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& Παιδικών Σταθμών Δήμων

PreSchool

Το πληροφορικό σύστημα PreSchool, είναι ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης των Αιτήσεων των Δημοτών, παρακολούθησης των Τροφείων των Δημοτών, παρακολούθησης
των Παρουσιών των Εργαζομένων και των Παιδιών καθώς και των Βιβλιαρίων Υγείας και τέλος παρακολούθησης της Αποθήκης και των Παγίων των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών των Δήμων.
Οι υπεύθυνοι των Σταθμών καταχωρούν μόνοι τους τις αιτήσεις των δημοτών, με τους απαραίτητους
ελέγχους να πραγματοποιούνται αυτόματα μέσα από την εφαρμογή, έτσι ώστε να υπάρχουν κεντρικά
στη βάση δεδομένων, χωρίς λάθη, σε πραγματικό χρόνο (on line - real time). Στη συνέχεια γίνεται αυτόματη κατάταξη των παιδιών σε Σταθμούς, με τη χρήση παραμετρικά οριζόμενων κριτηρίων αξιολόγησης.
Η μοριοδότηση και η κατάταξη των αιτήσεων γίνεται με αδιάβλητο τρόπο από το πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που έχουν αποτυπωθεί στην εφαρμογή. Κάθε Δήμος μπορεί να έχει τα δικά
του κριτήρια αξιολόγησης.
Η διαχείριση των τροφείων των δημοτών γίνεται με παραμετρικά οριζόμενους πίνακες, σε σχέση με
το οικογενειακό εισόδημα κάθε δημότη. Η είσπραξη των τροφείων συνοδεύεται από την έκδοση των
αντίστοιχων αποδείξεων είσπραξης προς το δημότη ή προς τρίτους.
Οι παρουσίες των παιδιών και των υπαλλήλων ελέγχονται online από τους σταθμούς, δίνοντας τη δυνατότητα στα μαγειρεία σας να προϋπολογίσουν την ανάλωση της αποθήκης τους για την παρασκευή
του καθημερινού μενού.

»» αδιάβλητες διαδικασίες
αξιολόγησης αιτήσεων
»» αυτόματη μοριοδότηση
βάσει οικονομικών και
κοινωνικών κριτηρίων
»» online αιτήσεις μέσω
internet
»» κεντρική διαχείριση
δεδομένων
»» δοσολόγιο τροφείων
»» δελτία εισαγωγήςεξαγωγής

Η διοίκηση έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί το μενού ανά σταθμό, εξαιρώντας αυτόματα τις αργίες
(επίσημες και μη). Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να προϋπολογίζει τις παραγγελίες ανά προμηθευτή
και σταθμό για όποια χρονική διάρκεια θέλετε (προϋπολογισμός έτους). Ειδικός υπολογισμός υπάρχει
στην εφαρμογή για τον προϋπολογισμό της χρήσης των καθαριστικών υλικών.
Η ανάλωση των υλικών της αποθήκης γίνεται σύμφωνα με τον αριθμό των παρουσιών και το προγραμματισμένο μενού ημέρας, με δυνατότητες παραλλαγών.
Η πρόσβαση στο πρόγραμμα Preschool γίνεται μέσω Πιστοποιημένων Χρηστών, μέσα από ένα ισχυρό
σύστημα ασφαλείας και κωδικοποίησης ανταλλαγής δεδομένων. Τα δικαιώματα πρόσβασης ορίζονται
από το Νομικό Πρόσωπο. Κάθε αλλαγή στα δεδομένα του συστήματος, καταγράφεται αυτόματα σε
ειδική διαχείριση αρχείων (Log Files).
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στους ελέγχους που παρέχει η εφαρμογή ώστε να καθοδηγεί τους υπευθύνους των Σταθμών στην εύκολη, γρήγορη και ορθή καταχώρηση των στοιχείων.
Λόγω της προηγμένης τεχνολογίας που έχει ενσωματωθεί στο πρόγραμμα PreSchool, δεν απαιτείται
από τους Σταθμούς η αγορά νέου εξοπλισμού για τη χρήση του, ούτε ειδικές εγκαταστάσεις προγραμμάτων. Οι χρήστες αφενός δε χρειάζονται ειδικές γνώσεις για την περιήγηση και εργασία τους στην
εφαρμογή και αφετέρου έχουν τη βοήθεια από λεπτομερές εγχειρίδιο χρήσης (user manual) για κάθε λειτουργία – οθόνη του προγράμματος. Η υποστήριξη και η αναβάθμιση του συστήματος γίνεται μέσω του
Internet, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ταχύτητα και αξιοπιστία στο σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών.

http://www.intellisoft.gr/upiresies/efarmoges-gia-dimous/preschool
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Χαρακτηριστικά PreSchool
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Καταχώρηση Στοιχείων Σταθμών (Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Υπεύθυνοι, Χώρος Ευθύνης κλπ)
Ορισμός Τμημάτων Ανά Σταθμό (Βρεφικό, Παιδικό, Παιδιά ανά Τμήμα κλπ)
Καταχώρηση Αιτήσεων Δημοτών Ανά Σταθμό & Τμήμα
Ειδικό Παραμετρικό Αρχείο Αξιολόγησης και Μοριοδότησης
Μητρώο Παιδιών ανά Παιδικό Σταθμό και Τμήμα
Παρακολούθηση Τροφείων, Έκδοση Αποδείξεων
Μητρώο Εργαζομένων, Παρουσίες Εργαζομένων
Παρουσίες Παιδιών
Παρακολούθηση Βιβλιαρίων Υγείας Εργαζομένων
Καθορισμός μενού ανά Ημερομηνία και Σταθμό
Καθορισμός Συστατικών ανά Πιάτο (ελάχιστη Ποσότητα)
Προϋπολογισμός Προμηθειών Έτους
Παρακολούθηση Υπολοίπων Ειδών ανά Σταθμό (Αποθήκη)
Πρόβλεψη Προμηθειών Επόμενου Μήνα
Καθημερινή Παρακολούθηση Αναλώσεων Μαγειρείων
Απολογισμός Κατανάλωσης Αποθηκών Σταθμών
Έλεγχος Παραλαβής Προϊόντων
Πρόταση Ανάλωσης Εμπορευμάτων σύμφωνα με τον Αριθμό Παιδιών & Εργαζομένων
Πρόταση Παραγγελίας σε Προμηθευτή ανά Σταθμό για τον Επόμενο Μήνα /
Εβδομάδες και δημιουργία προτεινόμενου ΔΑ Προμηθευτή
Αποθήκευση των προτάσεων Ποσοτήτων Ανάλωσης της εφαρμογής & της διαφοράς τους
Προϋπολογισμός Ανάλωσης Καθαριστικών ανά Σταθμό και Παρακολούθηση σε
σχέση με την κατανάλωση τους
Καταγραφή Παγίων ανά Σταθμό (Καταστροφή παλαιών & προμήθεια καινούργιων)
Εκτύπωση Κωδικού Παγίου σε ειδική ετικέτα (μεταλλική, χάρτινη)
Χρήστες Εφαρμογής
Δικαιώματα Χρηστών
Άλλα Παραμετρικά Αρχεία

»» πλήθος λειτουργιών
»» πλήθος εκτυπώσεων
»» δυνατότητα επέκτασης
και διασύνδεσης με
άλλα συστήματα
»» ειδικές στατιστικές
εκτυπώσεις
»» συνεχείς αναβαθμίσεις
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Αιτήσεις Πιστοποιητικών
Στατιστικά Στοιχεία Αιτήσεων ανά Σταθμό
Πίνακας Εγγραφών – Επανεγγραφών
Μητρώο Παιδιών
Βεβαιώσεις Οφειλής Τροφείων
Απόδοση Χρημάτων Ταμείου
Ανεξόφλητες Δόσεις Τροφείων
Παρουσίες
Λήξη Βιβλιαρίων Υγείας Εργαζομένων
Καρτέλα Ειδών Αποθήκης
Ισοζύγιο Αποθήκης
Υπόλοιπα Ειδών Αποθήκης
Ετήσιος Προϋπολογισμός Προμηθειών Μαγειρείου
Παραγγελίες
Βιβλίο Εισαγωγών - Εξαγωγών
Απόκλιση Πρότασης Παραγγελιών Συστήματος & Τελικών Παραγγελιών ανά Σταθμό
Στατιστικές Εκτυπώσεις
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