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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τοποθετήστε το cd στο drive σας και αυτό θα ξεκινήσει αυτόματα.
Από το μενού που θα εμφανιστεί επιλέξτε εγκατάσταση προγράμματος.
Έτσι θα ξεκινήσει η εγκατάσταση
Ακολουθήστε τα βήματα με Next – Next αποδεχόμενοι αυτά που προτείνονται από το
πρόγραμμα.
Αν σας ζητηθεί να γίνει επανεκκίνηση, αποδεχθείτε το και η εγκατάσταση θα συνεχιστεί αυτόματα.
Μετά το τέλος της εγκατάστασης θα βρείτε μια συντόμευση στη Επιφάνεια Εργασίας
με την οποία θα εκτελείτε το πρόγραμμα.
Εκτελέστε την και την πρώτη φορά θα σας ζητηθεί κωδικός εγκατάστασης.
Μπορείτε να κάνετε ενεργοποίηση μέσω Internet έως 14 μέρες χωρίς τον κωδικό.
Από κει πατήστε το κουμπί Αγορά για να στείλετε τα στοιχεία της εγκατάστασης με email στην Lexicon Software. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σύνδεση στο Internet. Αν δεν υπάρχει σύνδεση τότε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 23820 24662
(H παραπάνω διαδικασία γνωρίζουμε ότι είναι ενοχλητική αλλά γίνεται μια μόνο φορά
κατά την πρώτη εκκίνηση. O κωδικός εκκίνησης θα σας ζητηθεί πάλι μόνο αν αλλάξετε 3 μέρη του υλικού του Η/Υ και κάνετε καινούρια εγκατάσταση το πρόγραμμα σε
άλλον υπολογιστή.)
Αν χρησιμοποιείτε Windows Vista ή 7 τότε απενεργοποιήστε το UAC και μετά την εγκατάσταση εκτελέστε το αρχείο Vista_Reg.bat που θα βρείτε στο
CD στον φάκελο Support
Αναζητήστε στο CD τον φάκελο Updates και κάντε εγκατάσταση την τελευταία έκδοση
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Τύποι συνδρομών

Ξεκινώντας το πρόγραμμα θα πρέπει πρώτα να καταχωρίσουμε τις τιμές των συνδρομών μας (Home – Συνδρομές)
Εδώ μπορείτε να εισάγετε τις τιμές των συνδρομών σας καθώς και επίσης και τυχόν
ετήσια τμήματα που διαθέτετε
Σας δίνεται επίσης η δυνατότητα να εισάγεται τις ειδικές συνδρομές, τη διάρκειά
τους και το ποσό (π.χ Βάρη, Αερόβια κ.α).
Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε και Πακέτα παρουσιών. Τα πακέτα παρουσιών
αφορούν μηχανήματα αλλά και οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα το οποίο περιορίζεται
σε παρουσίες.
Υπάρχουν επίσης και οι Συνδρομές με συγκεκριμένο αριθμό παρουσιών την
εβδομάδα που σημαίνει ότι αν ο πελάτης έχει συμπληρώσει των αριθμό παρουσιών
που έχετε καθορίσει, δεν θα μπορεί να εισέλθει.
Αν θέλετε να εισάγετε μια νέα κατηγορία πατήστε πρώτα το Προσθήκη και μετά αφού εισάγετε τα στοιχεία πατήστε Αποθήκευση
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ΜΕΛΗ

Στην παραπάνω οθόνη μπορείτε να εισάγετε τους πελάτες σας και να βλέπετε τις
συνδρομές και τα χρήματα που έχουν πληρώσει. Ακόμη υπάρχει το σύνολο των εισπράξεων και το συνολικό υπόλοιπο
Κάθε νέα εγγραφή πελάτη ξεκινάει πατώντας το Νέα εγγραφή
Τελειώνει με το Αποθήκευση
Για τις Ειδικές συνδρομές και τα Πακέτα παρουσιών τσεκάρουμε ανάλογα την
κατάλληλη επιλογή. Αν πρόκειται για πακέτο παρουσιών στο πεδίο Υπόλοιπο παρουσιών εμφανίζεται ο αριθμός των παρουσιών ανάλογα με το πακέτο που έχουμε επιλέξει. Ο αριθμός αυτός μειώνεται με κάθε παρουσία του πελάτη μέχρι να μηδενιστεί.
Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε κάποιο πακέτο παρουσιών και να καταχωρήσουμε
και ημερομηνία λήξης. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής η συνδρομή του πελάτη θα λήξει ανεξάρτητα με τον αριθμό των παρουσιών που του έχουν απομείνει.
Αν θέλετε να αναζητήσετε κάποιον γράψτε λίγα γράμματα από το όνομα στο πλαίσιο
πάνω από το «Όνομα» του και πατήστε Εύρεση
Διαγράψτε τον πελάτη πατώντας το Διαγραφή
Με το κουμπί με το ρολόι πατώντας το καταχωρεί μια παρουσία στον πελάτη.
Με τα μαύρα βελάκια κινήστε μέσα στις εγγραφές
Στα πεδία που χρειάζεται να βάλετε ημερομηνία μπορείτε να εισάγετε την σημερινή
πατώντας το πλήκτρο με το αστεράκι (*) και θα εισαχθεί η σημερινή

Αναζήτηση μπορείτε να κάνετε επιλέγοντας από την λίστα τι είναι αυτό που
αναζητάτε (όνομα, τηλέφωνο κλπ.) και πατάτε το Εύρεση
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Στην καρτέλα Λεπτομέρειες καταχωρούμε κάποια επιπλέον στοιχεία των πελατών.

Στην καρτέλα Διακοπές-Προγράμματα μπορούμε να καταχωρήσουμε κάποια περίοδο
διακοπής ή και να επιλέξουμε το τμήμα στο οποίο ανήκει ο συγκεκριμένος πελάτης.
Κάθε πληρωμή που γίνεται από τους πελάτες σας μπορεί να εκτυπωθεί και σε Νόμιμη
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.
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Στην καρτέλα Παρουσίες μπορούμε να έχουμε μια εικόνα με τις συνολικές παρουσίες
του συγκεκριμένου πελάτη σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Πατώντας το κουμπί με το Ρολόι και πληκτρολογώντας τον κωδικό του πελάτη καταχωρούμε μια παρουσία.
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ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Στην καρτέλα Μηχανήματα καταχωρούμε τις ημερομηνίες που ο πελάτης κάνει χρήση
του μηχανήματος.
Επιλέγουμε την ημερομηνία και πατάμε το κουμπί που υπάρχει δίπλα στην ημερομηνία για να προστεθεί στη λίστα παρουσιών του.
Μπορούμε να προβάλλουμε όλες τις χρήσεις μηχανημάτων του πελάτη σε μια συγκεκριμένη περίοδο, αν επιλέξουμε τις ημερομηνίες και πατήσουμε Προβολή.
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ΠΟΝΤΟΙ

Στην καρτέλα Πόντοι παρακολουθούμε τους πόντους που έχει ο πελάτης που έχει
συλλέξει ο πελάτης.

Στην καρτέλα Εξαργυρώσεις βλέπουμε τις εξαργυρώσεις των πόντων του πελάτη.
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Παρουσίες - Καταχώρηση
Πατώντας το κουμπί με το ρολόι για την καταγραφή παρουσιών ανοίγει το παρακάτω
παράθυρο

Πληκτρολογώντας τον κωδικό κάρτας του πελάτη καταγράφεται η είσοδος του στο
γυμναστήριο.
Πληκτρολογώντας ξανά τον κωδικό του πελάτη καταγράφεται η έξοδος του από το
γυμναστήριο.
Με το πρόγραμμα, έχουμε τη δυνατότητα να καταχωρούμε τις παρουσίες των πελατών μας καθημερινά είτε χειροκίνητα είτε χρησιμοποιώντας μια συσκευή μαγνητικών
καρτών ή Barcode Reader και με κάρτες που μπορείτε να δώσετε στους Πελάτες.
Κατά την καταγραφή εμφανίζεται ο πελάτης που εισήλθε και εξήλθε τελευταίος.
Επίσης έχουμε τη δυνατότητα εμφάνισης δικών μας μηνυμάτων Εισόδου και Εξόδου.
Ακόμη πατώντας στα πράσινα βελάκια μπορούμε να μεταφερθούμε στην καρτέλα του
πελάτη
Μέσα από το ίδιο παράθυρο έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε και τα χρώματα
του παραθύρου.
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ΤΜΗΜΑΤΑ

Στην παραπάνω οθόνη μπορείτε να καταχωρήσετε τα τμήματα σας.
Κάθε νέα εγγραφή τμήματος ξεκινάει πατώντας το Νέα εγγραφή
Τελειώνει με το Αποθήκευση.
Πρώτα καταχωρούμε το τμήμα και στη συνέχεια ημέρες και ώρες τμήματος.
Στο κάτω μέρος του παραθύρου εμφανίζονται οι πελάτες που έχουμε αντιστοιχήσει
στο συγκεκριμένο τμήμα (από Μέλη- Διακοπές και Προγράμματα).
Το παρουσιολόγιο των τμημάτων εμφανίζεται από το μενού Εργαλεία – Παρουσιολόγιο, όπου τα αποτελέσματα μπορούμε να τα εξάγουμε στο Microsoft Excel.
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ΛΗΞΕΙΣ

Με το παραπάνω παράθυρο μπορείτε να δείτε σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
ποιοι πελάτες λήγουν οι συνδρομές τους, τις ενεργές συνδρομές, άτομα που έχουν
διακόψει και ανανεώσεις συνδρομών.
Τσεκάροντας την επιλογή Εμφάνιση ατόμων που έχουν διακόψει συμπεριλαμβάνονται
στη λίστα και τα άτομα που έχουν διακόψει.
Τσεκάρουμε πάντα την επιλογή που επιθυμούμε και πατάμε Προβολή.
Πατώντας το «εκτύπωση» έχετε την δυνατότητα να πάρετε στον εκτυπωτή τα αποτελέσματα.
Πατώντας Εξαγωγή έχετε την δυνατότητα να εξάγετε τα αποτελέσματα στο Microsoft excel.

Πατώντας Ανανεώσεις προβάλλει τις υπηρεσίες που είχαν λήξει και ανανεώθηκαν.
Πατώντας sms έχετε την δυνατότητα να στείλετε ένα μήνυμα (sms) σε όσους πελάτες επιθυμείτε από τη λίστα, υπενθυμίζοντας τη λήξη της συνδρομής τους.
Πατώντας Email έχετε την δυνατότητα να στείλετε ένα email σε όσους πελάτες επιθυμείτε από τη λίστα, υπενθυμίζοντας τη λήξη της συνδρομής τους.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Εδώ μπορείτε να δείτε τις εισπράξεις που έχουν γίνει σε μια συγκεκριμένη χρονική
περίοδο καθώς επίσης και τα υπόλοιπα των πελατών σας.
Επίσης μπορείτε να δείτε τις εισφορές των Αθλητών καθώς επίσης και τα υπόλοιπά
τους
Μπορούμε επίσης να δούμε τις εισπράξεις κατά υπηρεσία (π.χ Εγγραφή κτλ)
Ακόμη μπορείτε να πάρετε και εκτύπωση των αποδείξεων που έχετε εκδώσει.
Πατώντας το «εκτύπωση» έχετε την δυνατότητα να πάρετε στον εκτυπωτή τα αποτελέσματα ή εξαγωγή στο Microsoft excel.
Ακόμη μπορούμε να προβάλλουμε τις αποδείξεις που έχουμε εκδώσει με εξαγωγή σε
αρχείο
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Διαχείριση Πόντων

Το πρόγραμμα έχει την δυνατότητα να καταχωρεί πόντους στα μέλη σας με 2 τρόπους, ανεξάρτητα ή όλοι μαζί.
1. Με τις εισπράξεις
Εισάγετε το χρηματικό ποσό και τον αριθμό των πόντων που κερδίζει.
Π.χ για 100€ κερδίζει 1 πόντο. Αν τσεκάρετε την επιλογή «Να ακολουθείτε …»
τότε στα 200€ θα λάβει 2 πόντους κ.ο.κ.
2. Με την καταχώρηση παρουσιών.
Αν θέλετε να προσελκύσετε κόσμο το Σάββατο τότε μπορείτε να δώσετε πόντους τσεκάροντας το Σάββατο και εισάγοντας τον αριθμό των πόντων.
3. Με τις συστάσεις.
Στην καρτέλα του μέλους υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο εισάγουμε το μέλος
που έχει προτείνει το συγκεκριμένο άτομο.
Με αυτόν τον τρόπο το μέλος που σύστησε θα λάβει τον αριθμό των πόντων
που έχει οριστεί.
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Εικόνα 1 Εισαγωγή μέλους που σύστησε το συγκεκριμένο άτομο
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Αποθήκη

Εδώ μπορείτε να δείτε τα προιοντα που υπάρχουν στην αποθήκη καθώς και
την τιμή τους.
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ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ

Από το μενού επιλέγουμε Εργαλεια-Παρουσιολόγιο. Στο παραπάνω παράθυρο
βλέπουμε τις παρουσίες σε μια χρονική περίοδο
Αν θέλουμε να βρούμε κάποιον συγκεκριμένο πελάτη από τη λίστα πληκτρολογούμε
το όνομα του στο κατάλληλο πεδίο και πατάμε Εύρεση
Με το πρόγραμμα, έχουμε τη δυνατότητα να καταχωρούμε τις παρουσίες των πελατών μας καθημερινά είτε χειροκίνητα είτε χρησιμοποιώντας μια συσκευή μαγνητικών
καρτών.

Πατώντας Εξαγωγή έχετε την δυνατότητα να εξάγετε τα αποτελέσματα στο Microsoft excel.

Πατώντας το «εκτύπωση» έχετε την δυνατότητα να πάρετε στον εκτυπωτή τα αποτελέσματα.

Γράφημα Παρουσιών
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Γράφημα Εισόδου – Αναχωρήσεων ημέρας αλλά και σε συγκεκριμένη χρονική
περίοδο

ΓΡΑΦΗΜΑ
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Τσεκάροντας κατάλληλα την επιλογή που επιθυμούμε μπορούμε να δούμε το Συνολικό τζίρο, τζίρο κατά υπηρεσία και τζίρο κατά Φύλο σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
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Στο παράθυρο αυτό εμφανίζονται οι αποδείξεις που έχουμε εκδώσει σε συγκεκριμένη
χρονική περίοδο.
Με δεξί κλικ μπορούμε να κάνουμε επανεκτύπωση της επιλεγμένης απόδειξης.
Πατώντας Διαγραφή, διαγράφουμε την επιλεγμένη απόδειξη.

Πατώντας Excel έχετε την δυνατότητα να εξάγετε τα αποτελέσματα στο Microsoft
excel.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ακόμη έχετε στη διάθεσή σας ένα πλήθος στατιστικών στοιχείων για την κίνηση των
πελατών και των οικονομικών σας. Μια πλήρη εικόνα του γυμναστηρίου.
Κάθε αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην οθόνη σας μπορείτε να το πάρετε και στον
εκτυπωτή ή εξαγωγή στο excel ή να στείλετε SMS όταν χρειάζεται.
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Έσοδα-Έξοδα

Από το Home – Διαχείριση Εξόδων μπορούμε να καταχωρήσουμε τα έξοδά μας καθώς
επίσης και τα έσοδά μας εκτός από τις πληρωμές των συνδρομών.
Αντιστοιχούμε τα έσοδα και τα έξοδα σε κάποια κατηγορία που έχουμε ήδη καταχωρήσει.

Γράφημα Εσόδων – Εξόδων
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Υπενθυμίσεις

Από το μενου επιλέγουμε Home-Υπενθυμίσεις.Στο παράθυρο εμφανίζονται οι συνδρομές που έχουν λήξει αλλα και όλες οι νέες εγγραφές.
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BARCODES
Από το μενου επιλέγουμε Εργαλεία –Barcodes ανοίγει το παρακάτω παράθυρο :

Με την επιλογή αυτή μας δίνεται η δυνατότητα να φτιάξουμε και να εκτυπώσουμε τα
BarCodes, τα οποία θα κολλήσουμε σε κάρτες που τυχόν θα δώσουμε στους πελάτες μας.
Στην Διάταξη ετικετών μπορούμε να ρυθμίσουμε τα περιθώρια ,τις αποστάσεις και το
μέγεθος των ετικετών καθώς επίσης και πόσες ετικέτες θέλουμε στο πλάτος και στο
ύψος.
Το πεδίο Πρόθεμα το συμπληρώνουμε μόνο στην περίπτωση που έχουμε βάλει πρόθεμα στους κωδικούς των πελατών.
Στα πεδία Από και Έως συμπληρώνουμε τους κωδικούς που θέλουμε να εκτυπώσουμε. Όταν δε θέλουμε να εκτυπώσουμε ολόκληρη σελίδα αλλά κάποιους κωδικούς τότε κάνουμε κλικ στην επιλογή Γράψτε μόνοι σας και στο κενό πληκτρολογούμε τους
κωδικούς ταινιών που θέλουμε να εκτυπώσουμε.
Όταν είμαστε έτοιμοι να εκτυπώσουμε πατάμε Print.
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Ρυθμίσεις Συσκευών

Επιλέγουμε από το μενού Εργαλεία- Ρυθμισεις Συσκευών Barcode και ανοίγματος πόρτας. Με την συγκεκριμένη επιλογή συνδεέται το Gym-master με το barcode.
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Δημιουργία προγράμματος ασκήσεων

Με την επιλογή Εργαλεία-Δημιουργία προγράμματος ασκήσεων , ο κάθε πελάτης μπορεί να έχει το ατομικό του πρόγραμμα ασκήσεων ανάλογα με τις ανάγκες του
και να το ακολουθεί.
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Τμήματα

Τα τμήματα μας παρέχουν έναν εύκολο τρόπο διαχείρισης των τμημάτων μας έτσι
ώστε να ξέρουμε πόσα άτομα έχουμε και πόσα ακόμη μπορούμε να βάλουμε στο κάθε τμήμα.
Ακόμη μπορούμε να έχουμε μια λίστα με τα άτομα για να κάνουμε παρουσιολόγιο.
Αφού δημιουργήσουμε τα τμήματα, μέσα από τα μέλη στην καρτέλα ΠαγώματαΠρογράμματα,
επιλέγουμε
το
μέλος
ποια
τμήματα
παρακολουθεί.
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Επαφές

Η εφαρμογή μας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσουμε και τους προμηθευτές μας.
Από το Μενού επιλέγουμε Εργαλεία – Προμηθευτές.
Για νέα καταχώρηση επιλέγουμε Νέα, πληκτρολογούμε τα στοιχεία του προμηθευτή
και πατάμε Αποθήκευση.
Αν θέλουμε να διαγράψουμε κάποιον προμηθευτή επιλέγουμε Διαγραφή.
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Γυμναστές

Το GymMaster μας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσουμε και τους γυμναστές μας.
Από το Μενού επιλέγουμε Εργαλεία – Γυμναστές.
Για νέα καταχώρηση επιλέγουμε Νέα, πληκτρολογούμε τα στοιχεία του γυμναστή και
πατάμε Αποθήκευση. Καταχωρούμε επίσης τις ώρες του και το ποσό πληρωμής.
Αν θέλουμε να διαγράψουμε κάποιον γυμναστή επιλέγουμε Διαγραφή.
Εδώ μπορούμε να καταγράψουμε τις ώρες και τα χρήματα που έχουμε δώσει στον
κάθε Γυμναστή.
Τα σύνολα των Γυμναστών μπορούμε να τα δούμε στα Στατιστικά.
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Αποδείξεις
Με την εφαρμογή GymMaster μπορείτε να εκτυπώσετε Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών σε εκτυπωτές Laser/Inject ή DotMatrix.
Ο εικονικός εκτυπωτής δημιουργεί την κίνηση της έκδοσης της απόδειξης χωρίς να
εκτυπωθεί απόδειξη.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την φόρμα εκτύπωσης έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο δικό
σας έντυπο.

Επιλέγοντας γα ποια συνδρομή από την λίστα εκδίδεται η απόδειξη, αυτόματα συμπληρώνεται η αιτιολογία και η παρατήρηση.
Υπάρχουν 2 ειδών εκτυπώσεις απόδειξης.

Σε προτυπωμένο έντυπο.

Η φόρμα εκτύπωσης βρίσκεται στον φάκελο εγκατάστασης του προγράμματος και
ονομάζεται forma.lpr. Μπορείτε να την επεξεργαστείτε με το Σημειωματάριο και να
την προσαρμόσετε στο τύπο της απόδειξης που χρησιμοποιείτε.

Σε λευκό χαρτί.

Η φόρμα βρίσκεται στον φάκελο εγκατάστασης του προγράμματος και ονομάζεται
wordform.doc και μπορείτε να την επεξεργαστείτε με το MS Word.
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Ρυθμίσεις Εφαρμογής

Από το παραπάνω παράθυρο καταχωρούμε και επεξεργαζόμαστε τα υποκαταστήματα
και τους χρήστες της εφαρμογής.
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Καταχωρείτε το username και το password που έχετε προμηθευτεί από την Lexicon
Software για την αποστολή των μηνυμάτων (sms).
Μπορείτε να καθορίσετε το κείμενο που θα εμφανιστεί κατά την είσοδο και έξοδο
των μελών.
Τσεκάροντας την επιλογή Περιορισμένη πρόσβαση θα ζητάει κωδικό στον χρήστη
κάθε φορά που πάει να διαγράψει κάποια συνδρομή ή πληρωμή.

Περιορισμένη πρόσβαση
Έχετε την δυνατότητα να εισάγετε απεριόριστους χρήστες της εφαρμογής και διαλέξετε ξεχωριστά δικαιώματα χρήσης για τον καθένα.
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Μπορείτε να τα βρείτε στο μενού Εργαλεία - ρυθμίσεις εφαρμογής – επεξεργασία δικαιωμάτων.

BACK UP

Με το GymMaster μπορείτε πολύ εύκολα να πάρετε backup σε οποιοδήποτε μέσο
αποθήκευσης έχετε συνδεμένο στον υπολογιστή σας
Πατήστε το κουμπί και επιλέξτε που θα αποθηκευθεί και τελείωσε.
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Ο καλύτερος τρόπος για να πάρετε αντίγραφα ασφαλείας είναι να έχετε 2 σετ δισκετών
Ένα σετ με αντίγραφα για Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και ένα για τις υπόλοιπες
μέρες
Έτσι αν ποτέ χρειαστεί και έχει χαλάσει και το αντίγραφο ασφάλειας έχετε την προηγούμενη μέρα.

Online Bookings

‘Εχοντας αποκτήσει την επιλογή του online-bookings , θα μπορείτε να ελέγχετε τις
κρατήσεις σε κάθε τμήμα και αν έχουν συμπληρωθεί τα τμήματα.
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Παρουσίαση της εφαρμογής στο Youtube

Με την επιλογή Εργαλεια-Παρουσιαση της εφαρμογής στο Youtube έχετε την
δυνατότητα να παρακολουθήσετε βήμα-βήμα τον οδηγό εκμάθησης GymMaster αναλυτικά.

Lexicon Software
Εφαρμογές Πληροφορικής
Χατζηδημητρίου 17 – Γιαννιτσά
Τηλ. 2382024662
www.lexiconsoftware.gr
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