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1.1 WISH - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το WISH είναι μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την κάλυψη των 

αναγκών των ασφαλιστικών γραφείων. Όλη η διαχείριση της γίνεται 

διαδικτυακά, όχι τοπικά. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση 

στην εφαρμογή εκτός από τον υπολογιστή, στο κινητό, στο tablet κτλ. 

  

Πιο συγκεκριμένα είναι μία πλατφόρμα που μπορεί να διαχειριστεί 

πελάτες, συμβόλαια, συνεργάτες, προμήθειες, έκδοση συμβολαίων, 

τιμολόγηση, ταμείο και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται στην 

καθημερινότητά του ένα ασφαλιστικό γραφείο, είτε αυτό αφορά μία 

μικρή μονάδα είτε μία τεράστια μονάδα που μπορεί να έχει και χίλιους 

συνεργάτες. 

Η λέξη WISH είναι ουσιαστικά το ακρωνύμιο των λέξεων Web 

Insurance Services Helper και αυτό για να δώσει το χαρακτήρα που 

ακριβώς έχει η εφαρμογή λόγω του ότι συνδέεται με τα web services 

των ασφαλιστικών εταιρειών, είτε αυτά αφορούν την τιμολόγηση είτε 

αφορούν την έκδοση του συμβολαίου, είτε την έκδοση ανανεωτηρίου 

κτλ. 

 

Περιεχόμενα 
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1.2 WISH - FRONTOFFICE 

 

Το κομμάτι του front office στο WISH είναι ουσιαστικά η εξυπηρέτηση 

και η διαχείριση των συμβολαίων και των εκτυπώσεων από τους 

συνεργάτες ενός γραφείου. 

Τα κομμάτια που μπορεί να δώσει το wish στο front office είναι η αρχική 

σελίδα με διάφορα στοιχεία, η τιμολόγηση που πρέπει να έχει πρόσβαση 

ο συνεργάτης, οι προσφορές (η διαχείριση των προσφορών για έκδοση 

των προσφορών και τα λοιπά), το τυπώνω\πληρώνω απ’ όπου μπορεί 

να εκτυπώσει είτε την πρόταση, είτε την ανανέωση, είτε την πράσινη 

κάρτα. Επίσης να μπορεί να κάνει ταμειακή, να βλέπει τα εξοφλημένα 

συμβόλαια, τις ταμειακές, το πελατολόγιο (για να μπορεί να βλέπει 

αναλυτικά τους πελάτες του) 

Ότι αφορά την διαχείριση του χαρτοφυλακίου του μπορεί να τα βλέπει 

μέσα απ' το τυπώνω\πληρώνω αναλυτικά, γιατί υπάρχει και η ενότητα 

των συμβολαίων όπου μπορεί να διαχειρίζεται όλα του τα συμβόλαια. 

 

Περιεχόμενα 
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1.3 WISH BACK OFFICE 

 

Το backoffice εξυπηρετεί την διαχείριση των πελατών, αναλυτικά 

στοιχεία πελάτη, διευθύνσεις, συμβόλαια του πελάτη ανά κλάδο, έτσι 

ώστε να μπορεί να εξάγει συγκεντρωτικά στοιχεία για παραγωγές, 

ανεξόφλητα, εξοφλημένα.  

 

 

ΤΑΜΕΙΟ 

Το ταμείο έχει να κάνει με εισπράξεις, πληρωμές, εισπράξεις - πληρωμές 

που δεν σχετίζονται με συμβόλαια, export στη γενική λογιστική, έτσι 

ώστε τα export αυτά να κουμπώνουν με τη γενική λογιστική με το 

πρόγραμμα γενικής λογιστικής που έχει ο λογιστής μας, στατιστικά για 

να μπορώ να βγάζω διάφορα στοιχεία συνεργάτες, διαχείριση 

συνεργατών, πλαφόν, προμήθειες είτε εισερχόμενες είτε εξερχόμενες, 

αρχεία όπου είναι η εισαγωγή των αρχείων γεφυρών των αρχείων 

παραγωγής, ρυθμίσεις σε επίπεδο γραφείων, εταιριών, κλάδων, 

πακέτων, καλύψεων και λοιπές ρυθμίσεις και ζημιές. 
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Περιεχόμενα 

2.1 ΑΡΧΙΚΗ – ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 

 

H πρώτη εικόνα κατά την εισαγωγή στο WISH που εμφανίζεται είναι η 

εικόνα της αρχικής σελίδας. Συγκεκριμένα βλέπετε  δύο γραφήματα. Στο 

πρώτο αριστερά βλέπετε  τα ασφάλιστρα από πρώτη του τρέχοντος 

μηνός μέχρι τη σημερινή μέρα και στο δεξί γράφημα βλέπετε το 

αντίστοιχο περσινό διάστημα. Έτσι με μία ματιά βλέπετε ποια η διαφορά 

της παραγωγής σας φέτος συγκριτικά με πέρυσι.  

Τα ασφάλιστρα που εμφανίζονται και στις δύο περιπτώσεις είναι πάντα 

καθαρά. Έχετε  τη δυνατότητα να επιλέξετε οποιοδήποτε χρονικό 

διάστημα και να κάνετε συγκρίσεις είτε με βάση την ημερομηνία έναρξης 

είτε, με την ημερομηνία έκδοσης. 
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Μπορείτε να  επιλέξετε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα θέλετε και 

πατώντας αναζήτηση εμφανίζονται τα αποτελέσματα, πάντα σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή διάρκεια 

Δεξιά αντίστοιχα υπάρχουν κάποια νούμερα και ποσά σε ευρώ.  

 

Στο πεδίο Παραγωγή φαίνεται η παραγωγή με τον συνολικό αριθμό 

συμβολαίων και καθαρών ασφαλίστρων για το χρονικό διάστημα που 

έχετε επιλέξει.  

Στο πεδίο Εξοφλημένα φαίνονται πόσα συμβόλαια είναι εξοφλημένα και 

τα αντίστοιχα ποσά. 

Στις επόμενες σειρές  βλέπετε  τα χρεωμένα, τα ανεξόφλητα, τα νέα 

συμβόλαια, τις μεταφορές από μία εταιρία σε άλλη, τις νέες προτάσεις, 

τις άκυρες προτάσεις, τις εξοφλημένες προμήθειες προς τους 

συνεργάτες, τις ανεξόφλητες προμήθειες προς τους συνεργάτες, τις 

εισπραχθείσες προμήθειες από τις ασφαλιστικές εταιρίες, τα πληρωμένα 

συμβόλαια στις ασφαλιστικές εταιρίες και το χαρτοφυλάκιο σε 

ετησιοποιημένη παραγωγή (δηλαδή τα ασφάλιστρα δόσης επί αριθμό 

δόσεων). 

 

Περιεχόμενα 
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2.2 ΑΡΧΙΚΗ - ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΛΟΓΙΟ 

Στην αρχική σελίδα υπάρχει η ενότητα Εορτολόγιο-Γενεθλιολόγιο στην 

οποία μπορείτε να δείτε είτε για τον ασφαλιζόμενο, είτε για τον 

συμβαλλόμενο είτε για τα πρόσθετα μέλη, πότε γιορτάζουν ή έχουν 

γενέθλια. Εμφανίζεται η τρέχουσα ημέρα, δύο ημέρες πριν κ 2 ημέρες 

μετά την τρέχουσα. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να φανούν οι ημερομηνίες είναι να έχουν 

καταχωρηθεί στην καρτέλα του πελάτη, στα αντίστοιχα πεδία. 

Όποιο πελάτες έχουν μέσα σε παρένθεση ο λεκτικό «Γεν», σημαίνει πως 

έχουν γενέθλια. 

Στο πάνω μέρος της σελίδας αναγράφονται τα ονόματα που 

γιορτάζουν τη συγκεκριμένη ημέρα. Ακριβώς από κάτω υπάρχουν τα 

δύο εικονίδια με τα οποία μπορείτε να στείλετε email ή sms μεμονωμένα 

ή μαζικά.  

 

Παραδείγματος χάριν αν πατήσετε το εικονίδιο του sms μεταφέρεστε 

στην κάτωθι οθόνη και μπορείτε είτε να κλικάρετε συγκεκριμένους 

πελάτες είτε, να στείλετε σε όλους sms. 
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Γράφετε το μήνυμα που θέλετε στο κενό πλαίσιο ή επιλέγετε ένα από τα 

αποθηκευμένα μηνύματα που έχετε φτιάξει και πατώντας Αποστολή  θα 

αποσταλούν τα sms. 

 

 

Περιεχόμενα 

2.3 ΑΡΧΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗ 

Στην αρχική σελίδα υπάρχει η ενότητα Συμβόλαια προς ακύρωση στην 

οποία έχετε τη δυνατότητα να δείτε πιο συμβόλαιο ακυρώνεται και 

πότε, σε περίπτωση που δεν έχει εξοφληθεί. 

 

Βλέπετε αναλυτικά το είδος του συμβολαίου κ τον αριθμό, τον αριθμό 

κυκλοφορίας (αν είναι όχημα), ονοματεπώνυμο πελάτη και ημερομηνία 

ακύρωσης σε περίπτωση μη εξόφλησης. 

Το σύστημα σας ενημερώνει πολλές ημέρες πριν, ουσιαστικά ένα μήνα 

πριν την ακύρωση*. Στην αρχή της λίστας που εμφανίζεται δεξιά 
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βλέπετε την ημερομηνία ακύρωσης στην τρέχουσα ημέρα και από κάτω 

βλέπετε αυτά που ακυρώνονται τις επόμενες ημέρες. 

Δίπλα σε κάθε ονοματεπώνυμο υπάρχει ένα εικονίδιο  το οποίο αν 

το επιλέξετε ενημερώνεστε από το σύστημα αν υπάρχουν κάποια  

μηνύματα για το συγκεκριμένο συμβόλαιο. Περιέχουν καταγραφές 

σημειώσεων που θέλετε να βλέπετε για το συγκεκριμένο συμβόλαιο.** 

 

* Για να εμφανίζονται οι ημερομηνίες ακύρωσης των συμβολαίων θα 

πρέπει να τις έχει ορίσει ο χρήστης μέσα στο wish. Για να τις ορίσει 

πηγαίνει στο μενού Εταιρίες, Αναζήτηση και βρίσκει την εταιρία που 

θέλει. Στον πίνακα που θα εμφανιστεί θα γράψει τις ημέρες για τα νέα 

συμβόλαια και για τα ανανεωτήρια/ειδοποιητήρια.  

 

 

 

** Για να γίνουν εμφανιστούν οι καταγραφές των μηνυμάτων για κάθε 

πελάτη θα πρέπει πρώτα να καταγραφούν. Για να καταγραφούν θα 

πρέπει να επιλέξετε από το μενού Συμβόλαια, Αναζήτηση, να βάλετε τα 

κριτήρια που θέλετε για να εμφανιστούν στη λίστα. Μόλις εμφανιστεί η 

λίστα θα παρατηρήσετε δύο εικονίδια δίπλα από κάθε πελάτη.  

 

Πατώντας πάνω στο εικονίδιο , εμφανίζεται ένα παράθυρο 

«Καταχώρηση Μηνύματος», όπου εκεί μπορείτε να καταγράψετε ότι 

θέλετε για τον συγκεκριμένο πελάτη κ το συμβόλαιο του.  
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Περιεχόμενα 

 

 

2.4 ΑΡΧΙΚΗ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Στην αρχική σελίδα υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσετε μια 

ολοκληρωμένη βιβλιοθήκη. 

 

Παραδείγματος χάριν αν πάτε στην ενότητα Εγκύκλιοι, Underwiting, 

Όροι συμβολαίων, Έντυπα συνεργατών μπορείτε να ανεβάζετε 

οποιαδήποτε έντυπα που αφορούν την κάθε κατηγορία έτσι ώστε να 

υπάρχει πρόσβαση από όλους τους συνεργάτες σας. Έτσι κάθε 

συνεργάτης θα μπορεί να βρίσκει οποιοδήποτε αναρτημένο έγγραφο 

χρειάζεται.* 

Στην ενότητα  Ημερολόγιο  μπορείτε να καταχωρήσετε ένα νέο 

ραντεβού πατώντας το εικονίδιο Νέο Ραντεβού. 

 

Εμφανίζεται η καρτέλα Νέο Ραντεβού 
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Στο πεδίο Αρχή καταχωρείτε την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα. Στο 

πεδίο Τέλος το ίδιο, ενώ στην περιγραφή και στον τίτλο γράφετε αν 

θέλετε επιθυμητό κείμενο. Πατώντας αποθήκευση το νέο ραντεβού 

εμφανίζεται στο ημερολόγιο. 

 

 

* Για την εισαγωγή εντύπων στο wish, επιλέγετε από το μενού, Ρυθμίσεις, 

Γραφεία, Αρχεία Γραφείου.  

 

 

 

Περιεχόμενα 
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3.1 ΠΟΛΥΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Για να κάνετε τιμολόγηση σε οποιονδήποτε κλάδο επιλέγετε από το 

μενού την Τιμολόγηση. 

 

 Στο παράθυρο που ανοίγει  

 

επιλέγετε σε τον κλάδο θέλετε να τιμολογήσετε για να εκδώσετε  

συμβόλαιο. πχ αν θέλετε να κάνετε τιμολόγηση στον κλάδο αυτοκινήτου 

επιλέγετε τον κλάδο αυτοκινήτου. 

 

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν θα κάνω τιμολόγηση σε 

συγκεκριμένη εταιρία ή αν θα κάνετε πολυτιμολόγηση. 

Για να κάνετε πολυτιμολόγηση πατάτε το κουμπί 
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Βάζετε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος  

 

Σημείωση: εάν ο αριθμός κυκλοφορίας έχει ξανακαταχωρηθεί, τότε στην 

οθόνη της πολύτιμολόγησης πατώντας το φακό   όλα τα πεδία θα 

συμπληρωθούν αυτόματα, διότι από την προηγούμενη τιμολόγηση 

είχαν αποθηκευτεί. 

Μόλις ολοκληρωθεί η επικοινωνία με τα services κάνετε κλικ στο κουμπί 

τιμολόγηση. 

 

Έτσι ξεκινάει το σύστημα και επικοινωνεί με τα services των 

ασφαλιστικών εταιριών και φέρνει τα αποτελέσματα. 

 Σε όποιες εταιρίες δεν εμφανίζονται αποτελέσματα, είναι γιατί κάποιες 

εταιρίες χρειάζονται κάποια παραπάνω στοιχεία για να τιμολογήσουν.  

Αν κάνω κλικ στο εικονίδιο στοιχεία της εταιρίας 

που δεν έχουν εμφανιστεί στοιχεία, θα δω τι στοιχεία πρέπει να 

καταχωρήσω ακόμα. 

Πχ η Eurolife τιμολογεί με μάρκα, μοντέλο αλλά και τύπο μοντέλου. Στην 

πολυτιμολόγηση λείπει ο τύπος, μοντέλο και πρέπει να το συμπληρώσει 

ο χρήστης.  

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες: βασικό πυρός/κλοπής και μικτή. 

 

Πατώντας τo βασικό θα μας φέρει ασφάλιστρα από το βασικό πακέτο 

της κάθε εταιρίας με το φθηνότερο ασφάλιστρο.  
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Πατώντας το πυρός/κλοπής θα μας φέρει ασφάλιστρο με το φθηνότερο 

πακέτο της κάθε εταιρίας. 

Πατώντας μικτή θα μας φέρει ασφάλιστρα με το πακέτο ιδίων ζημιών 

της κάθε εταιρίας. 

Επίσης μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένες εταιρίες που θέλετε να 

τιμολογήσετε, εάν δεν τις θέλετε όλες. 

  

Επίσης εάν στη λίστα των καλύψεων επιλέξω extra assistance  
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τότε το σύστημα θα ξανακάνει τιμολόγηση και θα φέρει πλέον 

ασφάλιστρα μαζί με την οδική extra.  

Στο πρώτο κουτί εμφανίζονται τα ασφάλιστρα της κάθε ασφαλιστικής 

εταιρίας και στο δεύτερο τα ασφάλιστρα της Ασφαλιστικής μαζί με τα 

ασφάλιστρα της έξτρα. 

  

Επίσης εμφανίζεται πλέον κάτω αριστερά στην οθόνη και το πακέτο της 

extra. 

Σημείωση: μπορείτε να δηλώσετε προεπιλεγμένα πακέτα σε όλες τις 

ασφαλιστικές και στην extra όπως και προεπιλεγμένες εκπτώσεις έτσι 

ώστε να δώσετε βαρύτητα στο πακέτο που σας ενδιαφέρει που είναι 

ενδεχομένως πιο συμφέρον. 

Αφού έχετε κάνει τιμολόγηση μπορείτε για τον οποιονδήποτε λόγο σε 

κάποιες εταιρίες να αλλάξω πακέτο. Θα πρέπει βέβαια να πατήσετε πάλι 

τιμολόγηση ώστε το σύστημα να τιμολογήσει πλέον με τα νέα στοιχεία 

που καταχωρήσατε.  

Επίσης εάν θέλετε να αλλάξετε κάτι στις καλύψεις, κάνοντας κλικ στο 

εικονίδιο Καλύψεις, θα ανοίξει η λίστα των Καλύψεων όπου μπορείτε να 

δείτε τις καλύψεις του πακέτου κ τις προαιρετικές που μπορείτε να 

επιλέξετε. 
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Εάν κάνετε κάποια αλλαγή θα πρέπει να ξαναπατήσετε το κουμπί  

για να εμφανιστούν οι νέες πλέον τιμές με τα πρόσθετα στοιχεία που 

καταχωρήσατε. 

Επίσης εάν θέλετε να αλλάξετε μία κάλυψη σε όλες τις εταιρίες, μαζικά 

δηλαδή κ όχι μεμονωμένα,  μπορείτε να επιλέξετε από τη λίστα των 

καλύψεων όποια κάλυψη θέλετε κ να υπολογιστεί σε όλες τις εταιρίες. 

Ξανακάνοντας τιμολόγηση, θα έρθουν πλέον οι νέες τιμές 

ασφαλίστρων. 
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πατώντας το εικονίδιο Στοιχεία εμφανίζεται ένα παράθυρο με όλες τις 

διαθέσιμες εκπτώσεις. 

 

 

 

Εμφανίζονται αναλυτικά ειδικές εκπτώσεις κτλ,  που αυτό σημαίνει ότι 

ανεξάρτητα με τις προεπιλεγμένες που υπάρχουν στο σύστημά, 

μπορείτε να μεταβάλετε τις εκπτώσεις.   

Αφού λοιπόν εμφανιστούν τα αποτελέσματα για το σύνολο των 

εταιριών, πατώντας το κουμπί υποβολή αίτησης, προχωράτε στην 

υποβολή αίτησης για την συγκεκριμένη ασφαλιστική.  

 

 

Περιεχόμενα 

3.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Στο αρχείο 3.1 είδαμε πως γίνεται η τιμολόγηση.  

 

Στην οθόνη της τιμολόγησης εμφανίζονται τα αποτελέσματα από το 

σύνολο των ασφαλιστικών εταιριών.  
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Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε τιμολόγηση και για οδική βοήθεια. 

Ανεξάρτητα από την υποβολή της πρότασης. Δηλαδή μπορείτε να 

τιμολογήσετε είτε μόνο για μία ασφαλιστική εταιρία, είτε μαζί με οδική 

για να έχουμε και το ασφάλιστρο της οδικής. 

Για παράδειγμά ας υποθέσουμε ότι ο πελάτης έχει επιλέξει την εταιρία 

Euroins.  

Ακριβώς δίπλα απ' το κουμπί στοιχεία υπάρχει  ένα εικονίδιο   το 

οποίο πατάτε για να ξεκινήσει η υποβολή της πρότασης. 

 

Έχουν εισαχθεί όλα τα δεδομένα από την οθόνη της πολυτιμολόγησης, 

Με επιλεγμένη την έκδοση σημαίνει ότι το σύστημα θα μου ρίξει δύο 

αιτήσεις. Μία για την ασφαλιστική εταιρία που έχω επιλέξει και μία για 

την οδική βοήθεια. 
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Καταχωρείτε τα στοιχεία για να προχωρήσετε.  

Πατάτε το κουμπί υποβολή   

  

Πατώντας το κουμπί υποβολή, η πρόταση πηγαίνει στην εταιρία.  

Και εμφανίζεται το μήνυμα  

 

Πατήστε το κουμπί «επόμενο» για να επισυνάψετε τα δικαιολογητικά.  
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Ανεβάζετε τα δικαιολογητικά (άδεια κυκλοφορίας κτλ) και πατάτε ξανά 

υποβολή. 

Με τη δεύτερη υποβολή που πατήσατε εμφανίζεται μήνυμα 

 

Αυτό σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταχώρισης της 

πρότασης, έχουν ανέβει τα δικαιολογητικά, που σημαίνει ότι έχω την 

εγγραφή της πρότασης στο wish, και η πρόταση με τα δικαιολογητικά 

έχουν πάει και στην ασφαλιστική εταιρία.  

Από το μενού επιλέγω Τυπώνω/Πληρώνω 
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Στην ενότητα προτάσεις,  

  

κάνετε μία αναζήτηση με την ημερομηνία της καταχώρησης και 

υπάρχουν πλέον δύο προτάσεις καταχωρημένες. 

 

Μία είναι η πρόταση για το ασφαλιστήριο αυτοκινήτου και μία είναι η 

πρόταση για την Οδική Βοήθεια. 

Εάν δεν είχα επιλέξει την οδική βοήθεια ή αν είχα ξεκλικαρει την οδική 

θα εμφανιζόταν μόνο η εγγραφή που αφορά τον κλάδο αυτοκινήτου. 

Για να προχωρήσετε στην έκδοση του συμβολαίου κάνετε δεξί κλικ 

πάνω στην πρόταση  

 

και πατάτε δημιουργία συμβολαίου.  



MANUAL WISH by esecretary 

 

Σε αυτή τη φάση επικοινωνεί το σύστημα με το web service της εταιρίας 

και εμφανίζεται κατευθείαν το ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου. 

Αφού βγάλετε το ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου το ίδιο πρέπει να 

κάνετε και στην πρόταση της οδικής για να εκδοθεί κ αυτό το 

συμβόλαιο.  

Έτσι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι και την έκδοση του 

συμβολαίου. 

 

 

Περιεχόμενα 

3.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για να δημιουργήσετε μία προσφορά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία της πολυτιμολόγησης και να έχουν έρθει τιμές απ’ όλες τις 

ασφαλιστικές εταιρίες. 

Τότε θα εμφανιστεί κάτω αριστερά στην οθόνη το κουμπί Προσφορά 

 

Πατώντας το εμφανίζεται η κάτωθι οθόνη  
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όπου μπορείτε να επιλέξετε ποιες ασφαλιστικές εταιρίες θέλετε να 

συμπεριληφθούν στην προσφορά. Δίπλα από κάθε ασφαλιστική εταιρία 

εμφανίζεται και το ασφάλιστρο της.  

Εμφανίζονται οι ασφαλιστικές εταιρίες με αύξουσα σειρά, με βάση την 

τιμή του ασφαλίστρου. 

 

Επιλέγετε ποιες ασφαλιστικές εταιρίες θέλετε. Επίσης από το πεδίο 

Πρόταση Ασφαλιστή, μπορώ να επιλέξω ποια ασφαλιστική εταιρία 

προτείνει ο ασφαλιστής στον πελάτη του. 
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Συμπληρώνετε κ τα υπόλοιπα στοιχεία (Ονομ/μο, Τηλέφωνο, κινητό). 

Συμπληρώνοντας το πεδίο με το e-mail του πελάτη μπορεί η προσφορά 

να σταλεί αυτόματα κ στον πελάτη. 

Εάν κάνετε κλικ στο επιλογή  “έντυπο αναγκών” 

 

ανοίγει από κάτω ένα παράθυρο όπου μπορείτε να συμπληρώσετε το  

έντυπο αναγκών που υπάρχει μέσα στην εφαρμογή. 

 

Στο τετράγωνο Πλαίσιο  
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μπορείτε να βάλετε μία υπογραφή (χρησιμοποιώντας tablet που μπορεί 

να συνοδεύει την εφαρμογή) και πατώντας εκτύπωση δημιουργείται 

ένα pdf που θα περιλαμβάνει την προσφορά αναλυτικά, την υπογραφή 

του πελάτη, το έντυπο αναγκών πάλι με την υπογραφή του πελάτη και 

τέλος τα προ συμβατικά έντυπα (gdpr κτλ). 

Αφού δημιουργήσετε την προσφορά μπορείτε να την αναζητήσετε 

οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας από το μενού τις Προσφορές, 

Αναζήτηση  

 

 

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου μπορείτε είτε με βάση την ημ/νία, 

είτε ονομ/νυμο κτλ να την αναζητήσετε. 
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Εμφανίζεται η προσφορά πλέον και στο πεδίο Ενέργειες υπάρχουν 4 

εικονίδια  

 

Πατώντας το πρώτο εικονίδιο  

μπορείτε να τιμολογήστε ξανά, χωρίς να χρειάζεται πλέον να 

συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία από την αρχή. 

Πατώντας το δεύτερο εικονίδιο  

μπορείτε να ανοίξετε την προσφορά για να την δείτε. 

 

Πατώντας το τρίτο εικονίδιο  

Μπορείτε να την επεξεργαστείτε και να τροποποιήσετε κάποια στοιχεία 

κ τέλος 

Πατώντας το τέταρτο εικονίδιο  

μπορείτε να την διαγράψετε.  

 

 

Περιεχόμενα 
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3.4 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ  

Για να εκτυπώσετε ένα συμβόλαιο είτε αυτό είναι νέο συμβόλαιο, είτε 

ανανεωτήριο επιλέγετε από το μενού το Τυπώνω/Πληρώνω 

 

Μεταφέρεστε στην ενότητα προτάσεις  

 

Κάνετε μία αναζήτηση με όποιο κριτήριο θέλετε και βρίσκετε την 

πρόταση που αναζητάτε. 

Για να εκτυπώσετε τη συγκεκριμένη πρόταση κάνετε δεξί κλικ στην 

πρόταση και επιλέγετε δημιουργία συμβολαίου  

 

Γίνεται αμέσως η επικοινωνία του συστήματος με το web service της 

ασφαλιστικής εταιρίας και μας επιστρέφει το pdf. 

Τον ίδιο τρόπο ακολουθείτε εάν θέλετε να εκτυπώσετε ανανέωση. 

Πηγαίνετε στην καρτέλα Προς Εκτύπωση και αναζητάτε το 

ανανεωτήριο. Με δεξί κλικ πάνω στο ανανεωτήριο και επιλέγοντας 



MANUAL WISH by esecretary 

 

Έκδοση Ανανεωτηρίου, γίνεται πάλι η ίδια επικοινωνία με το web service 

της ασφαλιστικής και μας επιστρέφει αμέσως το ανανεωτήριο. 

 

 

 

Περιεχόμενα 

3.5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ 

Για να δημιουργήσετε μία ταμειακή στο γραφείο  

Επιλέγετε από το μενού Τυπώνω/Πληρώνω και στη συνέχεια κάνετε κλικ 

στο εικονίδιο Προς Πληρωμή. 

 

Στην καρτέλα Προς Πληρωμή υπάρχουν όλα τα συμβόλαια που έχουν 

εκτυπωθεί, δηλαδή: ή είναι πρόταση και έχει γίνει συμβόλαιο ή είναι 

ειδοποιητήριο και επίσης έχει γίνει συμβόλαιο. Έχουν χαρακτηριστεί ως 

«ΧΡΕΩΜΕΝΟ» γιατί έχουν εκτυπωθεί μέσα από το σύστημα και έχουν 

χρεωθεί στο πλαφόν σας. 

Επιλέγετε ένα συμβόλαιο ή περισσότερα και πατάτε το εικονίδιο 

Πληρωμή 



MANUAL WISH by esecretary 

 

 

 Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και πατάτε οκ για να 

προχωρήσετε στην πληρωμή ασφαλίστρων. 

Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγετε τρόπο πληρωμής, την τράπεζα 

που έχει γίνει η πληρωμή και πατάτε αποθήκευση. 

 

Εμφανίζεται ένα μήνυμα για το αν συμφωνείτε με την πληρωμή, πατάτε 

οκ και το σύστημα δημιουργεί μία ταμειακή σε μορφή pdf.  
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Στην ταμειακή υπάρχει η ημερομηνία της ταμειακής, το ποσό, το RF που 

δημιουργεί η ταμειακή (σε περίπτωση που το γραφείο δουλεύει με 

αυτόματη εξόφληση), αναλυτικά τα ασφάλιστρα που έχω πληρώσει και 

η τράπεζα που έχω επιλέξει μέσα σε κίτρινο πλαίσιο για να ξεχωρίζει. 

Εάν θέλετε να δω συνολικά τις ταμειακές που έχετε κάνει, κάνετε κλικ 

στο εικονίδιο Ταμειακές, αναζητάτε είτε με ημ/νία έκδοσης ταμείου είτε, 

με έκδοση συμβολαίου κτλ, και βλέπετε αναλυτικά τι ταμειακές έχετε 

κάνει στο γραφείο. 
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Περιεχόμενα 

3.6 ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 

Για να εκτυπώσετε μία πράσινη κάρτα επιλέγετε από το μενού πράσινη 

κάρτα. 

 

 Στον πίνακα που εμφανίζεται  

 

Αναζητήστε το συμβόλαιο στο οποίο θέλετε να εκτυπώσετε την πράσινη 

κάρτα με τρεις επιλογές: αριθμός συμβολαίου, χαρακτηριστικό που είναι 

αριθμός κυκλοφορίας και επωνυμία. 
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Πατώντας αναζήτηση εμφανίζεται η τελευταία ανανέωση του πελάτη. 

Πατάω στο πλαίσιο Ενέργειες  

 

και στις ενέργειες κάνετε κλικ στο εικονίδιο έκδοση Πράσινης κάρτας. 

Στην επόμενη οθόνη που εμφανίζεται υπάρχουν κάποια στοιχεία 

συμβολαίου, πχ έναρξη και λήξη του συμβολαίου, την ασφαλιστική 

εταιρία κτλ. 

Η έναρξη της κάλυψης δεν μπορεί να είναι πριν από την σημερινή 

ημερομηνία και η λήξη της κάλυψης δεν μπορεί να είναι πριν από την 

λήξη του συμβολαίου.  

Πατώντας το εικονίδιο έκδοση  

 

Γίνεται η επικοινωνία του συστήματος με το web service της 

ασφαλιστικής εταιρίας και μου εκτυπώνεται κατευθείαν η πράσινη 

κάρτα. 

 

Περιεχόμενα 

3.7 ΤΥΠΩΝΩ-ΠΛΗΡΩΝΩ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ 

Στην ενότητα του τυπώνω πληρώνω υπάρχουν κάποιες καρτέλες που 

μπορείτε να δούμε. 

Η καρτέλα Εξοφλημένα 
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Ο συνεργάτης μπορεί να βρει όλα τα συμβόλαια του που είναι 

εξοφλημένα. 

 

Η καρτέλα Προς ακύρωση 

 

Εμφανίζονται τα συμβόλαια που έχουν χαρακτηριστεί από το γραφείο 

προς ακύρωση. (βλέπε «προς ακύρωση»). Έτσι μπορείτε να ξέρετε ποια 

συμβόλαια περιμένουμε να ακυρωθούν. 

Καρτέλα Ακυρώσεις 

 

Σε αυτή την καρτέλα μπορείτε να δείτε σε ποια συμβόλαια έχουν έρθει 

ακυρώσεις.  
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Καρτέλα προμήθειες  

 

μπορείτε να δείτε αναλυτικά ανά συμβόλαιο τι προμήθειες έχει ο 

συνεργάτης. 

 

Καρτέλα υπερπρομήθειες  

 

Εμφανίζονται οι υπερπρομήθειες του συνεργάτης ή μάνατζερ 

ενδεχομένως.  Δηλαδή η προμήθεια πάνω στην προμήθεια κάποιου 

άλλου συνεργάτη. 

 

Καρτέλα Ιστορικό 
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 Σε αυτή την καρτέλα υπάρχουν τα περισσότερα κριτήρια αναζήτησης 

γιατί στο ιστορικό περιλαμβάνεται ότι υπάρχει σε όλες τις 

προηγούμενες καρτέλες. 

Μπορείτε να βρείτε τις προτάσεις, τα συμβόλαια, τις ανανεώσεις, τις 

πράσινες κάρτες, τις προμήθειες, τα εξοφλημένα και ανεξόφλητα 

συμβόλαια, τα χρεωμένα κτλ.  

Με λίγα λόγια αυτή η καρτέλα αφορά το χαρτοφυλάκιό του συνεργάτη 

και μπορείτε να εξάγετε παραγωγές και να βγάλετε στατιστικά στοιχεία. 

 

Περιεχόμενα 

4.1 ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

Στο κεντρικό μενού αριστερά υπάρχει η επιλογή Πελατολόγιο. 

Πατώντας  πάνω ανοίγουν τα υπομενού  Αναζήτηση, Νέος πελάτης και 

report Eργασιών. 
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Επιλέγοντας την Αναζήτηση εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης 

τα κριτήρια αναζήτησης.  

 

Αν πατήστε αναζήτηση χωρίς να επιλέξετε κάποιο κριτήριο στο κάτω 

μέρος της οθόνης εμφανίζεται όλο το πελατολόγιο. 

Αν θέλετε να αναζητήσετε  ένα πελάτη με το ΑΦΜ, στο συγκεκριμένο 

πεδίο αναγράφετε το ΑΦΜ και πατάτε αναζήτηση. Θα εμφανισθεί στο 

κάτω μέρος της οθόνης τα στοιχεία του συγκεκριμένου πλάτη. Αν θέλετε 

να δείτε τα αναλυτικά στοιχεία του πελάτη ή θα πατήσετε πάνω στο 

οναματεπώνυμο ή θα επιλέξετε το μολύβι που βρίσκεται στα δεξιά της 

εφαρμογής. 

 

Επίσης αν θέλετε να αναζητήσουμε με όνομα πελάτη γράφετε στο πεδίο 

Επωνυμία όλο το όνομα ή ένα μέρος αυτού και εμφανίζονται στο κάτω 

μέρος ο πελάτης ή οι πελάτες που έχουν παρόμοια στοιχεία. Για 

παράδειγμα αν αναζητήσετε τον πελάτη Μπουντάκη, θα εμφανιστεί ο 

συγκεκριμένος αλλά κ όσοι περιέχουν το λεκτικό Μπουντάκη πχ, 

Παπαμπουντάκης κτλ. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει κ με τα ονόματα. 

Πληκτρολογώντας Γιάννης προς αναζήτηση, θα εμφανιστούν όλοι οι 

πελάτες που λέγονται έτσι.  
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Κάτω από την αναζήτηση υπάρχουν επτά εικονίδια τα οποία 

επιλέγοντας το καθένα απ’αυτά ξεχωριστά σας δίνετε η δυνατότητα να 

βλέπετε αναλυτικά τις επιλογές σας. 

 

 

Πατώντας το πρώτο εικονίδιο «Εξαγωγή Επιλεγμένων σε CSV”, μπορείτε 

να κάνετε εξαγωγή  δεδομένων σε csv των πελατών που έχετε επιλέξει, 

δηλαδή ουσιαστικά σε Excel.  

 

 

Στο δεύτερο εικονίδιο μπορείτε να κάνετε Εξαγωγή όλων των 

αποτελεσμάτων αναζήτησης σε csv, δηλαδή χωρίς να επιλέξετε κάποια. 

 

Στο τρίτο εικονίδιο μπορείτε να κάνετε εκτύπωση επιλεγμένων είτε σε 

εκτυπωτή είτε, στην οθόνη σας είτε, εξαγωγή σε PDF. 

 

Στο τέταρτο εικονίδιο εκτυπώνετε όλα τα αποτελέσματα αναζήτησης. 
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Στο πέμπτο εικονίδιο – Cross Selling χωρίς να παίζει ρόλο η επιλογή 

πελατών το πρόγραμμα ανοίγει νέο παράθυρο στο οποίο πρέπει να 

επιλέξουμε ή όλα ή Ενεργά ή άκυρα.  

 

 

Πατώντας την επιλογή Export CSV  

 

ανοίγει αρχείο CSV/Excel, στο οποίο εμφανίζονται όλα τα συμβόλαια 

του πελάτη ανά κλάδο. Σας δίνετε επιπρόσθετα η πληροφόρηση για τον 

αριθμό συμβολαίων  του κάθε πελάτη (δίπλα από τα ποσά). Τα 

ασφάλιστρα που εμφανίζονται είναι πάντα τα καθαρά και όχι τα μικτά. 

Με αυτή την πληροφόρηση μπορείτε να εντοπίσετε πιθανές ευκαιρίες 

προώθησης  προϊόντων στο υφιστάμενο πελατολόγιο. 

Στο έκτο εικονίδιο – Αποστολή Email,  έχετε τη δυνατότητα να στείλετε 

email στους πελάτες που θα επιλέξετε. Για να στείλετε σε όλους θα 
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πρέπει να τους επιλέξετε όλους από το εικονίδιο, δίπλα στο 

Συμβαλλόμενο.  

 

 

 

 

Στο έβδομο εικονίδιο μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο GDPR. 

 

 

 

Περιεχόμενα 

4.2 ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ 1 

Στην καρτέλα πελάτη και αφού αναζητήσετε με όποιο κριτήριο θέλετε 

τον πελάτη, 
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ανοίγετε την καρτέλα του πατώντας πάνω στο όνομά του.  

Στην εικόνα που άνοιξε βλέπετε όλα τα καταχωρημένα στοιχεία του 

πελάτη. Σημαντική παράμετρος είναι η διεύθυνση στην οποία μπορείτε 

να καταχωρήσετε μέχρι πέντε διαφορετικούς τύπους διεύθυνσης. 

 

Κύριας κατοικίας-Εργασίας–Εταιρίας–Υποκαταστήματος-Εξοχικής 

κατοικίας. Στη διεύθυνση αλληλογραφίας επιλέγετε την κατάλληλη.  

 

Εκτός των βασικών στοιχείων Πατρώνυμο-Ημερ. γέννησης κ.λ.π. θα 

πρέπει να δώσετε προσοχή σε κάποια πεδία όπως ο Χαρακτηρισμός. 

(Black List, Medium, Small, VIP).  
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Επίσης μπορείτε να καταχωρήσετε αυτόν που σας σύστησε τον πελάτη 

και την σχέση του συστήσαντα.  

 

Προσοχή στα εικονίδια . Με το x μπορείτε να διαγράψετε μία 

καταχώρηση και με το + να προσθέσετε μία νέα.  

  

 

Η επιλογή Κατάσταση είναι κλειδωμένη από το σύστημα σε Ανενεργός 

μέχρι να εισαχθεί ή καταχωρηθεί ένα συμβόλαιο στον πελάτη οπότε να 

γυρίσει σε Ενεργός. 

 

Στο πεδίο Ομάδα  
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χρησιμοποιείτε μία από τις επιλογές του προγράμματος ή δημιουργείτε 

μία νέα πατώντας το + και  δίνετε το νέο όνομα στο πεδίο που ανοίγει 

από κάτω. Τέλος πατώντας αποθήκευση η νέα ομάδα είναι έτοιμη. 

Τα πεδία αυτά είναι σημαντικά και κατά την αναζήτηση πελάτη γιατί 

μπορείτε είτε από το πεδίο Χαρακτηρισμός είτε, από το πεδίο 

Κατάσταση είτε, από το πεδίο Ομάδα να έχετε λίστες από πελάτες προς 

αναζήτηση προώθησης προϊόντων. 

Ένα πολύ  σημαντικό πεδίο στην καρτέλα πελάτη είναι το πεδίο 

Συνδεδεμένοι πελάτες που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. 

 

Εκεί μπορείτε να συνδέσετε πελάτες  που έχουν άμεση σχέση μεταξύ 

τους. Παραδείγματος  χάριν  σε μία τετραμελή οικογένεια  που έχουν 

συμβόλαια και τα τέσσερα μέλη, εφόσον καταχωρηθούν ως 

συνδεδεμένοι πελάτες θα μπορείτε να βλέπετε τα συμβόλαια και των 

τεσσάρων μαζί. Προσοχή για να γίνει σύνδεση θα πρέπει να είναι και οι 

τρεις υπό τον κωδικό του ίδιου συνεργάτη. 

Επίσης μπορείτε να επιλέξετε το πεδίο Συναινεί εάν έχετε συναίνεση για 

το GTPR.  

 

Αν ο πελάτης είναι αλλοδαπός και επιλέξετε το αντίστοιχο πεδίο, να 

εκδίδετε ειδοποιητήριο με λατινικούς χαρακτήρες. 

 

Περιεχόμενα 
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4.3 ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ 2 

Στην καρτέλα πελάτη δίπλα από το πεδίο Συμβαλλόμενος υπάρχει η 

επιλογή Ασφαλιζόμενος. Αν είναι ο ίδιος τα στοιχεία είναι κενά. 

 

Στο επόμενο πεδίο είναι τα Λοιπά Στοιχεία στα οποία μπορείτε  

καταχωρήσετε το όνομα της συζύγου και των τέκνων. 

 

Αν είναι συμπληρωμένα τα ονοματεπώνυμα και οι ημερομηνίες 

γέννησης, στην αρχική σελίδα του WISH, θα εμφανίζονται στο 

γενεθλιολόγιο και τα εξαρτημένα μέλη. 

Στο τέταρτο πεδίο υπάρχει η επιλογή Προτάσεις. 

 

Αν το επιλέξουμε εμφανίζονται οι προτάσεις που έχουν γίνει στο πελάτη 

και δεν έχουν γίνει συμβόλαια. 
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Στο πέμπτο πεδίο Συμβόλαια βλέπουμε αναλυτικά όλα τα συμβόλαια 

του πελάτη με αριθμό, αριθμό απόδειξης, Εταιρία-είδος, ημ/νία έκδοσης, 

ημ/νία έναρξης, ημ/νία λήξης, ποσό μικτών ασφαλίστρων, 

χαρακτηριστικό, κατάσταση. 

 

Στο έκτο πεδίο υπάρχει η χρεοπιστωτική εικόνα των συμβολαίων του 

πελάτη. Εκεί μπορούμε να δούμε ποια συμβόλαια χρεώθηκαν (δηλαδή 

καταχωρήθηκαν), ποια εξοφλήθηκαν και τι υπόλοιπο έχει ο πελάτης (το 

τελευταίο επικαιροποιημένο υπόλοιπο του πελάτη για όλα του τα 

συμβόλαια). 

 

Στη διπλανή στήλη Π εμφανίζονται οι εισπράξεις  που έχουν γίνει ενώ 

στην στήλη Υ βλέπετε  το προοδευτικό υπόλοιπο. Στο τέλος της σελίδας 

υπάρχουν τελικά σύνολα για κάθε μία στήλη ώστε να γνωρίζετε αν 

κάποιος πελάτης έχει υπόλοιπο προς πληρωμή. 

 

 

 

Περιεχόμενα 
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4.4 ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ–ΕΚ/ΤΗΤΕΣ 

Από το μενού επιλέγετε Πελατολόγιο, Αναζήτηση και βρίσκετε τον 

πελάτη που θέλετε. Πατώντας πάνω στον πελάτη μεταφέρεστε  στην 

καρτέλα του και επιλέγετε το πεδίο Μηνύματα. 

 

Σε αυτό το πεδίο είναι καταχωρημένη οποιαδήποτε εξερχόμενη 

επικοινωνία με τον πελάτη  είτε αφορά sms είτε αφορά e-mail.  

 

Στη στήλη ημερομηνία καταγράφεται η ημερομηνία που έγινε η 

επικοινωνία 

 

 

 

Στη στήλη Μήνυμα καταγράφεται το μήνυμα που γράψατε 
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Και στην στήλη Τύπος καταγράφεται ο τύπος μηνύματος (τηλέφωνο, 

email, sms) 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να καταγράψετε τις εργασίες ή 

εκκρεμότητες που έχετε.  

Για να καταγράψετε μία νέα εργασία, συμπληρώνετε τα πεδία και 

πατάτε αποθήκευση. 
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Στο πεδίο Τίτλος γράφετε τον τίτλο της εργασίας σας 

 

Στην πεδίο Περιγραφή γράφετε μία σύντομη περίληψη 

 

Στο πεδίο Σημειώσεις μπορείτε να γράψετε κάποιες περισσότερες 

λεπτομέρειες  

 

Στο πεδίο Συνεργάτης επιλέγετε σε ποιον συνεργάτη αναθέτετε να 

διαχειριστεί την εργασία (μπορείτε κ σε περισσότερους από έναν 

συνεργάτες) 
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Στο πεδίο ημερομηνία έναρξης γράφετε την ημερομηνία που σας 

γνωστοποιήθηκε το συμβάν 

 

Στο πεδίο Ημερομηνία Λήξης γράφετε την επιθυμητή ημερομηνία 

λήξεως 

 

 

Στο πεδίο Προτεραιότητα ορίζεται πόσο σημαντική είναι η εργασία 

 

Το πεδίο Πρόοδος το αφήνετε σε status ΑΝΟΙΧΤΗ μέχρι να ολοκληρωθεί 

και τότε να το αλλάξετε σε ολοκληρωμένη. 

 

 

Πατώντας Αποθήκευση έχετε ολοκληρώσει την εργασία σας. Η 

καταχώρηση έχει αποθηκευτεί μέσα στην καρτέλα πελάτη με όλα τα 

στοιχεία που έχετε επιλέξει και εμφανίζεται ακριβώς από κάτω στις 

εγγραφές. 
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Το σημαντικότερο είναι ότι το πρόγραμμα τρεις ημέρες πριν από την 

ημερομηνία λήξης που έχετε καταχωρήσει, εμφανίζει ένα αναδυόμενο 

παράθυρο κατά την είσοδο σας στην εφαρμογή με το μήνυμα ότι λήγει 

η εργασία στο συγκεκριμένο πελάτη.  

 

Αν πατήσετε πάνω στον πελάτη θα ανοίξει η καρτέλα του 

συγκεκριμένου πελάτη και επιλέγοντας το πεδίο «Εργασίες» 

εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης όλα τα στοιχεία της  

καταχώρησης.  

  

Για να ολοκληρώσετε την εργασία πατάτε στο εικονίδιο  Επεξεργασία  

 

και στο πεδίο Πρόοδος αλλάζετε το status από Ανοικτή σε 

Ολοκληρωμένη πατώντας αποθήκευση. 
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Report Εργασιών 

Όταν θέλετε να διαχειριστείτε πολλές ανοιχτές εκκρεμότητες επιλέγετε 

από το Menu, Πελατολόγιο και Report Εργασιών. 

 

 

Μεταφέρεστε στην οθόνη Report Εργασιών 

 

Επιλέγετε στο πεδίο Πρόοδος, το ΑΝΟΙΚΤΗ και εμφανίζονται όλες οι 

ανοιχτές εκκρεμότητες που έχετε. 

 

Μπορείτε να αλλάξετε την πρόοδο της εργασίας από ΑΝΟΙΚΤΗ σε 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ πατώντας πάνω στο κουμπί ΑΝΟΙΚΤΗ 

 

 



MANUAL WISH by esecretary 

 

 

 

Περιεχόμενα 

4.5 ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Στην καρτέλα πελάτη δίπλα από το πεδίο Εργασίες υπάρχει το πεδίο 

Αρχεία. 

 

Στο πεδίο αυτό μπορείτε να αποθηκεύσετε σε ηλεκτρονική μορφή (jpg-

pdf) οποιοδήποτε στοιχείο θέλετε (πχ άδεια κυκλοφορίας, δίπλωμα 

οδήγησης, ταυτότητα).  

Στο πεδίο Περιγραφή αρχείου  

 

γράφετε τον τύπο εγγράφου και επιλέγετε μετά απο το πεδίο Ανέβασμα  

αρχείου την Επιλογή αρχείου. 
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Αφού επιλέξετε το  αρχείο μέσα απο τα αποθηκευμένα αρχεία που έχετε 

στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, πατάτε αποθήκευση. Στο κάτω 

μέρος της οθόνης θα εμφανισθεί το αρχείο που επιλέξατε. 

Επίσης μπορείτε από το πεδίο Url Αρχείου  

 

να αποθηκεύσετε  εξωτερικό σύνδεσμο. Για παράδειγμα εάν θέλετε να 

ανεβάσετε ένα video  από το YUTUBE αντιγράφετε το Url  και κάνετε 

επικόλληση στο πεδίο “url Αρχείου”, δίνοντας πάλι ένα όνομα στην 

περιγραφή αρχείου. 

Με τους τρόπους αυτούς μπορείτε όταν πάτε στην καρτέλα πελάτη και 

επιλέξετε το πεδίο αρχείο να βλέπετε τα αποθηκευμένα αρχεία του 

πελάτη. Το πρόγραμμα σας δίνει τις εξής επιλογές: επεξεργασία-

άνοιγμα-διαγραφή. 

 

Με την επιλογή επεξεργασία  μπορείτε να αλλάξετε την ονομασία 

αρχείου.  

Με την επιλογή άνοιγμα    μπορείτε να δείτε το αποθηκευμένο 

αρχείο ή video.  

Mε την επιλογή διαγραφή   μπορείτε να διαγράψετε κάποιο 

αρχείο π.χ. μια άδεια κυκλοφορίας που μεταβιβάστηκε. 

Στο προτελευταίο πεδίο υπάρχει η ενότητα επιστροφές. 
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Εδώ υπάρχει πίνακας με όλες τις επιστροφές που έχει πάρει ο πελάτης 

είτε είναι επιστροφική πρόσθετη πράξη είτε, είναι μερική ή ολική 

ακύρωση κλπ. 

Στο τελευταίο πεδίο υπάρχει η ενότητα Αντικείμενα. 

 

Σε αυτήν την καρτέλα βλέπουμε τα αντικείμενα που έχει ασφαλίσει ο 

πελάτης  σε οποιοδήποτε κλάδο ασφάλισης. Π.χ. αυτοκινήτου, βοήθειας, 

αστικής ευθύνης, πυρός, ζωής κλπ. 

Σε αυτόν τον πίνακα το πρόγραμμα μας φέρνει το τελευταίο εν ισχύ 

επικαιροποιημένο συμβόλαιο,ανά κλάδο.  

Αν πατήσουμε το το πρόγραμμα μας μεταφέρει στην καρτέλα του 

συμβολαίου. 

Σας δίνετε   επίσης η δυνατότητα   να κάνετε εξαγωγή αρχείου σε Excel. 

 

 

Περιεχόμενα 

4.6 ΠΕΛ/ΓΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

Για να καταχωρήσουμε έναν νέο πελάτη επιλέγουμε από το μενού 

Πελατολόγιο, Νέος Πελάτης. 
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Εμφανίζεται η καρτέλα Νέος Πελάτης, οπού εκεί καταχωρείτε τα 

στοιχεία του. Υποχρεωτικό πεδίο είναι η Επωνυμία. Πατώντας 

Αποθήκευση, δημιουργείται ο νέος πελάτης. 

 

Προσοχή στην καταχώρηση του ΑΦΜ. Προσέχουμε να είναι 9 ψηφία και 

να τα έχουμε γράψει σωστά. Σε περίπτωση που το ΑΦΜ που 

καταχωρήσετε δεν είναι σωστό, εμφανίζεται με πράσινα γράμματα μία 

ενημέρωση ότι το ΑΦΜ που καταχωρήσατε δεν είναι σωστό. Αυτό είναι 

απλά ενημερωτικό. Μπορείτε να συνεχίσετε την καταχώρηση και να 

αποθηκευτεί κανονικά ο πελάτης. 

 

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνετε όταν καταχωρείτε το 

κινητό τηλέφωνο του πελάτη. Θα πρέπει να καταχωρείτε στο πεδίο 
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Κινητό 1, γιατί σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε sms στον πελάτη, 

το σύστημα τραβάει την πληροφορία από το συγκεκριμένο πεδίο. 

 

 

 

Περιεχόμενα 

5.1 ΠΛΑΦΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  

Πως ορίζουμε το πλαφόν του συνεργάτη  

Επιλέγουμε από το μενού Συνεργάτες, Αναζήτηση και ψάχνουμε τον 

συνεργάτη που θέλουμε. Είτε πατώντας πάνω στο όνομά του είτε, 

πατώντας το εικονίδιο με το μολυβάκι δεξιά, μπαίνουμε στην 

επεξεργασία της καρτέλας του.  
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Στην καρτέλα που εμφανίζεται με τα διάφορα στοιχεία του συνεργάτη, 

επιλέγετε το Τυπώνω/Πληρώνω – Πληρώνω/Τυπώνω και Τύπος 

πλαφόν. 

 

Εδώ θα ορίσετε τον τύπο του πλαφόν, που είναι πάντα πόσο σε ευρώ. 

Παράδειγμα: έστω ότι ο συνεργάτης έχει 1.000 ευρώ πλαφόν και έχει και 

1.000 ευρώ υπόλοιπο. Οι τιμές αυτές αρχικά θα πρέπει να είναι ίσες. Θα 

ορίσουμε και τις μέρες του πλαφόν, πχ 7 ημέρες. Πατάμε αποθήκευση 

και είναι έτοιμο το πλαφόν του συνεργάτη. 
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Ιδιαίτερη προσοχή στην καταχώρηση του πλαφόν του συνεργάτη τη 

πρώτη φορά που ανοίγετε το πλαφόν του, το ποσό σε ευρώ και το 

υπόλοιπο πρέπει πάντα να είναι το ίδιο ποσό. 

Το ποσό σε ευρώ μας ενημερώνει τι πλαφόν έχει ο συνεργάτης, ενώ το 

υπόλοιπο είναι πάντα αυτό που έχει διαθέσιμο για εκτύπωση 

συμβολαίων. 

Επομένως εάν ένας συνεργάτης έχει πλαφόν 1.000 ευρώ και το 

υπόλοιπο του είναι 655, αυτό σημαίνει ότι το υπόλοιπο και το προς 

πληρωμή, αν τα αθροίσουμε μας κάνει πάντα το ποσό του πλαφόν. 

 

Κάθε φορά που ο συνεργάτης θα εκτυπώνει ένα συμβόλαιο θα 

αφαιρείται από το Υπόλοιπο και θα προστίθεται στο Προς Πληρωμή. 

 Στην οθόνη της πολυτιμολόγησης ο κάθε συνεργάτης μπορεί να δει το 

πλαφόν του, το υπόλοιπο του, τα προς πληρωμή του και τις μέρες 

πλαφόν 

 

Επίσης στο εικονίδιο του check, φαίνεται εάν είναι ενεργός ή ανενεργός. 

Εάν είναι ανενεργός θα ήταν κόκκινο. Επίσης στην αναζήτηση των 

συνεργατών φαίνεται εάν το πλαφόν είναι ΑΝΟΙΧΤΟ  



MANUAL WISH by esecretary 

 

 

Ενώ εάν ο συνεργάτης δεν είχε ανοιχτό πλαφόν θα έλεγε ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, 

και από ποιο σύμβολο είναι κλειδωμένο. 

 

 

 

Επίσης στην οθόνη της πολυτιμολόγησης φαίνεται εάν ο συνεργάτης 

είναι κλειδωμένος.  

  

Εμφανίζεται το ως άνω παράθυρο το οποίο ενημερώνει πόσα 

συμβόλαια είναι κλειδωμένα. 
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Εάν αυξήσετε τις μέρες του πλαφόν παραπάνω από 1, πχ τις κάνω 7, θα 

ανοίξει πάλι το πλαφόν του συνεργάτη γιατί δεν θα υπάρχει κάποιο 

συμβόλαιο που να έχει φτάσει τις 7 μέρες. 

Έτσι ο συνεργάτης μπορεί να κάνει τιμολόγηση και να προχωρήσει στην 

υποβολή της πρότασης κανονικά.  

Πολύ σημαντικό είναι η οριστικοποίηση της ταμειακής.  

Εάν η ταμειακή μείνει ανοιχτή και ξεπεράσει τις 7 ημέρες, χωρίς να έχει 

οριστικοποιηθεί πάλι ο συνεργάτης κλειδώνεται. 

Το ότι έχει κάνει ταμειακή, δεν σημαίνει ότι έχουνε μπει και τα χρήματα 

στο λογαριασμό του γραφείου. Μόλις το γραφείο επιβεβαιώσει την 

κατάθεση και οριστικοποιήσει την ταμειακή, τότε επιστρέφονται τα 

χρήματα στο πλαφόν. 

Επομένως ταμειακή μη οριστικοποιημένη μέσα στις που έχουν οριστεί 

στο πλαφόν του συνεργάτη, κλειδώνουν τον συνεργάτη. 

 

 

Περιεχόμενα 

5.2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

Επιλέγετε από το μενού Συνεργάτες κ Αναζήτηση 

 

Μεταφέρεστε στη οθόνη των συνεργατών. 
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Εάν πατήσετε αναζήτηση, χωρίς κανένα κριτήριο, θα εμφανιστούν όλοι 

οι συνεργάτες. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με  όποιο κριτήριο θέλετε 

πχ επωνυμία, κωδικό, κινητό κτλ.  

Εάν κάνετε κλικ πάνω στην Επωνυμία του συνεργάτη ή δεξιά στην 

επιλογή επεξεργασία, θα ανοίξει η καρτέλα με όλα τα στοιχεία του 

συνεργάτη 

 

(διευθύνσεις, τηλέφωνα, ΑΦΜ, email, ημερομηνία λήξης αστικής 

ευθύνης, επίπεδο και ομάδα προμηθειών).  

Για να βάλετε πλαφόν σ έναν συνεργάτη επιλέγεται τον τύπο πλαφόν. 

Στο πεδίο «Ποσό σε ευρώ» βάζετε το κεφάλαιο και στο πεδίο 

«Υπόλοιπο» συμπληρώνετε το ίδιο ποσό με το κεφάλαιο. Δηλαδή ποσό 

σε ευρώ και υπόλοιπο πρέπει να είναι το ίδιο. Ορίζεται κ τις μέρες 

Πλαφόν. 

 

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αλλαγής κωδικού συνεργάτη.  
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Σε περίπτωση  επιλογής άλλου συνεργάτη, τα συμβόλαια που θα 

εκδίδονται π.χ. για τον συνεργάτη demo2, θα πηγαίνουν υποχρεωτικά 

στον κωδικό demo11.  

Εμφάνιση συνεργατών τιμολόγηση.  

 

Εάν επιλέξετε αυτό το πεδίο, τότε στην οθόνη είτε της τιμολόγησης είτε 

της πολυτιμολόγησης, εμφανίζεται μία λίστα με όλους τους συνεργάτες 

του γραφείου, έτσι ώστε να μπορούμε εκ των προτέρων να επιλέγουμε 

σε  ποιόν συνεργάτη θα ανήκει το συμβόλαιο το οποίο θα 

καταχωρήσατε.  

Το δικαίωμα αυτό το παίρνουν μόνο  οι χρήστες του backoffice που 

μπορούν να κάνουν μία τιμολόγηση και να εκδώσουν ένα συμβόλαιο 

για λογαριασμό κάποιου άλλου συνεργάτη. 

Εμφάνιση Εταιριών την τιμολόγηση. 

 

Από αυτό το πεδίο μπορείτε να επιλέξετε ποιες εταιρίες θα εμφανίζονται 

στην πολυτιμολόγηση του συνεργάτη.  

Εταιρίες Πληρώνω -Τυπώνω  
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Αν κλικάρετε αυτό το πεδίο επιλέγετε ποιες εταιρίες είναι στο τυπώνω 

πληρώνω. Οι εταιρίες που  επιλέξατε θα εμφανίζονται στον συνεργάτη 

και θα πρέπει πρώτα να πληρώνει το συμβόλαιο και μετά να γίνεται η 

έκδοση του. 

Χρέωση σε Πλαφόν. 

 

Αυτό το δικαίωμα μπορούν να το έχουν οι χρήστες του  backoffice και 

όχι οι συνεργάτες. Δίνεται η δυνατότητα στον  χρήστη που έχει αυτό το 

δικαίωμα να χρεώσει στο πλαφόν συμβόλαια οποιουδήποτε συνεργάτη. 

Π.χ. για κάποιο λόγο ένα συμβόλαιο δε βγήκε από το WISH και βγήκε 

από το portal της εταιρίας. Όταν θα εισαχθεί αυτό το συμβόλαιο με 

γέφυρα θα πρέπει κάποιος να το χρεώσει στο πλαφόν του συνεργάτη 

ούτως ώστε να μη μείνει το συμβόλαιο στον αέρα. 

Ειδοποιητήρια  

 

 

Υπάρχουν τρία δικαιώματα που αφορούν τα ειδοποιητήρια. 

Αν είναι επιλεγμένο το πρώτο (Να ΜΗΝ εμφανίζεται ο Κωδικός 

Συνεργάτη) δεν φαίνεται ο κωδικός του συνεργάτη στο ειδοποιητήριο. 
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Εάν επιλέξετε το δεύτερο (Να ΜΗΝ εμφανίζεται ο Κωδικός Πληρωμής 

Ασφαλιστικής), δεν εμφανίζεται ο κωδικός πληρωμής της ασφαλιστικής  

και εάν επιλέξετε το τρίτο (Να ΜΗΝ εμφανίζεται ο Κωδικός Πληρωμής 

Γραφείου) δεν εμφανίζεται ο κωδικός πληρωμής γραφείου. 

Είναι και τα τρία αρνητικά δικαιώματα και αν δεν είναι κανένα 

επιλεγμένο τότε εμφανίζονται και οι τρεις επιλογές κανονικά.  

Προσφορές 

 

Εάν είναι επιλεγμένο αυτό το πεδίο δεν θα εμφανίζεται ο κωδικός του 

συνεργάτη στις προσφορές. 

Στην καρτέλα του συνεργάτη υπάρχει η ενότητα χρεοπιστωτική εικόνα. 

 

Μέσα σε αυτή την καρτέλα καταγράφεται κάθε φορά όποιο συμβόλαιο 

χρεώνεται στον συνεργάτη. Δηλαδή φαίνεται πόσα χρήματα χρωστάει 

ο πελάτης κ κατ’ επέκταση ο συνεργάτης.  

Κάθε φορά που εισπράττεται ένα συμβόλαιο πιστώνεται. Με λίγα λόγια 

φαίνεται η χρέωση, η πίστωση και κατά επέκταση το υπόλοιπο για το 

σύνολο των συμβολαίων του συνεργάτη. 

Χρεοπιστωτική εικόνα prepaid  
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Το αντίστοιχο της χρεοπιστωτικής εικόνας του συνεργάτη αλλά για 

τους συνεργάτες που είναι δηλωμένοι στο πληρώνω-τυπώνω. 

 

Αρχεία 

 

Στο πεδίο αυτό έχετε  τη δυνατότητα να ανεβάσετε οποιοδήποτε αρχείο 

αφορά τον συνεργάτη, είτε επιλέγοντας το αρχείο από το σημείο που 

το έχουμε αποθηκεύσει, είτε γράφοντας το url του αρχείου. Στο πεδίο 

Περιγραφή αρχείου, γράφετε μία περιγραφή του αρχείου (δεν 

χρησιμοποιείται σύμβολα) και πατώντας Αποθήκευση είναι έτοιμο. 

 

Πατώντας Συνεργάτες, Αναζήτηση από το μενού, μπορείτε να δείτε όλη 

την εικόνα για το πλαφόν των συνεργατών. 
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Παράδειγμα: ο χρήστης demo1 έχει 5000€ πλαφόν, έχει υπόλοιπο 5000€ 

και προς πληρωμή 0€ (γιατί δεν έχει εκτυπώσει συμβόλαιο). Έχει 15 

ημέρες, έχει πληρώνω –τυπώνω 0€. 

 

Αν ο συγκεκριμένος συνεργάτης πάει να εκτυπώσει ένα συμβόλαιο 100€ 

τότε στο προς πληρωμή θα λέει 100€ και το υπόλοιπό του θα έχει γίνει 

4900€. 

Συμπερασματικά το ποσό του προστιθέμενο με το ποσό του Προς 

πληρωμή πρέπει το άθροισμα να ίσο με το πλαφόν. 

 

Στην καρτέλα αναζήτησης του συνεργάτη έχουμε τη δυνατότητα να 

εξάγουμε δεδομένα σε excel 

 

να εκτυπώσουμε 

 

να στείλουμε sms 

 

 ή email 
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Είτε επιλέγοντας συγκεκριμένους συνεργάτες που θέλετε, είτε 

επιλέγοντας  όλους τους συνεργάτες κλικάρωντας το κενό κουτάκι που 

είναι δίπλα στον κωδικό για τους συνεργάτες  

 

 

Περιεχόμενα 

5.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

Για  να δημιουργήσουμε ένα νέο συνεργάτη επιλέγουμε από το μενού 

Συνεργάτες, Νέος Συνεργάτης 

 

Μεταφέρεστε σε μία νέα οθόνη, όπου εκεί θα καταχωρήσετε τα στοιχεία 

του συνεργάτη. 
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Τα πεδία Κωδικός, Επωνυμία και Τύπος είναι υποχρεωτικά. 

Στο πεδίο Κωδικός, μπορείτε είτε να καταχωρήσετε ένα κωδικό που 

θέλετε είτε, να αφήσετε τον συστημικό κωδικό που παράγει το 

λογισμικό.  

 

 

 

Στο πεδίο Επωνυμία θα βάλετε το Ονομ/μο του Συνεργάτη. 

 

Στο πεδίο Username καταχωρείται ένα σύντομο όνομα με λατινικούς 

χαρακτήρες και μικρά γράμματα, χωρίς σύμβολα όπου αυτό θα 

χρησιμοποιεί ο χρήστης για να εισάγεται στο wish. 
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Στο πεδίο Γραφείο/Υποκατάστημα θα επιλέξετε σε ποιο γραφείο ανήκει 

ο χρήστης (εάν υπάρχουν παραπάνω από ένα) 

 

Στο πεδίο Τύπος, θα βάλετε τον τύπο του συνεργάτη πχ Ασφαλιστής, 

Γραμματεία κτλ.  

 

Πατώντας Αποθήκευση έχετε δημιουργήσει τον Νέο Συνεργάτη 

 

 

Αυτόματα μεταφέρεστε σε μία νέα σελίδα με τα καταχωρημένα στοιχεία 

του Συνεργάτη. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να συμπληρώσετε τα 

υπόλοιπα στοιχεία (πλαφόν, ΑΦΜ, email κτλ). 

 

Περιεχόμενα 

6.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  

Για να καταχωρήσουμε προμήθειες στην περίπτωση που δεν θέλουμε 

το σύστημα να υπολογίζει ειδικά την εισερχόμενη από τη γέφυρα, 

επιλέγουμε από το μενού προμήθειες και εισαγωγή. 
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Πατώντας εισαγωγή μεταφερόμαστε στην οθόνη του πίνακα των 

προμηθειών. 

 

 Σε αυτή την οθόνη καταχωρήσουμε τις εισερχόμενες και τις 

εξερχόμενες προμήθειες. 

Εισερχόμενες είναι αυτές που παίρνει το γραφείο από την ασφαλιστική 

και εξερχόμενες είναι αυτές που παίρνουν οι συνεργάτες.  

 

Κάνοντας κλικ στην στήλη ομάδα προμηθειών μπορούμε να δούμε τα 

επίπεδα των συνεργατών και του Γραφείου. Το επίπεδο γραφείο είναι οι 

εισερχόμενες προμήθειες.  
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Για τις εισερχόμενες προμήθειες υπάρχει μόνο ένα επίπεδο, ενώ όλα τα 

υπόλοιπα είναι διαφορετικά επίπεδα εξερχόμενων συνεργατών, γιατί 

κάθε συνεργάτης μπορεί να παίρνει και διαφορετικές προμήθειες. 

Επιλέγω τον κλάδο, την εταιρία, και στην τελευταία στήλη βάζω την 

ημερομηνία από όπου θέλω να ισχύουν οι προμήθειες. 

 

Αφού καταχωρήσω την ημερομηνία πατάω μία φορά το ΟΚ για να  

σεταριστεί η ημερομηνία που θέλω να ισχύουν οι προμήθειες και άλλη 

μία φορά το ΟΚ για να εμφανιστούν όλες οι καλύψεις της εταιρίας. 

 

 Βάζω το ποσοστό της προμήθειας επί της % στο πρώτο κουτάκι και 

πατώντας το εικονίδιο copy, ενημερώνονται όλες οι προμήθειες με αυτό 

το ποσοστό.  
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Εάν σε κάποιες επιμέρους καλύψεις έχω διαφορετική προμήθεια την 

αλλάζω με το χέρι. 

Ένας τρόπος διευκόλυνσης για να μην ψάχνετε την ονομασία των 

προμηθειών είναι να πατήσετε στο πληκτρολόγιο το κουμπί Ctrl 

(CONTROL) και ταυτόχρονο το πλήκτρο F, ώστε να ανοίξει ένα 

παράθυρο στο browser αναζήτησης, απ όπου μπορείτε να γράψετε το 

προς αναζήτηση κείμενο και να το βρει.  

Εάν τα ίδια ποσοστά θέλω να περιλαμβάνονται και μέσα στα πακέτα 

της ασφαλιστικής, τότε κλικαρω την επιλογή όλα τα πακέτα και πατάω 

αποθήκευση. 

  

Με αυτό τον τρόπο έχουν σεταριστεί όλες οι χρήσεις.  

 

Εάν όμως θέλω να σετάρω διαφορετική προμήθεια σε κάποια χρήση πχ 

στα ΕΙΧ τότε, θα επιλέξω από τη χρήση ΕΙΧ, θα ξαναβάλω την 

ημερομηνία που είχα σετάρει τα προηγούμενα (πολύ σημαντική κ 

προσοχή η ημερομηνία σεταρίσματος) και πατάω μία φορά το ΟΚ. 
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Γυρίζει ο loader στο πρόγραμμα περιήγησης (δηλαδή η σελίδα φορτώνει 

τις επιλογές  μου) και μόλις τελειώσει, ξαναπατάω πάλι ΟΚ.  

Βάζω πάλι το ποσοστό που θέλω (επιλέγω πάλι Όλα τα πακέτα) και 

πατάω Αποθήκευση.  

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να σετάρετε όποια χρήση θέλετε.  

Σε όσες χρήσεις δεν έχετε σετάρει προμήθεια, το σύστημα θα υπολογίζει 

την προμήθεια με βάση το σετάρισμα που κάνατε αρχικά για Όλες τις 

Χρήσεις.  

Σημείωση: Η εισερχόμενη προμήθεια υπολογίζεται πάντα επί των 

καθαρών ασφαλίστρων, ενώ οι εξερχόμενες μπορούν να σεταριστούν 

είτε επί των Καθαρών είτε, επί της εισερχόμενης.  

 

Περιεχόμενα 

6.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΖΩΗΣ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

Από το μενού επιλέγετε προμήθειες, εισαγωγή και εμφανίζεται η οθόνη 

των προμηθειών. 
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Για να σετάρετε εισερχόμενες προμήθειες στον κλάδο ζωής  επιλέγετε 

από την Ομάδα Προμηθειών, το Γραφείο. 

 

Επιλέγετε την εταιρία που θέλετε και εμφανίζονται οι καλύψεις της 

εταιρίας. 

  

Στη συνέχεια σετάρετε την ημερομηνία που θέλετε. Στην οθόνη αυτή δεν 

υπάρχει δίπλα στην ημερομηνία κουμπί ΟΚ, γι αυτό το λόγο όταν 

σετάρετε την ημερομηνία και εμφανίζεται το ημερολόγιο πατάτε πάνω 

στην ημερομηνία που θέλετε να σετάρετε, για να πάρει όλη την 

ημερομηνία κανονικά και η σελίδα ξαναφορτώνει. Έτσι σετάρετε την 

ημερομηνία.  
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Κατόπιν πατάτε πάλι στο πεδίο της ημερομηνίας μία φορά, εμφανίζεται 

το ημερολόγιο και πατάτε πάνω στην ημερομηνία που έχω σετάρει και 

εμφανίζονται οι καλύψεις της εταιρίας. 

 

Το Προμήθεια 1ο, το Προμήθεια 2ο κτλ, δηλώνουν τα έτη. Δηλαδή 

πρώτο έτος, δεύτερο κτλ. 

Επειδή υπάρχει η ιδιαιτερότητα στον κλάδο ζωής να έχετε διαφορετική 

προμήθεια κάθε χρόνο, εάν έχετε ίδια προμήθεια θα έρθετε στο πρώτο 

πεδίο θα βάλετε το ποσοστό που θέλετε και πατώντας copy value θα 

γεμίσουν όλα τα πεδία με το ποσοστό. 
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Όπου χρειάζεται διαφορετική προμήθεια το διορθώνετε χειροκίνητα.  

Εάν θέλετε η προμήθεια αυτή να υπολογίζεται σε όλα τα πακέτα, 

επιλέγετε το κουτάκι «Όλα τα πακέτα» κ πατάτε Αποθήκευση. 

 

Με τις ίδιο τρόπο σετάρετε κ τις εξερχόμενες προμήθειες επιλέγοντας 

την ομάδα προμηθειών που θέλετε.  

 

Περιεχόμενα 

7.1 ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Για να εισπράξετε ένα συμβόλαιο επιλέγετε από το μενού συμβόλαιο – 

αναζήτηση. Βάζετε όποιο κριτήριο θέλετε  (πχ αριθμό κυκλοφορίας κτλ) 

και στο πεδίο Κατ. κίνησης βάζετε ανεξόφλητα και βρίσκεται το 

συμβόλαιο που θέλετε.  
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Επιλέγετε το συμβόλαιο που θέλετε να εισπράξετε (ή τα συμβόλαια, 

δηλαδή περισσότερα από ένα) και πατάτε το εικονίδιο «Είσπραξη». 

 

Στην οθόνη που εμφανίζεται θα διαλέγετε τον τρόπο είσπραξης που 

θέλετε. Από προεπιλογή είναι επιλεγμένος ο τραπεζικός λογαριασμός. 

Εάν θέλετε μπορείτε να το αλλάξετε. 

 

 



MANUAL WISH by esecretary 

 

Αντιγράφετε (copy) το ποσό του συμβολαίου που αναγράφετε στο πεδίο 

Ποσό και το επικολλάτε (paste) στο ποσό της τράπεζας που θέλετε και 

πατάτε Αποθήκευση.  

  

 

 

Μετά την Αποθήκευση εμφανίζεται η οθόνη με την πληρωμή. 

 

Υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης Συγκεντρωτικής Απόδειξης, όπου 

εκτυπώνονται σε Α4 δύο αποδείξεις. Μία για το γραφείο κ μία για τον 

πελάτη. 

 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εάν έχετε κάνει ταμειακή με πολλά 

συμβόλαια, πολλούς πελάτες να εκτυπώσετε Αποδείξεις Ανά Πελάτη. 
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Εάν για κάποιο λόγο, έχει γίνει κάτι λάθος η απόδειξη μπορεί να 

Ακυρωθεί, από το κουμπί Ακύρωση Απόδειξης. Από τη στιγμή που θα 

ακυρώσετε ένα συμβόλαιο το status του συμβολαίου γυρνάει πάλι σε 

Ανεξόφλητο.  

 

 

Μπορείτε επίσης να κάνετε είσπραξη με συμψηφισμό (μικτά μείον 

προμήθεια).  

Επιλέγετε το συμβόλαιο που θέλετε, πατάτε είσπραξη, επιλέγετε τον 

τρόπο είσπραξης,  γράφετε το ποσό στα δύο πεδία (ποσό και τραπεζικός 

λογαριασμός) και επιλέγετε το πεδίο Συμψηφισμός. 

 

 

Πατάτε Αποθήκευση και αυτόματα δημιουργείται μία είσπραξη με 

συμψηφισμό.  

Αν μεταβείτε  στο ταμείο και αναζητήσετε την ταμειακή θα δείτε σε μία 

γραμμή την είσπραξη του συνεργάτη και στην από κάτω την πληρωμή 

της προμήθειας του. 

 

Είσπραξη με πολλαπλούς τρόπους.  



MANUAL WISH by esecretary 

 

Το πρόγραμμα σας παρέχει τη δυνατότητα είσπραξης με πολλαπλούς 

τρόπους. Αυτό μπορεί να γίνει σε περίπτωση που ο συνεργάτης έχει 

καταθέσει ένα ποσό στην τράπεζα και τα υπόλοιπα σε μετρητά.  

Σε αυτή την περίπτωση επιλέγετε στον Τρόπο Είσπραξης κ τους δύο 

τρόπους. Μετρητά και Τραπεζικό Λογαριασμό. 

. 

Στο πεδίο «ΜΕΤΡΗΤΑ», «Ποσό» βάζετε το ποσό που σας έδωσε σε 

μετρητά  

 

Και στο  πεδίο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ, βάζετε το ποσό που κατέθεσε στην 

τράπεζα. 

 

Πατάτε Αποθήκευση.  
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Εάν αναζητήσετε από το Μενού, Ταμείο, Αναζήτηση την ταμειακή θα 

βλέπετε πλεόν στον τρόπο συναλλαγής το λεκτικό «ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ 

ΤΡΟΠΟΙ».  

Πατώντας το μολυβάκι για επεξεργασία της ταμειακής 

 

Θα δείτε ποιο ποσό πληρώθηκε με μετρητά και ποιο στην τράπεζα. 

 

 

Περιεχόμενα 

7.2 ΤΑΜΕΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Για να πληρώσετε ένα συμβόλαιο ή πολλά συμβόλαια σε μία 

ασφαλιστική εταιρία επιλέγετε από το μενού συμβόλαια – αναζήτηση. 

Στην οθόνη που ανοίγει επιλέγετε την ασφαλιστική εταιρία που θέλετε.  

 

Βάζετε εάν θέλετε και ημερομηνία έναρξης (για να μειωθεί το εύρος των 

αποτελεσμάτων). Στο πεδίο Ασφ/ρα Εταιρειών επιλέγετε ΜΗ 

ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ. 
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 και στη συνέχεια πατάτε Αναζήτηση.  

Επιλέγετε το συμβόλαιο ή συμβόλαια που θέλουμε να πληρώσετε  στην 

ασφαλιστική με βάση την ταμειακή που έχετε κάνει στην ασφαλιστική 

εταιρία.  

Προς διευκόλυνση σας, εάν τα αποτελέσματα αναζήτησης είναι πολλά 

μπορείτε πατώντας στο πληκτρολόγιο το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο 

F να ανοίξει εάν αναδυόμενο παράθυρο στο browser και να 

πληκτρολογήσετε εκεί τον αριθμό του συμβολαίου που αναζητάτε ώστε 

να σας μεταφέρει κατευθείαν στο συμβόλαιο και να μην 

ανεβοκατεβάζετε την οθόνη.  

Αφού έχετε επιλέξει τα συμβόλαια που θα πληρώσετε πατάτε το 

εικονίδιο  Πληρωμή. 

 

Στην οθόνη της πληρωμής από προεπιλογή είναι επιλεγμένο το πεδίο 

«Με συμψηφισμό», γιατί οι περισσότερες πληρωμές προς τις 

ασφαλιστικές εταιρίες γίνονται με συμψηφισμό. Εάν για οποιοδήποτε 

λόγο η πληρωμή είναι μικτά, απλά το αποεπιλέγετε.   

 

Επίσης επειδή οι πληρωμές προς την ασφαλιστική γίνονται μέσω 

τράπεζας είναι προεπιλεγμένος και ο συγκεκριμένος τρόπος πληρωμής. 



MANUAL WISH by esecretary 

 

Αντιγράφετε το ποσό πληρωμής και το βάζετε στο πεδίο «Ποσό» του 

τραπεζικού λογαριασμού που θέλετε. 

 

Εμφανίζονται στο πεδίο Κινήσεις, αναλυτικά τα συμβόλαια που έχετε 

επιλέξει. 

 

 

Για να ολοκληρωθεί η πληρωμή πατάτε αποθήκευση. 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να διαγράψετε την ταμειακή πατάτε 

το πορτοκαλί κουμπί «Ακύρωση Απόδειξης» ώστε να διαγραφεί η 

απόδειξη. 

 

Μπορείτε ακόμα να εκτυπώσετε την απόδειξη από το κουμπί Εκτύπωση. 

 

Για να δείτε την ταμειακή μπορείτε να πάτε από το μενού στο Ταμείο, 

να βάλετε όποιο κριτήριο αναζήτησης θέλετε και πατώντας αναζήτηση 

θα δείτε την εγγραφή με τα εξής στοιχεία: 

Το είδος της πληρωμής, Πληρωμή / Εταιρία 
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Την εταιρία που έγινε η πληρωμή από το πεδίο Επωνυμία 

 

Το ποσό πληρωμής από το πεδίο Πίστωση 

 

Και τον τρόπο συναλλαγής πχ εάν είναι τράπεζα θα δείτε το όνομα της 

τράπεζας 
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Περιεχόμενα 

7.3 ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Για να εισπράξετε προμήθειες από μία ασφαλιστική εταιρία (δηλαδή 

προμήθειες που σας πλήρωσε μία ασφαλιστική-εισερχόμενες) επιλέγετε 

από το μενού Προμήθειες και αναζήτηση.  

 

Στο νέο παράθυρο που ανοίγει συμπληρώνετε στο πεδίο Εταιρία την 

ασφαλιστική εταιρία. 

 

Στο πεδίο Προμήθεια Γραφείου επιλέγετε το ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΑ και 

πατάτε Αναζήτηση.  



MANUAL WISH by esecretary 

 

 

Εμφανίζονται  όλα τα συμβόλαια που δεν έχουν εισπραχθεί οι 

προμήθειες τους από την ασφαλιστική εταιρία. 

Προς διευκόλυνσή σας, αν θέλετε να επιλέξετε πολλά συμβόλαια μαζί, 

μπορείτε πατώντας από το πληκτρολόγιο το πλήκτρο Ctrl (Control) και 

το πλήκτρο F μαζί, να ανοίξει ένα παράθυρο αναζήτησης στο browser 

και εκεί μπορείτε να γράψετε τον αριθμό συμβολαίου και να σας 

μεταφέρει κατευθείαν σε αυτό, χωρίς να ανεβοκατεβάζετε συνέχεια την 

οθόνη. 

Επιλέγετε το συμβόλαιο ή τα συμβόλαια που θέλετε και πατάτε το 

εικονίδιο «Είσπραξη». 

 

 Μεταφέρεστε στην οθόνη Είσπραξη από προμήθειες. 
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Στο πεδίο Ποσό εμφανίζεται το σύνολο προμηθειών για τα συμβόλαια 

που έχετε επιλέξει. 

 

Στο πεδίο Τρόπος Είσπραξης επιλέγετε τον τρόπο που θέλετε (συνήθως 

είναι Τραπεζικός Λογαριασμός) 

 

Αντιγράφετε το ποσό και κάνετε επικόλληση (προς αποφυγή λαθών) 

στο πεδίο «Ποσό» του τραπεζικού λογαριασμού που θέλετε. 

 

Πατάτε Αποθήκευση. 

Για να αναζητήσετε την ταμειακή, πατάτε στο μενού την επιλογή Ταμείο 

και μπορείτε να την βρείτε με όποιο κριτήριο θέλετε. 

Στο πεδίο Εικόνα Ταμείου (Εισπράξεις/Πληρωμές), θα δείτε την ανάλυση 

της είσπραξης. 

Στο είδος θα αναγράφεται ΕΙΣΠΡΑΞΗ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ,  
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Στο πεδίο Επωνυμία η ασφαλιστική εταιρία 

 

στο πεδίο Χρέωση το ποσό της είσπραξης  

 

και στον τρόπο συναλλαγής την τράπεζα 

 

Εάν θέλετε να δείτε την είσπραξη, επιλέγετε από το μενού Ταμείο, 

αναζητάτε την ταμειακή με όποιο κριτήριο θέλετε. 

Μπορείτε να ακυρώσετε την ταμειακή από το κουμπί Ακύρωση 

Απόδειξης και να διαγραφεί από το σύστημα. 
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Περιεχόμενα 


