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Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων
Υψηλότερη Απόδοση, Λειτουργικότητα, Οικονομία. Η Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων
λύνει χρόνια ζητήματα ανταλλαγής εγγράφων & συγχρόνως παρέχει τη δυνατότητα
επικαιροποίησης των διαδικασιών που καθημερινά καλείται να υλοποιεί ένας οργανισμός.

o

Ελαχιστοποίηση της χρήσης χαρτιού & λοιπών
αναλώσιμων,
ηλεκτρονική

προερχόμενη
διακίνηση

από

την

ψηφιοποιημένων

εγγράφων.
o

Διευκόλυνση της εσωτερικής επικοινωνίας σε
μεγάλους Οργανισμούς, ειδικά με διάσπαρτα
κτίρια / Υπηρεσίες.

o

Αυτόματη σύνδεση με scanner και mail server.

o

Άμεση ενημέρωση των υπαλλήλων για τη
χρέωση εισερχομένων εγγράφων

o

Διαχείριση

αναθέσεων

εργασιών

από

διαχείριση

των

Διευθυντές / προϊσταμένους
o

Παρακολούθηση

και

χρεωμένων εγγράφων από κάθε στέλεχος της
υπηρεσίας
o

Δυνατότητα

παραγωγής

εξερχόμενου

εγγράφου από το σύνολο των υπάλληλων μιας
υπηρεσίας
o

Ενσωμάτωση

του

Οργανογράμματος

στη

Υπηρεσιακού
διαδικασία

ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.

της

o
o
o
o
o
o
o

Εύκολη εύρεση του ηλεκτρονικού
αρχείου ενός εγγράφου.
Χρήση Πολύγλωσσου Θησαυρού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EuroVoc)
Δυνατότητα
πλήρους
διαχείρισης
εγγράφων.
Εκτύπωση αποδεικτικού παρα-λαβής
για τον πολίτη.
Αυτοματοποιημένη ενημέρωση για την
εξέλιξη
της
διεκπεραίωσης
του
εγγράφου
Χρήση παραμετρικών τιμών σύμφωνα
με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Έλεγχος, έγκριση, επικαιροποίηση και
πιστοποίηση σχεδίων εγγράφων με τη
χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής

από το 1993 στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης
γιατί ξεχωρίζουμε…
‣ Είμαστε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων
Πληροφορικής, με 20ετή εμπειρία, αποκλειστικά στο Δημόσιο Τομέα.
‣ Συνεργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης και έχουμε υλοποιήσει με
απόλυτη επιτυχία ορισμένα από τα μεγαλύτερα έργα πληροφορικής.
‣ Με ισχυρή οικονομική βάση, βαθιά γνώση του θεσμικού πλαισίου, της αγοράς και της
τεχνολογίας, στοχεύουμε στη συνέπεια, την ποιότητα και την αξιοπιστία.
‣ Διαθέτουμε το μέγεθος, τα προϊόντα, την τεχνολογική υπεροχή και τη στελεχιακή
διάρθρωση, ώστε να αναλαμβάνουμε και να υλοποιούμε σύνθετα και υψηλής δυσκολίας
έργα.
‣ Συνθέτουμε τις λύσεις μας με βασικό κριτήριο την πλήρη κάλυψη των επιχειρησιακών
λειτουργιών των Φορέων και την εξυπηρέτηση των Πολιτών και των Επιχειρήσεων.
‣ Επενδύουμε συνεχώς σε μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης.
‣ Παρακολουθούμε διαρκώς τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών και προβλέπουμε τις
μελλοντικές.
‣ Πιστεύουμε στον αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο της Τοπικής και Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης και τον υποστηρίζουμε με λύσεις πληροφορικής που τον ενισχύουν.
‣ Είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στην αντίληψη ότι η πληροφορική είναι εργαλείο
του Φορέα για το αποτέλεσμα σε επίπεδο υλοποίησης δράσεων και επίτευξης στόχων
και δεν αρκούμαστε στο ελάχιστο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Θεσμικού
Πλαισίου.
‣ Για εμάς τα εργαλεία και οι εφαρμογές Πληροφορικής δεν ολοκληρώνουν το ρόλο τους
όταν ο Φορέας έχει απλά αποτυπώσει ηλεκτρονικά τις πράξεις του και μπορεί να
αξιοποιήσει την πληροφορία. Αρχίζουν από εκεί και αποτελούν βασικό αρωγό στην
προσπάθεια επιχειρησιακής ανάπτυξης και στην επίτευξη απτών και μετρήσιμων
στόχων.
‣ Θεωρούμε όχι μόνο ευπρόσδεκτη, αλλά απαιτούμε κάθε καλόπιστη κριτική που θα
συμβάλει στη βελτίωση των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας.

‣ Επιμένουμε στις συνεχείς προσπάθειες για τη δημιουργία θετικής προοπτικής ακόμη
και σε δύσκολες περιόδους.

www.ots.gr
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