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Ρυθμίσεις 
Ορισμένες ρυθμίσεις των εφαρμογών Atlantis on android ορίζονται 

από τη συσκευή android και ορισμένες από τις ειδικές παραμέτρους 

του Atlantis. 

Παράμετροι που ορίζονται στη συσκευή android 
Ξεκινώντας από τη συσκευή android και εμφανίζοντας το μενού μπορούμε να 

ορίσουμε : 

- Θέμα διαγράμματος 

- Διαγράμματα τύπου 3D 

- Δυνατότητα εμφάνισης ή όχι της εικόνας των ειδών 

- Ο ανώτατος αριθμός εγγραφών στους browser 

- Διάφορες παράμετροι που ορίζουν τα όρια αλλαγής χρώματος σε διαγράμματα 

τύπου gauge 

- Λοιπές γενικές παράμετροι (αριθμός δεκαδικών, σύμβολο διαχωρισμού 

δεκαδικών και χιλιάδων κλπ) 

- Στοιχεία σύνδεσης με το E.R.P. 

Θέμα διαγράμματος, Διαγράμματα 
τύπου 3D, Εικόνες ειδών, αριθμός 
εγγραφών των browser και λοιπές 
παράμετροι 
Με τις παραμέτρους αυτές ορίζονται διάφορες 

λεπτομέρειες της εφαρμογής. Η παράμετρος 

που ορίζει το αν θα εμφανίζεται ή όχι η 

εικόνα των ειδών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για 

συνδέσεις χαμηλών ταχυτήτων (π.χ. GPRS). 

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις θέλουμε να 

μεταδίδονται όσο το δυνατόν λιγότερα 

στοιχεία πάνω από τις γραμμές επικοινωνίας. 
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Στοιχεία σύνδεσης με το E.R.P. 
Ο ορισμός των στοιχείων σύνδεσης με το E.R.P. 

επιτυγχάνεται διαγράφοντας τα υφιστάμενα στοιχεία 

και στη συνέχεια ανοίγοντας την εφαρμογή.  

 

Εμφανίζεται η οθόνη ορισμού στοιχείων σύνδεσης, 

στην οποία πλέον μπορούν να πληκτρολογηθούν τα 

νέα στοιχεία. 

 

Σημ. πληκτρολογώντας DEMO ως χρήστη εισόδου και 

κανένα άλλο στοιχείο, γίνεται αυτόματη σύνδεση με τον 

demo server στις εγκαταστάσεις της Unisoft. Σ’ αυτή 

την περίπτωση η λειτουργικότητα της εφαρμογής είναι 

πλήρης, χωρίς κανέναν περιορισμό. !!! Προσοχή τα 

δεδομένα του demo server επανέρχονται στην αρχική 

τους κατάσταση κάθε μέρα. Π.χ. παραγγελίες που 

ενδεχομένως δημιουργήσατε την μία ημέρα δεν θα τις 

βλέπετε την επόμενη. 

 

Για τη σύνδεση με το E.R.P. δίδεται η εναλλακτική δυνατότητα σύνδεσης μέσω ενός 

gateway της Unisoft. Η ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής γίνεται μέσα από το 

E.R.P.  Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί αυτή η μέθοδος σύνδεσης, ως στοιχείο 

“Πάροχος / Serial number” θα πρέπει να δοθεί το serial number του E.R.P. Έτσι 

επιτυγχάνεται η σύνδεση με το E.R.P. χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη IIS Server 

και η ενεργοποίηση Static IP. 

Οι αρχικές παράμετροι της εφαρμογής ορίζονται από το E.R.P. Ανάλογα με τα 

δικαιώματα που έχει ο κάθε χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις παραμέτρους αυτές 

σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. Σε κάθε περίπτωση και ασχέτως δικαιωμάτων οι 

παράμετροι που μπορούν να τροποποιηθούν είναι το θέμα και η δυνατότητα 3D των 

διαγραμμάτων και η δυνατότητα εμφάνισης εικόνας είδους.  

 

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να 

ζητήσει επαναφορά των παραμέτρων στην 

αρχική τους κατάσταση. 
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Παράμεροι που ορίζονται στο Atlantis 
Ξεκινώντας, το πρώτο πράγμα 

που θα πρέπει να κάνει κανείς 

είναι να ορίσει τον πωλητή με 

τον οποίο συνδέεται ο χρήστης 

Atlantis. 

 

!!! Προσοχή, όλες οι 

παράμετροι των εφαρμογών 

android ορίζονται κατά πωλητή. 

Χρήστης στον οποίο δεν έχει 

οριστεί συνδεόμενος πωλητής 

δεν θα μπορεί να κάνει login στις 

εφαρμογές android. 

 

 

 

Οι παράμετροι ορίζονται μέσω των ειδικών παραμέτρων 

της οργάνωσης λειτουργίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ως παράμετροι εφαρμογής ορίζονται οι 

γενικές παράμετροι τα όρια διαγραμμάτων 

και οι παράμετροι αποστολών. 
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Συσκευές 
Κάθε συσκευή android, την πρώτη φορά που συνδέεται με 

το Atlantis καταγράφεται αυτόματα με τον μοναδικό 

κωδικό της στον κατάλογο επιτρεπόμενων συσκευών, 

χωρίς όμως και να ενεργοποιείται αυτόματα. Η 

ενεργοποίηση θα πρέπει να γίνει από τον διαχειριστή του 

συστήματος. Ο διαχειριστής μπορεί εναλλακτικά να 

καταγράψει και να ενεργοποιήσει μια συσκευή πριν αυτή 

προσπαθήσει να συνδεθεί για πρώτη φορά. 

 

!!! Προσοχή, το πλήθος συσκευών που επιτρέπεται να καταγραφούν και να 

ενεργοποιηθούν εξαρτάτε από το registration key που δίδεται κατά την αγορά του 

module και εμπεριέχει το επιτρεπόμενο πλήθος συσκευών. 

 

Για κάθε συσκευή καταγράφονται : 

- Ένα όνομα που τη χαρακτηρίζει 

- Ο μοναδικός κωδικός της 

- Η έκδοση του λειτουργικού 

συστήματος 

- Ο τύπος της συσκευής 

- Οι χρήστες που θα την χρησιμοποιούν 

 

 

 

 

 

 

Πωλητές 
Σε επίπεδο πωλητή ορίζονται  

- Τα δικαιώματα πρόσβασης σε συγκεκριμένες λειτουργίες  

- Οι παράμετροι καταχώρησης παραγγελιών, προσφορών, ευκαιριών πώλησης και 

ενεργειών CRM 

- Το πελατολόγιο του πωλητή 

 

Τα δικαιώματα χρήσης ορίζονται με ανάλογο 

τρόπο ορισμού δικαιωμάτων στο Atlantis. 

  

 

 

 

 

Ως γενικές παράμετροι ορίζονται οι σειρές και 

οι τύποι ενεργειών για την καταχώρηση 

παραγγελιών, εισπράξεων, προσφορών, 

ευκαιριών πώλησης και ενεργειών CRM 

 

 

 

Στις 
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παραμέτρους αποστολών ορίζονται τα όλες οι παράμετροι και τα αντίστοιχα 

διαμορφωμένα μηνύματα email και SMS, για παραγγελίες, εισπράξεις, ευκαιρίες 

πώλησης και προσφορές. Οι ίδιες παράμετροι μπορούν να οριστούν στα ειδικά 

στοιχεία android, και υπερισχύουν επιλέγοντας .  

 

Τέλος στο πελατολόγιο ορίζονται οι πελάτες 

που έχουν ανατεθεί στο συγκεκριμένο 

πωλητή. Ενεργοποιώντας το check box 

‘Επίσκεψη’, επιτυγχάνεται ο περιορισμός 

της αρχικής λίστας πελατών που θα 

εμφανιστεί στη συσκευή, μόνο σ’ αυτούς 

που έχει δηλώσει ότι θα επισπευτεί ο 

πωλητής. Ανά πάσα στιγμή, μέσω του μενού εμφανίζονται και οι υπόλοιποι πελάτες 

του πωλητή που δεν έχουν χαρακτηριστεί με την ένδειξη ‘Επίσκεψη’. 

 

!!! Προσοχή, σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί κανένας πελάτης, το σύστημα θα 

εμφανίσει το σύνολο του πελατολογίου με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. 

 

Λογαριασμοί 
Οι παράμετροι αυτοί αφορούν μόνο το 

module ανάλυση εισπράξεων / πληρωμών 

και ορίζουν τους λογαριασμούς ταμείου, 

εισπρακτέων επιταγών και πληρωτέων 

επιταγών. 
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Διαμόρφωση μηνυμάτων 
Τα μηνύματα τύπου email, email template και SMS, διαμορφώνονται από ειδική 

επιλογή των ειδικών παραμέτρων Atlantis on android.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα μηνύματα όλων των τύπων (email, email template, MS Word και SMS) 

διαμορφώνονται δυναμικά, με στοιχεία της κάθε συναλλαγής, σύμφωνα με τη 

διαμόρφωση, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά και στην παραπάνω εικόνα. 

 

 


