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Άνοιγμα χρήσης 2016.
Πριν την έναρξη της διαδικασίας πρέπει να έχετε πάρει αντίγραφα ασφαλείας
(backup).
Κατά την διάρκεια της διαδικασίας αυτής όλοι οι υπόλοιποι χρήστες του δικτύου πρέπει να
είναι εκτός FiloXenia και στον υπολογιστή όπου εκτελείται το άνοιγµα όλες οι υπόλοιπες
εφαρµογές επίσης κλειστές.
Το άνοιγµα χρήσης µπορεί να γίνει µόνο µία φορά.
Στο µενού του Front Office ή άλλου µενού του FiloXenia κλικ στην επιλογή ‘Πρόγραµµα’
και αµέσως µετά κλικ στην επιλογή ‘Για το πρόγραµµα’.
Σηµειώστε τον Κωδικό ελέγχου, θα σας ζητηθεί αργότερα.
Στο µενού του Front Office ή άλλου µενού του FiloXenia κλικ στον χρόνο χρήσης.
Θα εµφανιστεί λίστα για επιλογή χρόνου.
Επιλέγουµε το 2016.
Θα εµφανιστεί το προειδοποιητικό µήνυµα ‘Μη υπαρκτή χρήση, Επιθυµείτε την
δηµιουργία νέας;’.
Κλικ στην επιλογή ‘Ναι’ για συνέχεια.
Θα εµφανιστεί το προειδοποιητικό µήνυµα για το αν έχετε πάρει αντίγραφα ασφαλείας.
Εφόσον αυτό έχει γίνει , κλικ στην επιλογή ‘Ναι’ για συνέχεια.
Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό ελέγχου.
Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πιέστε ‘Enter’.
Η διαδικασία θα πάρει λίγο χρόνο.
Στην χρήση του 2016 µετά το τέλος της διαδικασίας.
Στην επιλογή από το µενού του Front Office, ‘Εργαλεία, Παράµετροι Συστήµατος, Βιβλίο
Πόρτας η Τελική ηµεροµηνία να γίνει 31/12/2015 ή η προηγούµενη της ηµεροµηνίας που
ανοίγει το ξενοδοχείο.
Η διαδικασία ανοίγµατος έχει µηδενίσει τις αριθµήσεις των λογαριασµών (Τιµολόγια,
Πιστωτικά...) και στην νέα χρήση θα ξεκινήσουν από το 1.
Εάν ο λογιστής σας υποδείξει ότι οι αριθµήσεις πρέπει να συνεχίσουν από εκεί που
τελείωσαν στην προηγούµενη χρήση τότε στην επιλογή ‘Εργαλεία, Είδη Λογαριασµών οι
αριθµήσεις πρέπει να διορθωθούν και ο αριθµός για το κάθε είδος να είναι ίδιος µε αυτόν του
τελευταίου παραστατικού που έχει εκδοθεί στην προηγούµενη χρήση.
Στην επιλογή από το µενού του Front Office, ‘Εργαλεία, Χωρητικότητα Ξενοδοχείου,
δηµιουργούµε την δυναµικότητα του ξενοδοχείου για την νέα χρήση.
Στην επιλογή από το µενού του Front Office, ‘Εργαλεία, Παράµετροι Συστήµατος, Συµφωνία
θα πρέπει τα ποσοστά και οι ηµεροµηνίες ισχύς διαχωρισµού να οριστούν ανάλογα για την
νέα χρήση.

Μετά το τέλος µπορούµε να δουλέψουµε την χρήση που επιθυµούµε επιλέγοντας
µε κλικ στον χρόνο χρήσης από το µενού.

Κλείσιμο 31/12/2015
Οι πελάτες που παραµένουν στο ξενοδοχείο και την 31/12/2015 και αναχωρούν 1/1/2016
και µετά, στην χρήση 2015 πρέπει να έχουν αναχώρηση 1/1/2016.
Για το διάστηµα 1/1/2016 και µετά πρέπει να γίνουν νέες κρατήσεις στην χρήση του 2016.
Οι πελάτες αυτοί δηλαδή κατά την αναχώρησή τους θα παραλάβουν 2 τιµολόγια, ένα για
την παραµονή τους στο 2015 και ένα για το 2016.
Η 31/12/2015 θα κλείσει κανονικά όπως όλες οι άλλες ηµέρες στο 2015.
Η 1/1/2016 θα κλείσει δύο φορές µία στην χρήση 2015 µετά την έκδοση των τιµολογίων
και των Check-Out των πελατών και µία στο 2016 η οποία είναι κανονική µέρα όπως
όλες τις άλλες.
Η κάθε χρήση είναι µοναδική και δεν επηρεάζει η µία την άλλη. Αυτό σηµαίνει ότι η όποια
αλλαγή, προσθήκη, διαγραφή στα αρχεία όπως πχ. πελάτες, τµήµατα, συµβόλαια
αφορά µόνο την χρήση στην οποία δουλεύετε.
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