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Σας υποβάλουµε την οικονοµική προσφορά που αφορά 
την πλατφόρµα cloud Ψηφιακό ωράριο.  

Το ετήσιο κόστος της πλατφόρµας ανέρχεται στο ποσό 
των 150€ πλέον ΦΠΑ χωρίς πρόσθετες χρεώσεις ή 
αριθµό χρηστών.   

Η πλατφόρµα Cloud ψηφιακό ωράριο είναι µια cloud 
πλατφόρµα µε σκοπό την ωροµέτρηση και την 
καταγραφή της πραγµατικής απασχόλησης των 
εργαζοµένων για τον κάθε πελάτη ενός λογιστικού 
γραφείου που θέλει πληροφόρηση σε κόστος και 
διάρκεια απασχόλησης του προσωπικού.  

Με την εισαγωγή των προσωπικών κωδικών εισόδου η 
πλατφόρµα διαχειρίζεται όλα τα στοιχεία προσέλευσης 
και αποχώρησης εξάγοντας κόστος και διάρκεια 
απασχόλησης (κανονική, υπερεργασία και υπερωρία). 

Για τον κάθε συνδροµητή της πλατφόρµας π.χ. του 
λογιστικού γραφείου υπάρχει προσωπική πλατφόρµα και 
µε κωδικούς ( που παρέχει το λογιστικό γραφείο ) 
διασύνδεση όλων των γραφείων και υποκαταστηµάτων 
της εταιρείας µε το λογιστικό γραφείο χωρίς γέφυρες ή 
ανέβασµα αρχείων αλλά µε άµεση επικοινωνία της κάθε 
πληροφορίας. 
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Αρχικά ο συνδροµητής της πλατφόρµας µπορεί να 
ανεβάσει τους πελάτες του είτε από φόρµα ή µαζικά 
µέσω excel αρχείου.  

Εισάγοντας τους κωδικούς ΕΡΓΑΝΗ µπορούν να 
εισαχθούν µαζικά στην πλατφόρµα οι (ενεργοί) 
εργαζόµενοι και να προβούµε σε διορθώσεις, µεταβολές 
των εργαζοµένων είτε ο πελάτης του λογιστικού 
γραφείου ( προσθήκη φωτογραφίας, βάρδιες, πίνακας 
βαρδιών µε διάρκεια απασχόλησης ) είτε ο συνδροµητής 
της πλατφόρµας. 
 

Η πλατφόρµα για τον κάθε εργαζόµενο δηµιουργεί 
barcode και υπάρχουν αναφορές µε εκτύπωση της 
κάρτας προσέγγισης µε τα στοιχεία του ( φωτογραφεία, 
κωδικός ) και το barcode. Η κάρτα προσέγγισης ανά 
εργαζόµενο τυπώνεται ( από το λογιστικό γραφείο ή τον 
πελάτη του ) για πλαστικοποίηση µαζικά ή ανά πελάτη 
µε δυνατότητα αποστολής µαζικού email στον κάθε 
εργαζόµενο. 
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Για τον κάθε πελάτη του λογιστικού γραφείου µπορούν 
να δηµιουργηθούν βάρδιες κατά περίπτωση µε 
δυνατότητα να εισαχθούν στον πίνακα απασχόλησης 
διάρκειες απασχόλησης ανά εργαζόµενο. Με απλό τρόπο 
επιλέγουµε βάρδια και διάρκεια και µε enter 
µετακινούµαστε στην επόµενη ηµέρα. Μπορούµε να 
επιλέξουµε την προβολή αναφοράς µε τις βάρδιες του 
µήνα µε ή χωρίς την διάρκεια απασχόλησης. 

 

Οι κινήσεις καταγραφής των παρουσιών και απουσιών 
των εργαζοµένων ενηµερώνεται είτε πληκτρολογώντας ή 
αυτόµατα ( ώρα εισόδου και ώρα εξόδου ) εφόσον ο 
χρήστης της πλατφόρµας έχει συνδέσει usb πιστόλι 
barcode στο χώρο προσέλευσης της επιχείρησης όπου το 
κόστος απόκτησης από οποιοδήποτε προµηθευτή 
ξεκινάει από 15€. 
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Οι κινήσεις καταγραφής των παρουσιών και απουσιών 
των εργαζοµένων ενηµερώνεται είτε πληκτρολογώντας ή 
αυτόµατα ( ώρα εισόδου και ώρα εξόδου ) εφόσον ο 
χρήστης της πλατφόρµας έχει συνδέσει usb πιστόλι 
barcode στο χώρο προσέλευσης της επιχείρησης όπου το 
κόστος απόκτησης από οποιοδήποτε προµηθευτή 
ξεκινάει από 15€. 
 

Επιλέγοντας το κουµπί ώρες απασχόλησης έχουµε 
ανάλυση της κάθε ηµέρας της περιόδου επιλογής µας 
ανά εργαζόµενο σε διάρκεια απασχόλησης, κανονικές 
ώρες, υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση. 

 

Για τον κάθε πελάτη του λογιστικού γραφείου υπάρχει 
δυνατότητα ψηφιακής αρχειοθέτησης εγγράφων 
απευθείας στο dropbox του πελάτη από την πλατφόρµα. 
Στην καρτέλα του πελάτη εισάγουµε τους κωδικούς που 
παρέχονται από το drobbox και πλέον δηµιουργούµε 
όσες κατηγορίες ( που λειτουργούν ως φίλτρα ) 
αρχειοθέτησης θέλουµε µε δυνατότητες αναζήτησης 
εντός της πλατφόρµας ενώ τα έγγραφα αποθηκεύονται 
αυτόµατα στο dropbox του πελάτη µας. 
 

Η προστασία των ευαίσθητων οικονοµικών στοιχείων 
σας αποτελεί τον κύριο στόχο µας. Σύµφωνα µε την 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων ( GDPR ) η επεξεργασία των στοιχείων από 
τον χρήστη πραγµατοποιείται µόνο µε την συγκατάθεση 
του.  
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Κατανοώντας τον ανταγωνισµό αλλά και τις εµπορικές 
πρακτικές η πλατφόρµα εφαρµόζει πρωτόκολλο SSL 
(Secure Sockets Layer) για να παρέχει  ασφάλεια κατά 
την µετάδοση ευαίσθητων δεδοµένων στο διαδίκτυο. Το 
SSL είναι µια ηλεκτρονική βεβαίωση που εκδίδεται 
(κατόπιν ελέγχων) από ανεξάρτητους και φερέγγυους 
οργανισµούς οι οποίοι ονοµάζονται Αρχές 
Πιστοποιητικών (Certificate Authorities).  

Οι εταιρίες αυτές αναλαµβάνουν την ταυτοποίηση των 
στοιχείων της ιστοσελίδας καθώς και την ασφαλή 
µεταφορά δεδοµένων µεταξύ των ιστοσελίδων αυτών και 
των χρηστών τους.  

Η πλατφόρµα χρησιµοποιεί µεθόδους κρυπτογράφησης 
των δεδοµένων που ανταλλάσσονται µεταξύ δύο 
συσκευών εγκαθιδρύοντας µία ασφαλή σύνδεση µεταξύ 
τους µέσω του διαδικτύου.  

Μπορείτε στο site της εταιρείας µας ( https://www.karpodinis.gr 
) να ενηµερωθείτε πιο αναλυτικά παρακολουθώντας τα videos 
από την ενότητα e-learning. 

 

Για την εταιρεία 

Η Πρόεδρος του ∆Σ 

ΚΑΡΠΟ∆ΙΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 
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