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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δράση «αρχή...ΖΩ!»
«Παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για τα παιδιά

της Α’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων,
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017-2018»
με δωρεά από το “Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος”.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στη Δράση «αρχή...ΖΩ!», είναι αναγκαίο να
πιστοποιηθεί, ώστε να έχει τη δυνατότητα να εισάγει/ακυρώσει τα «Κουπόνια
αγορών» (Voucher) που θα προσκομίζουν οι ωφελούμενοι της δράσης.

Η είσοδος στην εφαρμογή θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας (www.pste.gov.gr). Στο κάτω άκρο της αρχικής σελίδας θα βρείτε “banner” της
δράσης “αρχή...ΖΩ” που θα σας οδηγεί σε μια νέα σελίδα με τα στοιχεία της δράσης
και σε ένα “link” για την είσοδο στην εφαρμογή.

Η οθόνη πιστοποίησης/εισόδου στην εφαρμογή, είναι η ακόλουθη:

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται το ΑΦΜ της Επιχείρησης και ο Ειδικός
Κωδικός (επταψήφιος αριθμός) που αποστέλλεται σε κάθε επιχείρηση που συμμετέχει
στη Δράση.
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Μετά την καταχώρηση του ΑΦΜ και του Ειδικού Κωδικού, αφού πατηθεί το κουμπί
Είσοδος, γίνεται ο έλεγχος ταυτοποίησης αυτών με τα στοιχεία όλων των φορέων της
Δράσης.
Στην περίπτωση επιτυχούς εισόδου (δηλαδή όταν βεβαιώνεται η συμμετοχή
Επιχείρησης με τα δηλωθέντα στοιχεία), εμφανίζεται η οθόνη διαχείρισης της
εξαργύρωσης των «Κουπονιών αγορών» από αυτήν.

Στην οθόνη, εμφανίζονται τα στοιχεία του φορέα και η λίστα των στοιχείων των
ωφελούμενων και των παιδιών των ήδη ακυρωμένων κουπονιών, από την Επιχείρηση.
Η ακύρωση ενός κουπονιού (ώστε να μη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά από τον
ωφελούμενο), γίνεται με την καταχώρησή του στην λίστα της επιχείρησης.

Η οθόνη αυτή διαθέτει τρία κουμπιά:
α) Αποσύνδεση (πάνω αριστερά) για την έξοδο από την εφαρμογή
β) Καταχώρηση voucher για την ακύρωση ενός νέου κουπονιού και
γ) Εκτύπωση κατάστασης για την εκτύπωση των ήδη ακυρωμένων κουπονιών.

Η κατάσταση αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την πληρωμή.

Με το πάτημα του κουμπιού Καταχώρηση voucher εμφανίζεται παράθυρο όπου και
εισάγονται τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρηση/ακύρωση του κουπονιού.

Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα έχει μαζί του ο γονέας και να είναι στη διάθεση της
επιχείρησης.
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Τα απαραίτητα στοιχεία για την εξαργύρωση ενός κουπονιού είναι
α) ο Αριθμός Ταυτότητας του γονέα ή κηδεμόνα και
β) ο επταψήφιος Αριθμός, που αναγράφεται πάνω στο κουπόνι

Το παράθυρο καταχώρησης, έχει τη παρακάτω μορφή:

Με την εισαγωγή των στοιχείων και το πάτημα του κουμπιού Εύρεση voucher γίνεται
έλεγχος για το αν υπάρχει ο συνδυασμός αυτός και για το αν έχει γίνει ακύρωση από
άλλη επιχείρηση. Στις περιπτώσεις αυτές βγαίνουν αντίστοιχα μηνύματα λάθους.

Στην περίπτωση που ο συνδυασμός είναι σωστός και δεν έχει γίνει ακύρωση
εμφανίζονται για επιβεβαίωση το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και του παιδιού,
όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.
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Εφόσον τα στοιχεία που εμφανίζονται συμπίπτουν με τα στοιχεία του Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας, δίνεται η δυνατότητα να γίνει η καταχώρηση/ακύρωση του
κουπονιού με το πάτημα του κουμπιού Καταχώρηση voucher.

Μετά το πέρας της διαδικασίας και με το πάτημα του κουμπιού Κλείσιμο γίνεται
επιστροφή στην αρχική οθόνη της εφαρμογής.

Ακύρωση της καταχώρησης/εξαργύρωσης κουπονιού (voucher)

Από την λίστα των ήδη καταχωρημένων κουπονιών, με τη χρήση του κουμπιού στην
αρχή της γραμμής, υπάρχει η δυνατότητα και με ευθύνη της επιχείρησης, να γίνει
διαγραφή ενός ήδη καταχωρημένου κουπονιού. Με το πάτημα του κουμπιού της
διαγραφής, εμφανίζεται πλαίσιο διαλόγου για την επιβεβαίωση της διαγραφής.

Μετά την διαγραφή το κουπόνι μπορεί να καταχωρηθεί ξανά στην ίδια ή άλλη
επιχείρηση. Η επιχείρηση που θα καταχωρήσει τελικά το κουπόνι και μόνο αυτή, έχει
τη δυνατότητα να πληρωθεί το σχετικό ποσό.


