e-On Projects
Τα μόνα που χρειάζεστε
είναι μια σύνδεση στο
internet και ένα PC.

Πλήρης λειτουργικότητα για τη διοίκηση κάθε
είδους έργου.

Μια καινοτόμα εφαρμογή που παρέχει λειτουργικότητα για

Χωρίς αγορά και εγκατάσταση λογισμικού.

τη δημιουργία, εμφάνιση, μεταβολή, διασύνδεση και

Ασφαλής πρόσβαση χωρίς χρονικούς ή

διάχυση όλης της πληροφορίας που απαιτείται για τον

γεωγραφικούς περιορισμούς.

επιτυχημένο συντονισμό και διαχείριση ενός έργου.
Το κατάλληλο εργαλείο για τους διευθυντές έργων που

Με μια μικρή μηνιαία συνδρομή ανά χρήστη.

τους βοηθάει να αποδώσουν καλύτερα σε θέματα
αναθέσεων, προγραμματισμού κόστους και εσόδων καθώς
και στην διαχείριση των τιμολογίων.
Με cloud computing υποδομές που επιτρέπουν ώστε όλες οι
ενέργειες να πραγματοποιουνται μέσω web, από χρήστες
που δεν χρειάζονται κανένος είδους λογισμικό
εγκατεστημένο στους υπολογιστές τους. Όλα είναι
προσβάσιμα μέσω μιας και μονο εφαρμογής με φιλοσοφία
ροής εργασιών.
Το eon Projects παρέχει ενιαία , έγκυρη και άμεση
πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση Έργων από όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη.
Βελτιώνει τις ροές των συναλλαγών και εξαλείφει όλες τις
περιττές δραστηριότητες ενώ παρέχει ένα φιλικό
περιβάλλον προς τον χρήστη.
Αναπτυγμένο με σύγχρονα πρότυπα όσον αφορά την
ολοκλήρωση παροχής υπηρεσιών μέσω Web,
ενσωματώνεται με επιτυχία σε όλα τα κεντρικά συστήματα
και εφαρμογές τρίτων για την ανταλλαγή πληροφοριών και
δεδομένων.

Ένα ανοικτό σύστημα που επικοινωνεί τόσο με συστήματα

Πλήρως παραμετροποίησιμο και ευέλικτο για να

τρίτων όσο και με τα εσωτερικά συστήματα της

προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

επιχείρησης για την ανταλλαγή δεδομένων.

Σύνδεση Προσώπων

Παρουσίαση όλων των κρίσιμων οικονομικών

Λειτουργικότητα workflow για την καταγραφή της

στοιχείων του έργου, με ενιαίο τρόπο σε μια

ανάθεσης εργασιών σε πρόσωπα ή και εταιρίες.

οθόνη.


Προϋπολογισμός Κόστους



Προϋπολογισμός Εσόδων



Όροι και χρόνοι πληρωμών



Αναλυτικές συναλλαγές κόστους



Στοιχεία προόδου του έργου

Εμφάνιση της τρέχουσας οικονομικής
ή κατάστασης προόδου του έργου, ανά

Το σύστημα πλαισιώνεται από λειτουργία
καταγραφής χρόνου εργασίας (time report ή time
sheet), έτσι ώστε να είναι γνωστό το ποιοί
εργάστηκαν σε κάθε έργο, πόσο ήταν το κόστος που
προσέθεσαν και φυσικά ποιό το έσοδο που
παρήγαγαν (generated revenues).
Κάθε πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει σε ένα ή
περισσότερα τμήματα / εργασίες του έργου.

πάσα στιγμή συνολικά και αναλυτικά με τη χρήση
επιλογής κριτηρίων.

Καταστάσεις

Η κατάσταση του έργου εμφανίζεται σε απόλυτους
αριθμούς ή σε γραφήματα ποσοστού ολοκλήρωσης.

Ένα από τα πιο ισχυρά πλεονεκτήματα του eon
Projects είναι η παραγωγή καταστάσεων. Οι

Κοστολόγηση

υπεύθυνοι των έργων έχουν στη διάθεσή τους διάφορα
κριτήρια ώστε να παράγουν καταστάσεις ανά ημέρα,

Παρέχεται λειτουργικότητα για

ανά εργασία, ανά πρόσωπο, ανά έργο. Αυτή η

κοστολόγηση σε διάφορα επιθυμητά

λειτουργία τους βοηθάει ώστε να έχουν μια πλήρη

επίπεδα όπως συνολικόυ έργου ή επι

εικόνα του έργου κάθε στιγμή.

μέρους εργασιών.
Η κοστολόγηση μπορεί να είναι

Η κατάσταση χρεώσεων είναι μια από

ανεξάρτητη, ή να συνδέεται με τη

τις βασικές πληροφορίες του

Γενική ή Αναλυτική Λογιστική από την

συστήματος που μπορεί να

οποία να λαμβάνει τα πρωτογενή

παρουσιάζεται ανά φυσικές μονάδες

στοιχεία κόστους.

ή Ευρώ.

Η κοστολόγηση είναι προϋπολογιστική
και απολογιστική.
Τα στοιχεία κόστους μπορεί να

Προγραμματισμός
Ενεργειών

εμφανίζονται και με την μορφή Gantt
Chart, ως ποσοστά ολοκλήρωσης του

Υπάρχει δυνατότητα

προϋπολογισμού του έργου και των

προγραμματισμού

επιμέρους στοιχείων κόστους αυτού,

επαναλαμβανόμενων, περιοδικών

σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις ή

ενέργειων.

αναθεωρημένους προϋπολογισμούς.

Σύνδεση Παραστατικών
Εισαγωγή παραστατικών συναλλαγών με τρίτους (Τιμολόγια Αγορών,
Εξοδολόγια, κ.α.) ώστε να συμμετέχουν στη διαμόρφωση τόσο του
κόστους όσο και στην πορεία προόδου του έργου.
Δυνατότητα ώστε τα παραστατικά αυτά να ενημερώνουν αυτόματα τις
λογιστικές αποθήκες για να συμβάλλουν στη διαμόρφωση παραγγελιών
αγορών.
Η εφαρμογή E-ON Projects, είναι
μέρος της ολοκληρωμένης σουίτας
Ε-ΟΝ RIX και ανήκει στην
οικογένεια “cloud” εφαρμογών
SaaS της E-ON INTEGRATION με τη
διακριτική ονομασία

e-On Integration Α.Ε.
Γούναρη 3, 153 43 Αγία Παρασκευή
Τηλ: 210 60 18 700 Fax: 210 60 18 709
E-mail: prelations@e-on.gr, http://www.eon-demand.gr
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