
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ on-line ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΕΛΑΣΕ 

ΣΗ «ΦΤΓΕΙΑ ΑΛΑΚΑ» 

 
ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ 28-5-2010 

 

Αγαπεηέ πειάηε, 

Η εηαηξεία καο δηαζέηεη ζηνπο πειάηεο ηεο Online ζύζηεκα δηαρείξηζεο απνζεκάηωλ κέζω 

internet. Παξαθάηω δίλνληαη βαζηθέο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.   

 

ΤΝΔΕΗ  

Με Internet explorer ή Mozilla Firefox ζπλδέεζηε ζηελ ηζηνζειίδα καο  www.alaskanet.gr .                 

ην menu «Πξόζβαζε Πειαηώλ» Eπηιέγεηε “Πξόζβαζε ζην ύζηεκα Δηαρείξεζεο 

Απνζεκάηωλ – Σνπνζέηεζε Απαίηεζεο”. ηελ ηζηνζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη θαηαρωξείηε ην 

«όλνκα ρξήζηε» θαη ην «αλαγλωξηζηηθό ρξήζηε» πνπ ζαο έρνπλ δνζεί από ηα Φπγεία θαη 

επηιέγεηε «επηβεβαίωζε». ηελ ηζηνζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη βιέπεηε ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο 

ζαο θαη ηα κελνύ ηνπ online ζπζηήκαηνο. ηελ ίδηα ηζηνζειίδα έρεηε θαη ηελ δπλαηόηεηα λα 

αιιάμεηε ην «αλαγλωξηζηηθό ρξήζηε» πνπ ζαο έρεη δνζεί. 

 

Αθνινπζνύλ βαζηθέο νδεγίεο ρξήζεο :  

 

Α. ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣΕ ΣΑ ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ Α :  

Α1 : ΑΠΛΗ ΛΙΣΑ ΑΠΟΘΕΜΑΣΧΝ : 

 ην menu «Πξνϊόληα» επηιέγεηε «Stock». Εκθαλίδνληαη νη πνζόηεηεο ηωλ 

απνζεκάηωλ ζαο εθείλεο ηεο ζηηγκήο θαζώο θαη ε θαηάζηαζή ηνπο αλ θωδηθό. Έρεηε 

δπλαηόηεηα εμαγωγήο ηνπ απνζέκαηνο ζαο ζε αξρείν XL.  

 Δίπια ζε θάζε θωδηθό ππάξρεη ε επηινγή «Κηλήζεηο». Επηιέγνληαο ηελ, εκθαλίδεηαη  

ηζνδύγην-θίλεζε θωδηθνύ αλά επηζπκεηή πεξίνδν (από-έωο).   
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Α2 : ΤΝΘΕΣΗ ΛΙΣΑ ΑΠΟΘΕΜΑΣΧΝ (Λεμηάξηα) : 

 ην menu «Πξνϊόληα», επηιέγεηαη «Λεμηάξηα», εκθαλίδεηαη ιίζηα κε εκεξνκελία ιήμεο 

αλά θωδηθό. ηελ ίδηα νζόλε κπνξείηε λα «ιάβεηε» ιίζηα ηρλειαζηκόηεηαο παξηίδαο 

πξνϊόληνο επηιέγνληαο ηνλ αξηζκό παξηίδαο ηνπ θωδηθνύ – πξνϊόληνο. 

Ιρλειαζηκόηεηα αλά θωδηθό θαη παξηίδα ηνπ κπνξείηε λα ιάβεηε θαη από ην κελνύ 

«ηαηηζηηθά- Ιρλειαζηκόηεηα» 

 

B. ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ :  

 Όηαλ απηή πξννξίδεηαη γηα πειάηε ζαο, πξέπεη λα θαηαρωξεζεί ν πειάηεο ζαο. ην 

menu «Παξαγγειίεο» επηιέγεηε Πξννξηζκνί / Νέα Εγγξαθή , θαηαρωξείηε ηα ζηνηρεία 

ηνπ πξννξηζκνύ-πειάηε ζαο. ηα πεδία πνπ δε γλωξίδεηε, βάδεηε ηειεία (.). 

Επηιέγνπκε ηέινο ην Καηαρώξεζε δεκηνπξγώληαο έηζη ην πξννξηζκό. Απαξαίηεηα ηα 

πεδία ΕΠΧΝΤΜΙΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Τ. , ΣΗΛΕΦΧΝΟ.   

 Καηόπηλ, από ην menu «Απνζηνιέο», επηιέγεηε «Παξαγγειίεο» θαη κεηά λέα εγγξαθή. 

 Καηαρωξείηε ηα ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο. Πξνζνρή: Ηκεξνκελία θαη ώξα παξάδνζεο 

πξέπεη λα γξαθηνύλ θαηά ην πξόηππν εληόο ηωλ παξελζέζεωλ. Επηιέγεηε ηνλ 

πξννξηζκό από ηελ αλαπηπζζόκελε ιίζηα, ηνλ ηξόπν δηαθίλεζεο (ξάκπα ή δηαλνκή), 

θαηαρωξείηε δηεπθξηληζηηθά ζρόιηα (αλ ππάξρνπλ) θαη ηέινο επηιέγεηε θαηαρώξεζε. 

Γηα λα θαηαρωξήζεηε ηα πξνϊόληα ηεο παξαγγειίαο, επηζηξέθεηε ζην menu 

«Παξαγγειίεο».  

 Επηιέγεηε ζηελ παξαγγειία πνπ δεκηνπξγήζαηε ην ζεκείν πνπ ιέεη «Λεπηνκέξεηεο». 

Επηιέγεηε ην πξνϊόλ πνπ επηζπκείηε λα θαηαρωξήζεηε είηε κε ηελ αλαπηπζζόκελε 

ιίζηα, είηε πιεθηξνινγώληαο ηνλ θωδηθό ηνπ πξνϊόληνο. Καηαρωξείηε ηελ επηζπκεηή 

πνζόηεηα. Επηιέγεηε “+” πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξωζεί ε θαηαρώξεζε ηνπ πξνϊόληνο 

ζηελ παξαγγειία. Επαλαιακβάλνπκε ηα ίδηα βήκαηα γηα ινηπά πξνϊόληα ηεο 

παξαγγειίαο. ε θάζε εγγξαθή ππάξρεη δεμηά δπλαηόηεηα κεηαβνιήο ηεο ή δηαγξαθήο 

ηεο.  

 εκαληηθό, όηαλ νινθιεξωζεί ε θαηαρώξεζε ηωλ πξνϊόληωλ ηεο παξαγγειίαο, 

«πεγαίλεηε» ζην menu «Παξαγγειηέο» θαη επηιέγεηε ην πξάζηλν «βειάθη-

νξηζηηθνπνίεζε» (ηύπνπ enter ) γηα λα δξνκνινγήζεηε ηελ παξαγγειία ζαο πξνο ηα 

Φπγεία, Σν «βειάθη» πξέπεη λα γπξίζεη πξνο ηα δεμηά. Πιένλ είλαη αδύλαηε ε Online 

ηξνπνπνίεζε ηεο εληνιήο.        

 

Γ. ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΣΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΙΑΓΧΓΗ ΣΑ ΦΤΓΕΙΑ :  

 Από ην menu ηωλ «Εηζαγωγώλ» επηιέγεηε Πξνζωξηλά θαη θαηόπηλ λέα εγγξαθή.  

 Καηαρωξείηε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζωξηλήο αλακελόκελεο εηζαγωγήο (όζα γλωξίδεηε). 

Επηιέγεηε θαηαρώξεζε θαη ζηε ζπλέρεηα «Δηαρείξηζε Πξνζωξηλώλ Εηζαγωγώλ». 

http://logistics.alaskanet.gr/AlaskaWeb/frm_orders.php?status=1&id=55180%20
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 Επηιέγεηε ζηελ εγγξαθή πνπ δεκηνπξγήζαηε ην «Λεπηνκέξεηεο». Καηαρωξείηε ην 

πξνϊόλ είηε από ηελ αλαπηπζζόκελε ιίζηα, είηε πιεθηξνινγώληαο ηνλ θωδηθό ηνπ θαη 

θαηαρωξείηε ηελ πνζόηεηα θαη ην βάξνο (αλ ην πξνϊόλ είλαη λέν πξέπεη λα ην 

δεκηνπξγήζεηε από ην menu «Πξνϊόληα» θαη ηελ επηινγή «Γεληθά»). Πξνζνρή: Είλαη 

απαξαίηεην λα θαηαρωξεζνύλ νπωζδήπνηε πνζόηεηα θαη βάξνο. Επηιέγεηε “+” 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξωζεί ε θαηαρώξεζε ηνπ πξνϊόληνο θαη ηεο πνζόηεηαο. 

Επαλαιακβάλνπκε ηα ίδηα βήκαηα γηα ινηπά πξνϊόληα ηεο πξνζωξηλήο εηζαγωγήο. ε 

θάζε εγγξαθή ππάξρεη δεμηά δπλαηόηεηα κεηαβνιήο ηεο ή δηαγξαθήο ηεο.  

 Όηαλ νινθιεξώζεηε ηηο θαηαρωξήζεηο ζαο, επηιέγεηε «Επηζηξνθή ζηηο εηζαγωγέο» . 

 εκαληηθό, επηιέγεηε ζηελ εγγξαθή ην «βειάθη-νξηζηηθνπνίεζε» δεμηά (ηύπνπ enter 

) γηα λα δξνκνινγήζεηε ηελ εληνιή ζαο πξνο ηα Φπγεία. Σν «βειάθη» πξέπεη λα 

γπξίζεη πξνο ηα δεμηά. Πιένλ είλαη αδύλαηε ε Online ηξνπνπνίεζε ηεο εληνιήο.          

 

Δ. ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣΕ ΣΑ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ Α 

Δ1 : ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΙΑΓΧΓΗ 

 Από ην menu ηωλ «Εηζαγωγώλ» επηιέγεηε «Οξηζηηθά». Εκθαλίδνληαη νη 

νξηζηηθνπνηεκέλεο εηζαγωγέο ζηα Φπγεία.  

 Επηιέγεηε «Εθηύπωζε» ηεο εγγξαθήο πνπ επηζπκείηε λα δείηε  

Δ2 : ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ 

 Από ην menu ηωλ «Απνζηνιώλ», επηιέγεηε «Οξηζηηθά». Εκθαλίδνληαη όιεο νη 

νξηζηηθνπνηεκέλεο απνζηνιέο, πξνζνρή ζηελ έλδεημε αθπξωηηθό πνπ ζεκαίλεη όηη 

εγγξαθή αθπξώζεθε.  

 Επηιέγεηε «Εθηύπωζε» ηεο εγγξαθήο πνπ επηζπκείηε λα δείηε.  

 

Οη εγγξαθέο δηαηεξνύληαη γηα πεξίνδν έμη κελώλ ζην online  

 

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε κελ δηζηάζεηε λα επηθνηλωλήζεηε καδί καο (210-4812081, 

info@alaskanet.gr).  
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