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έξοδα παράστασης



‣  Διαχρονική παρακολούθηση φακέλων εργαζομένου. Ισχυρό σύστημα υπενθύμισης 
για συμπλήρωση χρόνου αλλαγής κλιμακίων και βαθμών καθώς και σύστημα μαζι-
κών μεταβολών στοιχείων.

‣  Πλήρης παρακολούθηση φακέλου εργαζομένων με όλα τα στοιχεία και όλες τις μετα-
βολές: εκπαίδευση, άδειες, ασθένειες, επιδόματα, μισθολογικές μεταβολές, οικογενει-
ακές μεταβολές, στρατολογική κατάσταση, ιατρικά στοιχεία, αμοιβές, ποινές, κτλ.

‣  Δυνατότητα ένταξης κάθε εργαζομένου,  είτε σε ένα,  είτε σε πολλά κέντρα κόστους.

‣  Ύπαρξη παραμετρικού συστήματος αξιολόγησης εργαζομένων ή προϊσταμένων.  Κα-
ταγραφή και παρακολούθηση όλων των αξιολογήσεων.

‣  Παραγωγή όλων των απαραίτητων εκτυπώσεων του Γραφείου Προσωπικού: Ευρετή-
ρια, Καταστάσεις αδειών, Διοικητικές αποφάσεις, Προϋπηρεσίες, Στατιστικά Έντυπα, κ.α.

‣  Τήρηση αρχείων εργαζομένων  με όλα τα απαραίτητα μισθολογικά στοιχεία: ταυτότη-
τας, πρόσληψης, αποχώρησης, φορολογίας, οικογενειακής κατάστασης, ασφαλιστικών 
ταμείων, τραπεζών, επιδομάτων, δανείων, χρηματικών ποινών, κέντρων κόστους.

‣  Τήρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων και υπολογισμός κάθε είδους αποδοχών (τα-
κτικές, έκτακτες, αναδρομικά, υπερωρίες, ασθένεια ΙΚΑ, εργασία σε αργίες, αποζημίωση 
αδειών, έξοδα κίνησης ή παράστασης) και κάθε είδους ασφαλιστικών κρατήσεων.

‣  Παρακολούθηση προοδευτικών στοιχείων εκκαθαρίσεων, τα οποία χρησιμοποιεί είτε 
για τον υπολογισμό των αναδρομικών και του φόρου, είτε για την εκτύπωση των 
ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών.

‣  Παραγωγή όλων των απαραίτητων εκτυπώσεων: καταστάσεις και ευρετήρια εργα-
ζομένων, μισθολογικές καταστάσεις, φάκελοι εκκαθαρίσεων, στατιστικά, υπηρεσιακά 
σημειώματα, κτλ. Οι εκτυπώσεις μπορούν να οδηγηθούν είτε στον εκτυπωτή (εκτύ-
πωση), είτε στην οθόνη (προβολή), είτε σε πρόγραμμα επεξεργασίας (επεξεργασία), 
είτε σε αρχείο (export). 
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‣  Εξαγωγή μηχανογραφημένων αρχείων για το ΙΚΑ (ΑΠΔ), ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΥΕΚΑ 
(xml), Tράπεζες (Eurobank, Πειραιώς, Εμπορική, Aspis, Λαϊκή, Alpha κ.λ.π.), 
Οριστική Δήλωση ΦΜΥ (jl10), Ε.Α.Π. (xml), Αποστολή email των Αποδείξεων 
Πληρωμής (Βεβαίωση Αποδοχών) σε αρχεία pdf ή excel.

‣  Καλύπτει τόσο τις ανάγκες εκκαθάρισης Μισθοδοσίας όσο και τις ανάγκες 
παρακολούθησης και διαχείρισης προσωπικού.

‣  Καλύπτει κάθε σύμβαση εργασίας (μόνιμοι, αορίστου χρόνου, συμβασιούχοι, 
λοιπές ΣΣΕ) και συμπεριλαμβάνει τεχνολογία ορισμού συμβάσεων και τρόπου 
υπολογισμών, με έτοιμες συναρτήσεις αλγεβρικών ή λογικών εκφράσεων 
ώστε να προσαρμόζεται ταχύτατα σε κάθε αλλαγή θεσμικού πλαισίου. Υπο-
στηρίζει τις ισχύουσες συμβάσεις και σχέσεις εργασίας (μόνιμοι αμειβόμενοι, 
αορίστου ή ορισμένου χρόνου) με τον N.4024/2011 και Ν.4093/2012 και 
λοιπές ΣΣΕ για τους εργαζομένους, ειδικούς συνεργάτες κλπ). 

‣  Διασυνδέεται με όλα τα υποσυστήματα του ΟΠΣ με ελεγχόμενες διαδικασί-
ες. Π.χ. μετά την εκκαθάριση μισθοδοσίας παράγεται αυτόματα το χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής ελέγχοντας τους κωδικούς και τις πιθανές υπερβάσεις 
του προϋπολογισμού.

‣  Συνύπαρξη, συν-λειτουργία και αλληλοενημέρωση συστημάτων προσωπικού 
και μισθοδοσίας, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει στους χρήστες τις απα-
ραίτητες πληροφορίες και προειδοποιήσεις ώστε να γίνονται έγκαιρα οι απαι-
τούμενες υπηρεσιακές διαδικασίες π.χ. για την αλλαγή κλιμακίων. Το σύστημα 
πραγματοποιεί αυτόματα μετά από εντολή του εξουσιοδοτημένου χρήστη και 
παράγει αυτόματα τις απαιτούμενες διοικητικές αποφάσεις καταβολής.

‣  Επισύναψη ηλεκτρονικών ή ψηφιοποιημένων εγγράφων κάθε είδους των 
εργαζομένων, στο φάκελο του εργαζομένου.

‣  Ισχυρότατο σύστημα παραμετροποίησης μέσα από το οποίο ο διαχειριστής 
μπορεί να το προσαρμόσει και να το επεκτείνει αυτόνομο σύμφωνα με τις 
ανάγκες του και τις αλλαγές στη νομοθεσία ή και στον τρόπο υπολογισμού.

‣  Διαχωρίζει τις λειτουργίες παραμετροποίησης και ορισμού συμβάσεων ερ-
γασίας, από την καθημερινή λειτουργία με αποτέλεσμα την ευκολία στην εκ-
μάθησή του και στην «καθημερινή εργασία».

Η εφαρμογή είναι πλήρως 
παραμετροποιημένη, 

ευέλικτη και δυναμική, 
ώστε ο πελάτης να έχει την 

δυνατότητα για ταχύτατη 
και άμεση προσαρμογή 

στην εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία.



από το 1993 στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης
γιατί  ξεχωρίζουμε…

‣  Είμαστε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορι-
κής, με 20ετή εμπειρία, αποκλειστικά στο Δημόσιο Τομέα.

‣  Συνεργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης και έχουμε υλοποιήσει με από-
λυτη επιτυχία ορισμένα από τα μεγαλύτερα έργα πληροφορικής.

‣  Με ισχυρή οικονομική βάση, βαθιά γνώση του θεσμικού πλαισίου, της αγοράς και της τεχνολο-
γίας, 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 λειτουρ-
γιών 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 Αυτοδιοίκη-
σης 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 

ΘεσσαΛονίκη 
Μοναστηρίου 125, TK 54627 
T 2310 590100 F 2310 518757

sales@ots.gr

αΘηνα 
Αλεξανδρουπόλεως 25, ΤΚ 11527 Ιλίσια 
T 2310 590140


