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Ἡ Χρήση Χρονομέτρησης
Ἡ χρήση Χρονομετρητῆ γίνεται κυρίως μέσω τοῦ παραθύρου ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ποὺ ἐμφανίζεται μέσω
τῆς ἐπιλογῆς Νέος Χρονομετρητὴς
στὸ μενού Λοιπὰ.
(Tὸ παράθυρο παραμένει ἀνοικτὸ ὅσο ὑπάρχει σὲ ἐκκρεμμότητα ἔστω καὶ ἕνας χρονομετρητὴς).

Σημείωση:
Μὲ κλικ στὸ εἰκονίδιο τοῦ ρολογιοῦ, κάτω δεξιὰ στὸ κυρίως παράθυρο τῆς ἐφαρμογῆς,

ἔχουμε τὴν ἴδια

λειτουργικότητα.

Παρατήρηση:
Ὁ χρήστης διευκολύνεται στὸν ὑπολογισμὸ & καταγραφὴ τοῦ χρόνου ἀπασχόλησης του μὲ τὴν εἰσαγωγή
τῆς χρήσης τῶν χρονομετρητῶν.
Ἀνέκαθεν ὁ χρήστης μπορούσε (& μπορεῖ) νὰ συμπληρώσει σὲ κάθε καταχωρημένη ἐνέργεια τὸν χρόνο ποὺ
ἀναλώθηκε.
Ὅμως, ἀρκετὲς φορὲς μέσα στὴν καθημερινὴ πίεση – π.χ. ἕνα ξαφνικὸ τηλεφώνημα τοῦ πελάτη – ὁ δικηγόρος
παρέλειπε νὰ σημειώσει τὸν χρόνο ἔναρξης τῆς άπασχόλησης.
Ἄλλες πάλι φορὲς, γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους, ἐνδιάμεσες διακοπὲς δὲν λαμβάνονταν ὑπόψη, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν
καταγραφὴ μεγαλύτερης ἀπασχόλησης ὰπὸ τὴν πραγματικὴ.
Αὐτὰ ποὺ προστίθενται στὴν ἔκδοση Ἰανουαρίου 2010 εἶναι:
•
•

•
•
•

Ὁπτικὴ ἀπεικόνιση τοῦ ἀναλωνόμενου χρόνου «ἐν τῶ γεννᾶσθαι», σὲ εἰδικὸ παράθυρο ποὺ παραμένει ὅρατὸ
ὅσο χρησιμοποιεῖται ἕστω & ἕνας (χρονο)μετρητὴς.
Δυνατότητα πολύ εὔκολης (καὶ ἄμεσης) ἐκκίνησης ἑνὸς χρονομετρητὴ χωρὶς τὸν ὁρισμὸ πελάτη, ὑπόθεσης
κλπ ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ἀρχίσει ἄμεσα τὴν καταμέτρηση. Τὰ στοιχεῖα ποὺ λείπουν μποροῦν νὰ
συμπληρωθοῦν ἀργότερα.
Δυνατότητα αὐτόματης μετατροπῆς του χρονομετρητῆ σὲ κίνηση (τῆς συγκεκριμένης) ὑπόθεσης μὲ
συμπληρωμένο τὸν χρόνο ἀπασχόλησης καὶ τὶς ὅποιες σημειώσεις κρατήθηκαν κατὰ τὴν ἐνέργεια.
Δυνατότητα ἐνδιάμεσης διακοπῆς τοῦ χρονομετρητῆ & στὴ συνέχεια ἐπανανεργοποίησὴς του.
Δυνατότητα ὄντας σὲ μιὰ κάρτα ἐνέργειας νὰ δημιουργήσετε & ξεκινήσετε αὐτόματα ἕναν Χρονομετρητή
συνδεδεμένο μὲ αὐτὴ τὴν ἐνέργεια.
Ὁ ὑπολογιζόμενος χρόνος μπορεῖ στὸ τέλος νὰ περάσει στὴν κάρτα τῆς ἐνέργειας ἤ νὰ προστεθεῖ στὸν
προϋπάρχοντα.
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Παραδείγματα Χρήσης
τῆς νέας λειτουργικότητας
γιὰ τὴν καταγραφὴ τῆς ἀπασχόλησης

Παράδειγμα 1.
Τηλεφωνικὴ Κλήση Πελάτου
Ἕστω ὅτι ἐνῶ ἐργαζόμαστε, δεχθοῦμε τηλεφωνικὴ κλήση, θέλουμε δὲ νά καταγράψουμε τὴν ἀπασχόληση που
προκύπτει.
1.
2.

Ἐπιλέγουμε Χρονομετρητὲς στὸ μενοὺ Λοιπὰ [Ctrl+2]: Ἐμφανίζεται τὸ παράθυρο ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΕΣ.
Ἐπιλέγουμε Νέος Χρονομετρητής στὸ μενοὺ Λοιπὰ [Ctrl+2] ἤ τὸ σχετικό εἰκονίδιο
στὸ παράθυρο
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΕΣ.
( Ἄν τὸ παράθυρο ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ῆταν ἤδη
ἀνοικτὸ, τὸ βῆμα 1 δὲν ἀπαιτεῖται.
Σὲ κάθε περίπτωση μὲ μία ή δύο φορές τὸν
συνδυασμό [Ctrl+2] φθάνουμε στὸ βῆμα 3)

3.

Ἐμφανίζεται τὸ σχετικὸ παράθυρο (βλ. δεξιὰ).
Συμπληρώνουμε ἄν θέλουμε κάποια στοιχεῖα στὸ
κείμενο (π.χ. τὸ ὄνομα τοῦ πελάτη) καὶ – ἐφ' ὅσον εἶναι τηλεφώνημα, επιλέγουμε τὴν ἐπιλογὴ «Τηλέφωνο»
Ἁρχίζει ἀμέσως νὰ τρέχει ἕνας χρονομετρητὴς (βλ. ἑπόμενη εἰκὸνα)

4.

(Ἄν ἀφήσουμε γιὰ λίγο τὸν δείκτη τοῦ mouse πάνω ἀπὸ τὸ χρονόμετρο, θὰ
ἐμφανίσει σὲ ἀναδυόμενο παράθυρο μιὰ σειρὰ σχετικὲς πληροφορίες του).
5.

6.

Ὅταν τελειώσει ἡ συνομιλία, πρέπει νὰ
συσχετίσουμε τὴν ἀπασχόληση (ἔστω 30 λεπτὰ) μὲ
κάποια ὑπόθεση τοῦ πελάτου μας:
Πατᾶμε τὸ δεξὶ πλῆκτρο τοῦ mouse ΠΑΝΩ στὸν
χρονομετρητὴ γιὰ νὰ ἐμφανίσουμε τὶς διαθέσιμες
λειτουργίες.
Ἐπιλέγουμε τὸ «Τέλος Χρονομέτρησης»...

'Ἐμφανίζεται τὸ παράθυρο Ἐπιλογῆς Ὑπόθεσης
στὰ δεξιὰ προκειμένου νὰ ὁρίσουμε σὲ ΠΟΙΑ
ὑπόθεση θὰ χρεωθεῖ ὁ χρόνος ἀπασχόλησης. Ἡ
ἐπιλογὴ τῆς ὑπόθεσης μπορεῖ νὰ γίνει μέσω Πελάτη,
Ἀντιδίκου, ID καὶ Κωδικῶν Φακέλου Α & Β.
(Ἴσως χρειασθεῖ νὰ ἐπιλέξουμε μεταξὺ ἀρκετῶν
ὑποθέσεων ποὺ ἔχει ὁ ἴδιος π.χ. πελάτης)
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7.
8.

Πατῶντας το ΟΚ μᾶς ζητεῖται ἡ τελικὴ
ἐπιβεβαίωση γιὰ τὴν καταχώρηση τῆς
κίνησης:

Ἐπιλέγοντας τὸ «Καταχώρηση» ἡ ἀπασχόληση καταγράφεται...

Ἄν, χρειάζεται νὰ κάνουμε κάποιες πρόσθετες συμπληρώσεις /
τροποποιήσεις στὴν σχετικὴ κίνηση, επιλέγουμε το «Καταχώρηση
& Μεταβολὴ»: Μετὰ τὴν καταχώρηση της ἡ κίνηση, ἀνοίγει σὲ
παράθυρο ὥστε νὰ συμπληρώσετε π.χ. πρόσθετα στοιχεῖα.

Παρατηρήσεις
Ὅπως φαίνεται & στὸ μενού ἐπιλογῶν στὸ βῆμα 5,
γιὰ κάθε χρονομετρητὴ, διατίθενται καὶ ἄλλες λειτουργίες:
•
•
•
•
•
•

•

Μηδενισμὸ του (ἡ χρονομέτρηση ξαναρχίζει ἀπὸ τὸ 0)
Διαγραφὴ του χωρὶς νὰ καταγραφεῖ τίποτε στὴ βάση.
Προσωρινὴ διακοπὴ: Μποροῦμε ὁποιαδήποτε στιγμὴ νὰ συνεχίζουμε τὴν χρονομέτρηση, ἐπιλέγοντας τὸ
«Συνέχεια Χρονομέτρησης».
Συνέχεια Χρονομέτρησης: βλ. Παραπάνω
Αλλαγὴ Χρόνου: Ἄν χρειασθεῖ νὰ διορθώσουμε (ἀλλάξουμε) γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο τὸν ἤδη ὑπολογισμένο
χρόνο τοῦ χρονομετρητοῦ.
Ἐπιλογὴ Εἴδους Ἐνέργειας: Δὲν εἶναι ὅλες οἱ χρονομετρούμενες ἐνέργειες Τηλεφ. Επικοινωνίες, ὅπως
ἐπιλέξαμε στὸ βῆμα 3. Ἔτσι, ἄν εἴχαμε ἐπιλέξει τὸ «Ἄλλο» θὰ ἔπρεπε κάποια στιγμὴ στὴ συνέχεια νὰ
ὁρίσουμε σὲ τὶ εἴδους ἐνέργεια ἀναφέρεται ὁ χρονομετρητὴς.
Κάρτα Ὑπόθεσης & Κινήσεις Ὑπόθεσης: Ἄν ἡ χρονομέτρηση, ἀναφέρεται ἐξ' ἀρχῆς σὲ κάποια ὑπόθεση,
μπορεῖτε εὔκολα νὰ ἀνοίξετε τὴ κάρτα τῆς ὑπόθεσης καὶ τῶν κινήσεων της.

Ἐπίσης:
Τὸ χρῶμα τῶν χρονομετρητῶν διαφέρει ἀνάλογα μὲ τὸν τρόπο δημιουργίας & το εἶδος τους. Οἱ
χρονομετρητὲς Τηλεφωνικῆς Ἐπικοινωνίας ὅπως αὐτὸς που παρουσιάσαμε ἔχουν πράσινο χρῶμα.
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Παράδειγμα 2.
Καταγραφὴ Ἀπασχόλησης γιὰ κάποια
Κίνηση τῆς Ὑπόθεσης

Εἴμαστε στὸ παράθυρο Κινήσεων Υπόθεσης
καὶ ξεκινήσαμε π.χ. νὰ συντάσσουμε ἕνα
ἔγγραφο.
Θέλουμε νὰ καταγράψουμε τὸν χρόνο ποὺ θὰ
ἀναλώσουμε γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ:

1.

Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο

γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ & ξεκινήσει

ἕνας χρονομετρητὴς:
Ὁ χρονομετρητὴς αὐτὸς ἀφορᾶ τὴν συγκεκριμένη ὑπόθεση
& κίνηση.
Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ καὶ οἱ ἐπιλογὲς Κάρτα Ὑπόθεσης &
Κινήσεις Ὑπόθεσης εἶναι ἐπιλέξιμες, ἐνῶ τὸ χρῶμα του
εἶναι μπλέ.
2.

Ὅταν ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐργασία καὶ ἐπιλέξουμε τὸ Τέλος Χρονομέτρηση, ὁ
χρόνος ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὴ τιμὴ τοῦ χρονομετρητὴ περνᾶ στὴν ἐνέργεια μὲ
τὴν ὁποία ὁ συγκεκριμένος χρονομετρητής συνδέεται.

Παρατηρήσεις:
●

Ἄν τὸ σχετικὸ παράθυρο Ἐνέργειες Ὑπόθεσης ἔχει στὸ ἐνδιάμεσο κλείσει, ἀνοίγει αὐτόματα καὶ γίνεται ἡ
ἐνημέρωση τοῦ πεδίου Ἀπασχόληση στὴν σχετιζόμενη Ἐνέργεια.

●

Ἄν ὑπάρχει ἤδη καταχωρημένη ἀπασχόληση στὴν
σχετιζόμενη ἐνέργεια, ἡ ἐφαρμογή θὰ σᾶς ρωτἠσει ἄν
θέλετε νὰ προστεθεῖ ἡ νέα χρονομέτρηση στἠν ἤδη
ὑπάρχουσα ἀπασχόληση ἤ νὰ τὴν ἀντικαταστἠσει.
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Παράδειγμα 3.
Καταγραφὴ Ἀπασχόλησης

Ἄν θελήσουμε νὰ ξεκινήσουμε μιὰ ἐργασία χωρίς νἀ ἔχουμε ξεκάθαρο τὸ πῶς θὰ το χρεώσουμε, μποροῦμε νὰ
ἀκολουθήσουμε τα ἑξῆς βήματα:

1.
2.

Ἐπιλέγουμε Χρονομετρητὲς στὸ μενοὺ Λοιπὰ [Ctrl+2]: Ἐμφανίζεται τὸ παράθυρο ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΕΣ.
Ἐπιλέγουμε Νέος Χρονομετρητής στὸ μενοὺ Λοιπὰ [Ctrl+2] ἤ τὸ σχετικό εἰκονίδιο
στὸ παράθυρο
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΕΣ.
( Ἄν τὸ παράθυρο ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ῆταν ἤδη ἀνοικτὸ, τὸ βῆμα 1 δὲν ἀπαιτεῖται.
Σὲ κάθε περίπτωση μὲ μία ή δύο φορές τὸν συνδυασμό [Ctrl+2] φθάνουμε στὸ βῆμα 3)

3.

Ἐμφανίζεται τὸ σχετικὸ παράθυρο (βλ. δεξιὰ).
Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ παράδειγμα 1, ἐπιλέγουμε το
«Ἄλλο»

4.

Ἁρχίζει ἀμέσως νὰ τρέχει ἕνας χρονομετρητὴς (βλ. ἑπόμενη εἰκὸνα)
(Ἄν ἀφήσουμε γιὰ λίγο τὸν δείκτη τοῦ mouse πάνω ἀπὸ τὸ χρονόμετρο, θὰ
ἐμφανίσει σὲ ἀναδυόμενο παράθυρο μιὰ σειρὰ σχετικὲς πληροφορίες του).

5.
6.

Ὅταν τελειώσει ἡ ἐνέργεια νὰ ἐπιλέξουμε ὥς τὶ εἴδους ἐνέργεια θὰ
καταγράψουμε τὴν ἀπασχόληση,
Πατᾶμε τὸ δεξὶ πλῆκτρο τοῦ mouse ΠΑΝΩ στὸν χρονομετρητὴ γιὰ νὰ ἐμφανίσουμε
τὶς διαθέσιμες λειτουργίες

Ἐπιλέγουμε τὸ «Ἐπιλογὴ Εἴδους Ἐνέργειας»... καὶ στὴ συνέχεια ἕνα εἶδος ἐνέργειας (στὸ παράδειγμα τὸ
Συζητήσεις \ Πραγματοποιηθεῖσες ὥστε νὰ καταγράψουμε τὸν χρόνο ποὺ ἀφιερώσαμε στὸ δικαστήριο).
7.

Τέλος, ἐπιλέγουμε τὸ «Τέλος Χρονομέτρησης» καὶ προκειμένου νὰ συσχετίσουμε τὴν ἀπασχόληση (ἔστω 20
λεπτὰ) μὲ κάποια ὑπόθεση τοῦ πελάτου μας ἀκολουθοῦμε τὰ βήματα 6 καὶ μετὰ τοῦ Παραδείγματος 1).
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