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Windows XP ® / Windows Vista ® / Windows 7 ® / Windows 8 ® / Windows 10 ®

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
Αυτό το ζξυπνο πλθκτρολόγιο οκόνθσ με εικονικά χαρακτθριςτικά κλικ ποντικιοφ και παραγωγισ λόγου
επιτρζπει τθ γριγορθ πλθκτρολόγθςθ και χριςθ του υπολογιςτι, ακόμθ και εάν το πλθκτρολόγιο ι το ποντίκι
του υπολογιςτι δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κακόλου ι εν μζρει.
Σο OnScreenKeys μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για πλθκτρολόγθςθ ςε οποιαδιποτε εφαρμογι, είτε πρόκειται
για λογιςμικό επεξεργαςίασ κειμζνου, πρόγραμμα υπολογιςτικϊν φφλλων, λογιςμικό email ι περιθγθτι ςτο
διαδίκτυο.
Σο OnScreenKeys χρθςιμοποιείται ςυχνά ςε ςυςτιματα με οκόνθ αφισ ι ςε ςυνδυαςμό με οφκαλμικό
ιχνθλάτθ, ποντίκι κεφαλισ και πολλζσ άλλεσ εναλλακτικζσ ςυςκευζσ..
Η ειςαγωγι παραμζτρων, όπωσ το μζγεκοσ του πλθκτρολογίου και θ ταχφτθτα με τθν οποία μπορείτε να
εργαςτείτε μπορεί να προςαρμοςτεί ελεφκερα.
Οι μακροεντολζσ κειμζνου και οι εξατομικευμζνεσ φράςεισ κακιςτοφν τθν πλθκτρολόγθςθ πολφ πιο εφκολθ.
Σο OnScreenKeys περιζχει περιςςότερεσ από 40 γλϊςςεσ και επιτρζπει τθ γριγορθ εναλλαγι γλωςςϊν, ζτςι
ϊςτε ακόμθ και ξενόγλωςςα κείμενα να μποροφν να πλθκτρολογθκοφν και να εκφωνθκοφν μζςω τθσ
ςυνκετικισ ομιλίασ.
Σο OnScreenKeys χρθςιμοποιεί τισ εγκαταςτθμζνεσ φωνζσ του ςυςτιματοσ, και επίςθσ επιτρζπει τθ ςφνδεςθ
με οποιαδιποτε άλλθ φωνι SAPI..
Διακζςιμο μόνο ςτθν ζκδοςθ "Deluxe"

Α ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ
Αγαπθτζ χριςτθ!
ασ ευχαριςτοφμε πολφ που επιλζξατε το OnScreenKeys.
Καταβάλαμε κάκε δυνατι προςπάκεια προκειμζνου να δθμιουργιςουμε ζνα αποτελεςματικό, αλλά και
εφκολο ςτθ χριςθ πρόγραμμα για εςάσ.
Σο OnScreenKeys ανανεϊνεται ςυνεχϊσ. Λιψεισ ενθμερϊςεων μποροφν να γίνουν από τον ιςτότοπό μασ.
Ελπίηουμε το προϊόν μασ να καλφπτει τισ προςδοκίεσ ςασ.

ασ εφχομαι να διαςκεδάςετε δοκιμάηοντασ το λογιςμικό.

Tom Weber
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

Με τθν πάροδο των 60 θμερϊν τθσ δοκιμαςτικισ περιόδου, είναι απαραίτθτθ θ ενεργοποίθςθ του λογιςμικοφ.
Για να ενεργοποιιςετε το λογιςμικό, κα χρειαςτείτε τον Αρικμό-Κλειδί Προϊόντοσ που μπορείτε να βρείτε ςτθν
επόμενθ ςελίδα, κακϊσ επίςθσ και τον Αρικμό-Κλειδί Εγκατάςταςθσ που παράγεται ξεχωριςτά κατά τθν
εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ. Αυτό ςθμαίνει ότι το προϊόν μπορεί να ενεργοποιθκεί μόνο αφοφ ζχει
εγκαταςτακεί.
Ακολουκιςτε τθν εξισ διαδικαςία για να ενεργοποιιςετε το OnScreenKeys:
Εγκαταςτιςτε το OnScreenKeys ςτον υπολογιςτι ςασ, και κάντε εκκίνθςθ του λογιςμικοφ.

Επιλζξτε τθν επιλογι "Ζχω αγοράςει το λογιςμικό και θζλω να το ενεργοποιήςω τώρα.".
τθ ςυνζχεια, κάντε κλικ ςτο κουμπί "Ok".
a) Εάν ο υπολογιςτισ ςασ είναι ςυνδεδεμζνοσ με το internet, βάλτε τον αρικμό-κλειδί προϊόντοσ
ςτο κατάλλθλο πλαίςιο κειμζνου. τθ ςυνζχεια, κάντε κλικ ςτο κουμπί "Ενεργοποίηςη μζςω
διαδικτφου τώρα". Μετά, ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ ςτθν οκόνθ.
b) Εάν ο υπολογιςτι ςασ είναι ςυνδεδεμζνοσ με το internet, κάντε κλικ ςτο κουμπί "Ενεργοποίηςη
χωρίσ διαδικτυακή ςφνδεςη", και ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ ςτθν οκόνθ.

Ο ΑΡΙΘΜΟ-ΚΛΕΙΔΙ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Α
Ο Αρικμόσ-Κλειδί Προϊόντοσ ςασ (Product Key) είναι:

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ
Εάν το OnScreenKeys ςασ παραδόκθκε ςε CD, τοποκετιςτε το ςτθ μονάδα CD-ROM του υπολογιςτι
ςασ. Η εγκατάςταςθ κα αρχίςει αυτόματα.
Εάν θ εγκατάςταςθ από το CD δεν ξεκινιςει αυτόματα, το osk_setup_dvd.exe ςτο CD πρζπει να
ξεκινιςει χειροκίνθτα.

ΕΙΑΓΩΓΗ

Σο λογιςμικό OnScreenKeys είναι μια μζκοδοσ πλθκτρολόγθςθσ και επικοινωνίασ για όςουσ δεν είναι ςε κζςθ
να χρθςιμοποιιςουν το ςυνθκιςμζνο πλθκτρολόγιο ι το ποντίκι του υπολογιςτι.
Σο λογιςμικό πατάει αυτόματα τα πλικτρα και τα κουμπιά του ποντικιοφ αντί για το χριςτθ. Ο χριςτθσ
χρειάηεται απλϊσ να μετακινιςει το δείκτθ τοφ ποντικιοφ επάνω ςτο πλικτρο που κζλει, το οποίο κα πατθκεί
αυτόματα μετά από κάποιο ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα παραμονισ.
Σο OnScreenKeys προβάλλεται πάντα πάνω από τα άλλα παράκυρα, ζτςι ϊςτε να μπορείτε να ςτζλνετε
κείμενα ςε οποιοδιποτε άλλο παράκυρο (π.χ. λογιςμικό επαξεργαςίασ κειμζνου, περιθγθτι ςτο διαδίκτυο,
κτλ).
τισ εκδόςεισ "Click" και "Deluxe" το OnScreenKeys παρζχει ζνα χαρακτθριςτικό, με το οποίο τα κλικ του
ποντικιοφ μποροφν να γίνουν ακόμθ και εκτόσ πλθκτρολογίου.
Η ζκδοςθ "Deluxe" του OnScreenKeys παρζχει τθ δυνατότθτα ομιλίασ μζςω υπολογιςτι, με τθν οποία το
πλθκτρολογθμζνο κείμενο μπορεί να εκφωνθκεί μζςω των θχείων του υπολογιςτι. Η ζνταξθ οποιαςδιποτε
ςυνκετικισ φωνισ που πλθρεί τα κριτιρια του SAPI (Speech Application Programming Interface) είναι εφκολθ
να πραγματοποιθκεί.

ΠΡΩΣΗ ΕΚΚΙΝΗΗ

Για να γίνει εκκίνθςθ του λογιςμικοφ, κάντε κλικ ςτο εικονίδιο OnScreenKeys ςτθν επιφάνεια εργαςίασ ςασ ι
επιλζξτε το OnScreenKeys από τα προγράμματ ςτο μενοφ ζναρξθσ.
Σο λογιςμικό κα ανιχνεφςει αυτόματα τθ γλϊςςα ςτθν ζκδοςθ των Windows® που ζχετε και κα ρυκμίςει τισ
παραμζτρουσ του αναλόγωσ.
Μπορείτε να επιλζξετε δικαφορετικι γλϊςςα, κακϊσ επίςθσ και να επεξεργαςτείτε πολλζσ παραμζτρουσ ςτο
παράκυρο διαμόρφωςθσ. Μπορείτε να ανοίξετε το Παράκυρο Διαμόρφωςθσ κάνοντασ κλικ ςτο κουμπί
Ρυκμίςεισ που βρίςκεται επάνω ςτο πλθκτρολόγιο οκόνθσ.

ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΩΝ ΒΑΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ

Προκειμζνου να πλθκτρολογιςετε με το OnScreenKeys (ακριβϊσ όπωσ όταν χρθςιμοποιείτε το κανονικό
πλθκτρολόγιο), πρζπει να ανοίξετε ζνα παράκυρο κειμζνου και ο κζρςορασ που αναβοςβινει πρζπει να
βρίςκεται επάνω ςε αυτό το παράκυρο.
Κατά τθν ζναρξθ του προγράμματοσ, κα ανοίξει αυτόματα ζνασ επεξεργαςτισ κειμζνου.
Μπορείτε να απενεργοποιιςετε αυτιν τθ λειτουργία ςτο Παράκυρο Διαμόρφωςθσ ι να επιλζξετε διαφορετικό
επεξεργαςτι κειμζνου.

Για να πατιςετε τα πλικτρα ςτο πλθκτρολόγιο οκόνθσ, χρειάηεται απλϊσ να μετακινιςετε το βελάκι επάνω
ςτο πλικτρο που επικυμείτε και να το αφιςετε για λίγο ςε αυτιν τθ κζςθ. Σο πλικτρο κα πατθκεί αυτόματα
όταν εξαντλθκεί ο χρόνοσ παραμονισ.
το παράκυρο διαμόρφωςθσ μπορείτε να απενεργοποιιςετε τθ ςυγκεκριμζνθ λειτουργία αυτόματου κλικ ι να αλλάξετε
το χρόνο παραμονισ.

Αυτόματθ ςυμπλιρωςθ λζξθσ ι πρόβλεψθ λζξθσ.
Σο OnScreenKeys παρζχει διπλι υποςτιριξθ για γριγορθ πλθκτρολόγθςθ:
> Αυτόματθ υμπλιρωςθ Λζξθσ: Μόλισ πλθκτρολογιςετε τθο πρϊτο γράμμα μιασ καινοφργιασ λζξθσ, ςτα 10
κουμπιά λζξεων κα εμφανιςτοφν διάφορεσ υποδείξεισ λζξεων τισ οποίεσ μπορείτε να πλθκτρολογιςετε με
ζνα κλικ.
> Τπόδειξθ-Επόμενθσ-Λζξθσ: Μόλισ ολικλθρϊςετε μια λζξθ, κα εμφανιςτοφν οι 10 πιο πικανζσ επόμενεσ
λζξεισ.
Προςαρμογι ςτον Σρόπο Γραφισ
Σο OnScreenKeys διακζτει προεπιλεγμζνο εκτενζσ λεξικό. Επιπλζον, το λογιςμικό μακαίνει καινοφργιεσ λζξεισ
και φράςεισ κακϊσ εςείσ τισ πλθκτρολογείτε, και προςαρμόηεται ςτον τρόπο γραφισ ςασ.
Επιπλζον, μπορείτε να ειςάγετε προςωπικά ζγγραφα και επιςτολζσ, προκειμζνου το λογιςμικό να προςαρμοςτεί
γρθγορότερα ςτον τρόπο γραφισ ςασ.

Φράςεισ και Μακροεντολζσ Κειμζνου
Μπορείτε να γράψετε ςφντομεσ φράςεισ ι ολόκλθρεσ παραγράφουσ τισ οποίεσ ζχετε αποκθκεφςει
προθγουμζνωσ με το κλικ ενόσ κουμπιοφ.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με αυτό το κζμα μπορείτε να βρείτε ςτισ παρακάτω ςελίδεσ.

Ομιλία (διακζςιμθ μόνο ςτθν ζκδοςθ "Deluxe")
Οταν θ λειτουργία ομιλίασ είναι ενεργοποιθμζνθ, μπορείτε να ακοφςετε κάκε πλθκτρολογθμζνθ πρόταςθ με
το πάτθμα του πλικτρου Enter. Εάν πατιςετε πάλι το πλικτρο Enter, κα ακοφςετε πάλι τθν τελευταία
πρόταςθ.
Σο OnScreenKeys μπορεί να ρυκμιςτεί, ζτςι ϊςτε μετά τθν πλθκτρολόγθςθ μιασ λζξθσ να γίνεται αμζςωσ θ εκφϊνθςι
τθσ.

Αυτόματθ Εκκίνθςθ
Θα γίνεται αυτόματθ εκκίνθςθ του OnScreenKeys με τθν ζναρξθ των Windows®.
Αυτι θ επιλογι μπορεί να ενεργοποιθκεί ι να απενεργοποιθκεί ςτο Παράκυρο Ρυκμίςεων από τθν καρτζλα "Πρόςκετα".

ΔΙΑΦΟΡΕ ΜΕ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟ

Εδϊ κα βρείτε μια επιςκόπθςθ που αναφζρεται ςε πλικτρα και λειτουργίεσ που δεν υπάρχουν ςε ζνα
κανονικό πλθκτρολόγιο υπολογιςτι:

Πλικτρο διαγραφισ
βινει το τελευταίο πλικτρο

Διαγραφι λζξθσ
Διαγράφει τθ προθγοφμενθ λζξθ

Βαςικζσ ρυκμίςεισ
Ανοίγει το παράκυρο διαμόρφωςθσ

Κλικ-Παφςθ
Απενεργοποιεί προςωρινά το Αυτόματο -Κλικ
Πατϊντασ το κουμπί με τθν κλειδαριά, θ λειτουργία Αυτόματο-Κλικ κα διακοπεί μζχρι να ενεργοποιθκεί ξανά με το
πάτθμα του ίδιου κουμπιοφ.

Επιπλζον Πλικτρα
Δείχνει επιπλζον πλικτρα (π.χ. μακθματικά πλικτρα) και ειδικζσ εντολζσ

Πλικτρο Word Shift (για αλλαγι πεηϊν-κεφαλαίων)
Αλλάηει τα γράμματα τθσ τελευταίασ πλθκτρολογθμζνθσ λζξθσ από πεηά ςε κεφαλαία και το αντίςτροφο

Αλλαγι Λεξικοφ/Αλλαγι Γλϊςςασ
Αλλάηει προςωρινά τθ γλϊςςα
Σα αντίςτοιχα κουμπιά, το λεξικό και θ ςυνκετικι φωνι κα ρυκμιςτοφν ανάλογα με τθ γλϊςςα που μόλισ επιλζξατε. Θα
πρζπει να επιλζξετε πρϊτα τθ φωνι τθσ αρεςκείασ ςασ ςτο παράκυρο διαμόρφωςθσ (διατίκεται μόνο ςτθν ζκδοςθ
"Deluxe").

Προςωρινι Ενεργοποίθςθ/Απενεργοποίθςθ Παραγωγισ Λόγου

Ειςαγωγι (και εκφϊνθςθ τθσ τελευταίασ πρόταςθσ)

ΜΠΑΡΑ ΠΟΝΣΙΚΙΟΤ (διαθζςιμη μόνο ςτισ εκδόςεισ "Click" και "Deluxe")

Εάν δεν μπορείτε να πατιςετε τα κουμπιά ενόσ κανονικοφ ποντικιοφ, μπορείτε να μιμθκείτε τα κλικ του
ποντικιοφ με το OnScreenKeys.
κεφτείτε τι είδουσ κλικ κα χρειαςτεί να κάνετε (π.χ. απλό κλικ, διπλό κλικ, δεξί κλικ ι μεταφορά και απόκεςθ
Drag&Drop)..
Για παράδειγμα, για να ανοίξετε ζνα φάκελο επάνω ςτθν επιφάνεια εργαςίασ, κα χρειαςτείτε διπλό κλικ.
Επιλζξτε το κατάλλθλο κλικ (βλζπε παρακάτω), και μετακινιςτε το βελάκι ςτο ςθμείο που πρζπει να κάνετε
κλικ. Μετά από λίγο, το κλικ κα γίνει αυτόματα ςτο ςθμείο αυτό.

Ενα κλικ ςε αυτό το κουμπί ανοίγει τθ Γραμμι Κουμπιοφ του Ποντικιοφ:

Περίλθψθ ειδϊν κλικ του ποντικιοφ:

Αριςτερό κλικ (απλό κλικ)

Διπλό κλικ

Δεξί κλικ

Μεταφορά & Απόκεςθ

Ακφρωςθ των λειτουργιϊν τοφ κλικ & κλείςιμο τθσ γραμμισ κουμπιοφ τοφ ποντικιοφ
Οι παράμετροι για το κλικ του ποντικιοφ (π.χ. ανοχι κίνθςθσ, ακτίνα, ανοχι τρεμουλιάςματοσ κ.τ.λ.) μποροφν να
ρυκμιςτοφν ςτο παράκυρο διαμόρφωςθσ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ ("Deluxe" ζκδοςη μόνο)

Η παραγωγι λόγου μπορεί να ενεργοποιθκεί/απενεργοποιθκεί με ζνα κλικ ςτο ακόλουκο κουμπί:

Ανάλογα με τθν υπάρχουςα κατάςταςθ, κα εμφανιςτεί ζνα από τα παρακάτω εικονίδια:

Απενεργοποίθςθ παραγωγισ λόγου

Ενεργοποίθςθ παραγωγισ λόγου

Η παραγωγι λόγου δεν είναι διακζςιμθ λόγω ςφάλματοσ

Η φωνθτικι αναπαραγωγι δεν είναι διακζςιμθ ςτθν ζκδοςθ που αγοράςατε.
Εάν ενεργοποιθκεί θ λειτουργία παραγωγισ λόγου, κάκε πλθκτρολογθμζνθ πρόταςθ κα αποςτζλλεται ςτθ
μθχανι λόγου κάκε φορά που κα πατάτε το πλικτρο enter.
Εάν πατιςετε πάλι το κουμπί "Επιςτροφι", κα ακοφςετε πάλι τθν τελευταία πρόταςθ.
Σο OnScreenKeys μπορεί να ρυκμιςτεί, ζτςι ϊςτε μετά τθν πλθκτρολόγθςθ μιασ λζξθσ να γίνεται αμζςωσ θ εκφϊνθςι
τθσ.

Μπορείτε να επιλζξετε τθ ςυνκετικι φωνι που κα χρθςιμοποιεί το OnScreenKeys από το παράκυρο
διαμόρφωςθσ.
Εάν επικοινωνείτε ςε πολλζσ γλϊςςεσ, μπορείτε να επιλζξετε διαφορετικι φωνι για κάκε γλϊςςα.

ΦΡΑΕΙ

Φράςθ ονομάηουμε ζνα μεμονωμζνο κείμενο που κα χρθςιμοποιθκεί ςυχνά, π.χ. το όνομα, ο ταχυδρομικόσ
ςασ κϊδικασ, κ.τ.λ.
Μπορείτε να ειςάγετε μζχρι 10 φράςεισ ςτοOnScreenKeys

Ειςαγωγή φράςεων:
Ανοίξτε το Παράκυρο Διαμόρφωςθσ, και ςτθ ςυνζχεια κάντε κλικ ςτθν ταμπζλα "Μακροεντολζσ κειμζνου".
Επιλζξτε μια φράςθ από τθ λίςτα των διακζςιμων φράςεων, μετονομάςτε τθν αν επικυμείτε, και
αντικαταςτιςτε το κείμενο με ζνα κείμενο τθσ επιλογισ ςασ.
τθ ςυνζχεια, κάντε κλικ ςτο κουμπί "Αποθήκευςη" που βρίςκεται κάτω από τθ φράςθ που μόλισ
επεξεργαςτικατε.
Μπορείτε μετά να προχωριςετε ςτθν επεξεργαςία και άλλων φράςεων.
Οταν ολοκλθρϊςετε τθν επεξεργαςία των φράςεων, κάντε κλικ ςτο κουμπί "Αποκικευςθ" ςτο παράκυρο
διαμόρφωςθσ.

Πληκτρολόγηςη φράςεων:

Κάντε κλικ ςτο κουμπί τοφ κουτιοφ με τισ κάρτεσ.
Οι προςαρμοςμζνεσ φράςεισ ςασ κα εμφανιςτοφν τϊρα ςτα κελιά λζξεων.
Πατιςτε ζνα από τα κουμπιά, προκειμζνου να εμφανιςτεί το αποκθκευμζνο κείμενο.

ΜΑΚΡΟΕΝΣΟΛΕ ΚΕΙΜΕΝΟΤ
Μζςω τθσ λειτουργίασ των μακροεντολϊν κειμζνου, μπορείτε να γράψετε απεριόριςτο αρικμό παραγράφων.
υνιςτάται θ δθμιουργία ενόσ ςυνεποφσ ςχεδιαςμοφ ονοματοδοςίασ, διότι εκ των υςτζρων κα χρειαςτεί να αναςφρετε
κείμενα μζςω τθσ ονομαςίασ που τουσ ζχετε δϊςει.

Δημιουργία μακροεντολών κειμζνου:
Ανοίξτε το Παράκυρο Διαμόρφωςθσ και επιλζξτε τθν καρτζλα "Μακροεντολζσ Κειμζνου".
Κάντε κλικ ςτο κουμπί "Νζο" που βρίςκεται πάνω δεξιά, ειςάγετε ζνα όνομα και το κείμενο που κζλετε να
γράψετε αργότερα.
τθ ςυνζχεια, κάντε κλικ ςτο κουμπί "Νζο".
Μπορείτε τϊρα να ειςάγετε νζεσ παραγράφουσ.

Ανάκληςη Μακροεντολών Kειμζνου:
Κάντε κλικ ςτθ Δίεςθ (#) ςτο πλθκτρολόγιο.
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τθ Δίεςθ, κάντε κλικ ςτο πλικτρο Shift.
Αρχίςτε να πλθκτρολογείτε το όνομα μιασ μακροεντολισ κειμζνου μζχρι να εμφανιςτεί ςε ζνα από τα 10
κουμπιά πρόβλεψθσ λζξεων.
Κάντε κλικ ςτο κατάλλθλο κουμπί πρόβλεψθσ λζξθσ για να εμφανιςτεί το αποκθκευμζνο κείμενο.
Εάν δεν εμφανιςτεί κάποια μακροεντολι κειμζνου ςτο κουμπί πρόβλεψθσ λζξθσ (όλεσ οι μακροεντολζσ κειμζνου ξεκινοφν
με το ςθμάδι τθσ Δίεςθσ (#)), υπάρχουν γράμματα και ςτθν ενδιάμεςθ μνιμθ. ε αυτι τθν περίπτωςθ, κάντε πρϊτα κλικ
ςτο κουμπί Enter, μετά ςτθ Δίεςθ, και αρχίςτε πάλι από τθν αρχι.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΕΙ
Αυτι θ ιςτοςελίδα παρζχει περιοδικά νζα ςχετικά με δωρεάν αναβακμίςεισ και καινοφργια χαρακτθριςτικά:
https://www.onscreenkeys.com

ΚΡΙΣΙΚΕ ΚΑΙ ΤΠΟΔΕΙΞΕΙ
Θα χαιρόμαςταν εάν μασ αναφζρατε ό,τι δεν καλφπτει πλιρωσ τισ ανάγκεσ ςασ ςτο λογιςμικό μασ, ι εάν
ζχετε υποδείξεισ για τθ βελτίωςθ του OnScreenKeys.
Παρακαλοφμε, ςτείλτε email ςτθ διεφκυνςθ

mail@tomwebersoftware.com
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Ο ςφμβουλοσ/εμπορικόσ ςασ αντιπρόςωποσ:

Χειροκίνθτθ ζκδοςθ: 1.2 (από Φεβρουάριοσ 2019)

