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Λειτουργίες / Χαρακτηριστικά
Η Λογιστική Δημοσίου της OTS καλύπτει πλήρως τις επιταγές και προβλέψεις του Θεσμικού και Κανονιστικού
Πλαισίου. Περιλαμβάνει όλες τις πρόσφατες απαιτήσεις που έχουν προκύψει για τη Στοχοθεσία, την κατάρτιση
και εκτέλεση Ισοσκελισμένων Προϋπολογισμών και Απολογισμών, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης.

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης - Προϋπολογισμός
‣ Κατάρτιση του πίνακα Στοχοθεσίας με παροχή πληθώρας πληροφοριών από το Σύστημα για την ρεαλιστική συμπλήρωσή τους και παρακολούθηση σε επίπεδο ημέρας, ώστε να διασφαλίζεται η μηνιαία,
τριμηνιαία και ετήσια επίτευξη των στόχων.
‣ Δυνατότητα παρακολούθησης των οντοτήτων των ανακεφαλαιώσεων και των ομαδοποιήσεων ΚΑΕ
που προβλέπονται από την υιοθέτηση των δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών.
‣ Διάθεση Πίστωσης, Απόφαση και Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης, ενημέρωση και παρακολούθηση του
Μητρώου Δεσμεύσεων.
‣ Πλήρης συμβατότητα με τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ για ασφαλή αποστολή των απαραίτητων στοιχείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
‣ Εξαγωγή πληθώρας αναφορών και πληροφοριακών στοιχείων για ενημέρωση της Διοίκησης.
‣ Κατάρτιση Προϋπολογισμού με έλεγχο πλεονάσματος, ελλείμματος, φύλλα αιτιολόγησης δαπανών,
χαρακτηρισμοί Κ.Α.Ε. με Ταμειακή Κατηγορία και Χρηματοδότηση.
‣ Αυτόματη μεταφορά στοιχείων προηγούμενης χρήσης.
‣ Αυτόματη παραγωγή Λογιστικών Άρθρων σε όλες τις κινήσεις.
‣ Δημιουργία αναμορφώσεων με αυτόματη ενημέρωση αποθεματικού.
‣ Εκθέσεις Ανάληψης Δαπάνης με αυτόματη αρίθμηση, έλεγχο διαθέσιμης πίστωσης και προοδευτική
παρακολούθηση υπολοίπων Δεσμεύσεων ανά Κ.Α.Ε.

Διαχείριση Προμηθειών - Διαχείριση Έργων
& Χρηματοδοτήσεων
‣ Δυνατότητα παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων έργων.
‣ Παραστατικά Δαπανών και Αγορών με έλεγχο διαθέσιμου ποσού, αυτόματο υπολογισμό κρατήσεων και
αυτόματη έκδοση Δελτίου Συμψηφιστικής Εγγραφής. Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας Ενταλμάτων.
‣ Αυτόματη έκδοση Πρωτοκόλλων παραλαβής, Βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, Συμφωνητικών και Γνωμοδοτήσεων.
‣ Τήρηση Μητρώου Παγίων και περιουσίας, με δυνατότητες αυτόματης απόδοσης λογαριασμού. Χρέωση παγίου σε τμήματα και υπευθύνους. Αυτόματη απόσβεση και άμεση εμφάνιση των αναλυτικών
κινήσεων του παγίου.
‣ Τήρηση αρχείων Αποθήκης με ιεραρχική δόμηση των επιμέρους αποθηκών και παρακολούθηση της
διακίνησης.

Εκκαθάριση Δαπανών - Λογιστήριο
‣ Διαχείριση Μισθοδοτικών καταστάσεων.
‣ Δυνατότητα ενταλματοποίησης πολλών παραστατικών πολλών δικαιούχων.
‣Α
 υτόματη ένταξη και έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών, ανάλογα με τον τύπου του Εντάλματος.
‣ Εύκολη διαχείριση ενταλμάτων προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής.
‣ Ενσωματωμένο κύκλωμα προληπτικού ελέγχου με πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Έσοδα
‣ Προβλέψεις Εσόδων και αμφίδρομη επικοινωνία με την ταμειακή Υπηρεσία για την
πορεία εισπράξεων.
‣ Σύνταξη Χρηματικών Καταλόγων με δυνατότητες δόσεων. Αυτόματη εισαγωγή από
περιφερειακές εφαρμογές.
‣ Βεβαιώσεις Χρηματικών Καταλόγων με δυνατότητα παρακολούθησης προσφυγών.
‣ Μαζική έκδοση ειδοποιητηρίων οφειλετών.
‣ Διαχείριση Οίκοθεν Βεβαιώσεων.
‣ Αυτόματη δημιουργία Διπλοτύπων Είσπραξης.
‣ Αυτόματος υπολογισμός προσαυξήσεων.

Ταμειακή Διαχείριση
‣ Αυτοματοποιημένη διαδικασία πληρωμής Ενταλμάτων.
‣ Δημιουργία Γραμματίων είσπραξης είτε από Διπλότυπα είτε από παραστατικά εσόδων.
‣ Απόδοση κρατήσεων με δυνατότητα ομαδοποιημένης επιλογής.
‣ Πλήρης Διαχείριση παρακρατούμενου Φόρου.
‣ Τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων, Ισολογισμοί, Απολογισμοί, Οικονομικές Καταστάσεις.
‣ Εύκολη Παρακολούθηση Λογαριασμών Όψεως.
‣ Δυνατότητα έκδοσης μηχανογραφημένων Επιταγών.

Ειδικά Χαρακτηριστικά

Περιλαμβάνει όλα τα υποσυστήματα που αφορούν στην Οικονομική Διαχείριση
σε ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας.

‣ Αυτόματη δημιουργία όλων των απαραίτητων Λογιστικών Άρθρων και Κινήσεων
χωρίς επιπρόσθετες επιβαρύνσεις του χρήστη.
‣ Προσομοιώνει την καθημερινή εργασία των χρηστών με ειδικά σχεδιασμένα παραστατικά κίνησης για κάθε ενέργεια.
‣ Καθολική εικόνα της Οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού.
‣ Ισχυρό σύστημα παραμετροποίησης.
‣ Εμφάνιση όλου του Οικονομικού έτους σε μια οικεία οθόνη.
‣ Ελέγχει, ενημερώνει ή απαγορεύει σε κάθε περίπτωση υπερβάσεων, υπερκαλύψεων
και λαθών.
‣ Ισχυρό σύστημα ελέγχου πρόσβασης, επιτρέπει τη χρήση σε ομάδες χρηστών με
συγκεκριμένα δικαιώματα (προβολής, εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής) τα οποία
καθορίζει ο διαχειριστής του συστήματος.
‣ Πλήρης διασύνδεση με περιφερειακές εφαρμογές που αφορούν στην Οικονομική
διαχείριση (Μισθοδοσία, Ύδρευση, Κοιμητήρια, Διαχείριση προστίμων ΚΟΚ, ΤΑΠ, Εισφορά Γης σε Χρήμα, Τέλος παρεπιδημούντων 0,5 %, Παρακολούθηση Έργων, Άδειες
καταστημάτων, Προμήθειες, Διαύγεια, Αιτήσεις δαπανών, Σύστημα Δημοσίευσης).
‣ Λειτουργικό, εύχρηστο, ασφαλές και προπάντων αξιόπιστο προς τους χρήστες.
‣ Παραγωγή εκτυπώσεων και σε ηλεκτρονική μορφή (Ms Excel, ASCI, PDF).
‣ Ομοιόμορφες και έξυπνα σχεδιασμένες οθόνες, που κάνουν εύκολη την εκμάθηση
και την καθημερινή χρήση.

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.

Θεσσαλονίκη
Μοναστηρίου 125, TK 54627
T 2310 590100 F 2310 518757
www.ots.gr

sales@ots.gr

Αθήνα
Πάτμου 12, TK 15123 Μαρούσι
T 210 6872900 F 210 6872929

