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Προµήθεια εφαρµογής ωροµέτρησης
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται για την προµήθεια κι εγκατάσταση εφαρµογής για
την ωροµέτρηση της παρουσίας του προσωπικού.
Η προς προµήθεια εφαρµογή θα αντικαταστήσει την ήδη υπάρχουσα, η οποία κρίνεται ανεπαρκής,
καθώς καθυστερεί υπερβολικά κατά την επεξεργασία των ηµερήσιων δεδοµένων
παρουσίας/απουσίας, στερείται δυνατότήτων συνδεσιµότητας µε τις εφαρµογές διαχείρισης
προσωπικού και οικονοµικής διαχείρισης ενώ δεν έχει τη δυνατότητα παραγωγής συγκεκριµένων
αναφορών που απαιτούνται από τη ∆/νση προσωπικού.
Η προµήθεια κρίνεται απαραίτητη για όλους τους ανωτέρω λόγους.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

2.
•

Να διαθέτει τις βασικές δυνατότητες αντίστοιχων εφαρµογών ωροµέτρησης που διατίθενται
στην αγορά

Επιπλέον απαιτούµενες δυνατότητες είναι :
•

Πρέπει να λειτουργεί µε βάση το µοντέλο πελάτη - διακοµιστή (client – server)

•

Οι βάσεις δεδοµένων που χρησιµοποιεί πρέπει να λειτουργούν σε περιβάλλον SQL
SERVER 2005

•

Πρέπει να επικοινωνεί µε τις εφαρµογές STAFF, Οικονοµική ∆ιαχείριση και Μητρώο
Παγίων της εταιρίας UNISYSTEMS και να ενηµερώνει τα πεδία που είναι κοινά.

•

Να υπάρχει ενότητα διαχείρισης χρηστών κι επίπεδων διαβάθµισης ασφαλείας

•

Να υποστηρίζει είσοδο δεδοµένων (κτυπηµάτων) απο αρχειο κειµένου (.txt)

•

Να

υπάρχει

πεδίο

σχολίων

για

κάθε

χρήστη

και

για

κάθε

ηµέρα

•

Σε περίπτωση υπαλλήλου µε άδεια για τον οποίο θα διαπιστωθεί κτύπηµα της κάρτας να
χρεώνεται άδεια και στις αναφορές να υπάρχει ειδική σήµανση.

•

Να υπάρχει πρόβλεψη για υπαλλήλους οι οποίοι έχουν νυκτερινό ωράριο, το οποίο ξεκινάει
τη νύχτα µίας µέρας και τελειώνει τα ξηµερώµατα της επόµενης.

•

Να µην υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής κτυπηµάτων από κανένα χρήστη

•

Η δικαιολόγηση απουσίας κτυπηµάτων να γίνεται µε ορισµό κατάστασης οπως η άδεια, για
παράδειγµα “Μη ορθή χρήση κάρτας”

3. ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η εφαρµογή πρέπει να έχει κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες αναφορές:
•

Αναφορά παρόντος κι απόντος προσωπικού, µε δυνατότητα επιλογής χρονικού
διαστήµατος, στην οποία να φαίνεται ο λόγος της απουσίας, τερµατικό ρολόι, κατ' άτοµο
και συνολικά.

•

Αναφορά απόντος προσωπικού, µε δυνατότητα επιλογής χρονικού διαστήµατος, στην οποία
να φαίνεται ο λόγος της απουσίας, τερµατικό ρολόι, κατ' άτοµο και συνολικά.

•

Αναφορά αδειούχου προσωπικού, µε δυνατότητα επιλογής χρονικού διαστήµατος στην
οποία να φαίνονται οι αδειούχοι της περιόδου.

•

Αναφορά τήρησης ωραρίου, µε δυνατότητα επιλογής χρονικού διαστήµατος στην οποία να
φαίνεται τα στοιχεία του προσωπικού και η έλλειψη ή η περίσσεια ωρών εργασίας.

•

Αναφορά παρουσίας προσωπικού, µε δυνατότητα επιλογής χρονικού διαστήµατος στην
οποία να φαίνονται στην οποία να φαίνεται αναλυτικά ανά ήµέρα η ώρα εισόδου κι εξόδου,
το τερµατικό εισόδου κι εξόδου καθώς και η έλλειψη ή περίσσεια ωρών εργασίας. Η
αναφορά να επιλέγεται για ένα άτοµο ή συνολικά.

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας εφαρµογής ωροµέτρησης ανέρχεται σε 8.000,00 €
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.

O Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταµένη του Τµήµατος
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και ∆ιαφάνειας

Αθανάσιος Παρνασσάς

Βασιλική Σαµαρά

