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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παρουσίαση
Σύνδεση
Διαχειριστικό
Διαχείριση Αναρτήσεων
Εισαγωγή Ανάρτησης
Διαχείριση Αρχείων
Διαχείριση Χρηστών
Διαχείριση Σελίδων
Βοήθεια / Υποστήριξη
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Online δηµοσίευση ισολογισµού

To Cloudisologismos αποτελεί µια εξειδικευµένη on-line εφαρµογή δηµοσίευσης ισολογισµών.

Σύµφωνα µε τον νόµο 4072 ΦΕΚ (Α/86/11-4-2012) καταργήθηκε η υποχρέωση δηµοσίευσης
ισολογισµών σε οικονοµικές και πολιτικές εφηµερίδες και αντικαταστάθηκε µε ανάρτηση των
δηµοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Το Cloudisologismos σας παρέχει µέσω ευέλικτων πακέτων τη δυνατότητα να δηµοσιεύσετε και να
διαχειριστείτε online τον ισολογισµός της επιχείρησης σας, χωρίς απαραίτητη λειτουργία προσθέτων
(adds ons).
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ΣΥΝΔΕΣΗ

Πληκτρολογίστε την διεύθυνση http://yourdomain.gr/administrator (εικόνα 1)
εισάγετε το email και τον κωδικό πρόσβασης που σας έχουν σταλεί
πατήστε Sign In

www.yourdomain.gr/administrator

εικόνα 1
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www.yourdomain.gr/administrator

εικόνα 2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ

Posts
Διαχείριση σελίδων περιεχοµένου εφαρµογής
Users
Διαχείριση χρηστών εφαρµογής
File Manager
Διαχείριση εγγράφων εφαρµογής
Plugins Manager
Διαχείριση επεκτάσεων εφαρµογής
Options
Διαχείριση ρυθµίσεων εφαρµογής

*οι επιλογές του κεντρικού menu ενδέχεται να αλλάζουν µε βάση τις επεκτάσεις της εφαρµογής
 (εικόνα 2)
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www.yourdomain.gr/administrator/cp_post

εικόνα 3

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Μεταφερόµαστε στην κατηγορία Posts (εικόνα 3)

Για την δηµιουργία ανάρτησης επιλέγουµε ADD NEW POST

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ / ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Από την λίστα µε τις σελίδες πατάµε το κουµπί EDIT
και µεταφερόµαστε σε κατάσταση διόρθωσης σελίδας, έχοντας τις ίδιες επιλογές που έχουµε και στην
δηµιουργία αναρτησης.
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www.yourdomain.gr/administrator/cp_post?action=form

εικόνα 4

εικόνα 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

www.yourdomain.gr/administrator/cp_post?action=form

descrption
κείµενο/περιεχόµενο σελίδας

post type
τύπος σελίδας

name
τίτλος σελίδας

κατηγορία
γονέας σελίδας

status
κατάσταση σελίδας

actions
εντολές

Εισάγουµε τον τίτλο της ανάρτησης
Βάζουµε το κείµενο ή ότι περιεχόµενο θέλουµε
Αλλάζουµε το status σε PUBLISHED για να φανεί η ανάρτηση
Ορίζουµε σας κατηγορία γονέα την ενότητα  Οικονοµικές Καταστάσεις
Ορίζουµε σαν post-type ότι είναι BALANCE
Στο νέο πεδίο Balance Field πατάµε και επιλέγουµε το αρχείο που θέλουµε να παρουσιάσουµε
(εικόνα 5), Για ενηµέρωση αρχείων δες στην ενώτητα Διαχείριση αρχείων.
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www.yourdomain.gr/administrator/cp_filemanager

εικόνα 6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Μεταφερόµαστε στην κατηγορία File Manager (εικόνα 6)
Μεταφερόµαστε στον φάκελο balance
Εκεί κάνουµε upload / αντεβάζουµε τα αρχεία της επιλογής µας, ή µε drag and drop ή από την
επιλογή Upload Files
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www.yourdomain.gr/administrator/users

εικόνα 7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Μεταφερόµαστε στην κατηγορία Users (εικόνα 7)
Για εισαγωγή νέου χρήστη επιλέγουµε ADD NEW
Για επεξεργασία χρήση επιλέγουµε από την λίστα EDIT
Μετά τις αλλαγές για αποθήκευση επιλέγουµε SAVE
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www.yourdomain.gr/administrator/cp_pages

εικόνα 8

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ

Μεταφερόµαστε στην κατηγορία Posts (εικόνα 8)

Για την δηµιουργία σελίδας επιλέγουµε ADD NEW PAGE

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ / ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ

Από την λίστα µε τις σελίδες πατάµε το κουµπί EDIT
και µεταφερόµαστε σε κατάσταση διόρθωσης σελίδας, έχοντας τις ίδιες επιλογές που έχουµε και στην
δηµιουργία αναρτησης.
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http://support.cdl.gr/

http://support.cdl.gr/

εικόνα 9

εικόνα 10

BΟΗΘΕΙΑ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για βοήθεια και υποστήριξη πατήστε την διέυθυνση http://support.cdl.gr (εικόνα 9)
Επιλέξτε Κατάθεση Αιτήµατος
Επιλέξτε Cloudisologismos.gr για κατηγορία αιτήµατος
Συµπληρώστε την φόρµα του αιτήµατος και πατήστε Κατάθεση (εικόνα 10)




