
Collection Module  

Κάρτα Ἀντιδίκου

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα 
περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν ἐικονιδίων κάτω ἀριστερά στὸ σχετικό πλέγμα.
• Ἡ Συμπλήρωση τοῦ πεδίου Kατηγορία εἶναι ὑποχρεωτική και γίνεται βάσει τῆς Λίστας που 

ἐμφανίζεται μέ δυνατές ἐπιλογές: Ὀχήματα, Κτίρια, Οἰκόπεδα, Ἀγροτεμάχια & Ἄλλα.
• Ἡ Συμπλήρωση τοῦ εἴδους (μὲ σύντμηση τῆς ἐπιλογῆς σας) εἶναι χρήσιμη γιὰ τὴν ἀναζήτηση 

μέσω τοῦ παραθύρου Εὕρεσης Ὑποθέσεων τῶν Ὑποθέσεων ποὺ οἱ Ὀφειλέτες ἔχουν 
καταγεγραμμένα περιουσιακά στοιχεῖα συγκεκριμένων εἰδῶν.

• Τὸ πεδίο ἔτος μπορεῖ κατά σύμβαση νὰ ἀφορᾶ εἴτε τὸν χρόνο ἐντοπισμοῦ τοῦ περιουσιακοῦ 
στοιχείου εἴτε τὸν χρόνο κατασκευῆς.

Ἡ Δυνατότητα Εἰσαγωγῆς/Μεταβολῆς/Διαγραφῆς γιὰ τὸν συνδεδεμένο Χειριστή ἐλέγχεται βάσει 
σχετικῆς ἐπιλογῆς στὰ Δικαιώματα \ Βασικά Ἀρχεῖα \ Περιουσιακά Στοιχεῖα

Στήν Σελίδα Στοιχεῖα Collection ἐμφανίζεται τό σύνολο τῶν τηλεφώνων & διευθύνσεων τοῦ 
ὀφειλέτη.

 
Αὐτόματα περιλαμβάνονται /ἐνημερώνονται τά σχετικά στοιχεῖα πού εἶναι συμπληρωμένα στήν 1η 
σελίδα ἀλλά ὑπάρχει ἡ δυνατότητα προσθήκης πρόσθετων τηλεφώνων & διευθύνσεων.

Παρατήρηση 1: 
Τὰ τηλέφωνα που συμπληρώνονται στὴν 1η σελίδα, φιλτράρονται, ἐλέγχονται κατά πόσον εἶναι 
ἀξιόπιστα (10ψήφια) καὶ καταγράφονται στὴν Λίστα Τηλεφώνων. Ἄν στὸ πεδίο τηλεφώνου τῆς 
1ης σελίδας ὑπάρχουν πάνω ἀπὸ 1 τηλέφωνα πρέπει νὰ εἶναι χωρισμένα μεταξύ τους με ; ὤστε 
νὰ ἑρμηνευτοῦν σωστά καὶ νὰ καταχωρηθοῦν ὥς διακριτά τηλέφωνα. (βλ. παραπάνω εἰκόνες) 
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Τά καταχωρημένα τηλέφωνα ἐμφανίζονται μὲ 2 διαφορετικούς τρόπους: 
Α) ὥς μεμονωμένα τηλέφωνα για Χρήση σὲ Telephone Call (ποὺ δεν εἶναι ἐπεξεργάσιμα)  

καὶ Β) ὥς ἐπεξεργάσιμες ἐγγραφές

Ἡ ἐναλλαγή μεταξύ τῶν 2 ἀπεικονίσεων γίνεται μὲ τὸ εἰκονίδιο 
Ἡ default ἐμφάνιση εἶναι ἡ Α μιᾶς καὶ ἀφορᾶ τὴν συχνή χρήση (ἐπικοινωνία μὲ ὀφειλέτη)

• Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή τῶν πρόσθετων δ/νσεων & τηλεφώνων γίνεται μέ τὰ σχετικά 
εἰκονίδια στὸ κάτω ἀριστερό μέρος τοῦ ἀντίστοιχου πλέγματος.

• Τὰ εἴδη Τηλεφώνου T0 καὶ Διεύθυνσης Δ0 εἶναι δεσμευμένα γιὰ τὰ τηλέφωνα καὶ διευθύνσεις 
ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν 1η σελίδα καὶ δὲν μποροῦν νὰ μεταβληθοῦν ἄμεσα παρά μόνο μέσω 
τῆς 1ης σελίδας.

Ἡ δυνατότητα Εἰσαγωγῆς/Μεταβολῆς/Διαγραφῆς πρόσθετου Τηλεφώνου & Διεύθυνσης γιὰ τὸν 
συνδεδεμένο Χειριστῆ ἐλέγχεται βάσει σχετικῆς ἐπιλογῆς στὰ Δικαιώματα \ Βασικά Ἀρχεῖα \ Πρόσθετες 
Διευθύνσεις (Coll) & Δικαιώματα \ Βασικά Ἀρχεῖα \ Πρόσθετα Τηλέφωνα (Coll).
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Κάρτα Ὑπόθεσης

ΣτὴνΣελίδα 7 ὑπάρχει δυνατότητα καταγραφῆς τῆς ἀξιολόγησης τῆς ὑπόθεσης

καὶ τῆς ἀνάθεσης της σὲ συγκεκριμένο χειριστή. 

Παρατηρήσεις:
1. Ἡ ἀνάθεση τῆς ὑπόθεσης εἶναι χρήσιμη ὅταν θέλουμε νὰ κάνουμε κυκλική ἐναλλαγή τῶν 

ὑποθέσεων μεταξύ χειριστῶν καὶ ταυτόχρονα νὰ ἔχουμε εἰκόνα ποιός ἔχει δουλέψει διαχρονικά 
κάθε ὑπόθεση.
Συνήθως ἡ ἀνάθεση γίνεται μαζικά μέσω τῆς ἐπιλογῆς Ἀνάθεση Set Ὑποθέσεων σὲ Χειριστή καὶ 
ὄχι μεμονωμένα ἀπὸ τὴν κάρτα τῆς Ὑπόθεσης

2. Ὁ χειριστής Ἀνάθεσης εἶναι ἀνεξάρτητη πληροφορία ἀπὸ τὸν Χειριστή Ὑπόθεσης
3. Τὰ πεδία τῆς Σελίδας ἀυτῆς μποροῦν νὰ χρησιμεύσουν ὥς κριτήρια ἐπιλογῆς ὑποθέσεων (βλ. 

Σελίδα Collection)

Ἐπίσης ὑπάρχουν τὰ ἑξῆς πρόσθετα πεδία:

• Ἡμερομηνία Ἐπόμενης Κλήσης: &

• Νὰ μὴν κληθεῖ πρὶν τὴν Ημερομηνία:

Ἡ δυνατότητα Εἰσαγωγῆς/Μεταβολῆς/Διαγραφῆς  ἐλέγχεται βάσει σχετικῆς ἐπιλογῆς στὰ Δικαιώματα \ 
Βασικά Ἀρχεῖα \ Ἀξιολογήσεις (Coll) & Δικαιώματα \ Βασικά Ἀρχεῖα \ Ἀναθέσεις (Coll).
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Ἀναζήτηση Ὑποθέσεων

Στὴν Σελίδα Collection μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε ὥς κριτήρια τὶς πρόσθετες πληροφορίες τῆς 
Κάρτας Ὑπόθεσης

1. Βάσει Ἀνάθεσης σὲ Χειριστή
Μποροῦμε νὰ βροῦμε ποιές ὑποθέσεις ἔχει «χρεωμένες» εἴτε σὲ μιά συγκεκριμένη ἡμερομηνία 
στόχο εἴτε ποιές ὑποθέσεις εἴχε χρεωθεῖ ἐντὸς κάποιου χρονικοῦ διαστήματος

2. Βάσει Ἀξιολόγησης
Μποροῦμε νὰ ἐπιλέξουμε ὑποθέσεις βάσει Κωδικῶν Ἀξιολόγησης πού ἔχουν δοθεῖ εἴτε ἀπὸ τὸν 
Ἀναθέτη εἴτε ἀπὸ κάποιον συγκεκριμένο Χειριστή εἴτε γενικά.
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Ρυθμίσεις Collection

Ἐπιλογή Ρυθμίσεις Collection στὸ μενού Διαχείριση

Προκειμένου νὰ μποροῦμε νὰ ἔχουμε εὔκολα συγκεντρωτική εἰκόνα γιὰ τὶς ὑποθέσεις Collection, 
χρειάζεται νὰ ὁρίσουμε τὶς ἐνέργειες ποὺ ἐμπλέκονται στὸ Collection.

1. Ἐπικοινωνία μὲ Ὀφειλέτη: τὸ(ὰ) εἶδος(εἴδη) ἐνέργειας(ῶν) ποὺ εἰσάγουμε στὴν ὑπόθεση 
ὅταν μιλήσουμε τηλεφωνικά μὲ τὸν Ὀφειλέτη

2. Ἐπικοινωνία μὲ Οἰκείους: τὸ(ὰ) εἶδος(εἴδη) ἐνέργειας(ῶν) ποὺ εἰσάγουμε στὴν ὑπόθεση 
ὅταν μιλήσουμε τηλεφωνικά μὲ Οἰκεῖο τοῦ Ὀφειλέτη

3. Ἐπιτυχεῖς Ἐπικοινωνίες:  τὸ(ὰ) εἶδος(εἴδη) ἐνέργειας(ῶν) ποὺ εἰσάγουμε στὴν ὑπόθεση 
ὅταν μιλήσουμε τηλεφωνικά μὲ τὸν Ὀφειλέτη ἤ κάποιον Οἰκεῖο του. Λογικά εἶναι τὸ 
ἄθροισμα τῶν εἰδῶν 1 & 2, ἀλλὰ μπορεῖτε νὰ ὁρίσετε καὶ πρόσθετα εἴδη ἐνεργειῶν

4. Κλήσεις σὲ Λάθος Νο: τὸ(ὰ) εἶδος(εἴδη) ἐνέργειας(ῶν) ποὺ εἰσάγουμε στὴν ὑπόθεση ὅταν 
τὸ τηλέφωνο εἶναι λάθος, νεκρό ἤ δὲν χρησιμοποιεῖται.

5. Ἀναπάντητες Κλήσεις: τὸ(ὰ) εἶδος(εἴδη) ἐνέργειας(ῶν) ποὺ εἰσάγουμε στὴν ὑπόθεση 
ὅταν τὸ Νο καλεῖ ἀλλά δὲν ἀπαντᾶ

6. Ἀνεπιτυχεῖς Κλήσεις: τὸ(ὰ) εἶδος(εἴδη) ἐνέργειας(ῶν) ποὺ ἔχουμε εἰσάγει στὴν ὑπόθεση 
καὶ θεωροῦμε ὥς ἀνεπιτυχεῖς κλήσεις. Λογικὰ εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν εἰδῶν 3 & 4, ἀλλὰ 
μπορεῖτε νὰ ὁρίσετε καὶ ἄλλα εἴδη ἐνεργειῶν.

7. Ἀρχική Ὀφειλή: τὸ εἶδος (οἰκονομικῆς) ἐνέργειας μὲ τὸ ὁποῖο καταγράφεται ἡ ἀρχική 
ὀφειλή.
Ἄν ἡ ἀρχική ὀφειλή δὲν καταγράφεται ὥς οἰκονομική κίνηση ἀλλὰ σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ Ὁριζόμενα 
ἀπὸ τὸν Χρήστη ἀριθμητικά πεδία τῆς Ὑπόθεσης τὸ ἐπιλέγετε στὴν Σελίδα Λοιπές Ρυθμίσεις

8. Πρόσθετες Χρεώσεις: τὸ(ὰ) εἶδος(εἴδη) οἰκονομικῆς(ῶν) ἐνέργειας(ῶν) ποὺ εἰσάγουμε 
στὴν ὑπόθεση γιὰ πρόσθετες χρεώσεις ποὺ προκύπτουν καὶ θέλουμε νὰ συνυπολογίζονται 
στὸν ὑπολογισμό τῆς Τρέχουσας Ὀφειλῆς

9. Ὑποσχέσεις Καταβολῆς: τὸ(ὰ) εἶδος(εἴδη) οἰκονομικῆς(ῶν) ἐνέργειας(ῶν) ποὺ εἰσάγουμε 
στὴν ὑπόθεση ὅταν ὁ ὀφειλέτης μᾶς δώσει ὑπόσχεση καταβολῆς.

10. Καταβολές: τὸ(ὰ) εἶδος(εἴδη) οἰκονομικῆς(ῶν) ἐνέργειας(ῶν) ποὺ εἰσάγουμε στὴν ὑπόθεση 
γιὰ τὶς καταβολές ποὺ ἔχει κάνει ὁ ὀφειλέτης
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Οἱ παραπάνω ρυθμίσεις χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὸν Ὑπολογισμό τῶν Στηλῶν τῆς Ὀθόνης Κατάλογος 
Ὑποθέσεων Collection (Set) (μέσω τῆς ὁμώνυμης ἐπιλογῆς στὸ μενού Διαχείριση).

Ἡ δυνατότητα Μεταβολῆς τῶν παραμέτρων Collection ἐλέγχεται βάσει σχετικῆς ἐπιλογῆς στὰ 
Δικαιώματα \ Βασικά Ἀρχεῖα \ Ἀξιολογήσεις (Coll) & Δικαιώματα \ Λειτουργίες \ Μεταβολή Παραμέτρων 
Collection.
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Κατάλογος Ὑποθέσεων Collection (Set) 

Ἐπιπλέον, παρουσιάζονται γιά κάθε ὑπόθεση:

• # χειριστῶν ποὺ ἔχουν ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν ὑπόθεση

• Ἀρχικές Ὀφειλές: Τὸ ἄθροισμα τῶν ποσῶν τῶν εἰδῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν ὁρισθεῖ στὴν Ὁμάδα 
Ἐνεργειῶν τῶν παραμέτρων Collection Ἀρχική Ὀφειλή (Ἄν δὲν ἔχει ὁρισθεῖ κανένα εἶδος ἐνέργειας,  
ἐμφανίζει -1)

• Πρόσθετες Χρεώσεις: Τὸ ἄθροισμα τῶν ποσῶν τῶν εἰδῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν ὁρισθεῖ στὴν 
Ὁμάδα Ἐνεργειῶν τῶν παραμέτρων Collection Πρόσθετες Χρεώσεις (Ἄν δὲν ἔχει ὁρισθεῖ κανένα 
εἶδος ἐνέργειας, ἐμφανίζει -1)

• Καταβολές: Τὸ ἄθροισμα τῶν ποσῶν τῶν εἰδῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν ὁρισθεῖ στὴν Ὁμάδα 
Ἐνεργειῶν τῶν παραμέτρων Collection Καταβολές (Ἄν δὲν ἔχει ὁρισθεῖ κανένα εἶδος ἐνέργειας,  
ἐμφανίζει -1)

• Τρέχουσα Ὀφειλή: (Ἀρχικές Ὀφειλές + Πρόσθετες Χρεώσεις) – Καταβολές

• Ὑποσχέσεις : Ὁ ἀριθμός κινήσεων τῶν εἰδῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν ὁρισθεῖ στὴν Ὁμάδα Ἐνεργειῶν 
τῶν παραμέτρων Collection Ὑποσχέσεις Καταβολῶν (Ἄν δὲν ἔχει ὁρισθεῖ κανένα εἶδος ἐνέργειας,  
ἐμφανίζει -1)

• Ἀναπάντητες:  Ὁ ἀριθμός κινήσεων τῶν εἰδῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν ὁρισθεῖ στὴν Ὁμάδα Ἐνεργειῶν 
τῶν παραμέτρων Collection Ἀναπάντητες Κλήσεις (Ἄν δὲν ἔχει ὁρισθεῖ κανένα εἶδος ἐνέργειας,  
ἐμφανίζει -1)

• Λάθος Τηλέφωνα:  Ὁ ἀριθμός κινήσεων τῶν εἰδῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν ὁρισθεῖ στὴν Ὁμάδα 
Ἐνεργειῶν τῶν παραμέτρων Collection Ἀναπάντητες Κλήσεις (Ἄν δὲν ἔχει ὁρισθεῖ κανένα εἶδος  
ἐνέργειας, ἐμφανίζει -1)

• Ἀνεπιτυχεῖς Προσπάθειες Συνολικά :  Ὁ ἀριθμός κινήσεων τῶν εἰδῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν 
ὁρισθεῖ στὴν Ὁμάδα Ἐνεργειῶν τῶν παραμέτρων Collection Ἀνεπιτυχεῖς Κλήσεις (Ἄν δὲν ἔχει 
ὁρισθεῖ κανένα εἶδος ἐνέργειας, ἐμφανίζει -1)  

• Μέ Ὀφειλέτη : Ὁ ἀριθμός κινήσεων τῶν εἰδῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν ὁρισθεῖ στὴν Ὁμάδα Ἐνεργειῶν 
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τῶν παραμέτρων Collection Ἐπικοινωνία μὲ Ὀφειλέτη (Ἄν δὲν ἔχει ὁρισθεῖ κανένα εἶδος  
ἐνέργειας, ἐμφανίζει -1)

• Μέ Οἰκείους : Ὁ ἀριθμός κινήσεων τῶν εἰδῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν ὁρισθεῖ στὴν Ὁμάδα Ἐνεργειῶν 
τῶν παραμέτρων Collection Ἐπικοινωνία μὲ Οἰκείους (Ἄν δὲν ἔχει ὁρισθεῖ κανένα εἶδος ἐνέργειας,  
ἐμφανίζει -1)

• Ἐπικοινωνίες Συνολικά:  Ὁ ἀριθμός κινήσεων τῶν εἰδῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν ὁρισθεῖ στὴν Ὁμάδα 
Ἐνεργειῶν τῶν παραμέτρων Collection Ἐπιτυχεῖς Ἐπικοινωνίες (Ἄν δὲν ἔχει ὁρισθεῖ κανένα εἶδος  
ἐνέργειας, ἐμφανίζει -1)  

• Τελευταία Ἐπικοινωνία: Ἡ τελευταία ἡμερομηνία ποὺ ὑπάρχει κίνηση ἀπὸ τὴν Ὁμάδα Ἐνεργειῶν 
τῶν παραμέτρων Collection Ἐπιτυχεῖς Ἐπικοινωνίες (Ἄν δὲν ἔχει ὁρισθεῖ κανένα εἶδος ἐνέργειας,  
ἐμφανίζει 1.1.1980)

• Νέο Τηλέφωνο : Ἐμφανίζεται τσεκαρισμένο ἄν γιὰ τὸν συγκεκριμένο ὀφειλέτη ὑπάρχουν 
καταχωρημένα νέα* τηλέφωνα. Ἔχει ὑποβοηθητικό χαρακτῆρα γιὰ νὰ προτιμηθεῖ ἡ κλήση ὅσων 
ὀφειλετῶν στοὺς ὁποίους πρόσφατα ἔχουν προστεθεῖ τηλέφωνα. Στὴν περίπτωση αὐτὴ ἡ γραμμή 
φαίνεται μὲ κόκκινο χρῶμα.
*  Ὁ ἀριθμός τῶν ἡμερῶν γιὰ τὸν ὁποῖο τὰ τηλέφωνα θεωροῦνται νέα ὁρίζεται στὴν Σελίδα  
Ρυθμίσεις. Ἄν  ΔΕΝ τσεκαρισθεῖ ἡ ἐπιλογή γιὰ τὸν Ἔλεγχο Νέων Τηλεφώνων, το πεδίο εἶναι πάντα  
ἀτσεκάριστο.

Ἀντί νά μπαίνει ὁ χειριστής σὲ κάθε ὑπόθεση πού ἔχει χρεωθεῖ, χρησιμοποιεῖ τῆν παρακάτω βασική ὀθόνη 
ποὺ ἐνσωματώνει ὅλες τὶς λειτουργίες τοῦ παραθύρου Κατάλογος Ὑποθέσεων δηλ.μπορεῖ νὰ ἀνοίξει κάθε 
στιγμή γιὰ τὴν ἐπιλεγμένη ὑπόθεση α) τὴν κάρτα της,  β) τὸ παράθυρο ἐνεργειῶν της, γ) τὴν κάρτα τοῦ 
ὀφειλέτη καὶ δ) ἐμφανίζει ὅλα τὰ ὁριζόμενα πεδία ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρουν.

Γιὰ κάθε ὑπόθεση ἐμφανίζεται στὸ κάτω μέρος (προκειμένου νὰ μην ἀνοίγει ὁ χειριστής 
συνέχεια διαφορετικές ὀθόνες) καὶ ἐφόσον εἶναι τσεκαρισμένο τὸ εἰκονίδιο 

1. τὸ σύνολο τῶν διακριτῶν τηλεφώνων, ἡ σχετική τους ἀξία, περιγραφή & παρατηρήσεις, 

2. Οἱ  καταχωρημένες κινήσεις ὑπόθεσης ποὺ ἀφοροῦν Ὑποσχέσεις Καταβολῆς

3. Οἱ  καταχωρημένες κινήσεις ὑπόθεσης ποὺ ἀφοροῦν καταβολές 

4. Οἱ καταχωρημένες κινήσεις ὑπόθεσης ποὺ ἀφοροῦν ἐπικοινωνία 
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5. Οἱ  καταχωρημένες κινήσεις ὑπόθεσης ποὺ ἀφοροῦν άποτυχημένες προσπάθειες ἐπικοινωνίας

6. Ὅλες σχεδόν ἀπὸ κοινοῦ οἱ καταχωρημένες κινήσεις τῆς ὑπόθεσης (ἐξαιροῦνται ὅσες ἐνέργειες 
ἔχουν ὁρισθεῖ ὅτι ἀφοροῦν ἀποτυχημένη ἀπόπειρα ἐπικοινωνίας, δηλ. οἱ ἐνέργειες τῆς 
προηγούμενης ὁμάδας 5.

Κάτω δεξιὰ ἐμφανίζονται ὅλες οἱ ἄλλες τυχόν ὑποθέσεις πού ἔχει ὁ ὀφειλέτης τῆς τρέχουσας ὑπόθεσης 
(ἐφόσον εἶναι τσεκαρισμένο τὸ εἰκονίδιο   )

Παρατηρήσεις:

• Γιὰ νὰ ὑπάρξει σωστή ἡ παραπάνω λειτουργικότητα πρέπει νὰ καθοριστοῦν (βλ.Παράμετροι 
Collection) ποιές κινήσεις ἀφοροῦν 

• Ὑποσχέσεις Καταβολῆς
• Καταβολὲς
• Ἀνεπιτυχή άπόπειρα Ἐπικοινωνίας μὲ Ὀφειλέτη, Ἐπικοινωνία μὲ Οἰκείους
• Ἐπικοινωνία μὲ Ὀφειλέτη, Ἐπικοινωνία μὲ Οἰκείους
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Μαζική Ἀνάθεση Ὑποθέσεων 

Ἀνάθεση Ὑποθέσεων: Ἐπιλέγοντας ἕνα ὁποιοδήποτε Set Ὑποθέσεων ἀναθέτουμε τὶς ὑποθέσεις του σὲ 
ἕναν Χειριστή ἀπὸ μία συγκεκριμένη ἡμερομηνία και μετά. Ὅσες ὑποθέσεις ἦταν ἤδη χρεωμένες σὲ ἄλλο 
χειριστή, ξεχρεώνονται τὴν προηγούμενη ἡμερομηνία ἀπὸ αὐτὴν τῆς νέας ἀνάθεσης.

ΣΗΜ: Ἄν έντοπισθεῖ κάποια λογική ἀνακολουθία – π.χ. ὑπάρχει σὲ κάποια ὑπόθεση ἄλλη ἀνάθεση μὲ 
μεταγενέστερη ἤ ἴδια ἡμερομηνία - ἐμφανίζεται σχετικό warning μὲ ἀναλυτική λίστα τῶν «ύποπτων γιὰ 
λάθος ἀνάθεση» ὑποθέσεων.     

Ἡ δυνατότητα (μαζικῆς) ἀνάθεσης Set Ὑποθέσεων σὲ Χειριστή ἐλέγχεται βάσει σχετικῆς ἐπιλογῆς στὰ 
Δικαιώματα \ Λειτουργίες \ Ἀνάθεση (Set) Ὑποθέσεων
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Ὁρισμός Δικαιωμάτων

Τὰ σημειωμένα μὲ κόκκινο πλαίσιο ἀφοροῦν τὰ δικαιώματα πρόσβασης τοῦ module Collection

Σελίδα: Βασικά Ἀρχεῖα

Σελίδα: Λειτουργίες

Ὁλόκληρη ἡ Σελίδα Ἐπεξεργασία 
Εἰδῶν Ἐνεργειῶν

Ἄν ἡ συγκεκριμένη κίνηση (Ε/Μ/Δ) δὲν ἐπιτρέπεται τελειώνει ἐδῶ:  ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

Ὁ ἀναλυτικός ἔλεγχος ἔχει νόημα (ἐφαρμόζεται) μόνο ἐφόσον κατ'ἀρχήν ἡ ἐνέργεια ἐπιτρέπεται.

Στὴν περίπτωση λοιπόν που ἡ συγκεκριμένη κίνηση (Ε/Μ/Δ) ἐπιτρέπεται (καὶ μόνο τότε):
Γιά κάθε κόμβο που βρεθεῖ νὰ ταιριάζει περισσότερο:

Ἄν πρόκειται γιά 
• Eἰσαγωγή: Ἄν -1 δὲν ἐπιτρέπεται. Ὁτιδήποτε ἄλλο ἐπιτρέπεται
• Μεταβολή: Ἄν -1 δὲν ἐπιτρέπεται. Ἄν 0 ἐπιτρέπεται ἀνεξάρτητα χρόνου. Ἄν >0 ἐπιτρέπεται γιὰ 

τόσες ἡμέρες μετὰ τὴν εἰσαγωγή της
▪ Ἄν εἶναι τσεκαρισμένο τὸ κουτάκι, σημαίνει ὅτι αὐτὴ ἡ δυνατότητα ἰσχύει ΜΟΝΟ 

γιὰ τὶς κινήσεις ποὺ ἔχει εἰσάγει ὁ ἴδιος. 
Δὲν μπορεῖ νὰ μεταβάλει ποτέ κινήσεις ποὺ ἔχει εἰσάγει ἄλλος χειριστὴς.

• Διαγραφή: Ἄν -1 δὲν ἐπιτρέπεται. Ἄν 0 ἐπιτρέπεται ἀνεξάρτητα χρόνου. Ἄν >0 ἐπιτρέπεται γιὰ  
τόσες ἡμέρες μετὰ τὴν εἰσαγωγή της
▪ Ἄν εἶναι τσεκαρισμένο τὸ κουτάκι, σημαίνει ὅτι αὐτὴ ἡ δυνατότητα ἰσχύει ΜΟΝΟ 
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γιὰ τὶς κινήσεις ποὺ ἔχει εἰσάγει ὁ ἴδιος. 
Δὲν μπορεῖ νὰ διαγράψει ποτέ κινήσεις ποὺ ἔχει εἰσάγει ἄλλος χειριστὴς.

Γιὰ κόμβους ποὺ δὲν ταιριάζουν, ἐπιτρέπεται ἡ κίνηση (ὅπως ἡ γενική ρύθμιση)

Παραδείγματα:

1. Ἄν δὲν θέλουμε ἕνας Ρόλος νὰ μπορεῖ νὰ εἰσάγει, μεταβάλει, διαγράφει ἕνα συγκεκριμένο κόμβο 
ἐνεργειῶν (ἀνεξάρτητα ποιός τις ἔχει εἰσάγει) ἐνῶ γιὰ τὶς ὑπόλοιπες ἰσχύει ἡ γενική ρύθμιση (ἐφόσον 
εἶναι θετική): 
E = -1  ●  Μ = -1 ● Δ = -1

2. Θέλουμε νὰ μπορεῖ νὰ ἐπεξεργάζεται μόνο ἕνα συγκεκριμένο κόμβο ἐνεργειῶν π.χ. Λοιπές Ἐνέργειες\ 
Τηλ.Ἐπικ.Collection
Ἐνέργειες Ἐξέλιξης  E = -1  ●  Μ = -1 ● Δ = -1
Οἰκονομικά E = -1  ●  Μ = -1 ● Δ = -1
Σχετικά Ἔγγραφα E = -1  ●  Μ = -1 ● Δ = -1
Λοιπές Ἐνέργειες E = -1  ●  Μ = -1 ● Δ = -1
Λοιπὲς Ἐνέργειες\Tηλ.Ἐπικ.Collection E = 1  ●  Μ = 0.7 √ ● Δ = 0.7 √
(Ἐμποδίζουμε τὶς 4 βασικές κατηγορίες καὶ ἐπιτρέπουμε τὴν εἰσαγωγή καὶ τὴν μεταβολή & διαγραφή ἐνεργειῶν  
ποὺ ἔχουν καταχωρήσει οἱ ἴδιοι το πολύ 7/10 => 16 το πολύ ὧρες πριν)
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Ἐξέλιξη Εἴσπραξης Ὑποθέσεων

Ἡ σχετική φόρμα ἐμφανίζεται μέσω τῆς ὁμώνυμης ἐπιλογῆς στὸ μενοῦ Ἐπεκτάσεις

Ἡ δυνατότητα πρόσβασης σὲ αὐτὴ ἐλέγχεται βάσει σχετικῆς ἐπιλογῆς στὰ Δικαιώματα \ 
Λειτουργίες \ Εἰκόνα Ἐξέλιξης Εἰσπράξεων 

Σκοπό ἔχει τὸν ὑπολογισμό & ἀπεικόνιση τῆς πορείας ἐξέλιξης τῶν εἰσπράξεων γιὰ συγκεκριμένες 
ὑποθέσεις ὥς σύνολο.
Γιὰ τὸν ὑπολογισμό τῶν Ἀρχικῶν Ὀφειλῶν & Καταβολῶν βασίζεται στὶς Ρυθμίσεις τοῦ Παράμετροι 
Collection 

Μποροῦμε νὰ ἐπιλέξουμε ὑποθέσεις βάσει:
Πελάτου
ID πελατῶν 
Set Ὑποθέσεων

Ἐπιπλέον μποροῦμε νὰ ὁρίσουμε ὥς κριτήριο 
τὸ χρονικό διάστημα ἔναρξης τῶν ὑποθέσεων
τὸ θέμα τῆς ὑπόθεσης

Μὲ τὴν ἐπιλογή τῆς λειτουργίας Ἀναζήτησης/Ὑπολογισμοῦ  
1. βρίσκονται ὅλες οἱ ὑποθέσεις που ταιριάζουν στὰ κριτήρια.
2. Ἐφόσον ἔχουμε δώσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο μίας ἡμερομηνίας οἱ εὑρεθεῖσες ὑποθέσεις 

ὁμαδοποιοῦνται κατὰ ἡμερομηνία
3. Ὑπολογίζεται ὁ ἀριθμός ὑποθέσεων & οἱ ἀρχικές ὀφειλές κάθε ὁμάδας
4. Γιά κάθε ὁμάδα ὑποθέσεων βρίσκονται οἱ καταβολές ἀνὰ ἡμέρα καὶ ὑπολογίζεται ἡ προοδευτική 

κάλυψη ποσοστιαία καί ἀξιακή τῶν ὀφειλῶν διαχρονικά

ΣΗΜ: Ἄν εἶναι τσεκαρισμένη ἡ ἐπιλογή Ὁμαδοποίηση ΚΑΙ βάσει Θέματος, ἡ ὁμαδοποίηση (βῆμα 2) 
γίνεται καί κατά Θέμα Ὑπόθεσης (π.χ. για τἠν περίπτωση που έχουμε διαφορετικές ἀναθέσεις 
ὑποθέσεων τήν ἴδια ἡμερομηνία)

Λοιπές Παρατηρήσεις
• Στὸ πεδίο # Ημερῶν πρὶν τὴν Ἀνάθεση ποὺ γίνονται δεκτές: ὁρίζουμε ἄν τυχόν 

ὑπάρχουσες καταβολές ποὺ ἔχουν γίνει πρὶν τὴν ἡμερομηνία ἀνάθεσης θὰ συνυπολογίζονται 
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στὶς καταβολές
• Στὸ πεδίο # Ἡμερῶν μετὰ τὴν ἀνάθεση γιὰ τὶς ὁποῖες θέλουμε τὴν ἐξέλιξη ὁρίζουμε γιὰ 

πόσες μέρες θέλουμε νὰ γίνει ὁ ὑπολογισμὸς τῶν καταβολῶν (0 σημαίνει μέχρι τέλους)

Λειτουργίες:

Ἀποθήκευση ὥς: Ὅλες οἱ ρυθμίσεις μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ ἀρχεῖο τῆς ἐπιλογῆς σας

Ἀποθήκευση: Ὅλες οἱ ρυθμίσεις μποροῦν νὰ καταγραφοῦν στὸ τρέχον ἀρχεῖο ρυθμίσεων

Ἀνάκτηση: Ὅλες οἱ ρυθμίσεις ἀνακτῶνται ἀπὸ ἀρχεῖο τῆς ἐπιλογῆς σας

Ὑπολογισμός:  Γίνεται ὁ ὑπολογισμός τῶν συνόλων καὶ  τῆς ἐξέλιξης

Ἐξαγωγή σὲ Excel: Ἐξάγονται σὲ Excel τὰ στοιχεῖα τῆς τρέχουσας ὁμάδας ὑποθέσεων
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Mὲ τὴν ἐξαγωγή στὸ Excel ὥς 
ἀποτέλεσμα ἕνα φύλλο ἐργασίας 
ὅπως αὐτὸ.

Μὲ λειτουργίες τοῦ Excel πλέον, 
μποροῦμε νὰ ἀπεικονίσουμε στὸ 
γράφημα τοῦ φύλλου Chart 
γραφικά τὴν ἐξέλιξη τῶν 
εἰσπράξεων
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