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‘Μετρήστε’ καλύτερα
τα Εργα σας!
Με λειτουργικότητα που μόνο η εμπειρία
της ORBIT A.E. μπορεί να εγγυηθεί!

H ανάγκη για καλύτερη οργάνωση και γνώση όλων των παραμέτρων κοστολόγησης των
έργων είναι όλο και περισσότερο επιτακτική για κάθε επιχείρηση.
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Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει λύσεις, και ο Εργολογισμός είναι δίπλα σας για να τις
υλοποιήσει. Με τη μοναδική ευχρηστία του και την πληρότητα των δυνατοτήτων του, μπορεί
μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να αυξήσει την αποδοτικότητα και να αλλάξει την
καθημερινότητα σας προς το καλύτερο.
Οι εξελιγμένες δυνατότητες, η ειδική σχεδίαση για ταχύτατη χρήση, σε συνδυασμό με την
απόλυτη ασφάλεια που το σύστημα προσφέρει, είναι λίγοι μόνο από τους λόγους για τους
οποίους πρέπει να εξετάσετε σοβαρά την ενσωμάτωση του Εργολογισμού στα εργαλεία
της δουλειάς σας.
Νέα σημαντικά χαρακτηριστικά!
Λειτουργία “Stand Alone” ακόμη και από usb stick, για να έχετε τα δεδομένα σας
όπου και όταν εσείς θέλετε.
Ενσωματωμένη Διαχείριση Αξιογράφων. Όλα τα οικονομικά σας ενοποιημένα χωρίς
περριτές διαδικασίες και διάσπαρτα αρχεία.
Αυτόματο scanning. Ποτέ άλλοτε ή ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διαχείριση ενός
εγγράφου δεν ήταν τόσο εύκολη!
Αμεση γνώση όλων των οικονομικών μεγεθών σε επίπεδο έργων, κέντρων κόστους,
συνεργείων κ.α. με πλήθος τυποποιημένων αναφορών.
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O Eργολογισμός, είναι το ολοκληρωμένο
προϊόν της ORBIT Α.Ε.
για την οικονομική παρακολούθηση έργων για
Κατασκευαστές και Τεχνικά Γραφεία.
1. Oικονομική παρακολούθηση Έργων
Παρακολούθηση όλων των συντελεστών ενός έργου (πελάτης, υπεργολάβοι,
προυπολογισμοί, κέντρα κόστους, συνεργεία, υλικά, έγγραφα, παραστατικά κ.α.) καθώς και
όλων των φάσεων υλοποίησής του από την προσφορά έως την αποπεράτωση.
Διαχείριση και άμεση επισκόπηση των προυπολογισμών και προσφορών των Συνεργείων
για κάθε έργο. Αμεση γνώση προυπολογισμένου πραγματικού και τιμολογηθέντος
κόστους καθώς και της πορείας αποπληρωμών ανά συνεργείο, έργο αλλά και
συγκεντρωτικά.
Προβολή και ταχύτατη εύρεση των Εισπράξεων, Πληρωμών, Τιμολογίων, Δελτίων
Αποστολής που αφορούν ένα έργο. Δυνατότητα πληρωμών και εισπράξεων με
οποιονδήποτε συνδυασμό μετρητών, επιταγών και επιταγών τρίτων.
Πλήρης διαχείριση όλων των ηλεκτρονικών εγγράφων που αφορούν ένα έργο. Σχέδια,
συμφωνητικά, κατόψεις, φωτογραφίες / video, προσφορές και ότι άλλο αφορά το έργο,
είναι διαθέσιμα στο χρήστη σε δευτερόλεπτα.
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Αμεση γνώση πραγματικού
κόστους ανά έργο και τ.μ.
Παρακολούθηση συμφωνιών,
εργασιών & υλικών
Προκοστολόγηση &
Κέντρα Κόστους
Πλήθος οικονομικών
στατιστικών αναφορών

Παρακολούθηση παρακρατούμενου Φόρου Υπεργολάβων, Ελάχιστου κόστουτς
Οικοδομής κ.α.
Πλήθος αναλυτικών και συγκεντρωτικών οικονομικών αναφορών σχετικά με τα έργα,
τις κινήσεις τους και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της εταιρίας (συνολικό
ανεκτέλεστο, ταμειακό άνοιγμα κ.α.).

A

2. Yπεργολάβοι - Συνεργεία - Πελάτες
Διαχείριση συνεργείων με πλήρη στοιχεία και ειδικότητα. Αναζητήσεις υπεργολάβων
συγκεκριμένων ειδικοτήτων και καταγραφή ιστορικού προσφορών.
Διαχείριση πελατών με αναλυτικά στοιχεία και πολλαπλή κατηγοριοποίηση. Άμεση
παραπομπή στα έργα ενός πελάτη.

A

Παρακολούθηση οικονομικών και άμεση γνώση τρέχοντος υπολοίπου για κάθε έργο,
πελάτη, συνεργείο και συγκεντρωτικά. Δυνατότητα επιμερισμού εισπράξεων και
πληρωμών σε ένα η περισσότερα έργα.

3. Κινήσεις Εργαζομένων - Κοστολόγηση Μηχανημάτων
Πλήρες ημερολόγιο κινήσεων εργασιών για έργα, εργαζόμενους και μηχανήματα.
Διαχείριση εργαζομένων με αναλυτική καταγραφή των εργασιών τους ανά έργο και την
κατάσταση της εξόφλησής τους.
Μητρώο μηχανημάτων με καταγραφή κόστους συντήρησης και ωρών απασχόλησης.

4. Διαχείριση Υλικών - Τιμολόγια, Δ.Α., Ιστορικό Τιμών
Διαχείριση Υλικών και παραμπομπή σε σχετιζόμενα τιμολόγια η ΔΑ. Άμεση γνώση
ιστορικού τιμών για Υλικό και προμηθευτή. Στατιστικά ανά έργο και συγκεντρωτικά.
Παρακολούθηση κυκλώματος Δελτίων Αποστολής και συσχετισμός τους με Τιμολόγια σε
εκκρεμότητα. Εργαλείο αυτόματης διασταύρωσης Τιμολογίου - Δελτίων Αποστολής για
ασυμφωνίες.
Αμεση εύρεση ‘ορφανών’ Δελτίων Αποστολής.

5. Διαχείριση Αξιογράφων
Πλήρης καταγραφή όλων των πληρωτέων και εισπρακτέων αξιογράφων με όλα τα
στοιχεία τους. Εκτενείς δυνατότητες αναζητήσεων με διάφορα φίλτρα.
Ληξιάριο επιταγών, άμεση γνώση ιστορικού μεταβίβασης επιταγών και σχετικών
παραστατικών και ημερομηνιών.

H ORBIT A.E., κατασκευάστρια του προγράμματος Eργολογισμός,
έχει επιτυχημένη συνεργασία με μεγάλο αριθμό εταιρειών,
ανάμεσα στις οποίες:
Κατασκευαστές, Τεχνικά Γραφεία, Αρχιτεκτονικά Γραφεία,
Εγκαταστατες, Εργολάβοι, Οικοδομικές Επιχειρήσεις κ.α.

Orbit Εφαρμογές Πληροφορικής Α.Ε., Λ.Δημοκρατίας 26, 154 51 Νέο Ψυχικό
Τηλ: +30 210 6755 406, Fax: +30 210 6755 407, e-mail: sales@orbit.gr
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