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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ - ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η Διαχείριση προϋπολογισμών από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ διαχείριση του πόρου των Π.Τ.Α., αποτελεί μία
ΝΕΑ επέκταση της υφιστάμενης Εφαρμογής με ΠΡΟΣΘΗΚΗ : της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ με custom λειτουργικότητα, της Διαχείρισης ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ και της σύνδεσης με τον ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η
λύση Διαχείρισης των Π.Τ.Α. που αποτελείται από ένα σύνολο εφαρμογών και συνεργαζόμενων εργαλείων και τεχνολογιών, εφαρμόζονται με επιτυχία σχεδόν σε όλα τα Π.Τ.Α. της χώρας μας. Σκοπός της επέκτασης αποτέλεσε η κάλυψη των νέων και αυξημένων αναγκών των Π.Τ.Α.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Κατάρτιση Προϋπολογισμών
Καταχώρηση προϋπολογισμών βάση λογιστικού
σχεδίου.
Τροποποιήσεις—αναθεωρήσεις.

Λογαριασμοί—Συναλλασσόμενοι
Δημιουργία συναλλασσόμενων με σύνδεση στην
ΓΓΠΣ.
Χρήση λογαριασμών λογιστικού σχεδίου ή άλλων
σε σύνδεση με το λογιστικό σχέδιο με χρήση
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ διαχείρισης.

Κύκλωμα Δεσμεύσεων
Καταχώρηση αιτημάτων δεσμεύσεων ανά
συναλλασσόμενο—λογαριασμό και περίοδο
με μοναδικό αριθμό δέσμευσης με βάση
την απόφαση και τον προϋπολογισμό.
Έλεγχοι από το σύστημα και πληροφόρηση
με τις απαραίτητες εκτυπώσεις.
Παραστατικά με ελέγχους & αυτοματισμούς
Πληρωμές
Καταχώρηση Παραστατικών με όλους τους
απαιτούμενους κανόνες και ελέγχους.
Εκτυπωτικά (Εντολές πληρωμής, κλπ).
Πλήρης έλεγχος πληρωμών, κρατήσεων, κλπ.

Κρατήσεις
Δημιουργία μεμονωμένων ή ομάδων κρατήσεων.
Αυτόματη κλήση τους και εφαρμογή στα παραστατικά.
Εύκολη διαχείριση στις πληρωμές των παραστατικών, μαζικές και αυτοματοποιημένες διαδικασίες με wizzard. Εύκολη και μαζική απόδοση των
κρατήσεων.

Δημιουργία στοιχείων και σύνδεση με ΚΟΜΒΟ
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αυτοματοποιημένη δημιουργία εντύπων.
Δυνατότητα επεξεργασίας και αποθήκευσης.
Σύνδεση και αποστολή με τον ΚΟΜΒΟ.

Αυτόματη ενημέρωση λογιστικής .

Η εφαρμογή συνοδεύεται από μία πληθώρα βοηθητικών εργαλείων:

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΣΕΝΑΡΙΑ OLAP

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ
ΑΡΧΕΙΑ
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Σύστημα εφαρμογών που λειτουργεί σαν Ενιαίο με ασφάλεια και εύκολες διαδικασίες, ώστε να
εξασφαλίζεται η εύκολη και αξιόπιστη λειτουργία, η αποφυγή διπλοκαταχωρήσεων και η αξιοποίηση της πληροφορίας.
Αυτόματες ενημερώσεις και έλεγχοι ορίων.
Σύνδεση με την εμπορική (πρέπει να ενεργοποιηθεί) και 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) ή την ΓΓΠΣ για την λήψη των στοιχείων των συναλλασσόμενων με το ΑΦΜ τους.
Υψηλή παραμετροποίηση (customization).









Οι παραπάνω λειτουργίες αποτελούν μόνο ένα δείγμα των δυνατοτήτων και λειτουργιών που έχουν ενσωματωθεί στις εφαρμογές του Π.Τ. Ανάπτυξης κατόπιν προσεκτικής ανάλυσης και καταγραφής της λειτουργίας της υπηρεσίας. Η λύση μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων ακόμη και συνεργαζόμενων υπηρεσιών με τα ΠΤΑ όπως η ΔΙΑΠ. Ενδεικτικές εφαρμογές που μπορούν να συμπεριληφθούν ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ με αυτόματη διασύνδεση, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, η διαχείριση εργασιών της ΔΙ.Α.Π., WEB Info & WEB service, ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, κλπ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ





Ειδικευμένο και Έμπειρο τμήμα .
Τηλεφωνική και ασφαλή απομακρυσμένη υποστήριξη (με βάση τα συμβόλαια νέων εκδόσεων και βασικής υποστήριξης).
Επί τόπου επίσκεψη κατόπιν συνεννόησης εφόσον είναι απαραίτητο.
Νέες εκδόσεις με πολλές βελτιώσεις , αλλά ΚΑΙ ΝΕΑ module και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ που μπορείτε να προσθέσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας .
Οι Σύμβουλοί μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για μία δωρεάν παρουσίαση των λύσεων μας.
Καλέστε μας στο 801 7007 111, 2410670060 ή στείλτε μας e-mail στο info@log-on.gr.
Δείτε την ολοκληρωμένη λύση μας και στη σελίδα μας: www.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

