ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 2016
Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της Εφαρμογής Διαχείρισης Έργων & Πληρωμών των ΠΤΑ & ΔΙΑΠ, το 2016
υπήρξαν σημαντικές προσθήκες και βελτιώσεις, μέσω των εκδόσεων που περιλαμβάνονται στο Συμβόλαιο
Υποστήριξης για σχεδόν όλα τα module της εφαρμογής.
Συνοπτικά το 2016 έχουν προστεθεί τα ακόλουθα:
1. Υποσύστημα διαχείρισης επιχορηγήσεων, το οποίο περιλαμβάνει:
1.1. Διαχείριση αιτημάτων επιχορηγήσεων.
1.2. Διαχείριση τιμολογίων επιχορηγήσεων.
1.3. Διαχείριση κρατήσεων τιμολογίων.
1.4. Ενημέρωση λογιστικής.
2. Αναβάθμιση και επέκταση του υποσυστήματος διαχείρισης της ΔΙΑΠ, το οποίο περιλαμβάνει:
2.1. Υποσύστημα έγκρισης διάθεσης πίστωσης για έργα και υποέργα
2.2. Συνοπτικές εικόνες πληροφόρησης σε έργα και υποέργα.
2.3. Προσθήκη πλήθους πληροφοριακών στοιχείων σε έργα και υποέργα.
2.4. Υποσύστημα διαχείρισης Σχεδίων Επιχειρησιακού Προγραμματισμού.
2.5. Υποσύστημα διαχείρισης αποφάσεων ορισμού υπόλογων.
2.6. Αναβάθμιση του υποσυστήματος διαχείρισης πιστώσεων.
2.7. Προσθήκη υποσυστήματος ανακατανομών πιστώσεων.
2.8. Αναβάθμιση του υποσυστήματος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων.
2.9. Αναβάθμιση του υποσυστήματος Εισηγήσεων πληρωμών.
2.10.
Προσθήκη υποσυστήματος απογραφής για Εισηγήσεις πληρωμών.
3. Αναβάθμιση υποσυστήματος υποέργων, η οποία περιλαμβάνει:
3.1. Επιπλέον φόρμες πληροφόρησης (εικόνα υποέργου).
3.2. Επιπλέον πληροφοριακά πεδία (Φορείς, Εισηγήσεις πληρωμών κτλ.).
3.3. Υποσύστημα επιχειρησιακού προγραμματισμού (για ΔΙΑΠ).
4. Αναβάθμιση υποσυστήματος εργολαβιών, η οποία περιλαμβάνει:
4.1. Υποσύστημα αποδεσμεύσεων.
4.2. Πλήθος πληροφοριακών πεδίων.
4.3. Δυνατότητα αναζήτησης αναδόχων και φορέα από ξεχωριστή φόρμα.
5. Αναβάθμιση υποσυστήματος Τιμολογίων – Πληρωμών
5.1. Προσθήκη δυνατότητας αυτόματου υπολογισμού του ΕΑΔΗΣΥ (και ΕΑΔΗΣΥ για 0,06%).
5.2. Βελτιώσεις σε υποσύστημα διαχείρισης κρατήσεων για τιμολόγια και επιπλέον πληροφοριακά στοιχεία
σε τιμολόγια).
5.3. Προσθήκη επιπλέον πεδίων σε λογαριασμούς (και αναβάθμιση για λογαριασμούς ΔΙΑΠ).
5.4. Δυνατότητα αναζήτησης δικαιούχων με βάση το ΑΦΜ και την επωνυμία στις πληρωμές.
Επίσης, το 2017 πρόκειται να συνεχίσουν να υλοποιούνται προγραμματισμένες βελτιώσεις και προσθήκες. Μεταξύ
άλλων, ενδεικτικά τα εξής:
1. Βελτιώσεις, προσθήκες και αναβαθμίσεις στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
2. Προσθήκη δυνατότητας καταχώρησης συμβάσεων για τα έξοδα.
3. Προσθήκη δυνατότητας ανάλυσης του ποσό των συμβάσεων ανά συνδυασμό κατηγορίας/δράσης.
4. Προσθήκη δυνατότητας μαζικής δημιουργίας εξόδων.
5. Προσθήκη υποσυστήματος κρατήσεων/φόρων για έξοδα.
6. Προσθήκη δυνατότητας για μεταφορά προϋπολογισμών από ένα συνδυασμό δράσης/κατηγορίας σε ένα
άλλο.
7. Διάφορες αλλαγές στο περιβάλλον του χρήστη (User Interface) και προσθήκη επιπλέον πεδίων σε πολλές
οντότητες.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειάζεστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο
801 7007 111 ή μέσω e-mail στο info@log-on.gr.
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