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Π.Τ.Α. Web Info - Η Ολοκληρωμένη προσέγγιση της πληροφορίας
Η Διαχείριση των έργων στο μέγεθος μιας περιφέρειας αναμφίβολα αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία. Μέρος της πολυπλοκότητας αυτής αποτελεί και το γεγονός πως οι εργαζόμενοι των
Π.Τ.Ανάπτυξης και οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να είναι σε
μία διαρκή επικοινωνία και ενημέρωση για την πορεία και εξέλιξη
των προκαθορισμένων έργων.
Η Logon A.E., μετά την επιτυχημένη λειτουργία της εφαρμογής
διαχείρισης Έργων & Πληρωμών που εφαρμόστηκε σχεδόν σε
όλα τα Π.Τ.Α. της χώρας μας, προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει
την πολυπλοκότητα αυτή και να αυτοματοποιήσει στο έπακρο τη
ροή πληροφοριών, υλοποίησε και είναι σε θέση να σας παρουσιάσει την άμεση επέκταση του. Ένα ολοκληρωμένο web service
διασύνδεσης.
Η συγκεκριμένη διαδικτυακή υπηρεσία ουσιαστικά αποτελεί την
γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και των συνεργατών της. Πλήρως
συνδεδεμένη με τη βάση δεδομένων της εφαρμογής, αντλεί τις επιθυμητές πληροφορίες και τις
εμφανίζει στον αντίστοιχο ενδιαφερόμενο (π.χ. Ανάδοχο Έργου ή Φορέα Υλοποίησης).
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Είσοδος στην Υπηρεσία

Αυτόματη Αναγνώριση

Εμφάνιση Δεδομένων

Με τη χρήση ειδικού συνδέσμου
(url) o χρήστης θα μεταφέρεται
στην βασική οθόνη εισόδου του
ΠΤΑ Web Info.

Αυτόματη αναγνώριση από το
σύστημα για το αν πρόκειται για
ανάδοχο ή φορέα

Η εμφάνιση των δεδομένων γίνεται σε μορφή πίνακα με δυνατότητες ταξινόμησης, ομαδοποίησης, φίλτρων και σύνθετης
αναζήτησης.



Πιστοποιημένοι Χρήστες



Online Φόρμα Εγγραφής

Εμφάνιση Επιλογών
Ανάλογα με την ομάδα χρήστη,
εμφανίζεται στην οθόνη το αντίστοιχο μενού με τις διαθέσιμες
εκτυπώσεις που έχουμε ορίσει

Κατέβασμα Διαθ. Αρχείων
Δυνατότητα στο χρήστη να κατεβάσει σχετικά αρχεία
Π.χ. βεβαιώσεις παρακράτησης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ







Προσαρμοστικότητα / Παραμετροποίηση ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Π.Τ.Α.
Αυτοματοποιημένη ροή πληροφοριών
Απελευθέρωση ανθρώπινου δυναμικού από τηλεφωνικές-γραπτές ενημερώσεις προς ανάδοχους
έργων, φορέων υλοποίησης κτλ.
Καλύτερη Εξυπηρέτηση του Πολίτη
Βελτίωση της εικόνας της υπηρεσίας
Δυνατότητα ενσωμάτωσης λειτουργιών/εκτυπώσεων/ομάδων χρηστών και μετά την εγκατάσταση

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το μεγάλο πλεονέκτημα της εφαρμογής μας είναι η δυνατότητα παραμετροποίησής του ανάλογα με
τις δικές σας ανάγκες. Πριν προχωρήσουμε στην εγκατάστασή του, αναλύουμε μαζί σας και ενσωματώνουμε στο ΠΤΑ Web Info τις λειτουργίες που εσείς χρειάζεστε. Επιλέγουμε ποιοι θα είναι οι χρήστες
της υπηρεσίας μας και για κάθε χρήστη επιλέγουμε τις ανάλογες «εκτυπώσεις» που θα είναι διαθέσιμες σε αυτόν με την είσοδό του στην πλατφόρμα.
Οτιδήποτε είναι αποθηκευμένο στη βάση του προγράμματος «Διαχείριση Πληρωμών» μπορεί
να εμφανιστεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, στην οθόνη του ανάλογου χρήστη:









Στοιχεία πληρωμών,
Εργολαβίες προς πληρωμή (και σε ποιο στάδιο βρίσκονται, δηλαδή αν έχει εκδοθεί ένταλμα πληρωμής , αν βρίσκονται σε έλεγχο κτλ),
Συνολικά έργα ανά φορέα (συνοδευόμενα από όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες ανά έργο),
Συνολικές εργολαβίες ανά ανάδοχο (συνοδευόμενα από όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες ανά εργολαβία),
Εργολαβίες με εκκρεμότητες,
Προϋπολογισμοί έργων,
Πίνακες Κατανομών,
Τιμολόγια που έχουν εκδοθεί κ.τ.λ.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ Π.Τ.Α.
Η Logon Α.Ε. σας ενημερώνει πως εντός των επόμενων ημερών πρόκειται να προχωρήσει σε αναβάθμιση
της έκδοσης της Εφαρμογής Διαχείρισης των Π.Τ.Α. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει τις προσθήκες:
Σύνδεση εφαρμογής με Διαύγεια, e - ΠΔΕ και Γ.Γ.Π.Σ., Βελτιώσεις στη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

e – ΠΔΕ

Διαχείριση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων

Η έκδοση διατίθεται δωρεάν, μέσω των συμβολαίων Υποστήριξης της Logon Α.Ε.

Για το κόστος της υλοποίησης του ΠΤΑ Web Info και για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειάζεστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Οι Σύμβουλοί μας είναι πάντα στη διάθεσή σας.
Καλέστε μας στο 801 7007 111 ή στείλτε μας e-mail στο info@log-on.gr.
Με εκτίμηση,
για την Logon A.E.
Αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικό υλικό της εταιρείας μας, παρακαλούμε πατήστε εδώ
ΛΑΡΙΣΑ: Φαρσάλων 113, Τ.Κ. 41335
ΑΘΗΝΑ: Φωτομαρά 73, Τ.Κ. 11745
Τηλ : 801 700 7111 (Πανελλαδικά), 2410 670060 –62
Φαξ : 2410 670063
E-mail : info@log-on.gr

