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Πρόλογος 

 
Το εγχειρίδιο αυτό συντάχθηκε με κύριο γνώμονα να δώσει τις βασικές οδηγίες για να ξεκινήσετε την 
χρήση της εφαρμογής OpenSky2 
 
Δεν εμβαθύνει υπερβολικά καθώς κάτι τέτοιο θα είχε συνέπεια την αύξηση των σελίδων, δυσκολεύοντας 
την ανάγνωσή του. 

 
Αντιθέτως γίνεται προσπάθεια να δοθούν οι αρχικές οδηγίες ώστε να μπορέσετε να κατανοήσετε την δομή 
της εφαρμογής και τον τρόπο χρήσης της. 
 
Η εφαρμογή σχεδιάστηκε έτσι ώστε οι περισσότερες λειτουργίες να είναι εύκολες χωρίς να χρειάζεται 
μεγάλος χρόνος εκμάθησης και εξοικείωσης με το περιβάλλον εργασίας. 
 
Η εφαρμογή εγκαθίσταται με πολλές εταιρίες προφίλ διαθέσιμες αλλά είναι πολύ εύκολο ο χρήστης να 
εισάγει ή/και να τροποποιήσει δεδομένα. 
Όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ρυθμίσεις θα είστε σε θέση να εκτελείτε χρονοβόρες εργασίες σε 
ελάχιστα λεπτά με πολύ μειωμένη την πιθανότητα λάθους. 
 
Ξεκινήστε με τις βασικές δυνατότητες όπως ο υπολογισμός κοπών και η βασική κοστολόγηση. Καθώς 
μαθαίνετε το πρόγραμμα θα χρησιμοποιείτε συνεχώς περισσότερο τις ποιο προχωρημένες λειτουργίες.  
 
Οι νέες δυνατότητες της εφαρμογής παρουσιάζονται στο κανάλι της στο youtube 
 
Ευχόμαστε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εταιρίας σας. 
 

 
Ο προγραμματιστής 

 
Όμηρος Παπαδόπουλος 
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Α) Τα βασικά προγράμματα του πακέτου 

 
Η εφαρμογή OpenSky αποτελείται από 4 βασικά προγράμματα: 

 
OpenSky2 Η βασική εφαρμογή διαχείρισης πελατολογίου 

 
Υλικά Επεξεργασία υλικών (προφίλ, εξαρτήματα, τζάμια κ.λπ.) 

 
Σχέδια Διαχείριση κατασκευών, σχεδίαση νέων, ρύθμιση τιμοκαταλόγων 

 
Ρυθμίσεις Γενικές ρυθμίσεις εφαρμογής (Στοιχεία εταιρίας, κείμενα…) 

 
Η βασική εφαρμογή είναι η 
OpenSky2 η οποία εκκινεί από το 
αντίστοιχο εικονίδιο στην επιφάνεια 
εργασίας:   
 
Αν δεν επαρκεί η ανάλυση της 
οθόνης το δεξί τμήμα είναι κρυμμένο 
και εμφανίζεται όταν πλησιάσουμε 
τον δείκτη του mouse στο δεξί τμήμα 
του παραθύρου της εφαρμογής.  
Αν η ανάλυση είναι μεγαλύτερη από 
1024Χ768, διαμορφώστε το μέγεθος 
του παραθύρου έτσι ώστε να είναι 
πάντα ορατό το δεξί τμήμα. (όπως 
στην εικόνα)  
 

Εκεί εμφανίζονται σημαντικές πληροφορίες όπως το πλήθος και το είδος των κατασκευών της επιλεγμένης 
εργασίας, η ενεργή περίοδος κ.α. 
Η εκκίνηση των άλλων εφαρμογών μπορεί να γίνει είτε από τα πλήκτρα της βασικής εφαρμογής ή 
απευθείας από τα αντίστοιχα εικονίδια αν υπάρχουν στην επιφάνεια εργασίας. Καθώς η εφαρμογή είναι 
παραθυρική δεν υπάρχει πρόβλημα να είναι ανοιχτά ταυτόχρονα τα τμήματα που επιθυμούμε π.χ. 
Πρόγραμμα Βασικό και Υλικών 
Αυτό διευκολύνει για παράδειγμα στην εισαγωγή νέων υλικών και άμεσο έλεγχο τους 
Η θέση και το μέγεθος της εφαρμογής αποθηκεύονται αυτόματα κατά την έξοδο και επανέρχονται κατά την 
επανεκκίνηση της. 
 
Ολόκληρη η εφαρμογή βρίσκεται σε έναν φάκελο, ο default κατά την εγκατάσταση είναι C:\OpenSky2 . Η 
αποθήκευση αυτού του φακέλου σε εξωτερικό μέσο (π.χ. flash stick)  εξασφαλίζει την πολύ εύκολη 
επαναφορά σε περίπτωση βλάβης του σκληρού δίσκου, format κ.λπ. 
Η μεταφορά του προγράμματος γίνεται αντιγράφοντας αυτόν τον φάκελο στον σκληρό δίσκο C του νέου 
υπολογιστή. Ακολούθως πρέπει να εγκατασταθούν οι drivers κατεβάζοντας από την ιστοσελίδα: 
Κατέβασμα: Αρχεία: Full Runtime Drivers for OpenSky 
Χειροκίνητα θα πρέπει να τοποθετηθούν οι συντομεύσεις στην επιφάνεια εργασίας. 
Τέλος θα ζητηθεί κωδικός ενεργοποίησης την 1η φορά εκτέλεσης. Αν έχει εισαχθεί ο SuperKey η 
ενεργοποίηση θα γίνει αυτόματα μέσω internet 
 
Απαιτήσεις Η/Υ 
Η εφαρμογή μπορεί να εκτελεστεί σε οποιαδήποτε έκδοση των windows (XP, 7, 8, 10,11) Αρκεί ένας 
υπολογιστής από το 2010 και μετά με τουλάχιστον 2GB Ram 
Η ελάχιστη επιτρεπτή ανάλυση οθόνης είναι 1024Χ768 
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Β) Γενική παρουσίαση της εφαρμογής 

 
1. Βασική εφαρμογή OpenSky2  
 
Η αρχική οθόνη της εφαρμογής αποτελείται από 4 τμήματα: 

 
Πελάτες – Εργασίες – Κατασκευές + Δεξί τμήμα με πληροφορίες και πλήκτρα 

Υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής απεριόριστου αριθμού πελατών. Κάνοντας κλικ σε κάποιο πελάτη 
εμφανίζονται στο κάτω παράθυρο οι εργασίες του (προσφορές και παραγγελίες). Η κάθε μια από αυτές είναι 
ανεξάρτητη και πατώντας πάνω της εμφανίζονται δεξιά οι κατασκευές που έχει. Στην παραπάνω εικόνα, ο 
πελάτης ‘Παπαδόπουλος Κώστας’ έχει 6 εργασίες. Από αυτές εμφανίζονται οι 5 κατασκευές της τελευταίας, 
με όνομα ‘Τελικά μέτρα’ 
Ο κωδικός σε πελάτες και εργασίες αποδίδεται αυτομάτως από την εφαρμογή και είναι μοναδικός, μη 
επαναλαμβανόμενος. 
 
Σε ολόκληρη την εφαρμογή συναντάμε τα πλήκτρα  
[Εισαγωγή] – [Μεταβολή] – [Διαγραφή] 
 
Πατώντας την εισαγωγή νέου         στους πελάτες θα ανοίξει η φόρμα εισαγωγής νέου πελάτη. Αυτομάτως 
μετά την καταχώρηση του θα εμφανιστεί η φόρμα εισαγωγής νέας εργασίας. Σε πελάτη που υπάρχει 
μπορείτε να εισάγετε νέα εργασία     
Κατόπιν εισάγονται σε αυτήν οι κατασκευές πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο εισαγωγής         στο τμήμα 
‘Κατασκευές’ 
 
Οι κατασκευές βρίσκονται χωρισμένες σε κατηγορίες για την ευκολότερη αναζήτηση. 
Πατώντας τα πλήκτρα στο επάνω τμήμα, εμφανίζονται οι κατασκευές που ανήκουν στην επιλεγμένη 
κατηγορία 
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Όταν επιλέξετε την κατασκευή που θα εισάγετε, πατήστε το πλήκτρο [ΟΚ] ή εναλλακτικά διπλό κλικ πάνω 
του (το διπλό κλικ ισχύει για επιλογή σε ολόκληρη την εφαρμογή) 
 
Θα εμφανιστεί η φόρμα καταχώρησης διαστάσεων και επιλογής υλικών 

 
 
Στις διαστάσεις εισάγεται πλάτος και ύψος ΠΑΝΤΑ σε χιλιοστά 
Η μετάβαση στο επόμενο γίνεται ή με το πλήκτρο Tab ή ευκολότερα με το πλήκτρο Enter. Αν η κατασκευή 
έχει σταθερά, μετά τις εξωτερικές διαστάσεις, είναι απαραίτητο να δηλωθούν και οι ενδιάμεσες: Άκρη 
κάσας – Κέντρο ταφ 
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Μετά την διαστασιολόγηση επιλέγετε την εταιρία και την σειρά προφίλ. Αυτομάτως θα εμφανιστούν τα 
προφίλ που ανήκουν σε αυτές.  
Μπορείτε να αλλάξετε υάλωση, να εισάγετε ρολό ή παντζούρι, κουνουπιέρα και πρόσθετα υλικά 
προσφοράς 
Αφού κάνετε τις επιλογές σας, πατήστε το πλήκτρο [ΟΚ] για καταχώρηση. 
Επιλέγοντας να εισάγετε επόμενη κατασκευή, η εφαρμογή ‘θυμάται’ τις επιλογές σας και εμφανίζονται σαν 
προεπιλογές διευκολύνοντας έτσι την γρήγορη και ασφαλή εισαγωγή 
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Όλα τα αποτελέσματα εμφανίζονται πατώντας το πλήκτρο εκτυπώσεων  
στην εργασία που έχετε επιλέξει  ή    (είναι το ίδιο) 
 
 

 
 
Πατώντας το κάθε πλήκτρο εμφανίζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα, αρχικά στην οθόνη και αν το 
επιλέξετε εκτυπώνονται 
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2. Διαχείριση υλικών  
 

 
 
Με το πρόγραμμα Διαχείρισης Υλικών επεξεργάζεστε όλα τα υλικά της εφαρμογής. 
Είναι χωρισμένο σε τμήματα, πατώντας στο καθένα εμφανίζονται τα πλήκτρα που ανήκουν σε αυτό. 
 
Η εφαρμογή OpenSky μπορεί να εγκατασταθεί με κάποιες εταιρίες προφίλ αλλά είναι πολύ εύκολη η 
εισαγωγή νέων και η μεταβολή των υφιστάμενων δεδομένων. 
 
Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι τεχνικοί υπολογισμοί κοπών σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν 
από το πρόγραμμα διαχείρισης υλικών. 
 
Αρχικά στα Κουφώματα > Εταιρίες προφίλ : Ενεργοποιήστε της εταιρίες και τις σειρές που σας 
ενδιαφέρουν. Τροποποιήστε την λίστα υαλώσεων.  
 
Για τα ρολά, τις κουνουπιέρες και τα παντζούρια η εφαρμογή μπορεί είτε να υπολογίσει αναλυτικά κοπές 
και κόστος ή να το εισάγει σαν έτοιμο προϊόν με αξία από τον τιμοκατάλογο 
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Γ) Τεχνικοί υπολογισμοί κοπών 

 
Οι κοπές στην εφαρμογή OpenSky υπολογίζονται από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των προφίλ σε 
συνδυασμό με το πάτημα. Έτσι όταν εισάγετε κάποια νέα προφίλ αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα για 
οποιοδήποτε τύπο κατασκευής. 
 
Στο παρακάτω παράδειγμα αναλύεται πως υπολογίζονται οι κοπές για την συγκεκριμένη κατασκευή: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αν τα προφίλ είναι PVC τότε στις διαστάσεις κάσας και φύλλου προστίθεται η κόλληση σε κάθε πλευρά 
(συνήθως 3 X 2 = +6 mm) 
 
Το ύψος των φύλλων υπολογίζεται αφαιρώντας από το Υ, 2 Χ (Κάσα – Πάτημα) 

 
 Κάσα: α=43   Φύλλο: α=57 

 
Πάτημα: 8mm 

(προκύπτει και από το 

σχήμα) : 43 – 35 = 8 

  
Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί 
στις διαστάσεις 
των προφίλ καθώς 
από αυτές 

προκύπτουν όλοι οι υπολογισμοί κοπών 
 

Το πλάτος του φύλλου προκύπτει υπολογίζοντας το κενό μεταξύ των φύλλων το οποίο δηλώνεται στην α 
διάσταση του μπινιού κατά το ½  
       
 
  
      Στην διπλανή εικόνα, το κενό φύλλων 

στο μπινί είναι 8mm 
 
Άρα η α διάσταση στο μπινί θα πρέπει 
να δηλωθεί α = 8/2 = 4 

 

 
Το ύψος του μπινιού υπολογίζεται βάση του ύψους του φύλλου μείων 2 φορές η β’ διάσταση του μπινιού 

(ύψος τάπας) 
 
Από την τομή επαφής φύλλου – ταφ προκύπτει ότι η απαραίτητη 
διάσταση για το ταφ είναι η ‘μύτη’ του δηλαδή στο συγκεκριμένο 
παράδειγμα α = 42 
 

Δίφυλλο ανοιγόμενο – ανακλινόμενο με 

σταθερό δεξιά 

 
Π: Πλάτος, Υ: Ύψος 

Πα: Άκρη κάσας – κέντρο ταφ 

Πβ: Κέντρο ταφ – Άκρη κάσας  

 



 

10 

Η εφαρμογή θεωρεί το ταφ σαν 2 κάσες κολλημένες με α=21mm η κάθε μια 
 
Η αφαίρεση για τον υπολογισμό του πλάτους φύλλου είναι: 
 
42/2 = 21 – Πάτημα 8mm = 13 
 
Το ύψος του ταφ υπολογίζεται Υταφ = Υ – (2 Χ Κάσα) 
Αν γίνουν επεξεργασίες των άκρων με φρέζα, οι κολώνες κόβονται σε μεγαλύτερη διάσταση. Αυτή η 
αύξηση δηλώνεται στις διαστάσεις c και d του ταφ 
 
Από τις διαστάσεις του φύλλου υπολογίζονται οι κοπές υάλωσης:  
Αφαιρείται 2 φορές (πάνω-κάτω, αριστερά δεξιά) η α διάσταση του φύλλου + τον αέρα υάλωσης (4-6mm) 
 
Σαν άσκηση, δοκιμάστε να υπολογίστε τις κοπές των φύλλων στο παρακάτω κούφωμα με τα προφίλ που 
αναφέρθηκαν  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι κοπές για τα πηχάκια είναι όπως αυτές των τζαμιών + 2 X [αέρας υάλωσης]. 
 
 
 

Συγκρίνετε τα αποτελέσματα με 
αυτά της εφαρμογής.  
Θα πρέπει να είναι όμοια! 
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Συρόμενα κουφώματα 
 
Η λογική υπολογισμού κοπών στα συρόμανα κουφώματα βασίζεται πάλι στις διαστάσεις των προφίλ. 
 
Έτσι το ύψος των φύλλων υπολογίζεται από τον τύπο: 
Υφύλλων = Υολικό – 2 Χ ( Αοδηγού – Πάτημα) 
 
Προσοχή στο πλάτος των φύλλων 
Κατά την εισαγωγή της κατασκευής σε παραγγελία, δεν ζητείται ο κωδικός γάντζου. 
Αυτό γιατί όλοι οι γάντζοι δηλώνονται μέσα στο φύλλο. 
Κάποιες εταιρίες αναφέρουν τους γάντζους τοίχου σαν αρμοκάλυπτρα 
Θα πρέπει να έχουν δηλωθεί πρώτα σαν προφίλ στην κατηγορία τους. 

 
 
Στο παραπάνω παράδειγμα, έχει επιλεγεί ο ίδιος κωδικός γάντζου επαλλήλου (ίσιος και στρογγυλός) γιατί 
δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Σαν γάντζος φύλλου χωνευτού δεν επιλέχθηκε κάτι γιατί δεν μπαίνει ΠΑΝΩ 
στο φύλλο κάποιο προφίλ. Αντίστοιχα έχουν επιλεχθεί τα αρμοκάλυπτρα που μπαίνουν όταν το φύλλο 
χρησιμοποιηθεί σε χωνευτό. Η Α διάσταση του γάντζου επηρεάζει το πλάτος του φύλλου! 
 
Επιλέξτε [ν] χωρίς πηχάκι αν είναι ενσωματωμένο στο φύλλο. 
 
Οι διαστάσεις e και f είναι διορθωτικοί συντελεστές για να υπολογιστούν ακριβώς οι κοπές αντίστοιχα στα 
τρίφυλλα και τα τετράφυλλα 
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Δ) Κοστολόγηση 

 
Ο υπολογισμός κόστους της παραγγελίας είναι ζωτικής σημασίας γιατί εκεί στηρίζεται η τιμολογιακή 
πολιτική της επιχείρησης. 
 
Οι τιμές στην τελική προσφορά υπολογίζονται με τους συντελεστές μικτού κέρδους που έχουν δηλωθεί επί 
του αθροίσματος κόστους πρώτων υλών. 
 
Κάνοντας διπλό κλικ πάνω σε μια κατασκευή που έχετε εισάγει (ή πατώντας το πλήκτρο [i]) εμφανίζεται η 
καρτέλα της κατασκευής: 

 
 
Στην στήλη ‘Κόστος’ αναγράφεται το άθροισμα των υλικών για την αντίστοιχη κατηγορία. Μπορείτε να 
μεταβάλετε τα κείμενα καθώς και τις τιμές. 
 
Ο αναλυτικός έλεγχος των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν γίνεται από: 
Εκτυπώσεις > [Υλικά κατασκευής] 
Στο πάνω τμήμα επιλέγεται την κατασκευή που θα γίνει ανάλυση του κόστους 
Αριστερά από τα πλήκτρα, εμφανίζονται μόνο τα υλικά της επιλεγμένης κατηγορίας 
Με αυτό το εργαλείο μπορείτε να εξετάσετε αναλυτικά την κοστολόγηση κάθε κατασκευής 
Παρόμοιας λειτουργικότητας είναι τα [Υλικά παραγγελίας] όπου με τον ίδιο τρόπο εμφανίζονται όλες οι α’ 
ύλες συνολικά της παραγγελίας ή της δέσμης. 
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Το κόστος των κουφωμάτων προκύπτει από το άθροισμα των Προφίλ, εξαρτημάτων, μηχανισμών και 
υαλώσεων 
 
Εξετάζοντας την κάθε μία κατηγορία αναλυτικά θα έχτε πλήρη εικόνα της ανάλυσης κόστους της κάθε 
κατασκευής και κατά επέκταση όλης της παραγγελίας 
 
Για λόγους απλότητας και ευκολίας χρήσης, η προεπιλογή των μηχανισμών είναι σαν σετ ώστε να μην είναι 
η αναγκαία η αναλυτική τους ρύθμιση.  
Αν και όταν το επιλέξετε, η εφαρμογή έχει την δυνατότητα αναλυτικού υπολογισμού, υπάρχουν τα 
δεδομένα από τις εταιρίες G-U και ROTO 
 
Οι δηλώσεις τιμών γίνονται από το πρόγραμμα διαχείρισης υλικών 
► Προφίλ 
Στα PVC δηλώνεται η αξία ανά μέτρο για κάθε χρώμα σε κάθε προφίλ 
Στα ALU αρκεί η δήλωση της αξίας του κιλού για κάθε χρώμα σε κάθε σειρά 
► Εξαρτήματα 
Υλικά > Κουφώματα: [Εξαρτήματα προφίλ] 
Στην μεταβολή του κάθε υλικού, υπάρχει το πεδίο ‘Αξία’ 
► Μηχανισμοί 
Υλικά > Μηχανισμοί: [Ανοιγόμενα] 
Σαν σετ, δηλώνετε το συνολικό άθροισμα του κόστους για κάθε είδος 
► Τζάμια 
Μεταβάλετε τα τζάμια που χρησιμοποιείτε περισσότερο αρχικά στην λίστα αλλάζοντας τον κωδικό, την 
αξία και το Ug 
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Υπολογισμός της φύρας προφίλ και ενσωμάτωση της στην προσφορά. 

 
Το κόστος της φύρας υπολογίζεται με δύο τρόπους: 
 
Α) Με ποσοστό επί των μέτρων κοπής 

Αν και δεν προσφέρει ακρίβεια αυτή η μέθοδος, είναι η γρηγορότερη καθώς δεν χρειάζεται να γίνει καμία 
πρόσθετη ενέργεια. Επιλέγεται όταν υπάρχει μεγάλος όγκος προσφορών και το χρώμα προφίλ είναι λευκό 
που σημαίνει ότι τα υπόλοιπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλη παραγγελία. 
Στις Ρυθμίσεις > Οικονομικά: Ποσοστό φύρας (%) 
Αν οριστεί τιμή >0 στον υπολογισμό υλικών για κάθε κατασκευή προστίθεται μια εγγραφή με την 
περιγραφή «Φύρα προφίλ» και αξία το κόστος των συνολικών μέτρων κοπής προφίλ επί του ποσοστού 
φύρας που ορίστηκε στις ρυθμίσεις. Έτσι το κόστος του κουφώματος περιλαμβάνει μια πρόσθετη 
επιβάρυνση που θεωρητικά προσεγγίζει την αξία της φύρας.  Συνήθως η τιμή είναι μεταξύ 4-7% 
 
Β) Υπολογισμός της φύρας με ακρίβεια και ενσωμάτωση στην προσφορά 

Με αυτή την μέθοδο υπολογίζεται με ακρίβεια το κόστος των υπολοίπων από την κοπή των προφίλ και η 
αξία τους μοιράζεται αναλογικά στις κατασκευές της προσφοράς. 
Θα πρέπει να γίνει βελτιστοποίηση: Εκτυπώσεις > Κοπές προφίλ : [Έναρξη] 
Στην λίστα των κωδικών προφίλ αρχικά είναι επιλεγμένα όλα. Μπορείτε να από-επιλέξετε τους κωδικούς 
προφίλ που δεν θέλετε να υπολογιστούν. 
Όταν ολοκληρωθεί η βελτιστοποίηση : [Βέργες]: Εμφανίζονται οι συνολικές βέργες προφίλ που 
απαιτούνται για την κοπή των προφίλ που επιλέχθηκαν. 
Πατώντας [Υπόλοιπο] η εφαρμογή υπολογίζει το κόστος των υπολοίπων και το μοιράζει σε κάθε 
κατασκευή αναλόγως του κόστους της. 
Όπως και με την προηγούμενη μέθοδο, προστίθεται μια εγγραφή με την περιγραφή «Φύρα προφίλ». Ακόμη 
και αν είχε ρυθμιστεί θεωρητικό ποσοστό φύρας, εφαρμόζοντας αυτή την μέθοδο αυτομάτως καταργείται η 
προηγούμενη. 
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Υπολογισμός της αξίας κατασκευής από τιμοκατάλογο 

Η αξία κατασκευής υπολογίζεται ταυτοχρόνως με δύο μεθόδους: Από το άθροισμα του κόστους των α’ 
υλών, όπως είδαμε προηγουμένως και από τιμοκατάλογο. 
Αυτός ο τρόπος χρησιμοποιείται από εκθέσεις και εταιρίες που δεν κατασκευάζουν κουφώματα αλλά τα 
προμηθεύονται έτοιμα. Επίσης είναι χρήσιμο σε κατασκευαστικές εταιρίες που έχουν διαμορφώσει 
συγκεκριμένους τιμοκαταλόγους πώλησης. 
Διευκρινίζοντας την έννοια τιμοκαταλόγου θα το αντιστοιχίσουμε με ένα φύλλο excel όπου η αξίες 
βρίσκονται σε έναν πίνακα Πλάτος Χ Ύψος όπως στο παράδειγμα: 

 
Ο οριζόντιος άξονας είναι το πλάτος και ο κάθετος το ύψος. Οι διαστάσεις αναγράφονται σε χιλιοστά 

 
Στις ρυθμίσεις > οικονομικά  
ορίζεται ο τρόπος λήψης τιμής: 

 
Η δημιουργία του τιμοκαταλόγου γίνεται με 2 βασικούς τρόπους: 
α) Αντιγραφή από Excel (επιλογή ορθογώνιου μαζί με τις διαστάσεις) και 

επικόλληση β) Ορίζοντας τις γωνιακές τιμές η εφαρμογή υπολογίζει όλες τις τιμές (Αυτόματο) 
 

 
Σε κάθε κατασκευή μπορεί να οριστεί ένας βασικός τιμοκατάλογος και για κάθε σειρά να οριστεί είτε 
προσαύξηση επί άλλου ή διαφορετικός (άλλος τιμοκατάλογος) όπως στην παραπάνω εικόνα. Σε αυτή την 
περίπτωση μπορούν να οριστούν διαφορετικοί κατάλογοι για κάθε ομάδα χρωμάτων (μέχρι 10) 

 
Σε σύνθετες κατασκευές μπορεί να ενεργοποιηθεί η επιλογή ‘Συνδυαστικός’. Σε αυτήν 
την περίπτωση το κάθε τμήμα υπολογίζεται σαν αυτόνομο και αθροίζονται για τον 
υπολογισμό της συνολικής αξίας. Στην πρόσθετη αξία ορίζεται το στάνταρτ ποσό που θα 
προστεθεί (ή θα αφαιρεθεί αν είναι αρνητικό) στο συνολικό ποσό. 
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Ε) Προσφορά 

 
Η εφαρμογή βασιζόμενη στο κόστος των κουφωμάτων το πολλαπλασιάζει επί τον συντελεστή κέρδους που 
επιθυμείτε σε κάθε κατηγορία ώστε να υπολογίσει την αξία πώλησης. Η ανάλυση φαίνεται για κάθε 
κατασκευή που έχει εισαχθεί στην καρτέλα της (βλέπε προηγούμενη εικόνα κάρτας κατασκευής) 
Έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε αυτές τις τιμές. 
Μπορείτε να αλλάξετε τα κείμενα που εμφανίζονται καθώς και τα σχόλια στο τέλος:  
Εργασίες: Μεταβολή: Σχόλια 
Για να εμφανιστεί στην προσφορά πρέπει να τσεκάρετε την επιλογή ‘Εκτύπωση’ 
 
Η έκδοση της προσφοράς γίνεται πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο από τις εκτυπώσεις 

 
Αν επιθυμείτε να περιέχει τις πληροφορίες για τις θερμοπερατότητες (για παράδειγμα για το πρόγραμμα 
‘Εξοικονομώ’) πριν πατήσετε το πλήκτρο ‘Προσφορά’ τσεκάρετε από δίπλα την επιλογή ‘CE’ 
 
Τα στοιχεία της εταιρίας σας δηλώνονται στις ρυθμίσεις 
Αναλυτικά τα στοιχεία του πελάτη εμφανίζονται μόνο στην 1η σελίδα. Σε κάθε επόμενη περιέχονται 5 
κατασκευές για όσες σελίδες χρειαστούν. Τελευταία εκτυπώνεται πάντα μια ανάλυση του κόστους καθώς 
και οι όροι της προσφοράς. 
 
Αποθήκευση σε μορφή PDF 
Θα πρέπει από τις ρυθμίσεις > Εκτυπωτές: Στην τελευταία επιλογή pdf πρέπει να δηλώσετε έναν ανάλογο 
driver (π.χ. Microsoft to PDF) Αν δεν έχετε εγκατεστημένο έναν, προτείνεται να κατεβάσετε τον PDF 
Creator (freeware) 
 



 

17 

ΣΤ) Έντυπα CE 

 
Στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις κοινοτικές οδηγίες, η εταιρία σας είναι υποχρεωμένη να εξάγει μαζί με τα 
παραστατικά πώλησης, την δήλωση επίδοσης. 
 
Εκτυπώσεις > [CE] > Δήλωση επίδοσης 

 
Τα σταθερά κείμενα πάνω/κάτω στο έντυπο δηλώνονται στις Ρυθμίσεις > Κείμενα: Δήλωση επίδοσης – CE 

 
Συμπληρώστε τα πεδία σύμφωνα με τα 
στοιχεία της εταιρίας σας διατηρώντας τις 
ίδιες σειρές! 
 
Στην καρτέλα [CE-1page] δηλώνετε τα 
στοιχεία για εκτύπωση CE ανά κούφωμα 

 
 
 
 
 
 Στο κουτάκι δίπλα από το CE 
 δηλώνετε την χρονιά πιστοποίησης σας 
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Ο συντελεστής θερμοπερατότητας Uw υπολογίζεται με ακρίβεια από την εφαρμογή βάση του εμβαδού των 
κουφωμάτων και της υάλωσης. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν δηλωθεί τα εξής στοιχεία: 
  

  Uf: Υλικά > Κουφώματα > Εταιρίες προφίλ: Uf  

  Ug: Υλικά > Κουφώματα > Υαλώσεις: Ug 
Στις παραπάνω φόρμες θα βρείτε τις δηλώσεις για τι άλλες τιμές: 
Κάθε σειρά προφίλ: Υδατοστεγανότητα, Αντοχή σε ανεμοπίεση, Αεροδιαπερατότητα 
Κάθε Υάλωση: Διαπ/τα ενέργειας, Μετάδοση φωτός, Ηχοπροστασία  
 
Υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης ανά σελίδα, με ανάλυση για κάθε κατασκευή καθώς και η συνοπτική 
παρουσίαση. Χωριστές δηλώσεις εξάγονται για ρολά και παντζούρια 
 
Ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης προϊόντος στην 1η στήλη σχηματίζεται από τον κωδικό εργασίας + 
Αύξων Αριθμό κατασκευής, εξασφαλίζοντας την μοναδικότητα του 

 
Ο κωδικός ταυτοποίησης τύπου προϊόντος σχηματίζεται ως εξής: 
 
► για κουφώματα: α.β.γ.δ.ε 
α. Αύξων αριθμός σειράς προφίλ 
β. Είδος: 1=μονοφυλλα, 2=δίφυλλα, 3=είσοδος, 4=φεγγίτης 

5=συρόμενο, 6=παντζούρι, 7=σταθερό, 8=άλλη κατασκευή (σύνθετη) 
γ. 1 πόρτα ( ύψος μεγαλύτερο από 1700mm) , 2 παράθυρο 
δ. Πλήθος σταθερών: π.χ. Αν δεν έχει σταθερά θα είναι = 0, αν είναι μονόφυλλο με σταθερό φεγγίτη ή 
σταθερό δεξιά θα είναι = 1 
ε. Αύξων αριθμός του χρώματος 
 
► για ρολά α.βγδ.εεζζηηθθ : 
α. Τύπος ρολού (ενιαίο=1, διαιρούμενο= πόσα τμήματα: 2,3,4)  
β. Εταιρία, γ. Σειρά, δ. Επικαθήμενο=0, Εξωτερικό=1 
εε. Κουτί, ζζ. Φυλλαράκι, ηη. Χρώμα, θθ. Κίνηση,  
 
► για παντζούρια α.0.βγ.δδ.εε.ζζ: 
α. Φύλλα αριθμός 
β. Εταιρία, γ. Σειρά,  
δδ. Κουτί, εε. Φύλλο, ζζ. Χρώμα  
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Ζ) Σύνδεση με ηλεκτρονικά μηχανήματα και εμπορικά πακέτα 

 
Στην πλήρη έκδοση της, η εφαρμογή OpenSky έχει την δυνατότητα εξαγωγής αρχείων προς ηλεκτρονικά 
μηχανήματα.  
Τα αρχεία αυτά περιέχουν την βελτιστοποιημένη λίστα κοπών προφίλ και τα μηχανήματα που τα 
χρησιμοποιούν μετακινούν αυτομάτως τις κεφαλές κοπής τους στην κάθε διάσταση. Εξασφαλίζουν έτσι 
γρηγορότερη διαδικασία μειώνοντας παράλληλα την πιθανότητα ανθρωπίνου λάθους. 
Ενδεικτικά εξάγονται αρχεία για τις εταιρίες Technik System, Emmegi, Elumatec, Mactech, FOM, Perici 
κ.α. 
Η ανάλυση των πρώτων υλών μπορεί να εξαχθεί επίσης σε αρχείο, τροφοδοτώντας εμπορικά προγράμματα 
και ERP 
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Η) Δικτυακή χρήση 

 
Ειδικά για τις προσφορές, η εφαρμογή έχει την δυνατότητα να εγκατασταθεί σε δίκτυο. Έτσι όλα τα 
τερματικά θα ‘βλέπουν’ το ίδιο πελατολόγιο ανεξάρτητα από την θέση εργασίας. 
Ο ένας υπολογιστής θα λειτουργεί σαν ‘server’ θα πρέπει να είναι σε λειτουργία για να μπορούν να 
επικοινωνούν οι άλλοι υπολογιστές (‘clients’) 
Σε περίπτωση που δεν θα μπορεί ένας client να επικοινωνήσει με τον server, στην έναρξη της εφαρμογής θα 
εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα που θα ειδοποιεί ότι η λειτουργία της εφαρμογής θα γίνεται σε τοπικό 
επίπεδο. Θα λειτουργήσει δηλαδή αλλά θα αποθηκεύει στον υπολογιστή που τρέχει. 
Η δήλωση ενός προγράμματος σαν client γίνεται από τις Ρυθμίσεις > Σύστημα: 

 
Τσεκάρετε [√] Ανεξάρτητοι φάκελοι και δηλώνετε τις διαδρομές όπως αυτές φαίνονται από τον υπολογιστή 
client προς τον server (στον οποίο θα πρέπει να έχει δηλωθεί φυσικά ο φάκελος C:\opensky2 σαν 
κοινόχρηστος read/write) 
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Θ) Επιλογή πολλαπλών εργασιών για υπολογισμό βελτιστοποίησης κ.α. 

 
Στο παράθυρο εργασιών τσεκάρετε στην στήλη C τις εργασίες που 
επιθυμείτε να ομαδοποιήσετε. 
Η εργασία θα πρέπει να μην είναι εκτελεσμένη (θα φαίνεται 
διαγραμμένη στην λίστα). Φυσικά μπορείτε να την μεταβάλετε και να 
την ορίσετε σαν μη εκτελεσμένη οπότε θα μπορείτε να την 
συμπεριλάβετε στην λίστα. 
Πάνω δεξιά εμφανίζεται το σύνολο των εργασιών που περιέχονται στην 
δέσμη: 

  
Ο μηδενισμός της δέσμης γίνεται από τις Λειτουργίες : [Μηδενισμός δέσμης] 

Κατόπιν με το πλήκτρο  εμφανίζεται το πάνελ εκτυπώσεων και δεξιά οι ονομασίες των 
εργασιών που ανήκουν στην δέσμη. 
Πατώντας για παράδειγμα [Κοπές προφίλ] η εφαρμογή θα επεξεργαστεί μαζικά όλες τις εργασίες που 
ανήκουν στην δέσμη.  
Φυσικά είναι δυνατή η επιλογή εργασιών από διαφορετικούς πελάτες. 
 
Η δέσμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων: 
Λειτουργίες : [Δέσμη] 
Επιλέξτε αριστερά το χρονικό εύρος και πιέστε [Αναζήτηση] 
Θα εισαχθούν αυτομάτως στην δέσμη όλες οι εργασίες που ανήκουν στο επιλεγμένο ημερολογιακό εύρος. 
Με το πλήκτρο [Στατιστικά] εμφανίζεται η συχνότητα των κατασκευών που περιέχονται ώστε να έχετε μια 
εκτίμηση των ειδών παραγωγής. 


