
 

Από το μενού επιλογής «Προσθήκη πόντων» οι χρήστες, μπορούν να διαχειρίζονται την προσθήκη 
πόντων μπόνους επιβράβευσης πελατών μελών της επιχείρησης.  

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

«Κατάστημα», αυτό το πεδίο φέρνει αυτόματα το κατάστημα που είναι ο χρήστης και κάνει την 
συναλλαγή για προσθήκη πόντων σε πελάτη μέλος. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αλλαγής 
καταστήματος εγγραφής πελάτη στην περίπτωση που κάνει την εγγραφή ο διαχειριστής με τα 
δικαιώματα διαχειριστή.  

«Πελάτης», αυτό το πεδίο είναι δυναμικό, όταν ξεκινάμε να γράψουμε τον κωδικό κάρτας χειροκίνητα 
η το ονοματεπώνυμο του πελάτη, με κάθε πλήκτρο που πατάμε μας «κρεμάει» από κάτω λίστα η οποία 
εναλλάσσεται ώστε να μας δείχνει ποιόν πελάτη μπορούμε να επιλέξουμε. Αν έχουμε card reader, μας 
φέρνει άμεσα τα στοιχεία του σωστού πελάτη. Με το φακό που είναι δεξιά του πεδίου μπορούμε να 
κάνουμε αναζήτηση στο πελατολόγιο. 



«Πληροφορίες πελάτη», εδώ η εφαρμογή μας φέρνει επιπλέον στοιχεία από το πελατολόγιο για τον 
πελάτη μέλος που επιλέξαμε, ώστε να είμαστε βέβαιοι (ίσως με μια ερώτηση επιπλέον στον πελάτη 
από αυτά τα στοιχεία για επιβεβαίωση) ότι είναι ο σωστός πελάτης που θα δεχτεί την προσθήκη 
πόντων.  

«Τιμή», σε αυτό το πεδίο ο χρήστης καταχωρεί την συνολική αξία σε ευρώ που έκανε αγορά ο πελάτης, 
ώστε η εφαρμογή να μετατρέψει τα ευρώ αγορών σε πόντους επιβράβευσης ανάλογα με τις ρυθμίσεις 
και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει ο διαχειριστής. 

«Προσφορά», ο χρήστης σε αυτό το πεδίο επιλέγει αν πρέπει ο πελάτης να πάρει επιπλέον κάποια 
προσφορά με βάση την αγορά του και με τις ρυθμίσεις και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει ο 
διαχειριστής. Πχ. Να πάρει επιπλέον 10% πόντους γιατί έχει χρυσή κάρτα μέλους, ή γιατί είναι η 
ονομαστική του εορτή. 

«Πόντοι», αυτό το πεδίο είναι αυτόματο και μας δείχνει το αποτέλεσμα του συνόλου των πόντων που 
θα προστεθούν στον πελάτη μέλος, με βάση την αγορά του και με τις ρυθμίσεις και τις προδιαγραφές 
που έχει ορίσει ο διαχειριστής. 

 «Ημερομηνία λήξης (πόντων)», αυτό το πεδίο είναι αυτόματο και μας δείχνει πότε θα λήξουν οι 
πόντοι που θα προστεθούν στον πελάτη μέλος με αυτή την συναλλαγή, με βάση τις ρυθμίσεις και τις 
προδιαγραφές που έχει ορίσει ο διαχειριστής. 

 «Αριθμός απόδειξης», ο χρήστης σε αυτό το πεδίο θα πρέπει να γράψει τον αριθμό απόδειξης των 
αγορών που έκανε ο πελάτης, ώστε ο διαχειριστής να μπορεί να ελέγξει τον χρήστη ότι δεν δίνει 
πόντους μπόνους άσκοπα ή με δόλιο τρόπο. 

«Υπηρεσία», ο χρήστης σε αυτό το πεδίο μπορεί να επιλέξει ή να καταχωρίσει ένα νέο service / 
κατηγορία προϊόντος με βάση τις εντολές του διαχειριστή / επιχείρησης. Εάν έχουμε επιχείρηση 
βενζινάδικο, μπορούμε να έχουμε service / κατηγορίες, καύσιμα, λιπαντικά, πλυντήριο, αξεσουάρ.  
Εφόσον επιλέξουμε το σωστό service / κατηγορία που ανήκουν οι πόντοι που προσθέτουμε στον 
πελάτη μέλος, ο διαχειριστής θα μπορεί να δει στα στατιστικά του με τι κατηγορία / service αγορών 
προστέθηκαν περισσότεροι πόντοι και να σχεδιάζει την στρατηγική μάρκετινγκ που θέλει για την 
επιχείρησή του.  

Επιλογή αποθήκευση για να γίνει καταχώρηση και προσθήκη των πόντων μπόνους επιβράβευσης του 
πελάτη και να βλέπετε πλέον τη συναλλαγή στον συνοπτικό πίνακα συναλλαγών.   

Αυτόματα γίνεται αποστολή email, στο email του πελάτη μέλους, που τον ενημερώνει για την 
προσθήκη των πόντων του και τι σύνολο πόντων μπόνους έχει στην επιχείρηση. 

Οι χρήστες κάνουν μόνο καταχώρηση στοιχείων και μετά βλέπουν τη συναλλαγή στο συνοπτικό πίνακα 
συναλλαγών. ΜΟΝΟ ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να μεταβάλει ή να διαγράφει στοιχεία 
συναλλαγής από τον πίνακα συναλλαγών. 


