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Joomla!  έκδοση 1.5.X   &  VirtueMart έκδοση 1.1.X 

 

 

                       
 
 

 
 
 

Η χρήση των παρακάτω εφαρµογών, επεκτάσεων και ενθέτων έχουν δοκιµαστεί και προτείνονται για τους 
ακόλουθους περιηγητές (browsers) µε τον Adobe PDF viewer ενεργοποιηµένο : 
 
� Google Chrome 33.0.15X+ 

� Microsoft Internet Explorer 8+ 

� Mozilla Firefox 

� Opera  

� Safari 
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Καλώς ήρθατε στα εργαλεία ACS Web Tools για 
Joomla & VirtueMart! 

Τα εργαλεία ACS Web Business Tools για Joomla και VirtueMart από την ariston consulting είναι 
κατασκευασµένα µε στόχο να κάνουν την ζωή σας πιο εύκολη. 
 
Χρήστες των εφαρµογών αυτών είναι ηλεκτρονικά καταστήµατα (e-shops) τα οποία θέλουν να κάνουν ακριβή 
υπολογισµό στα µεταφορικά στην κάθε αποστολή προς τους πελάτες τους, την αυτόµατη δηµιουργία και 
εκτύπωση των ACS Vouchers, και να προσφέρουν ευκολία και ταχύτητα στους πελάτες τους. 
 
Συγκεκριµένα τα εργαλεία προσφέρουν την ακόλουθη λειτουργικότητα: 
 
1. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  και εντοπισµός κοντινότερου καταστήµατος (Store Locator)  
Ο επισκέπτης/πελάτης του τόπου σας  µπορεί να εισάγει την διεύθυνση του και να ενηµερωθεί για το 
κοντινότερο του ACS κατάστηµα. Στην συνέχεια, στην περίπτωση που βιάζεται µπορεί να επικοινωνήσει και 
να κατευθυνθεί στο κατάστηµα για παραλαβή του είδος του, ή να συνεννοηθεί για την παράδοση του.   
 
2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (Order Tracking)  
Ο επισκέπτης/πελάτης του τόπου σας µπορεί να εισάγει τον αριθµό αποστολής της ACS (Tracking) του 
δέµατος που περιµένει και να ενηµερωθεί ζωντανά κι online, για την πορεία της αποστολής του.   
 
3. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  (PDF Voucher)  
Ο διαχειριστής µπορεί εύκολα να δηµιουργήσει και να εκτυπώσει το κάθε PDF Voucher για την κάθε 
αποστολή του.   
 
4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  (Pricing Calculator)  
Το σύστηµα µπορεί εύκολα να υπολογίσει αυτόµατα τα ακριβή µεταφορικά για την κάθε αποστολή. Το 
σύστηµα περιλαµβάνει και παραµεθόριες περιοχές (δυσπρόσιτες περιοχές).   

 
Για όλα τα εργαλεία θα χρειαστούν τα ακόλουθα πεδία για την σωστή λειτουργία των εφαρµογών:  

 

  
Εάν δεν έχετε τους κωδικούς πρόσβασης δείτε το επόµενο κεφάλαιο µε τίτλο «Προϋποθέσεις για χρήση των 
εργαλείων ACS Web Tools για Joomla! & VirtueMart» 
 
Προσοχή! ∆ΕΝ χρειάζεται από-εγκατάσταση των εφαρµογών για να γίνει εγκατάσταση νέων εκδόσεων. Η 
επαν-εγκατάσταση γίνεται πάνω από προηγούµενες εγκαταστάσεις.  
 
Προσοχή! Η εφαρµογή αυτή περιλαµβάνει κωδικούς πρόσβασης και πρέπει να δοθεί πρόσβαση προσεχτικά. 
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Προϋποθέσεις για χρήση των ACS Web Tools για 
Joomla v.1.5 & VirtueΜart v.1.1.x 

 
Βασική προϋπόθεση για την χρήση των εργαλείων είναι να είστε επί πιστώσει πελάτης της ACS. Στην 
περίπτωση που δεν έχετε κωδικό πίστωσης, και θέλετε να αποκτήσετε, παρακαλούµε επικοινωνήσετε µε:   
 
� το κατάστηµα ACS της περιοχής σας, (κάντε κλικ εδώ για online αναζήτηση καταστήµατος),  

� µε τα κεντρικά της ACS στα τηλέφωνα 801 5001111 (από σταθερό µε αστική χρέωση) και 210 8190000,  

� µαζί µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@acscourier.gr για να σας αποσταλεί η σχετική αίτηση, 

� κάντε κλικ στην διεύθυνση https://www.acscourier.net/request-a-quote για να κάνετε αίτηση online. 

 
ACS Web Business Tools  

Η ACS σας δίνει τώρα τη δυνατότητα να εκµεταλλευτείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της, µέσω της 
ενσωµάτωσης νέων web εργαλείων στην ιστοσελίδα σας ή στο µηχανογραφικό σας πρόγραµµα (CMS).  

Αν είστε ήδη πελάτης µε κωδικό επί πίστωση και επιθυµείτε να κάνετε χρήση - ενσωµάτωση των εργαλείων 
αυτών στο µηχανογραφικό πρόγραµµα ή στην ιστοσελίδα σας, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε µε το 
κατάστηµα ή τον πωλητή που σας εξυπηρετεί ή µε τα κεντρικά της ACS στα τηλέφωνα 8015001111 (από 
σταθερό µε αστική χρέωση) και (0030) 210-8190000 ή επικοινωνώντας µαζί µας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση info@acscourier.gr  

Η διεύθυνση για τα Web Business Tools (αφορά µόνο τεχνικούς - ΙΤ - administrators µε κωδικό πρόσβασης 
στο site - ACS Connect) είναι: Services.acscourier.net  

Για να δείτε το διαφηµιστικό έντυπο του νέου αυτού εργαλείου που παρέχει η ACS επιλέξτε εδώ. 

Με τα νέα αυτά εργαλεία, τόσο οι Πελάτες σας όσο και οι εργαζόµενοι σας που ασχολούνται µε τις αποστολές 
courier, θα µπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στα παρακάτω δεδοµένα: 

 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  (Store Locator) 

 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (Order Tracking) 

 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  (PDF Voucher) 

 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  (Pricing Calculator) 
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Προϋποθέσεις για την λειτουργία των ACS Web Tools 
for Joomla! 

 

1. Τα στοιχεία στην καρτέλα πελατών σας θα πρέπει να είναι σωστά. 

Αυτό σηµαίνει πως πρέπει να υπάρχει στα ελληνικά, οδός , αριθµός, και ταχυδροµικός κώδικάς και σωστά 
επιλεγµένος νοµός και χώρα. 

 
  

2. Τα στοιχεία των προϊόντων σας πρέπει να περιλαµβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: 

Η µονάδα µέτρησης βάρους   
Η µονάδα µέτρησης βάρους θα πρέπει να είναι σε ΚΙΛΑ και όχι σε γραµµάρια ή άλλη µονάδα µέτρησης. 
Οι διαστάσεις πλάτος x µήκος x ύψος θα πρέπει να είναι δηλωµένες σε εκατοστά.  
Σωστό Παράδειγµα τιµών :  
Length: 100 (cm), Width: 200 (cm),  Height: 300 (cm) , Weight 10 (ΚG) 
 
Λανθασµένο Παράδειγµα τιµών : 
Length: 0.100 (cm), Width: 0.200 (cm),  Height: 0.300 (cm) , Weight 0.001 (ΚG) 
 
Προσοχή!  Στο Joomla 2.5 - VM2.X και όσον αφορά στις µονάδες µέτρησης Πλάτος/Μήκος/’Ύψος/Βάρος 

υπάρχει υποστήριξη µετατροπής αυτόµατης σε Εκατοστά (cm) και KG αντίστοιχα.  

Αυτό συµβαίνει µόνο στην έκδοση VM2.X ενώ στην 1.1.x του VirtueΜart δεν έχει τέτοια υποστήριξη και θα 

πρέπει να το κάνετε χειροκίνητα ή µε εντολή SQL κατευθείαν στην βάση.  

Στην έκδοση Joomla 1.5 VM 1.1.X υπάρχει ειδική οδηγία για Πλάτος/Μήκος/’Ύψος αφού θα πρέπει να είναι σε 

εκατοστά οι τιµές (10,20,30 κτλ) (το πεδίο µονάδας ∆ΕΝ λαµβάνεται υπόψιν) και αντίστοιχα το βάρος σε κιλά 

πχ 1.000 KG ή 0.500 KG (µισό κιλό). 

∆ιαστάσεις του κάθε προϊόντος  
Το κάθε είδος θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει και τις τρεις (3) διαστάσεις: 
Length X Width X Height   (Ύψος Χ Μήκος Χ Πλάτος) σε εκατοστά (centimeters) cm 
Σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρχει σε κάποιο είδος η σχετική πληροφορία η εφαρµογή βγάζει ενηµερωτικό 
µήνυµα και επιτρέπει στον επισκέπτη/αγοραστή να προχωρήσει µε την αγορά του και θα είναι στην εύθηνη 
του administrator να επικοινωνήσει µε τον πελάτη για ενηµέρωση κόστους αποστολής. 

Ο υπολογισµός µε βάση το βάρος ή το ογκοµετρικό βάρος γίνεται αυτόµατα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση το 
ΒΑΡΟΣ (πεδίο Weight) θα πρέπει να είναι συµπληρωµένο. 
Εάν και οι τρεις διαστάσεις είναι συµπληρωµένες τότε το πρόγραµµα θα υπολογίσει το ογκοµετρικό βάρος  

(Width*Length*Height)/5000=ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ. 
Ανάµεσα στο ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟ και ΒΑΡΟΣ πάντα το σύστηµα της ACS επιλέγει την µεγαλύτερη τιµή. 

Οπότε αν έχουµε ένα προϊόν µε τα εξής στοιχεία 
Width:20 cm 
Length:50 cm 
Height:10 cm 
έχει ογκοµετρικό βάρος: 2 kg. 
αλλά πραγµατικό βάρος: 1.8 kg. 
άρα η τιµή που θα δοθεί θα είναι για 2 kg.  
  



 
ACS Ο∆ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Extensions  
Joomla v1.5. and VirtueMart v1.1.X 

                    

 

 @riston consulting                                                  31/03/2014                                             Page 6 of 22 

1. Χρήση του “Store Locator” Joomla v.1.5 & 
VirtueΜart v.1.1.x 

1. Συνδεθείτε στο τµήµα της διαχείρισης του Joomla http://m-domain.gr/administrator 

 

2. Πατήστε στο Επεκτάσεις > ∆ιαχείριση Ενθεµάτων (Joomla 2.5) ή Επεκτάσεις> ∆ιαχείριση Ενθεµάτων 

(Joomla 1.5) 

 

3. Επιλέξτε το «ACS Store Locator»   

 

 
 

4. Μετά την επιλογή σας, συµπληρώστε τα στοιχεία που έχετε λάβει από την ACS και κάντε Αποθήκευση. 

 

 
 



 
ACS Ο∆ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Extensions  
Joomla v1.5. and VirtueMart v1.1.X 

                    

 

 @riston consulting                                                  31/03/2014                                             Page 7 of 22 

 
Για τη Μετάφραση του ονόµατος ή/και παραµέτρων του ενθέµατος:  
 
1. Συνδεθείτε στο τµήµα της διαχείρισης του Joomla http://m-domain.gr/administrator 

 

2. Πατήστε στο Εφαρµογές > Joomfish > Translations ∆ιαχείριση Ενθεµάτων (Joomla 2.5) ή Εφαρµογές > 

Joomfish > Translations ∆ιαχείριση Ενθεµάτων (Joomla 1.5) 

 

3. Επιλέξτε γλώσσα «Greek» και  Content Elements: Modules 

 

 
 

4. Επιλέξτε το «ACS Store Locator»  και κάντε τις σχετικές µεταφράσεις.  

Προτείνουµε ως µετάφραση το «ACS Εύρεση Καταστήµατος». 

 

Προσοχή! Τα 4 πεδία  

E-shop company UserID  

E-shop company Password  

Όνοµα Χρήστη  

Κωδικός 

θα πρέπει να έχουν τα ίδια στοιχεία και στις δύο γλώσσες. 

 

5. Εκδώστε το τσεκάροντας το “Published”   

6. κάντε αποθήκευση πατώντας το κουµπί  

 

7. Τελειώσατε!   
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2. Χρήση του “Order Tracking”  Joomla v.1.5 & 
VirtueΜart v.1.1.x 

1. Συνδεθείτε στο τµήµα της διαχείρισης του Joomla http://m-domain.gr/administrator 

 

2. Πατήστε στο Επεκτάσεις > ∆ιαχείριση Ενθεµάτων (Joomla 2.5) ή Επεκτάσεις> ∆ιαχείριση Ενθεµάτων 

(Joomla 1.5) 

 

3. Επιλέξτε το «ACS Order Tracking»   

 

 
 

4. Μετά την επιλογή σας, συµπληρώστε τα στοιχεία που έχετε λάβει από την ACS και κάντε Αποθήκευση. 
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Για τη Μετάφραση του ονόµατος ή/και παραµέτρων του ενθέµατος:  
 
5. Συνδεθείτε στο τµήµα της διαχείρισης του Joomla http://m-domain.gr/administrator 

 

6. Πατήστε στο Εφαρµογές > Joomfish > Translations ∆ιαχείριση Ενθεµάτων (Joomla 2.5) ή Εφαρµογές > 

Joomfish > Translations ∆ιαχείριση Ενθεµάτων (Joomla 1.5) 

 

7. Επιλέξτε γλώσσα «Greek» και  Content Elements: Modules 

 

 
 

8. Επιλέξτε το «ACS Order Tracking »  και κάντε τις σχετικές µεταφράσεις.  

Προτείνουµε ως µετάφραση το «ACS Παρακ/θηση Παραγγελίας». 

 

Προσοχή! Τα 4 πεδία:  

                E-shop company UserID  

                E-shop company Password  

                Όνοµα Χρήστη  

                Κωδικός 

θα πρέπει να έχουν τα ίδια στοιχεία και στις δύο γλώσσες. 

 

9. Εκδώστε το τσεκάροντας το “Published”   

10. κάντε αποθήκευση πατώντας το κουµπί  

 

11. Τελειώσατε!   
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3. Χρήση του “PDF Voucher” Joomla v.1.5 & 
VirtueΜart v.1.1.x 

 

1. Συνδεθείτε στο τµήµα της διαχείρισης του Joomla http://m-domain.gr/administrator  

 

2. Πατήστε στο Επεκτάσεις > ∆ιαχείριση Προσθέτων (Joomla 2.5) ή Επεκτάσεις> ∆ιαχείριση Προσθέτων 

(Joomla 1.5) 

 

3. Επιλέξτε το «ACS VirtueΜart Voucher»   

 

 
 

4. Μετά την επιλογή σας, συµπληρώστε τα στοιχεία που έχετε λάβει από την ACS και κάντε Αποθήκευση. 

 

 
 

Συµβουλή: Μην απενεργοποιείτε το plugin εάν δεν θέλετε να χρησιµοποιείτε το voucher σύστηµα, απλά 

επιλέξετε την επιλογή Voucher System: Disable για να το απενεργοποιήσετε. 

 

5. Για να δηµιουργήσουµε Vouchers για αποστολή πάµε στην εφαρµογή VirtueΜart  

Εφαρµογές > VirtueΜart > Παραγγελίες  > Εµφάνιση Παραγγελιών  [1] και βλέπουµε ότι εµφανίζεται το 

εικονίδιο της ACS όπου ο πελάτης έχει επιλέξει να κάνει χρήση της ACS  [2] 
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6. Κάντε κλικ στο εικονίδιο  και θα δείτε τις ακόλουθες επιλογές στην παρακάτω εικόνα.  

Προσοχή! Για κάθε µία παραγγελία ανά ηµέρα, πρέπει να γίνει η διαδικασία αυτή.   

Εδώ βλέπουµε την φόρµα για την δηµιουργία του ∆ελτίου Αποστολής (Voucher).  
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Στο τέλος της φόρµας εµφανίζονται η µέθοδος αποστολής και η µέθοδος πληρωµής ώστε ο διαχειριστής 

να µπορεί να επιλέγει τις κατάλληλες επιλογές.   

 

Εάν η περιοχή είναι ∆υσπρόσιτη κάτω δεξιά εµφανίζεται σχετική ένδειξη (κόκκινο κυκλικό περίγραµµα) 

 

 

7. Στο βήµα αυτό ο διαχειριστής  µπορεί να τροποποιήσει όλα τα πεδία, και ειδικά να επιλέξει: 
 
a. Παράδοση Σάββατο  
b. Επιστροφή δικαιολογητικών 
c. Παράδοση σε Reception (στην περίπτωση που ο πελάτης θέλει να παραλάβει το δέµα από κατάστηµα 
ACS ... χρήσιµό ειδικά για δυσπρόσιτες περιοχές).   
d. Παραλαβή Πρωτοκόλλου 
e. Να τροποποιήσει τα σχόλια του πελάτη στο πεδίο Σηµειώσεις εάν υπάρχουν … ή ακόµα να προσθέσει 
κάποιο σχόλιο για τον Courier (πχ το όνοµα στο κουδούνι). 
 

8. Μόλις τελειώσετε κάντε κλικ στο κουµπί     
 
Προσοχή! Για κάθε µία παραγγελία ανά ηµέρα, πρέπει να γίνει η διαδικασία αυτή.   
 
9. Εµφανίζεται το ακόλουθο voucher το οποίο µπορείτε να εκτυπώσετε και να τοποθετήσετε πάνω  
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στο πακέτο για αποστολή. 
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Μετά τη δηµιουργία του κάθε Voucher 
 

Μετά την δηµιουργία του κάθε Voucher, εάν κάνετε και πάλι κλικ στο εικονίδιο ACS βλέπετε τις ακόλουθες 

επιλογές:   

 

 
 

Εάν θέλετε µετά την δηµιουργία του Voucher να το δείτε ή να το εκτυπώσετε και πάλι, πατήστε το 3ο κουµπί   

 
 

Εάν θέλετε να διαγράψετε το Voucher (πχ στην περίπτωση που αλλάξει γνώµη ο πελάτης) , πατήστε το 2ο 

κουµπί    

 

Εάν θέλετε να εκδώσετε το Voucher και πάλι, πατήστε το 1ο κουµπί  

 
Λίστα Αποστολής 
 
Πριν γίνει η παραλαβή των αποστολών από την ACS θα πρέπει να έχετε εκτυπώσει οπωσδήποτε την Λίστα 
Παραλαβής. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το 4ο κουµπί   

 
 
Προσοχή! Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε περισσότερες από µία αποστολές ανά ηµέρα, θα πρέπει κάθε 
φορά να εκδίδετε νέα Λίστα Παραλαβής. ∆εν υπάρχει όριο για πόσες αποστολές κάνετε ανά ηµέρα. 
 
 
 
Στη συνέχεια θα δείτε την ακόλουθη οθόνη:  
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Στην παρακάτω οθόνη επισηµάνουµε πως στην θέση [1] εµφανίζονται τα ποσά Αντικαταβολής για την κάθε 
αποστολή σας, ενώ στην θέση [2] εµφανίζεται η αναφορά «ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ». 
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Στην συνέχεια εκτυπώνετε την λίστα µε χρήση του    

 

Όταν τελειώσετε µπορείτε είτε να κλείσετε το παράθυρο µε το (Χ) στην επάνω δεξιά γωνία ή να επιστρέψετε 

στις επιλογές µε τον σύνδεσµο στο επάνω µέρος «Go Back to Options». 

Για να δείτε µια ήδη εκτυπωµένη λίστα κάντε κλικ στο κουµπί 

 στην κεντρική οθόνη των παραγγελιών (δείτε την 

σελίδα #11). Προσοχή! Η Λίστα Παραλαβής µπορεί να εκδοθεί µόνο µία φορά.  

Προσοχή!  Το πρόσθετο (plugin) αυτό δεν χρειάζεται µετάφραση. 
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4. Χρήση του “Pricing Calculator” Joomla 1.5 & 
VirtueΜart 1.1.x 

 

Προσοχή! Προϋπόθεση είναι οι τιµές των διαστάσεων να µπουν σε εκατοστά δηλαδή 300 και όχι 0.300 

 

1. Συνδεθείτε στο τµήµα της διαχείρισης του Joomla http://m-domain.gr/administrator  

 

2. Πατήστε στο Εφαρµογές > VirtueΜart > Shipping (Μεταφορικά) [1] και επιλέξτε το «Ρυθµίσεις». Στην 

συνέχεια επιλέξτε το ΤΑΒ «Αποστολή» [2], και µετά τσεκάρετε το  “ACS Courier Shipping Module” [3], και 

πατήστε αποθήκευση.    

 

 
 

 

3. Έπειτα πατήστε Store/ Κατάστηµα > Λίστα Module Αποστολής [1] και έπειτα κάντε κλικ στο «Ρύθµιση 

Μεθόδων Αποστολής» για την παραµετροποίηση του ACS Courier module [2]. 
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4. Συµπληρώστε τα στοιχεία που έχετε λάβει από την ACS και πατήστε Αποθήκευση. 

*Το «Override Vendors ZIP Code» χρησιµοποιείται για να δηλώσει τον ταχυδροµικό κώδικα που ανήκει η 

εταιρία µε το eShop. Να χρησιµοποιείται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις.  

 

 
 

5. Τελειώσατε!  
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Payment Configuration 

 
Στο βήµα αυτό θα πρέπει να ορίσετε και τον τρόπο πληρωµής «ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ µε ACS» για το 3ό βήµα της 
αγοράς. Η διαδικασία αυτή είναι καθαρά τυπική αφού ο πελάτης έχει ήδη επιλέξει τον τρόπο αποστολής ή/και 
πληρωµής. 
 
1. Συνδεθείτε στο τµήµα της διαχείρισης του Joomla http://m-domain.gr/administrator  

 

2. Πατήστε στο  Εφαρµογές > VirtueΜart > Κατάστηµα > Εµφάνιση Μεθόδων Πληρωµής (Joomla 2.5) ή 

στο 

 
Εφαρµογές > VirtueΜart > Κατάστηµα > Εµφάνιση Μεθόδων Πληρωµής (Joomla 1.5) 

 

3. Επιλέξτε το  και δηµιουργήστε µια νέα Εταιρία Πληρωµής µε τίτλο «ACS Courier COD (+ Pay on 

Delivery»   
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∆εν υπάρχει καµία πληροφορία στο 2ο ΤΑΒ «Ρύθµιση» αφού οι ρυθµίσεις γίνονται αυτόµατα από την ACS.  

 

 
 

4. Στην συνέχεια κάντε αποθήκευση πατώντας το κουµπί  

 

5. Τελειώσατε!   

 

Προσοχή!  Κανόνες Χρήσης: 

 

1. Αν επιλεχθούν ώρες παράδοσης δεν µπορεί να επιλεχθεί παράδοση Σάββατο (και το αντίθετο).  
2. Αν τα κιλά είναι µεγαλύτερα από 5,5 kg. δεν µπορούν να επιλεχθούν ώρες παράδοσης.  
3. Αν τα κιλά είναι λιγότερα από 0,5 kg. το σύστηµα αυτόµατα κάνει στρογγυλοποίηση προς τα επάνω σε 
0,5 kg.  
4. Το ποσό αντικαταβολής δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από 1.500,00€ όταν ο τρόπος πληρωµής είναι 
µετρητά.  
5. Αν επιλεχθεί παράδοση ρεσεψιόν το τηλέφωνο είναι υποχρεωτικό (είτε κινητό είτε σταθερό).  
6. Όταν η αποστολή θα αφορά ∆.Π. (∆υσπρόσιτες Περιοχές) δεν επιτρέπεται να ορίσει ο Admin ΩΡΑ 
παράδοσης (Delivery Time). 
7. Όταν η αποστολή θα αφορά ∆.Π. (∆υσπρόσιτες Περιοχές) δεν επιτρέπεται να ορίσει ο Admin ηµέρα 
παράδοσης Σάββατο (Deliver on Saturday).  
8. Εάν έχει εκδοθεί Λίστα Παραλαβής, δεν µπορούν να ξαναδηµιουργηθούν τα Vouchers που περιλαµβάνει. 
 
Σηµείωση1: Σε κάθε περίπτωση, όταν αφορά αποστολή σε ∆.Π. Θα εµφανίζεται το σχόλιο, στα Ελληνικά «* 
∆υσπρόσιτη Περιοχή *» στο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ στο Voucher.   
Σηµείωση2: Σε κάθε περίπτωση, όταν αφορά αποστολή µε αντικαταβολή θα εµφανίζεται το σχόλιο, στα 
Ελληνικά «* ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ*» στο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ στο Voucher.   
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Για τη Μετάφραση του ονόµατος ή/και παραµέτρων της εφαρµογής (Component):  
 
1. Συνδεθείτε στο τµήµα της διαχείρισης του Joomla http://m-domain.gr/administrator 

 

2. Πατήστε στο Εφαρµογές > Joomfish > Translations ∆ιαχείριση Ενθεµάτων (Joomla 2.5) ή Εφαρµογές > 

Joomfish > Translations ∆ιαχείριση Ενθεµάτων (Joomla 1.5) 

Επιλέξτε γλώσσα «Greek» και  Content Elements: VirtueΜart Payment Methods 

 

 
 

3. Επιλέξτε το «ACS Courier COD (+ Pay on Delivery)» και κάντε την σχετική µετάφραση. Προτείνουµε ως 

µετάφραση το «ACS Μετρητά µε την παραλαβή (+ Αντικαταβολή)». 

 

4. Εκδώστε το τσεκάροντας το “Published”   

5. Κάντε αποθήκευση πατώντας το κουµπί  

 

6. Τελειώσατε!   
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Σηµειώσεις 

 

 

Εάν θέλετε το ειδικευµένο προσωπικό της ariston consulting να αναλάβει την εγκατάσταση, 

προσαρµογή ή/και παραµετροποίηση των εφαρµογών αυτών, επικοινωνήστε µαζί τους για µια 

προσφορά.  Κάντε κλικ εδώ ή καλέστε τους στο +30 210 9480397. 

 


