
 

 
Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για την προμήθεια  

Λογισμικού Εμπορικής και Λογιστικής Διαχείρισης 

 
Η e-Trikala A.E. στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ESTIA (στήριξη 
έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) που υλοποιείται σε συνεργασία με 
την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με χρηματοδότηση της 
Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (με 
Αριθμό Σύμβασης GRC 01/2019/000000190/001), προβαίνει σε πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Λογισμικού Εμπορικής και Λογιστικής 

Διαχείρισης. 
 

 Προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα η ενώσεις προσώπων, να 
υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές έως την 19η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. 
 
Παρακάτω οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν οι 
προσφορές που θα κατατεθούν. 
 
 

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο με πλήρη 
περιγραφή και ανάλυση τιμής. 
 

Οι προσφορές θα υποβληθούν στα γραφεία της e-Trikala A.E. επί της οδού 
Καλαμπάκας 28 & Αμπάτη (τηλ. Επικοινωνίας 2431022899) ή μέσω email στο 
info@e-trikala.gr  

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜOY    

α/α Περιγραφή ειδών Ελάχιστες προδιαγραφές Τεμάχια 

1 
Λογισμικό Εμπορικής 
και Λογιστικής 

Διαχείρισης.  

 1. Λογισμικό εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης. 
2. Γλώσσα περιβάλλοντος εργασίας σε Ελληνικά και 
Αγγλικά. 
3. Τεχνολογία με τα εξής χαρακτηριστικά: 
Να παρέχει υψηλή ευχρηστία και χρηστικότητα, που 
βασίζεται στα πρότυπα διεπαφής του χρήστη με το 
Microsoft®Office παρέχει εύκολη πρόσβαση στην 
πληροφορία κάθε στιγμή από οπουδήποτε (Information 
Anywhere-Anytime) να παρέχει  ευκολία διεπικοινωνίας 
και ανταλλαγής δεδομένων με άλλα πληροφοριακά 
συστήματα, να παρέχει   πλήρη διασυνδεσιμότητα των 
εφαρμογών και η δημιουργία ενιαίου περιβάλλοντος 
διαχείρισης και λειτουργίας, να παρέχει  ενσωμάτωση στα 
προϊόντα B2G (business to government) για συναλλαγές 
με χρήση XML με πληροφοριακά συστήματα τραπεζών, 
δημόσιων οργανισμών, ΔΟΥ κλπ. 
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Να παρέχει  γρήγορη λειτουργία απομακρυσμένης 
πρόσβασης έτσι ώστε σε συνδυασμό με τις νέες υποδομές 
δικτύων να υποστηρίζονται απομακρυσμένα σημεία 
παρουσίας κάθε οργανισμού. 
Να  παρέχει   ενσωματωμένο σύστημα ασφάλειας και 
κρυπτογράφησης των πληροφοριών για ασφαλή 
πρόσβαση τόσο σε περιβάλλον τοπικού δικτύου, όσο και 
μέσω του Internet 
 Να παρέχει   δυνατότητα αξιοποίησης νέων συσκευών 
για πρόσβαση στην πληροφορία οποιαδήποτε στιγμή από 
οπουδήποτε (Personal Digital Assistants, Tablet PCs) 
παρέχει   Ν-επίπεδη κατανεμημένη αρχιτεκτονική που 
δίνει τη δυνατότητα για πολλαπλούς application servers 
που επιτρέπουν την κατανομή φορτίου σε μεγάλες 
εγκαταστάσεις 
 Να παρέχει   πλήρη υποστήριξη του πιο διαδεδομένου 
και σύγχρονου προτύπου απεικόνισης δεδομένων XML, 
που χρησιμοποιείται τόσο για την παραμετροποίηση του 
λογισμικού όσο και για την απεικόνιση των δεδομένων 
 Να παρέχει   ενσωματωμένα εύχρηστα εργαλεία 
δυναμικής και πολυδιάστατης πληροφόρησης (OLAP) 
 παρέχει   μηχανισμό αυτόματης αναβάθμισης εκδόσεων 
μέσω του Internet (Live Update) που εξασφαλίζουν 
σημαντική μείωση κόστους και χρόνου αναβάθμισης για 
τον πελάτη 
   
4. Λογιστική 
Να περιλαμβάνει έτοιμο λογιστικό σχέδιο σύμφωνα με το 
ΕΓΛΣ 
Λογιστικό Σχέδιο Γενικής-Τάξεως 
Λογιστικά Άρθρα Δήλωση ΦΠΑ 
Πολλαπλές Χρήσεις 
Θεωρημένες - Πληροφοριακές εκτυπώσεις 
Διαχείριση Προσωρινών και Οριστικών εγγραφών 
Πρότυπα Άρθρα 
Αναλυτική Λογιστική με Θεωρημένες και Πληροφοριακές 
εκτυπώσεις 
Μοντέλα κατανομής 
Αυτόματες κατανομές και ελεγκτικές καταστάσεις 
Αυτόματη έκδοση Ισολογισμού και κατάστασης 
αποτελεσμάτων χρήσης 
Διαχείριση Παγίων 
Αποσβέσεις - Μητρώο Παγίων 
Προσθήκες-Επεκτάσεις-Καταστροφές 
Παραστατικά παγίων 
Παρακολούθηση Αριθμών σειράς Παγίων 
  
5. Οικονομική Διαχείριση 
Διαχείριση Φυσικών - Νομικών προσώπων και Επαφών 
Διαχείριση Συναλλασσομένων (Προμηθευτές– Πιστωτές) 
Χρηματοοικονομική Διαχείριση (Περιλαμβάνει Διαχείριση 



Ταμείου – Αξιογράφων - Διαχείριση Τραπεζικών 
Λογαριασμών, Ενηλικίωση υπολοίπων)                                                                                                                                                          
Διαχείριση Δαπανών 
Στατιστική Διαχείριση (Δυναμική Πληροφόρηση από το 
περιβάλλον Εργασίας –Εργαλεία Επιχειρηματικής Γνώσης 
– Ανταλλαγή Πληροφοριών με MS Office) 
Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών (Φόροι – Επιβαρύνσεις 
– Κρατήσεις) 
Γενικά Χαρακτηριστικά (Πολλαπλές Εταιρείες  με ένα 
Υποκατάστημα - Δύο (2) Εταιρικές Διαστάσεις - 
Πολλαπλές Οικονομικές Χρήσεις –Περίοδοι - Διαχείριση  
Χρηστών – Προνομίων - Παραμετροποίηση User Interface) 
Ανταλλαγή Δεδομένων με εφαρμογές τρίτων 
Κατασκευαστών, tablets κλπ 
  
6. Παρακολούθηση προϋπολογισμών 
Διαχείριση Προϋπολογισμού ειδών- προμηθευτών, 
εσόδων-δαπανών-επενδύσεων 
Διαδικασία κατάρτισης 
Συγκριτικές καταστάσεις προϋπολογισμού-απολογισμού 
ανά περίοδο και χρήση. 
Παρακολούθηση και πολλαπλά σενάρια προϋπολογισμού 
ανά Business Unit, Δραστηριότητα 
  
7. Παράδοση του λογισμικού στην Εταιρία μας πλήρως 
εγκατεστημένο στον Server και όσους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές ζητηθεί ανεξαρτήτως του αριθμού των 
χρηστών, εντός και εκτός των γραφείων της οργάνωσης. 
8. Πλήρης προσαρμογή του λογισμικού ακριβώς στις 
απαιτήσεις και ανάγκες της εταιρείας  χωρίς επιπλέων 
επιβάρυνση. 
9. Εκπαίδευση του προσωπικού της  εταιρείας  στις 
λειτουργείες της εφαρμογής. 
10. Καταχώρηση δεδομένων από αρχεία που θα 
παραχωρηθούν από την εταιρεία μας.  

 
   

 

 

 
"This document covers humanitarian aid activities implemented with the financial assistance of the European Union. The 

views expressed herein should not be taken, in any way, to reflect the official opinion of the European Union, and the 

European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains. 

 

 


