κάθε χρήστη.  

 

Η διαμόρφωση της περιοχής γίνεται με τη 

διαδικασία drag & drop. Εκτός από μεμονωμένες 

επιλογές του προγράμματος, μπορούν ακόμη να 

τοποθετούνται και ολόκληροι κόμβοι του 

δενδρικού μενού, με τις επιλογές τους να 

ανοίγουν υπό μορφή drop down. 

 

Οι επιλογές της μπάρας χρήστη μπορούν να μετονομαστούν ή να 

αφαιρεθούν με τη βοήθεια popup μενού που εμφανίζεται με δεξί 

click στο ποντίκι.  

 

Η σειρά των επιλογών της μπάρας χρήστη μπορεί να 

τροποποιηθεί με την μέθοδο drag & drop.  

 

Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί για να 

φιλοξενήσει όλες τις επιλογές, στο δεξί μέρος 

της μπάρας ενεργοποιείται ειδικό κουμπί, με 

το πάτημα του οποίου εμφανίζονται και τα 

υπόλοιπα μενού. 

 

 



6 

 

 

Κεντρικό μενού του συστήματος 
Στο αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζεται το μενού που περιλαμβάνει όλες τις 

επιλογές του προγράμματος.  

Στον ίδιο χώρο, εκτός από το κεντρικό μενού, εναλλακτικά μπορεί να εμφανιστεί το 

user μενού, που περιλαμβάνει επιλογές του χρήστη, ή το recent μενού που εμφανίζει 

τις τελευταίες επιλογές που έχει κάνει ο χρήστης.  

 

  
Το πλάτος της περιοχής αυτής αυξομειώνεται με τη βοήθεια του splitter. Ο δείκτης 

του mouse, όταν τοποθετηθεί πάνω στο splitter αλλάζει σχήμα, και επιτρέπει την 

αυξομείωση του μεγέθους της οθόνης σέρνοντας το ποντίκι δεξιά ή αριστερά. 
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Κεντρικό μενού (Menu) 
Το κεντρικό μενού μπορεί να εμφανιστεί με τρεις διαφορετικές μορφές. Η μορφή 

εμφάνισης ορίζεται από τα κουμπιά που βρίσκονται στο κάτω 

μέρος της ίδιας περιοχής  

 

Η πρώτη επιλογή οδηγεί στη δενδροειδή απεικόνιση των επιλογών όλων των 

οντοτήτων. Η δεύτερη επιλογή απεικονίζει σε δενδρική μορφή τις επιλογές μιας 

συγκεκριμένης οντότητας, η οποία επιλέγεται από ξεχωριστό drop down μενού. 

Τέλος, η τρίτη επιλογή εμφανίζει τις οντότητες και με διαδοχικές επιλογές (double 

click) ενεργοποιείται το επιθυμητό πρόγραμμα. 

 

Επιλογή 1   Επιλογή 2   Επιλογής 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με δεξί click στην περιοχή του κεντρικού μενού εμφανίζεται popup μενού με 

βοηθητικές λειτουργίες. 
 

- Σύμπτυξη των κόμβων του δένδρου 
- Ανάπτυξη των κόμβων του δένδρου 
- Αυτόματη σύμπτυξη ενός κόμβου όταν 

αναπτύσσεται ένας άλλος (Auto collapse) 
- Αντιγραφή επιλογής για επικόλληση στο 

user μενού. Η ίδια λειτουργία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και με τη διαδικασία του 

drag & drop. 
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Μενού χρήστη (user) 
Το μενού του χρήστη (user menu) μπορεί να διαμορφωθεί από τον κάθε χρήστη, 

σύμφωνα με τις προτιμήσεις ή τις ανάγκες του. 

 

Στο μενού αυτό, εκτός από τελικές επιλογές που οδηγούν στην ενεργοποίηση ενός 

συγκεκριμένου προγράμματος, μπορούν να περιλαμβάνονται και ολόκληροι κόμβοι 

του κεντρικού δένδρου επιλογών, με όλες τις επιλογές που περιλαμβάνονται σ’ αυτόν. 

Η δημιουργία των επιλογών μπορεί να γίνεται με τη διαδικασία drag & drop ή με τη 

διαδικασία αντιγραφής και επικόλλησης από το κεντρικό μενού. 

 

Για την καλύτερη οργάνωση του μενού χρήστη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, 

μπορούν να δημιουργηθούν ειδικοί κόμβοι που θα περιλαμβάνουν τις τελικές 

επιλογές των προγραμμάτων. Τόσο οι ειδικοί κόμβοι όσο και οι κόμβοι που έχουν 

αντιγραφεί από το κεντρικό μενού, αλλά και τα τελικά προγράμματα, μπορούν να 

μετονομαστούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις του κάθε χρήστη. Η μετακίνηση μίας 

επιλογής πάνω ή κάτω επιτυγχάνεται με τις αντίστοιχες εντολές που εμφανίζονται στο 

popup μενού που ανοίγει με δεξί click στον ελεύθερο χώρο του μενού χρήστη. 

 

 Το μενού χρήστη, όπως και το κεντρικό μενού μπορεί να εμφανιστεί με τρεις 

διαφορετικές μορφές. Οι πρώτες δύο έχουν την ίδια εμφάνιση και συμπεριφορά με τις 

αντίστοιχές τους του κεντρικού μενού.   

 

Επιλογή 1      Επιλογή 2 
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Η Τρίτη μορφή εμφανίζει τις επιλογές υπό μορφή εικόνων (thumbnails) στην 

επιφάνεια εργασίας. 

 
Οι επιλογές και εδώ μπορούν να είναι οργανωμένες σε ομάδες. Η διάταξη που 

επιθυμεί ο χρήστης μπορεί να επιτευχθεί με τη μέθοδο του drag & drop, αφού πρώτα 

επιλεχθεί το κουμπί  Η ολοκλήρωση ή η ακύρωση της επεξεργασίας 

επιτυγχάνεται με το πάτημα ενός εκ των κουμπιών Το 

μέγεθος των εικόνων που εμφανίζονται ορίζεται από το κουμπί που βρίσκεται στο 

δεξί μέρος της οθόνης Η διαγραφή μιας επιλογής επιτυγχάνεται με το 

κουμπί που εμφανίζεται κατά την επεξεργασία της αντίστοιχης επιλογής, ενώ η 

προσθήκη μιας νέας επιλογής με το κουμπί  

 

Για την προσθήκη μιας νέας επιλογής θα 

πρέπει να οριστούν η εικόνα και το 

πρόγραμμα που θα ενεργοποιηθεί. 

 

Ως εικόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

οποιοδήποτε εικόνα τύπου BMP. Σε 

περίπτωση που επιθυμούμε να 

χρησιμοποιήσουμε μια μικρογραφία της 

εικόνας του ίδιου του προγράμματος σ’ αυτού 

του τύπου τα μενού, πατάμε Alt+Ctrl+Shift 

και κάνουμε διπλό click στο caption bar του 

προγράμματος. 
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Με δεξί click στην περιοχή του μενού χρήστη (user menu) 

εμφανίζεται popup μενού με τις βοηθητικές λειτουργίες που 

εμφανίζονται στη διπλανή εικόνα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταφορά επιλογών από Atlantis II 

Κατά την αναβάθμιση από Atlantis II σε Atlantis III, τυχών 

“Μενού χρήστη (User)” που είχαν οριστεί στο Atlantis II 

μπορούν να μεταφερθούν στο Atlantis III. Όπως φαίνεται και 

στην παρακείμενη εικόνα, στο μενού που εμφανίζεται με δεξί 

click υπάρχει η επί πλέον επιλογή “Import από Atlantis II”. Η 

επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο σε περιπτώσεις που 

υπάρχουν επιλογές “Μενού χρήστη” στο Atlantis II αλλά δεν 

υπάρχουν στο Atlantis III. Επιλέγοντας την γίνεται η 

μεταφορά όλων των επιλογών χρήστη. 

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να επαναλάβει τη 

διαδικασία, για να εμφανιστεί η νέα επιλογή μεταφοράς, θα 

πρέπει να πατήσει τον συνδυασμό πλήκτρων  

Alt + Control + Shift + Δεξί click 
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Μενού πρόσφατων επιλογών (recent) 
Στο μενού αυτό εμφανίζονται οι τελευταίες επιλογές που έχει κάνει ο χρήστης. Κάθε 

νέα επιλογή παίρνει τη θέση της στην κορυφή της λίστας, σπρώχνοντας τις υπόλοιπες 

επιλογές προς τα κάτω και εκτοπίζοντας την τελευταία όταν ξεπερνιέται το όριο των 

επιλογών. 

 

 

Το μενού αυτό έχει εμφάνιση ενός τύπου. Με τη βοήθεια των 

κουμπιών  μπορεί να οριστεί ο τρόπος ταξινόμησης της 

λίστας επιλογών. Οι τρόποι ταξινόμησης είναι : 

1) Κατά σειρά επιλογής (οι νεότερες επιλογές επάνω, οι 

παλαιότερες κάτω). 

2) Κατά συχνότητα χρήσης (οι συχνότερα χρησιμοποιημένες 

επιλογές πάνω, οι σπανιότερες κάτω). 

 

Με δεξί click πάνω σε μία επιλογή δίδεται η δυνατότητα 

αφαίρεσής της από τη λίστα. 

 

Με δεξί click πάνω στον ελεύθερο χώρο του μενού, δίδεται η 

δυνατότητα ορισμού του ανώτατου πλήθους των επιλογών που θα 

συμπεριλαμβάνονται. 

 

Η προτεινόμενη τιμή του 

συστήματος είναι 12 

επιλογές.
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Περιοχή εργασίας (Work area) 
 

Είναι ο κεντρικός 

χώρος του 

προγράμματος όπου 

εμφανίζονται τα 

παράθυρα εργασιών 

της εφαρμογής, οι 

συντομεύσεις ή τα 

thumbnails των 

διάφορων εργασιών 

του χρήστη, και η 

πλευρική μπάρα 

εργαλείων.  

 

Στην επιφάνεια 

εργασίας μπορούν 

να δημιουργηθούν 

συντομεύσεις που οδηγούν σε εργασίες του προγράμματος ή σε άλλα προγράμματα 

του υπολογιστή. Οι εργασίες του προγράμματος μπορούν να δημιουργηθούν με τη 

διαδικασία του drag & drop. Οι συντομεύσεις για άλλα προγράμματα δημιουργούνται 

με drag & drop, με δεξί click στην επιφάνεια εργασίας και επιλογή της εντολής 

‘Συντόμευση επιφάνειας’ ή με δεξί click και ‘Αντιγραφή’ – ‘Επικόλληση’. 

Οποιαδήποτε συντόμευση, με δεξί click μπορεί να μετονομαστεί, να μετατραπεί σε 

‘Υπερσύνδεση’ ή να αλλάξει το εικονίδιό της. 

Πλευρική μπάρα εργαλείων 
Βρίσκεται στο δεξί τμήμα της περιοχής εργασίας και 

περιλαμβάνει διάφορα βοηθήματα για τον χρήστη όπως 

ρολόι, ημερολόγιο, μηνύματα, σημειώσεις κλπ.  

 

Πρόσθετες λειτουργίες στην επιφάνεια εργασίας μέσω του 

PopUp menu που εμφανίζεται με δεξί click. 
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Μεταφορά συντομεύσεων από Atlantis II 
Κατά την αναβάθμιση από Atlantis II σε Atlantis III, τυχών “Συντομεύσεις 

(Shortcuts)” που είχαν οριστεί στο Atlantis II μπορούν να μεταφερθούν στο Atlantis 

III. Όπως φαίνεται και στην παρακείμενη 

εικόνα, στο μενού που εμφανίζεται με δεξί 

click στην επιφάνεια εργασίας, υπάρχει η 

επί πλέον επιλογή “Import από Atlantis 

II”. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο σε 

περιπτώσεις που υπάρχουν συντομεύσεις 

στην επιφάνεια εργασίας του Atlantis II 

αλλά δεν υπάρχουν στο Atlantis III. 

Επιλέγοντας την γίνεται η μεταφορά όλων 

των συντομεύσεων. 

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να 

επαναλάβει τη διαδικασία, για να 

εμφανιστεί η νέα επιλογή μεταφοράς, θα 

πρέπει να πατήσει τον συνδυασμό 

πλήκτρων  

Alt + Control + Shift + Δεξί click 

 

Αντιγραφή συντομεύσεων επιφάνειας εργασίας 
Οι χρήστες με δικαιώματα 

διαχειριστή έχουν τη δυνατότητα 

να αντιγράψουν συντομεύσεις, 

από την επιφάνεια εργασίας τους 

προς την επιφάνεια άλλων 

χρηστών. 

Η λειτουργία αυτή είναι 

διαθέσιμη αφού επιλεγεί με το 

ποντίκι από την επιφάνεια 

εργασίας του διαχειριστή η 

περιοχή με τα επιθυμητά 

shortcuts. 

 

 

 

Στη συνέχεια με δεξί πλήκτρο 

του ποντικιού στην περιοχή των 

επιλεγμένων συντομεύσεων 

εμφανίζεται το menu των 

διαθέσιμων λειτουργιών όπου 

επιλέγουμε «Αντιγραφή 

συντομεύσεων…». 
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Με την επιλογή «Αντιγραφή 

συντομεύσεων…» εμφανίζεται ο διάλογος 

της Εικόνας 2 μέσω του οποίου επιλέγονται 

οι χρήστες της εφαρμογής στους οποίους θα 

αντιγραφούν οι συντομεύσεις.   

 

Κατά την αντιγραφή των συντομεύσεων δεν 

αντιγράφονται όσες ήδη υπάρχουν στην 

επιφάνεια εργασίας του εκάστοτε χρήστη. 

 

Κατά την αντιγραφή σε περίπτωση που μία 

αντιγραφόμενη συντόμευση εμφανίζεται 

στην ίδια θέση με μία υπάρχουσα, η νέα 

μετακινείται λίγο ώστε να μην υπάρχει θέμα 

απόκρυψης. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία Αυτόματης 

Στοίχισης (δεξί κλικ στην επιφάνεια 

εργασίας), προκειμένου οι συντομεύσεις να τακτοποιηθούν σε νοητό πλέγμα. 
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Γραμμή κατάστασης 
 

Βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης και περιλαμβάνει τα στοιχεία εισόδου στο 

σύστημα. Τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι : 

- Το όνομα του χρήστη 

- Το όνομα της εταιρίας 

- Το υποκατάστημα 

- Ημερομηνία και (χρήση) εισόδου στο σύστημα 

 

Κάνοντας click σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, επανεκκινεί η διαδικασία 

εισόδου στο πρόγραμμα με δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων εισόδου. 

 

Όπως αναφέρεται στις παραπάνω σελίδες, 

χρησιμοποιώντας το κουμπί που βρίσκεται 

στη γραμμή συστήματος, κρύβεται η 

περιοχή πλοήγησης στα μενού. Σ’ αυτή την 

περίπτωση, στο αριστερό μέρος της γραμμής 

κατάστασης εμφανίζεται νέο κουμπί με τίτλο 

‘Ενότητες’ το οποίο εμφανίζει μενού με όλες τις 

επιλογές του προγράμματος, με την ίδια διάταξη 

που είναι οργανωμένες στο κεντρικό μενού. 
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Μηχανή αναζήτησης Atlantis 

Στη γραμμή συστήματος του νέου desktop δίδεται η δυνατότητα αναζήτησης 

στοιχείων μέσω διαφόρων μηχανών (search engines), όπως είναι οι : Google, Yahoo, 

Bing, Πανδέκτης κλπ. 

 

Πέραν όμως της δυνατότητας αναζήτησης στοιχείων στο διαδίκτυο, δίδεται μία 

εκτεταμένη δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων και στο ίδιο το Atlantis. 

Αναζήτηση συναλλαγών / αξιογράφων  
 

Πληκτρολογώντας 

τον αριθμό ενός 

παραστατικού και 

πατώντας το πλήκτρο 

“Enter” εμφανίζεται 

το συγκεκριμένο 

παραστατικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντιστοίχως, 

πληκτρολογώντας τον 

αριθμό ενός 

αξιόγραφου και 

πατώντας το πλήκτρο 

“Enter” εμφανίζεται 

το συγκεκριμένο 

αξιόγραφο. 
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Η γραμμή αναζήτησης μπορεί να 

συνταχθεί και με wildcards (*). 

Σε περίπτωση που η αναζήτηση 

επιστρέψει περισσότερα του ενός 

παραστατικά, αυτά εμφανίζονται 

σε λίστα δενδρικής μορφής από 

την οποία μπορεί να επιλεγεί το 

επιθυμητό παραστατικό με διπλό 

click του mouse ή σέρνοντας και 

αφήνοντας το στην επιφάνεια 

εργασίας (drag & drop). 

 

 

Αφού γίνει η επιλογή ενός 

παραστατικού, εξαφανίζεται 

η λίστα, και τη θέση της 

παίρνει το προς επεξεργασία 

παραστατικό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν πάλι γίνει επιλογή ενός 

κόμβου π.χ. του κόμβου 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (2), τότε ανοίγει 

browser του Atlantis που 

περιλαμβάνει τις αντίστοιχες 

συναλλαγές, όπως φαίνεται 

στη διπλανή εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να επαναφέρει τη λίστα της προηγούμενης 

αναζήτησης, δεν έχει παρά να πατήσει δεξί click πάνω στο κουμπί αναζήτησης . 
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Αναζήτηση κινήσεων 
 

Με τη μηχανή αναζήτησης του Atlantis, μπορούν επίσης να αναζητηθούν κινήσεις 

συγκεκριμένης περιόδου που να αφορούν σε συγκεκριμένο πελάτη ή προμηθευτή ή 

ακόμη και σε συγκεκριμένο είδος. 

Με παρατεταμένο πάτημα (click) του κουμπιού αναζήτησης , εμφανίζεται η οθόνη 

ορισμού των παραμέτρων για την αναζήτηση κινήσεων. 

 

Η αναζήτηση ενός πελάτη 

ή ενός προμηθευτή μπορεί 

να γίνει με κωδικό, 

επωνυμία ή ΑΦΜ. 

Αντιστοίχως, ένα είδος 

μπορεί να αναζητηθεί με 

τον κωδικό ή με την  

περιγραφή του. Αμέσως 

μετά ορίζεται το χρονικό 

διάστημα για το οποίο θα 

εμφανιστούν όλες οι συναλλαγές του πελάτη ή του προμηθευτή ή του είδους, 

πληκτρολογώντας τις ημερομηνίες που ορίζουν την αρχή και το τέλος της περιόδου. 

 

 

Μπορεί εναλλακτικά να 

επιλεχθεί μία από τις έτοιμες 

περιόδους που εμφανίζονται με 

click στο κουμπί χρονικών 

διαστημάτων . 

 

 

 

 

 

Το αποτέλεσμα της αναζήτησης 

επιστρέφει και πάλι σε λίστα 

δενδρικής μορφής, με την 

αντίστοιχη εμφάνιση και 

λειτουργικότητα που 

περιγράφεται στην παράγραφο 

αναζήτησης συναλλαγών / 

αξιογράφων. 
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Αναζήτηση και ενεργοποίηση επιλογών των μενού 
 

Με μία απλή πληκτρολόγηση μπορεί κανείς, άμεσα, να βρει επιλογές του μενού 

χωρίς να χρειαστεί να πλοηγηθεί σ’ αυτό, για να ενεργοποιήσει το αντίστοιχο 

πρόγραμμα. Ξεκινώντας την πληκτρολόγηση εμφανίζεται λίστα με όλες τις επιλογές 

που ανταποκρίνονται στο τμήμα που πληκτρολογήθηκε μέχρι εκείνη τη στιγμή και 

περιορίζεται αντίστοιχα όσο συνεχίζεται η πληκτρολόγηση. Μόλις ο χρήστης 

εντοπίσει την επιλογή που ψάχνει μπορεί να σταματήσει την πληκτρολόγηση και να 

ολοκληρώσει την επιλογή του με διπλό click του mouse ή κινούμενος με τα βελάκια 

και πατώντας το πλήκτρο “Enter”. 

 

Η αναζήτηση γίνεται μόνο μεταξύ των τελευταίων κόμβων (εκτελέσιμα 

προγράμματα) του μενού, αλλά στη λίστα εμφανίζεται η πλήρης ιεραρχία. Για τη 

διευκόλυνση του χρήστη, η ιεραρχία εμφανίζεται από τα δεξιά προς τα αριστερά 

όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.  

 

Π.χ. ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ενεργοποιήσουμε το πρόγραμμα μαζικής 

δημιουργίας παραστατικών σύνθεσης. Δεν έχουμε παρά να πληκτρολογήσουμε τη 

λέξη “σύνθεσης”. Στις παρακάτω δύο εικόνες βλέπετε πως διαμορφώνεται η λίστα 

των διαθέσιμων επιλογών μόλις πληκτρολογηθεί το “σ” και πως αυτή μειώνεται με 

την πληκτρολόγηση και των υπόλοιπων γραμμάτων.  

 

 
 

 
 


