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Λειτουργίες / Χαρακτηριστικά
‣ Παρακολούθηση της μηνιαίας στοχοθεσίας του προϋπολογισμού,
βάσει του ετήσιου προγράμματος δράσης.
‣ Δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού εκτιμήσεων βάσει εκτέλεσης
προηγούμενων ετών.
‣ Παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του τρέχοντος
οικονομικού έτους σε μηνιαία βάση.
‣ Συγκριτική αναφορά στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
‣ Δημιουργία παραμετρικών κατηγοριών λογαριασμών.
‣ Δυνατότητα ορισμού είδους κινήσεων για υπολογισμό εκτιμήσεων
και εκτέλεση προϋπολογισμού.

Καρτέλα καταχώρησης στοχοθεσίας
‣ Δημιουργία καρτέλας με αυτόματη δημιουργία
πίνακα με την κατηγοριοποίηση των λογαριασμών
του δελτίου στοχοθεσίας.
‣ Δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών αναφορών
στοχοθεσίας στο σύστημα.
‣ Αυτόματη ενημέρωση ποσών εκτέλεσης προϋπολογισμού
προηγούμενου έτους.
‣ Αυτόματη ενημέρωση ποσών προϋπολογισμού
του τρέχοντος έτους και εμφάνιση αναμορφώσεων
στοχοθεσίας βάσει του άρθρου 3.
‣ Δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού εκτιμήσεων
μηνιαίων προϋπολογισμών βάσει μηνιαίων ποσοστών
εκτέλεσης προηγούμενων ετών.
‣ Δυνατότητα προβολής στοιχείων και ποσοστών
προηγούμενου έτους, από τα οποία προκύπτουν
τα ποσοστά ανάλυσης του προϋπολογισμού ανά μήνα.
‣ Εμφάνιση στηλών με αθροιστικά ποσά τριμήνων.
‣ Δυνατότητα παρέμβασης του χρήστη στα ποσά της
εκτίμησης της κατανομής του προϋπολογισμού ανά μήνα.
‣ Εξαγωγή του δελτίου σε excel για περαιτέρω
επεξεργασία και αποστολή των στοιχείων
στους αρμόδιους φορείς.

Καρτέλες καταχώρησης στοχοθεσίας.

Καρτέλα εκτέλεσης προϋπολογισμού

Καρτέλα εκτέλεσης προϋπολογισμού.

‣ Δημιουργία πολλαπλών αναφορών εκτέλεσης
προϋπολογισμού για μια αναφορά εκτίμησης.
‣ Αυτόματη δημιουργία στοιχείων κατηγοριοποίησης
στην αναφορά εκτέλεσης, σύμφωνα με την αναφορά
στοχοθεσίας.
‣ Αυτόματη ενημέρωση στοιχείων προϋπολογισμού
και εκτέλεσης προηγούμενου έτους.
‣ Ορισμός είδους κινήσεων παρακολούθησης
εκτέλεσης προϋπολογισμού.
‣ Αυτόματος υπολογισμός ποσών εκτέλεσης
προϋπολογισμού ανά μήνα.
‣ Εμφάνιση στηλών με αθροιστικά ποσά τριμήνων.

Συγκριτική αναφορά εκτιμήσεων
και εκτέλεσης προϋπολογισμού
‣ Δυνατότητα εμφάνισης ενιαίας αναφοράς
παρουσίασης μηνιαίων στοιχείων εκτίμησης
και εκτέλεσης προϋπολογισμού.
‣ Εμφάνιση συγκριτικών στοιχείων αποκλίσεων
ανά μήνα και ανά τρίμηνο.
‣ Εμφάνιση αποκλίσεων διαφοράς σε στόχους
και ποσοστιαίας διαφοράς.

Συγκριτική αναφορά εκτιμήσεων και εκτέλεσης προϋπολογισμού.

Τρόποι υπολογισμού εκτιμήσεων και εκτέλεσης.

Τρόποι υπολογισμού
εκτιμήσεων και εκτέλεσης
‣ Δυνατότητα ορισμού τύπου κινήσεων
από τις οποίες θα προκύψουν τα μηνιαία
ποσοστά κατανομής του προϋπολογισμού.
‣ Δυνατότητα ορισμού υπολογισμού κατανομής,
βάσει συγκεκριμένων ποσοστών ανά μήνα.
‣ Δυνατότητα ορισμού διαφορετικού είδους κινήσεων
και τρόπου υπολογισμού σε έσοδα και έξοδα.
‣ Δυνατότητα ορισμού υπολογισμού εκτιμήσεων
βάσει πολλών ετών.
‣ Δυνατότητα ορισμού διαφορετικού τρόπου υπολογισμού
σε συγκεκριμένη γραμμή του δελτίου.

Παραμετροποίηση κατηγοριών υποκατηγοριών δελτίου
‣ Δυνατότητα δημιουργίας κατηγοριών με πολλές
υποκατηγορίες.
‣ Δυνατότητα ορισμού κατηγοριών – υποκατηγοριών ως
έξοδο, έσοδο, απλήρωτη υποχρέωση ή ειδική κατηγορία.
‣ Δυνατότητα συσχέτισης λογαριασμών με υποκατηγορία
με μαζική εύρεση λογαριασμών.
‣ Συσχέτιση κινούμενων λογαριασμών με τις υποκατηγορίες
για μεγαλύτερη ευελιξία στις επιλογές.
‣ Δυνατότητα ορισμού εμφάνισης ποσών σε στήλες
προϋπολογισμού, εκτέλεσης προηγούμενου έτους
και μηνιαίας κατανομής.
Παραμετροποίηση κατηγοριών - υποκατηγοριών δελτίου.

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

