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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.Α.Π. - Επέκταση Εφαρμογής Π.Τ.Α.
Η Διαχείριση Εργασιών ΔΙ.Α.Π. αποτελεί μία επέκταση της υφιστάμενης Εφαρμογής Διαχείρισης Έργων &
Πληρωμών. Η Εφαρμογή Διαχείρισης των Π.Τ.Α. υλοποιήθηκε και εφαρμόζεται με επιτυχία σχεδόν σε όλα
τα Π.Τ.Α. της χώρας μας . Σκοπός της επέκτασης αποτέλεσε η κάλυψη των αυξημένων αναγκών των
ΔΙ.Α.Π. αλλά και η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος μεταξύ των δύο υπηρεσιών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Προτάσεις Δημιουργίας Έργων

Λογαριασμοί

Καταχώρηση νέων Προτάσεων

Έλεγχος δυνατότητας πληρωμής με κανόνες

Μαζικές ενέργειες έγκρισης και ένταξης έργων σε
Έργα ΠΤΑ

πιστώσεων ή / και προϋπολογισμού

Δυνατότητα δημιουργίας πρότασης για αύξηση
Δυνατότητα δημιουργίας πρότασης για αίτημα

Προτάσεις Τροποποίησης Έργων
Επεξεργασία ή/και τροποποίηση υπαρχόντων
έργων και υποέργων
Ιστορικό Αλλαγών

Έργα - Εργολαβίες
Αναλυτικά στοιχεία για κάθε έργο - εργολαβία
Εμφάνιση συνολικής εικόνας έργων και εργολαβιών

Προτάσεις Κατανομών / Διαχείριση Χρηματοδοτήσεων
Καταχώρηση Χρηματοδότησης
Ταξινόμηση Λογαριασμών

Δημιουργία Εργολαβίας ανά έργο

Εντολές Πληρωμών

Προτάσεις Κατανομής Χρηματοδότησης

Εγγραφές με τις εντολές πληρωμών προς το
Π.Τ.Α.

Αυτόματη Ενημέρωση Υπολοίπου Λογαριασμών
και Έργων

Δημιουργία και επεξεργασία αυτών
Δυνατότητα δημιουργίας εικονικών πληρωμών

Αυτόματη δημιουργία Ετήσιου Πίνακα Προγραμματισμού

Η εφαρμογή συνοδεύεται από μία πληθώρα βοηθητικών εργαλείων:

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΣΕΝΑΡΙΑ OLAP

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ
ΑΡΧΕΙΑ
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Ενιαίο σύστημα μεταξύ των δύο υπηρεσιών με κοινή βάση και εύκολες διαδικασίες, ώστε να
εξασφαλίζεται η εύκολη και αξιόπιστη λειτουργία, η αποφυγή διπλοκαταχωρήσεων και η αξιοποίηση της πληροφορίας.



Αυτόματες ενημερώσεις των ποσών και έλεγχοι ορίων.



Σύνδεση με την οικονομική διαχείριση όπου απαιτείται μέσω τεχνολογίας ΩΜΕΓΑ



Σύστημα διασφάλισης ασφάλειας



Σύστημα διαχείρισης εγγράφων με αποθήκευση στην βάση δεδομένων



Πλήρης επικοινωνία με εφαρμογές τρίτων (Microsoft OFFICE, internet, e-mail)



Δυνατότητα σύνδεσης μέσω web με API τρίτων όπως με τη Διαύγεια (για την ανάρτηση αποφάσεων)



Δυνατότητα προσθήκης web service για αποστολή πληροφοριών σε συστήματα τρίτων (πχ web
site).

Οι παραπάνω λειτουργίες αποτελούν μόνο ένα δείγμα των δυνατοτήτων και λειτουργιών που έχουν ενσωματωθεί στην εφαρμογή πληρωμών του Π.Τ. Ανάπτυξης κατόπιν προσεκτικής ανάλυσης και καταγραφής
της λειτουργίας της υπηρεσίας. Η λύση μας καλύπτει τη διαχείριση εργασιών της ΔΙ.Α.Π. στο σύνολό της,
ενώ βασικό πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα υψηλής παραμετροποίησής της.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας
διεύθυνση.
Οι Σύμβουλοί μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για μία δωρεάν παρουσίαση των λύσεων μας.
Καλέστε μας στο 801 7007 111 ή στείλτε μας e-mail στο info@log-on.gr.
Με εκτίμηση,
Για την Logon Α.Ε.

Αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικό υλικό της εταιρείας μας, παρακαλούμε πατήστε εδώ
ΛΑΡΙΣΑ: Φαρσάλων 113, Τ.Κ. 41335
ΑΘΗΝΑ: Φωτομάρα 73, Τ.Κ. 11745
Τηλ : 801 700 7111 (Πανελλαδικά), 2410 670060 –62
Φαξ : 2410 670063
E-mail : info@log-on.gr

