ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2011

Ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου 15 (3ος όροφος) – Αθήνα

Αρ. Πρωτ. 2/468

Ταχ. Κώδικας: 105 61
Πληροφορίες: Π. Σπυριδοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3258527
Φαξ: 210 3258507

ΑΠΟΦΑΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) λογιστικού προγράμματος,
για την καταγραφή των λογιστικών εγγραφών της εταιρείας και των πελατών της (Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.)), για τις ανάγκες του Τμήματος Λογιστηρίου της εταιρείας
προϋπολογισθείσας αξίας 45.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της στην
88η/26‐10‐2004 συνεδρίαση του.
2. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην 13η/29‐11‐2010 (θέμα 6)
συνεδρίαση του σχετικά με την έγκριση σύστασης τριμελούς επιτροπής για την καταγραφή των
τεχνικών προδιαγραφών του λογιστικού προγράμματος.
3. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην 1η/7‐02‐2011 (θέμα 10)
συνεδρίαση του σχετικά με την έγκριση της σχετικής πίστωσης 45.000,00 €.
4. Την υπ’αριθμ. 3/31‐1‐2011 εισήγηση της τριμελούς επιτροπής σχετικά με τις τεχνικές
προδιαγραφές του υπό προμήθεια προγράμματος.
5. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη για την προμήθεια ενός (1) λογιστικού προγράμματος για την
καταγραφή των λογιστικών εγγραφών της εταιρείας και των πελατών της (Φ.Κ.Α.), για τις ανάγκες
του Τμήματος Λογιστηρίου της εταιρείας.

Προκηρύσσουμε
τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τον συνδυασμό ποιοτικών και
ποσοτικών χαρακτηριστικών (όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α) και μέχρι του ποσού
των 45.000 €, άνευ του Φ.Π.Α. για την προμήθεια ενός (1) λογιστικού προγράμματος για την
καταγραφή των λογιστικών εγγραφών της εταιρείας και των πελατών της (Φ.Κ.Α.), για τις ανάγκες του
Τμήματος Λογιστηρίου της εταιρείας.
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Α. Διενέργεια διαγωνισμού – Αξιολόγηση προσφορών
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 19 Απριλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα
γραφεία της εταιρείας από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Οι προσφορές (σε δύο αντίγραφα) θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται με οποιονδήποτε
τρόπο, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην διεύθυνση της εταιρείας μέχρι την προηγούμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού με ευθύνη του προσφέροντος. Επίσης θα πρέπει να
αναγράφουν ευκρινώς τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», το τίτλο της εταιρείας δηλαδή «ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», τον
αριθμό της προκήρυξης, την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του
αποστολέα.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο φάκελοι με τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου, ο ένας με ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο άλλος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες
για τέσσερις (4) μήνες, οι οποίοι υπολογίζονται από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Επισημαίνεται ότι:
• Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
προκήρυξης, εκτός αν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα που
τυχόν δεν αποδέχεται. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της
προκήρυξης θα απορρίπτονται. Επιπλέον ο προσφέρων δεν δύναται, με την προσφορά του ή με
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
• Μετά την κατάθεση της προσφοράς, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρου της
προκήρυξης ή της προσφοράς που δίνονται από τους προσφέροντες δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις, παρέχουν οι προσφέροντες μόνο όταν αυτές
ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες οι διευκρινίσεις που
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την αρμόδια επιτροπή.
Α1. Τεχνική Προσφορά
Στην τεχνική προσφορά περιλαμβάνονται τα τεχνικά στοιχεία σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και
αντίγραφο) πλην των προσπέκτους, που κατατίθενται εις απλούν. Μαζί με την τεχνική προσφορά, ο
διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει εις διπλούν φύλλο συμμόρφωσης με τις αιτούμενες
προδιαγραφές. Στο φύλλο συμμόρφωσης θα απαντώνται αναλυτικά όλα τα επί μέρους σημεία των
προδιαγραφών ξεχωριστά και με τη σειρά που αναγράφονται αυτά στη προκήρυξη και θα
τεκμηριώνονται απαραιτήτως με στοιχεία που θα προσκομίζονται από τον κατασκευαστή καθώς και
με στοιχεία και τυχόν εφαρμογές του ιδίου του προμηθευτή.
Α2. Οικονομική Προσφορά
Η οικονομική προσφορά τοποθετείται σε ξεχωριστό φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κύριου
φακέλου και την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφονται ξεχωριστά τα ακόλουθα:
•

Το κόστος συνολικό και ανά module.

•

Το κόστος αναβαθμίσεων και νέων εκδόσεων.
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•

Το κόστος των αδειών λειτουργίας του προγράμματος. Συγκεκριμένα η εταιρεία θα
χρειαστεί αρχικά με την παράδοση του λογιστικού προγράμματος, δύο άδειες
λειτουργίας, εντός των επόμενων δύο ετών άλλες δύο άδειες και εντός των επόμενων
πέντε ετών άλλες έξι άδειες, συνολικά δέκα.

•

Το κόστος συντήρησης των παραπάνω αδειών.

•

Το κόστος παραμετροποίησης του προγράμματος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
του παραρτήματος Α.

•

Το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού.

• Το κόστος μεταφοράς των δεδομένων από υπάρχουσα βάση δεδομένων.
Τα παραπάνω κόστη θα αναγράφονται σε ευρώ με και χωρίς τον ισχύοντα, κατά την ημερομηνία
κατάθεσης της προσφοράς, ΦΠΑ και μόνο για το σύνολο αριθμητικά και ολογράφως.
Β. Αξιολόγηση προσφορών.
Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των προσφορών την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που υποβάλλονται στην
Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται
ως εκπρόθεσμες.
Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν:
α. Είναι αόριστη και δε μπορεί να εκτιμηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία.
β. Υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
γ. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας.
δ. Τα οικονομικά στοιχεία δεν έχουν τοποθετηθεί σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο.
ε. O χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος από τον ζητούμενο .
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
μονογράφονται από την Επιτροπή τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι
των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή
και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος υπογράφεται από την
Επιτροπή, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.
Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την τεχνική αξιολόγηση αναφέρονται κατά είδος στο
Παράρτημα Α. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα
κριτήρια του Παραρτήματος Α. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι
υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών, η
Επιτροπή προβαίνει στην σύνταξη και υπογραφή πρακτικού τεχνικής Αξιολόγησης.
Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης τεχνικής αξιολόγησης και για όσες προσφορές
κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, αποσφραγίζονται από
την αρμόδια Επιτροπή οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών. Το κριτήριο για την
κατακύρωση της προμήθειας του διαγωνισμού και την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά
αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της προκήρυξης.
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Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
Γ. Κατακύρωση προμήθειας – υπογραφή σύμβασης
Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης και την έγκριση πίστωσης, ακολουθεί η
έκδοση της απόφασης κατακύρωσης και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η συμβατική ποσότητα.
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του ποσού της σύμβασης.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη.
Δ. Παράδοση‐ Παραλαβή προμήθειας
Το προς προμήθεια λογιστικό πρόγραμμα πρέπει να συνοδεύεται από το εγχειρίδιο και τα
παρελκόμενα που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Η παράδοση και η εγκατάσταση σε
πλήρη λειτουργία θα γίνει μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,
στα γραφεία της εταιρείας, με φροντίδα, ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. Η παράδοση θα γίνει τις
εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 09.00 – 17.00 μετά από συνεννόηση του προμηθευτή με την
Επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδώσει το
πρόγραμμα έτοιμο προς λειτουργία μέσα στον καθορισμένο χρόνο ή σε περίπτωση που δεν τηρήσει
οποιοδήποτε όρο της παρούσας προκήρυξης και της απόφασης κατακύρωσης τότε η σύμβαση λύεται
αζημίως και ο προμηθευτής οφείλει να επιστρέψει στην εταιρεία οποιοδήποτε ποσό που μπορεί να
του έχει καταβληθεί.
Μετά την παράδοση και εγκατάσταση, θα ακολουθήσει εκπαίδευση των χρηστών που θα
υποδείξει η εταιρεία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, στο χώρο εγκατάστασης του λογιστικού
προγράμματος, για όσο χρόνο απαιτηθεί, για την πλήρη χρήση του προγράμματος σε όλες τις
δυνατότητές του.
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής μέσα σε ένα (1) μήνα από το χρόνο παράδοσης, εγκατάστασης και πλήρους λειτουργίας.
Ε. Εγγύηση καλής λειτουργίας
Στην προσφορά τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπεριλάβουν βεβαίωση ‐ δήλωση ότι
εγγυώνται την καλή λειτουργία του προγράμματος για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια και την ύπαρξη
υποστήριξης για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα της δωρεάν εγγύησης,
ο προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση, χωρίς απαίτηση αμοιβής, να αποκαθιστά την καλή
λειτουργία του προγράμματος, εφόσον η δυσλειτουργία δεν έχει προέλθει από κακή χρήση ή άλλο
λόγο εκ μέρους της εταιρείας.
ΣΤ. Τιμές ‐ Πληρωμή
Η πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του
προγράμματος, με επιταγή που θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου ή μέσω κατάθεσης σε

4

τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Η πληρωμή
του προμηθευτή θα γίνει σταδιακά με την παράδοση του έργου. Ο ακριβής τρόπος πληρωμής θα
ορισθεί στην σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο μερών. Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά
την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ.
Επισυνάπτεται το Παράρτημα Α: Τεχνικές Προδιαγραφές, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας.
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της εταιρείας στην διεύθυνση
http://www.edekt.gr. Δωρεάν αντίτυπα της παρούσας διακήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να
ζητούν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη γραμματεία της εταιρίας (Σταδίου 15, 105 61,
Αθήνα) τηλ. 210 3258500.

Η Επιτροπή Διενέργειας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ζητούμενα Τεχνικής Προσφοράς
1

Περιγραφή της δυνατότητας για προμήθεια μέρους ή όλων των εφαρμογών (modules)

2

Άδειες λειτουργίας – ετήσια συντήρηση

3

Αριθμός εταιρειών που μπορούν να ανοιχτούν στο λογιστικό πρόγραμμα

4

Χρόνοι εγκατάστασης

5

Παραμετροποίηση προγράμματος σύμφωνα με τις λειτουργικές μας προδιαγραφές

6

Χρόνος προσαρμογής και εκπαίδευσης σε παράλληλη λειτουργία του υπάρχοντος και του νέου
συστήματος

7

Διαδικασίες updates, versions

8

Χρόνος εγγύησης και τι περιλαμβάνει

9

Δυνατότητα ηλεκτρονικής μεταφοράς δεδομένων από το υπάρχον λογιστικό πρόγραμμα στο νέο

10

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και η υποστήριξη του προγράμματος (Help Desk)

11

Εγκαταστάσεις λογιστικών προγραμμάτων σε εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

12

Πλήρης περιγραφή απαιτήσεων σε εξοπλισμό και περιφερειακά
Τα προς διάθεση Modules θα πρέπει να εξυπηρετούν τις Δραστηριότητες

13

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
14

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑ MODULE

15

ΚΟΣΤΟΣ UPDATES, VERSIONS

16

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ (ΔΥΟ ΑΡΧΙΚΑ, ΔΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΥΟ
ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ)

17

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ

19

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

20

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

21

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

3

Λειτουργία
Η ΕΔΕΚΤ διαχειρίζεται μέρος των Αποθεματικών του Ασφαλιστικού Ταμείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για λογαριασμό
του οποίου έχει αναλάβει και την λογιστικοποίηση των συναλλαγών του. Επίσης αναμένεται εντός του
έτους να αναλάβει και την διαχείριση των Αποθεματικών των Λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων της
Ελλάδος. Αυτό σημαίνει, ότι το λογιστικό πρόγραμμα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα
παρακολούθησης των λογιστικών στοιχείων πολλών εταιρειών ταυτόχρονα.
Δυνατότητα καταχώρησης και παρακολούθησης λογιστικών στοιχείων και κατά το Ελληνικό Γενικό
Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) και κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).
Διαχείριση Λογιστικού Σχεδίου ανά εταιρεία.

4

Καταχώρηση εγγραφών γενικής λογιστικής (συμψηφιστικές, ταμειακές, δαπάνες κ.α.)

5

Τυποποιημένες επαναλαμβανόμενες εγγραφές.

6
7

Διαχείριση πολλαπλών νομισμάτων. Η εγγραφή να εμφανίζεται τόσο σε ευρώ όσο και στο ξένο
νόμισμα.
Συναλλαγματικές διαφορές (αυτόματος υπολογισμός στο τέλος της χρήσης).

8

Διαχείριση πελατών, προμηθευτών και μητρώου παγίων.

9

Χρήση κέντρων κόστους για ανάλυση των δαπανών της εταιρείας.

10

Δημιουργία και τροποποίηση αναφορών σύμφωνα με το Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.).

11

13

Δημιουργία αναφορών πληροφοριακού χαρακτήρα (π.χ. προϋπολογισμού, οικονομικών αναφορών
κ.α.)
Ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων (υπόλοιπα απογραφών πελατών-προμηθευτών, λογαριασμών
γενικής λογιστικής και μητρώου παγίων).
Μέγιστος αριθμός αδειών χρήσης που μπορούν να δοθούν.

14

Μέγιστος αριθμός εταιρειών που μπορεί να ανοιχτούν στο λογιστικό πρόγραμμα.

15

Ανάπτυξη ειδικής λειτουργίας (customization) και interfaces με τρίτα συστήματα και προγράμματα. Η
λειτουργία αυτή θα πρέπει να είναι πλήρως παραμετροποιημένη για να μπορεί να ελέγχεται και να
εκτελείται απ’ ευθείας από την εταιρεία μας χωρίς την παρέμβαση της εταιρείας που θα μας κάνει την
ανάπτυξη.

16

Ευέλικτο αρθρωτό σύστημα, ανοικτής αρχιτεκτονικής, με περιγραφή όλης της βάσης δεδομένων και
των πινάκων της.

17

Υποχρεωτική και άμεση προσαρμογή στις απαιτήσεις του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

18

Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών φορολογικών συντελεστών.

19

Δυνατότητα αυτόματης και καθημερινής εισαγωγής αρχείων στην βάση δεδομένων του λογιστικού
προγράμματος με στοιχεία συναλλαγών όλων των διαχειριστών μας όπως αυτά εξάγονται από το
πρόγραμμα παρακολούθησης συναλλαγών (back office).

20

Να υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής συμπληρωματικών στοιχείων (εκτός του προγράμματος
παρακολούθησης συναλλαγών) από τους διαχειριστές καθώς επίσης και από την βάση δεδομένων της
Bloomberg.

21

Δυνατότητα εξαγωγής αρχείων (π.χ. καρτέλες πελατών, προμηθευτών, ισοζύγια κ.α.) και όλων των
άλλων πινάκων σε διάφορα formats π.χ. Access, Excel, Word, κ.λπ.
Δυνατότητα ευέλικτου report generator.

22

Ασφάλεια :
Ελεγχόμενη προσπέλαση σε εξουσιοδοτημένους χρήστες:
1. Σε επίπεδο εφαρμογής
2. Σε συγκεκριμένα μενού
3. Σε συγκεκριμένα πλήκτρα ελέγχου
4. Σε επίπεδο θέσης εργασίας
5. Σύνδεση με διαφορετικούς ρόλους

1

2

12

7

Λειτουργία
6. Διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης με εύκολο και ευέλικτο τρόπο
23

Να τηρεί αρχείο με το ιστορικό οποιασδήποτε τροποποίησης δεδομένων της βάσης δεδομένων, ικανό
να προσπελασθεί εύκολα και γρήγορα, με πληροφορίες όπως :
1. Κωδικό Χρήστη που έκανε την τροποποίηση
2. Ημερομηνία και ώρα τροποποίησης
Οποιεσδήποτε μεταβολές στα αρχεία του συστήματος και στα αρχεία ιστορικού ενεργειών θα
επιτρέπονται μόνο στο διαχειριστή του συστήματος

24

Ευκολία χρήσης:
1. Να προτρέπει το χρήστη
2. Βοήθεια Online
3. Να προειδοποιεί
4. Να προτείνει στο χρήστη (π.χ. σε επαναλαμβανόμενες εργασίες)
5. Δυνατότητα γρήγορης ανεύρεσης στοιχείων και εφαρμογής φίλτρων.
6. Εγχειρίδια Χρήστη και Αναφοράς (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για άμεση χρήση)
7. Να προσφέρει συντομεύσεις πληκτρολόγησης για ταχύτερη εισαγωγή δεδομένων

25

Να προσφέρει επεκτασιμότητα σε χρήστες και σε όγκο δεδομένων / χαρτοφυλακίων. Να ορισθούν τα
μέγιστα όρια σε καθένα.

26

Χρόνος υλοποίησης. (Προσδιορίστε το χρονοδιάγραμμα και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου).

27

Η μετάβαση από το παλιό λογιστικό πρόγραμμα στο νέο θα γίνει ανεξάρτητα και παράλληλα της
λειτουργίας του παλαιού λογισμικού, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της ΕΔΕΚΤ.

28

Περιγράψτε λεπτομερώς τον τρόπο και την διαδικασία μεταφοράς όλων των περιεχομένων της
παρούσας βάσης – EXACT GLOBE FOR WINDOWS V 3.7. της εταιρίας ECG – στη νέα (migration
tools).
Μετά την μεταφορά των στοιχείων ποιοι έλεγχοι θα γίνουν από την εταιρία σας που θα μας
βεβαιώνουν για την σωστή και ολοκληρωμένη μεταφορά τους.
Υπάρχουν συγκεκριμένες εκτυπώσεις προς τις φορολογικές αρχές οι οποίες πρέπει να προβλεφθούν
να εμπεριέχονται από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής και περιλαμβάνουν.

29
30

Δυνατότητα δημιουργίας αναφοράς ανάλογα με τις ανάγκες από τον χρήστη με εύκολο τρόπο και
δυνατότητα αποθήκευσης αυτών σαν υπόδειγμα για χρήση από άλλους χρήστες.

31
32

Να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης σε κάποια εγγραφή (Μετοχών, Ομολόγων Αμοιβαίων κ.λπ)
επιπλέον στοιχείων (π.χ. ποσότητα συναλλαγής, κωδικός διαχειριστή κ.α.).
Να μπορεί να γίνεται γρήγορη αναζήτηση ιστορικών στοιχείων.

33

Περιγράψτε μας επιπλέον δυνατότητες ή ευκολίες του πακέτου σας.

34

Ανοιχτή αρχιτεκτονική με δυνατότητα σύνδεσης με εφαρμογές τρίτων.

35

Υποστήριξη σχεσιακών βάσεων δεδομένων κατά προτίμηση Microsoft SQL.
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