
Από το μενού επιλογής «Πελάτες» ο διαχειριστής και οι χρήστες, μπορούν να διαχειρίζονται το 
πελατολόγιο της επιχείρησης, ανάλογα με τα δικαιώματα που έχει ο κάθε ένας.  

Με την επιλογή «Πελάτες» ο διαχειριστής και οι χρήστες μπαίνουν σε μια συνοπτική λίστα πελατών. 

Εδώ ο διαχειριστής βλέπει όλους του πελάτες μέλη που έχουν κάνει εγγραφή στο πρόγραμμα 
επιβράβευσης με συλλογή μπόνους πόντους (loyalty) της επιχείρησης. Μόνο ο διαχειριστής, μπορεί να 
διαγράψει ή να επιλέξει και να μεταβάλει τα στοιχεία κάποιου πελάτη μέλους.  

Πέρα από τις συνοπτικές πληροφορίες, μπορούν να γίνουν διάφορες αναζητήσεις στο πελατολόγιο. Με 
τη χρήση του «φίλτρου αναζήτησης» και εδώ μόνο ο διαχειριστής μπορεί να εξάγει τα αποτελέσματα 
σε αρχείο csv για περισσότερη αξιοποίηση και ανάλυση στατιστικών με το excel. 

 

Με την επιλογή «προσθήκη» ο χρήστης μπορεί να προσθέσει ένα «νέο μέλος πελάτη» στο πρόγραμμα 
επιβράβευσης με συλλογή μπόνους πόντους (loyalty) της επιχείρησης. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει για την αποφυγή λαθών και ασφάλειας, η προσθήκη πελατών να γίνεται από 
«χρήστη» και όχι από το διαχειριστή που έχει άλλα δικαιώματα! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Ονοματεπώνυμο», ο χρήστης καταχωρεί το ονοματεπώνυμο του νέου πελάτη μέλους. (με τα στοιχεία 
από την αίτηση που έχει συμπληρώσει ο πελάτης μέλος. Προτείνουμε στο πεδίο ονοματεπώνυμο να 
κρατήσετε τον ίδιο τρόπο καταχώρησης για όλους για καλύτερη διαχείριση, δηλαδή πρώτα το επώνυμο 
και μετά το όνομα ή πρώτα το όνομα και μετά το επώνυμο. ) 

«Email», ο χρήστης καταχωρεί το email του νέου πελάτη μέλους. Αυτό το email λειτουργεί για την 
πρόσβαση του πελάτη μέλους στο σύστημα αλλά και για την ενημέρωσή του. 



«Αριθμός κάρτας», ο χρήστης καταχωρεί τον αριθμό της κάρτας ή του barcode που αντιστοιχεί στα 
στοιχεία του νέου πελάτη μέλους. Αυτός αριθμός είναι μοναδικός για κάθε πελάτη.  

«Κωδικός πρόσβασης», ο χρήστης δεν καταχωρεί τίποτα σε αυτό το πεδίο. Αυτό το πεδίο υπάρχει εάν 
και εφόσον ο πελάτης μέλος χάσει ή ξεχάσει ή για κάποιο λόγο πρέπει, ο διαχειριστής να μπορεί να 
δώσει δυναμικά έναν νέο κωδικό πρόσβασης στον πελάτη μέλος. Ο πελάτης μέλος μπορεί με την 
είσοδό του στο σύστημα να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής του. 

«Κινητό», ο χρήστης καταχωρεί ΜΟΝΟ το κινητό τηλέφωνο του πελάτη. Αυτό το νούμερο θα  
λειτουργεί στο μέλλον για αποστολή sms ενημέρωσης στον πελάτη μέλος. 

«Κατάστημα», αυτό το πεδίο φέρνει αυτόματα το κατάστημα που είναι ο χρήστης και κάνει την 
εγγραφή του νέου πελάτη μέλους. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αλλαγής καταστήματος εγγραφής 
πελάτη στην περίπτωση που κάνει την εγγραφή ο διαχειριστής με τα δικαιώματα διαχειριστή.  

«Εγγραφή από», αυτό το πεδίο το βλέπει μόνο ο διαχειριστής εφόσον κάνει εγγραφή νέου πελάτη με 
δικαιώματα διαχειριστή, ώστε να μπορεί να επιλέξει χρήστη που έκανε την εγγραφή. Στο περιβάλλον 
του χρήστη δεν υπάρχει αυτό το πεδίο. 

«Ημερομηνία γέννησης», σε αυτό το πεδίο ο χρήστης καταχωρεί την ημερομηνία γέννησης του νέου 
πελάτη μέλους. Είναι απαραίτητο εφόσον θέλουμε στατιστικά με ηλικιακή κατηγορία αλλά και για να 
στείλουμε ευχές γενεθλίων. 

«Φύλο», Ο χρήστης σε αυτό το πεδίο επιλέγει το φύλο του νέου πελάτη μέλους, υπάρχουν δύο 
επιλογές (male) άνδρας & (female) γυναίκα. 

«Διεύθυνση», ο χρήστης σε αυτό το πεδίο καταχωρεί τη διεύθυνση του πελάτη. Προτείνουμε με τη 
σειρά που φαίνεται δίπλα από το πεδίο και στο τέλος αν θέλετε και το σταθερό τηλέφωνο. 

«Πόντοι», αυτό το πεδίο είναι μόνο για να προβάλει τους πόντους του πελάτη την ώρα που κάνει ο 
διαχειριστής κάποια μεταβολή στα στοιχεία του μέλους πελάτη για κάποιο λόγο. 

«Σήμα», ο χρήστης σε αυτό το πεδίο επιλέγει το αν ο πελάτης είναι χρυσό μέλος ή απλό μέλος κ.ο.κ. 

«Ειδοποιήσεις sms», ο χρήστης σε αυτό το πεδίο επιλέγει το αν ο πελάτης θα δέχεται ειδοποιήσεις 
μέσω sms όταν η επιχείρηση επιλέξει αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Ο πελάτης/μέλος έχει την 
δυνατότητα αλλαγής της ρύθμισης.  

«Ειδοποιήσεις email», ο χρήστης σε αυτό το πεδίο επιλέγει το αν ο πελάτης θα δέχεται ειδοποιήσεις 
μέσω email για την ενημέρωσή του. Ο πελάτης/μέλος έχει την δυνατότητα αλλαγής της ρύθμισης. 

«Ενεργοποιημένος», ο χρήστης έχει τη δυνατότητα δυναμικής ενεργοποίησης του πελάτη/μέλους. Ο 
πελάτης με την αποδοχή του πρώτου email εγγραφής που λαμβάνει και αποδέχεται, ενεργοποιείτε 
αυτόματα από το σύστημα συλλογής πόντων μπόνους loyalty «Bonus2All» 



«Ημερομηνία λήξης κάρτας», ο χρήστης μπορεί να επιλέξει εάν η κάρτα του πελάτη/μέλους θα έχει 
ημερομηνία λήξης. Το κενό πεδίο δίνει την δυνατότητα να μην έχει όριο λήξης η κάρτα. 

Επιλογή αποθήκευση για να γίνει καταχώρηση του νέου πελάτη μέλους και να τον βλέπετε πλέον στον 
συνοπτικό πίνακα.   

ΜΟΝΟ ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να μεταβάλει και να τα διαγράφει στοιχεία πελατών από το 
πελατολόγιο. Οι χρήστες κάνουν καταχώρηση των στοιχείων και μετά μόνο βλέπουν τα στοιχεία στο 
συνοπτικό πίνακα. 


