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Λειτουργίες / Χαρακτηριστικά
Προετοιμασία, διενέργεια, διαχείριση και παρακολούθηση των προμηθειών πάσης φύσεως
με την καταγραφή και την παρακολούθηση όλων των σταδίων υλοποίησης, από την φάση
της αίτησης από τα διάφορα τμήματα, μέχρι και την οριστική διεκπεραίωση
με την καταχώρηση των Συμβάσεων και των σχετικών παραστατικών:
Σκοπός του είναι η αποτελεσματική διαχείριση – παρακολούθηση και ο έλεγχος των προμηθειών
πάσης φύσεως, παράλληλα με τη λογιστική και υπηρεσιακή διαδικασία υλοποίησης αυτών.

‣ Υποστήριξη συστημάτων κωδικοποίησης για τα υλικά των προμηθειών. Στόχος των συστημάτων είναι η αντιστοίχηση των υλικών σε κωδικούς σύμφωνα με κάποιο σχήμα όπως πχ. σύμφωνα με τους κωδικούς CPV. Δυνατότητα
εισαγωγής των κωδικοποιήσεων από excel με παράλληλη αυτόματη δημιουργία των υλικών.
‣ Χρησιμοποιώντας το σύστημα κωδικοποίησης για τα υλικά υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού Ετήσιων Κατώτατων Ορίων Προμηθειών που μπορεί ένας
οργανισμός να διενεργήσει ανά είδος προμήθειας ή διαγωνισμού (πχ έως
20.000 ευρώ ετησίως για κάθε “ομάδα” κωδικών για Απευθείας Ανάθεση),
καθώς και η δυνατότητα ελέγχου των ορίων αυτών κατά την φάση της αίτησης για προμήθεια.
‣ Τήρηση αναλυτικού Μητρώου Υλικών και σύνδεσή του με το Σύστημα Κωδικοποίησης.
‣ Τήρηση αρχείου προμηθευτών με όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως: Ταυτότητας (κωδικός, επωνυμία, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.), επικοινωνίας (διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο, fax), κλπ.
‣ Τήρηση Οργανογράμματος οργανισμού και διαχείριση και παρακολούθηση
των αιτήσεων και των Εκθέσεων Ανάληψης Δαπάνης από το σύστημα της
Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης. Επίσης, δυνατότητα παρακολούθησης
των εγκρίσεων προμηθειών, καθώς και αυτόματη σύνδεση των αιτήσεων με
είδη διαγωνισμών.
‣ Έλεγχοι υπερβάσεων του προϋπολογισμού του συστήματος Λογιστικής και
Οικονομικής Διαχείριση, καθώς και αυτόματη δημιουργία Εκθέσεων Ανάληψης Δαπάνης από την Αίτηση αλλά και αντίστροφα δημιουργία αίτησης από
Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης.
‣ Προετοιμασία, δημιουργία και διαχείριση διαγωνισμών πάσης φύσεως όπως:
απευθείας ανάθεση, πρόχειρος διαγωνισμός, τακτικός διαγωνισμός, κλπ, με διαχείριση και παραμετροποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης, όπως τη χαμηλότερη
τιμή ή τη συμφερότερη προσφορά κοκ., καθώς και δυνατότητα προσαρμογής
της παρουσίασης των βημάτων ενός διαγωνισμού ανάλογα με το είδος του.
‣ Αρχείο επιτροπών Διενέργειας & Αξιολόγησης, Παραλαβής και Ενστάσεων
καθώς και δυνατότητα εισαγωγής δικαιολογητικών συμμετοχής αλλά και
κατακύρωσης.

‣ Διαχείριση δημοσιοποιήσεων, με δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων Δημοσιοποίησης στο ΦΕΚ, στον τοπικό και οικονομικό τύπο (Αρχείο Εφημερίδων),
στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή στο Διαδίκτυο.
‣ Τήρηση αρχείου προσφορών με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, καθώς και δυνατότητα εισαγωγής οικονομικών προσφορών αλλά και προμήθειας από excel.
‣ Βαθμολόγηση κριτηρίων αξιολόγησης με αυτοματοποιημένη αξιολόγηση και
επιλογή επικρατέστερων προσφορών ανά ομάδα διαγωνισμού.
‣ Διαχείριση αρχείου προσφερομένων υλικών ανά προμηθευτή με τα απαραίτητα στοιχεία: Κωδικός, ποσότητα, τιμή, ποιότητα, απόδοση, μηχανικές, φυσικές,
χημικές ιδιότητες, κλπ.
‣ Καταχώρηση ενστάσεων, παρατηρήσεων, γενικών εκθέσεων και εγγυητικών
επιστολών (Συμμετοχής, Καλής Εκτέλεσης, Καλής Λειτουργίας)
‣ Διαχείριση κατακύρωσης και τήρηση πρακτικών επιτροπών.
‣ Διαχείριση Συμβάσεων και Δημιουργία Παραγγελιών βάσει προσφορών
‣ Καταχώρηση και διαχείριση αρχείου παραστατικών αγοράς προϊόντων και
υπηρεσιών με στοιχεία όπως: κωδικός, ημερομηνία, υπηρεσία, στοιχεία προμηθευτή, αριθμός – ημ/νία – είδος παραστατικού, ποσότητες και αξίες, καθώς
και δυνατότητα εξωλογιστικής παρακολούθησης της παραλαβής των υλικών,
μέσω των Παραστατικών Παρακολούθησης.
‣ Τήρηση αρχείου απαιτούμενων χρηματικών εγγυήσεων με στοιχεία όπως: Ημ/
νία έκδοσης – Εκδότης, Αριθμός, Ποσό, Επωνυμία, Ημ/νία λήξης, Ημ/νία επιστροφής.
‣ Διασύνδεση της προμήθειας με έργο από την εφαρμογή Διαχείρισης Έργων.
Εφόσον καθοριστεί η συσχέτιση μεταξύ μιας προμηθείας και ενός έργου, γίνεται real time ενημέρωση των στοιχείων του έργου από την προμήθεια. Ενημερώνεται η διακήρυξη, η δημοπράτηση, οι συμβάσεις και η παράτασή τους,
καθώς και οι εφημερίδες.
‣ Παραγωγή όλων των απαραίτητων εκτυπώσεων (προκήρυξη και διακήρυξη
διαγωνισμών, έγκριση δαπάνης, συμβάσεις) και εργαλείο παραγωγής εκτυπώσεων αρχείων τύπου .doc για το σύνολο των διαδικασιών και εγγράφων
που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς. Ακόμη, υποστηρίζεται η δυνατότητα
δημιουργίας εκτυπώσεων σε Word. Μπορούν να δημιουργηθούν πολλαπλά
πρότυπα και να παραμετροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Φορέα.
Τα πρότυπα αυτά μπορούν να ομαδοποιηθούν ανά είδος διαγωνισμού και
ανάλογα με αυτό να εμφανίζονται προς επιλογή για εκτύπωση.
‣ Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης εξωτερικών προσφορών
(εκτός προμήθειας) ώστε να γίνεται συγκριτική έρευνα στα αρχικά στάδια ενός
διαγωνισμού.

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.
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