
Από το μενού επιλογής ο δια χειριστής, μπορεί να δημιουργήσει καταστήματα για την επιχείρηση.  

Η δημιουργία τουλάχιστον ενός καταστήματος είναι απαραίτητη 

 

Με την επιλογή «Καταστήματα» ο διαχειριστής μπαίνει σε μια συνοπτική λίστα καταστημάτων 

Εδώ ο διαχειριστής βλέπει όλα τα καταστήματα που έχει ενεργοποιήσει, μπορεί να επιλέξει κατάστημα 
και να το διαγράψει, μπορεί επίσης να επιλέξει κατάστημα για να κάνει μεταβολές 

 

Με την επιλογή «προσθήκη» ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει ένα νέο κατάστημα 

«Διακριτικός τίτλος», ο διαχειριστής δίνει το χαρακτηριστικό όνομα του καταστήματος πχ. Αθήνας ή 
Πειραιά, ανάλογα με το πώς ξεχωρίζει τα καταστήματα η επιχείρηση. 

«Διεύθυνση», ο διαχειριστής δίνει την πλήρη διεύθυνση του καταστήματος για χρήση από την 
εφαρμογή. 

«Τηλέφωνο», το τηλέφωνο του καταστήματος για χρήση από την εφαρμογή. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Email», το email επικοινωνίας με το κατάστημα για χρήση από την εφαρμογή. 

«Πόντοι ανά ευρώ», ο διαχειριστής ορίζει τους πόντους που αντιστοιχούν σε κάθε ευρώ συναλλαγής, 
μπορεί να ορίσει όποιο συνδυασμό πχ. Δίνοντας 1 σημαίνει, ένα ευρώ συναλλαγή= ένας πόντος, 
μπορεί όμως να δώσει και 0,10 = ανά 10ευρώ ένας πόντος ή 0,01=ανά 100 ευρώ ένας πόντος 
επιβράβευσης. Σε κάθε κατάστημα μπορεί ο διαχειριστής να ορίσει διαφορετικό συνδυασμό. 

«Πόντοι ανά συναλλαγή», Ο διαχειριστής επιλέγει αν το κατάστημα θα δίνει επιπλέον πόντους 
επιβράβευσης ανά συναλλαγή του πελάτη με το κατάστημα 



«Λήξη πόντων μετά από (ημέρες)», εάν εδώ ο διαχειριστής γράψει 365 σημάνει ότι μετά από ένα 
χρόνο οι πόντοι που έδωσε η εφαρμογή σε έναν πελάτη θα λήξουν και θα αφαιρεθούν από το σύνολό 
του εφόσον δεν τους έχει χρησιμοποιήσει για εξαργύρωση. Αν δεν γράψει τίποτα ο διαχειριστής οι 
πόντοι δεν έχουν ημερομηνία λήξης.  

«Λογότυπο», ο διαχειριστής μπορεί να ανεβάσει διαφορετικό λογότυπο για κάθε κατάστημα. Αφορά 
ομίλους επιχειρήσεων με διαφορετικό αντικείμενο καταστήματα συνήθως και όχι επιχειρήσεις με 
πολλά καταστήματα ίδιου αντικειμένου.  

«Map», είναι αυτόματη επιλογή χάρτη με βάση τη διεύθυνση του καταστήματος που έδωσε ο 
διαχειριστής, για χρήση από την εφαρμογή.  

 

 


