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Γραφείο Κίνησης
Κρατικών Αυτοκινήτων

Συνοπτική Παρουσίαση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ “e Kinisi”

Το σύστημα Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης Κρατικών Αυτοκινήτων
Το σύστημα Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης Κρατικών Αυτοκινήτων είναι ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα
που αποτελεί την ιδανική λύση για την παρακολούθηση των Κρατικών Αυτοκινήτων και των οδηγών, από την
διαχείριση δρομολογίων και καυσίμων, έως το συντονισμό της συντήρησής και των τεχνικών ελέγχων. Καλύπτει
όλες τις ανάγκες για πληροφόρηση σχετικά με την πλήρη διαχείριση Οχημάτων-Οδηγών, καθημερινές και
περιοδικές διαδικασίες κίνησης, παρακολούθηση - προγραμματισμό τεχνικών ελέγχων και λοιπών διεργασιών,
παρακολούθηση

αποθήκης

αναλωσίμων-ανταλλακτικών,

αποθήκης

καυσίμων,

εμφανίσεις

- εκτυπώσεις

στατιστικών και άλλων καταστάσεων καθώς και παραμετροποιήσεις για ευκολία του χρήστη σε όλα τα επίπεδα
πληροφοριών.
•

Διαχείριση Οχημάτων-Οδηγών
Η ενότητα περιλαμβάνει όλες τις βασικές πληροφορίες των οχημάτων και των οδηγών που απαρτίζουν
το Γραφείο κίνησης. Αναλυτικότερα:
o Καρτέλα Οχήματος που αποτελείται από τα βασικά στοιχεία όπου είναι η ταυτότητα του οχήματος
και υποκαρτέλες πληροφοριών για πλήρη εικόνα σε μία οθόνη όπου αναλύονται ως εξής: (Τεχνικά
Στοιχεία, Αναλώσιμα - Ανταλλακτικά, Παρελκόμενα, Οδηγίες Συντήρησης/Λίπανσης – Εγχειρίδια,
Ιστορικό Δρομολογίων, Συντήρηση - Επισκευές (Βιβλίο Συντήρησης), Κατανάλωση καυσίμων,
Προγραμματισμένες Εργασίες, Ασφάλειες, Ιστορικό Συμβάντων (Ζημίες- Ατυχήματα), Φάκελος
ταχογράφων, Ηλεκτρονικός Φάκελος, Οδηγοί).
o Μητρώο Προσωπικού όπου καταχωρούνται τα στοιχεία του οδηγού καθώς και του πληρώματος που
απαρτίζουν μια εντολή κίνησης, με υποκαρτέλες για πλήρη εικόνα σε μία οθόνη όπου αναλύονται
παρακάτω: (Χρεωμένα Οχήματα, Άδειες - Διπλώματα, Ιστορικό Δρομολογίων, Ιστορικό Συμβάντων
(Κλήσεις - Ατυχήματα), Ηλεκτρονικός Φάκελος).
o Περιλαμβάνονται επίσης, STATUS Οχημάτων με πλήρη εικόνα της κατάστασης των οχημάτων του
Γραφείου κίνησης με φίλτρα επιλογών, καταχώρηση χρέωσης οχήματος σε οδηγό, Ληξιάρια αδειώνδιπλωμάτων οδήγησης, Ληξιάριο Ανταλλακτικών – Παρελκόμενων και Ημερολογιακή Απεικόνισή της
λήξης τους.

•

Ημερήσιες Εργασίες Γραφείου Κίνησης Κρατικών Αυτοκινήτων
Ενότητα στην οποία βρίσκονται όλες οι καθημερινές διαδικασίες του Γραφείου Κινήσεως.
o Διαχείριση Δρομολογίων για καταχώρηση δρομολογίων που επαναλαμβάνονται συχνά με αφετηρία,
προορισμό, ενδιάμεσες στάσεις.
o Εντολές Κίνησης όπου γίνεται η Έκδοση Δελτίων Κίνησης και Διαταγών Πορείας.
o Εντολές Κίνησης Εβδομαδιαίες για καταχώρηση – έκδοση παραστατικών κίνησης με εβδομαδιαίο
προγραμματισμό.
o Εμφάνιση-Εκτύπωση ημερολογίου κίνησης Οχημάτων.
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o Μαζική

Έκδοση Εντολών Κινήσεων με Δυνατότητα μαζικής αντιγραφής κινήσεων από μία

ημερομηνία σε άλλη και μαζικής εκτύπωσης κινήσεων μίας ημερομηνίας από μία και μόνο οθόνη.
o Εμφάνιση-Εκτύπωση Τρέχουσας Κίνησης Οδηγών και Οχημάτων.
o Τροφοδοσία Οχήματος για την διαχείριση της κίνησης καυσίμου στο όχημα με στοιχεία
τροφοδοσίας, παραστατικού προμηθευτή και προκαταβολής ποσού στον οδηγό.
o Έλεγχος Υπερκατανάλωσης με Εμφάνιση-Εκτύπωση υπερκατανάλωσης καυσίμου.
o Εμφάνιση-Εκτύπωση μηνιαίας κατανάλωσης καυσίμου με φίλτρα επιλογών και έλεγχο της
προβλεπόμενης μηνιαίας κατανάλωσης.
o Εμφάνιση-Εκτύπωση των επιλεγμένων Οχημάτων με τον Μέσο Όρο κατανάλωσης καυσίμου.
o Έκδοση βεβαίωσης Κατανάλωσης καυσίμου.
o Εμφάνιση-Εκτύπωση των οχημάτων που υπερβαίνουν την προβλεπόμενη από την νομοθεσία
κατανάλωση καυσίμου.
o Καταχώρηση

Προβλεπόμενης

Μηνιαίας

Κατανάλωσης

καυσίμου

καθώς

και

έγκρισης

υπερκατανάλωσης.
o Διαχείριση Συμβάντων (Ζημίες – Ατυχήματα – Κλήσεις Τροχαίας).
•

Συντήρηση-Τεχνικοί Έλεγχοι
Ενότητα διαχείρισης όλων των ενεργειών που αφορούν την συντήρηση και τις τυχόν επισκευές των
οχημάτων – μηχανημάτων.
o Προγραμματισμός Τακτικής Συντήρησης και Έκδοση Εντολών Τακτικής Συντήρησης-Επισκευής.
o Προγραμματισμός ΚΕΚ-ΚΤΕΟ-Λοιπών Ελέγχων όπως της έκδοσης Κ.Ε.Κ., του ελέγχου ΚΤΕΟ και
λοιπών ελέγχων.
o Διαχείριση μη προγραμματισμένης επισκευής ή συντήρησης του οχήματος με τα πλήρη στοιχεία της
ενέργειας και ανάλυση κόστους.
o Ενημέρωση Βιβλίου Συντήρησης Οχήματος με πλήρη στοιχεία της πραγματοποιημένης ενέργειας
επισκευής - συντήρησης (κόστους και ανάλυσης εργασιών ανταλλακτικών).
o Ληξιάρια με Εμφάνιση-Εκτύπωση των προς λήξη προγραμματισμένων ενεργειών (ΚΕΚ, ΚΤΕΟ)
οχημάτων με έλεγχο είτε Ημερομηνίας, είτε Χιλιομέτρων, είτε Ωρών Λειτουργίας για τα Μηχανήματα
Έργου, με πολλαπλά φίλτρα επιλογών.
o Εμφάνιση-Εκτύπωση του Κόστους Εργασιών των προς έλεγχο οχημάτων με φίλτρα επιλογών.
o Αυτόματη Ενημέρωση ανταλλακτικών εργασιών συντήρησης – βλαβών από αρχείο excel του
συμβεβλημένου συνεργείου.

•

Περιοδικές Εργασίες Οχημάτων
Ενότητα διαχείρισης λοιπών περιοδικών εργασιών Οχήματος.
o Προγραμματισμός πληρωμών τελών κυκλοφορίας.
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o Ασφάλειες

Οχημάτων

που

περιλαμβάνει

διαχείριση

των

προγραμματισμένων

πληρωμών

ασφαλίστρων, Οδικής βοήθειας και λοιπών ασφαλειών που αφορούν το όχημα, καθώς και των
δηλώσεων ατυχήματος με εμφάνιση ιστορικού και σχετικό κόστος για ευκολότερη διαχείριση.
o Διαχείριση των χρονικών δεσμεύσεων Οδηγών και Οχημάτων από άδειες , επισκευές κ.α.
o Υπενθυμίσεις οι οποίες εμφανίζονται στον χρήστη κατά την είσοδό του στην εφαρμογή αναλόγως
της ημερομηνίας ειδοποίησης.
•

Προμηθευτές – Αποθήκες (Advance Version)
o Διαχείριση των προμηθευτών καυσίμων, ανταλλακτικών, αναλωσίμων, επισκευαστών κλπ. με
μητρώο προμηθευτών, Κατάσταση ελέγχου κινήσεων Προμηθευτών , Καταστάσεις Προμηθειών
Καυσίμων, Καταστάσεις Προμηθειών Ανταλλακτικών κ.α.
o Διαχείριση Αναλωσίμων-Ανταλλακτικών με καταχώρηση των ειδών με τα στοιχεία της προμήθειάς
τους καθώς και σε ποιες θέσεις βρίσκονται στην αποθήκη.
o Κινήσεις Αποθήκης των Αναλωσίμων-Ανταλλακτικών.
o Έλεγχος Κινήσεων Ειδών-Κόστους με Κατάσταση κίνησης ειδών με απόθεμα και αξία και
κατάστασης ελέγχου αποθέματος ειδών με αξία και εντολής προς απογραφή.
o Αποθήκη Καυσίμων, σε περίπτωση που ο φορέας διαθέτει δεξαμενές καυσίμων για εσωτερική
διακίνηση, όπου η διαχείριση γίνεται σαν νέα αποθήκη, με διαφορετική παραμετροποίηση αυτής
των ανταλλακτικών – αναλωσίμων και υποενότητες όπως διαχείριση κατανάλωσης καυσίμων,
κινήσεις καυσίμων, έλεγχος κινήσεων ειδών-κόστους αλλά και της διαχείρισης των Συμβάσεων
Προμήθειας Καυσίμων για έλεγχο υπόλοιπου του είδους.

•

Αναζήτηση Πληροφοριών
Αφορά Εμφανίσεις-Εκτυπώσεις καταστάσεων με ανάλογα φίλτρα επιλογών όπως παρακάτω:
Ημερολόγιο Οχημάτων, Ημερολογιακή Απεικόνιση Ενεργειών Οχημάτων, Στατιστικά Κατανάλωσης
καυσίμων , Στατιστικά Συντήρησης Οχημάτων (Βλάβες-Service), Συνολικό Κόστος Χρήσης Οχημάτων,
Στατιστικά Οδηγών, Καταστάσεις Οχημάτων, Καταστάσεις Οδηγών με έλεγχο διαθεσιμότητας,
Ημερολόγιο Χρονικών Δεσμεύσεων, Ημερολογιακή Απεικόνιση Χρονικών Δεσμεύσεων κ.α.

•

Παραμετρικά Στοιχεία
Διαχείριση όλων των παραμέτρων της εφαρμογής για την διευκόλυνση του χρήστη.
Παραμετροποίηση Οχημάτων
Αφορά όλες τις παραμέτρους που αφορούν το όχημα με λίστες και περιγραφές όπως:
Λίστα τύπων καυσίμου, παραμετροποίηση ειδών οχημάτων με προαπαιτούμενο δίπλωμα, τρόποι κτίσης,
κατηγορίες οχημάτων, κατάσταση οχήματος (Παρ. Ενεργό, σε ακινησία, σε επισκευή), λίστα
κατασκευαστών, χρώματα οχήματος, τύπων κίνησης, (παρ. Προσθιοκίνητο , Πισωκίνητο, 4Χ4) τύπων
σασμάν (Παρ. Χειροκίνητο, Αυτόματο ), Euroclass, κ.α.
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Λοιπές Παραμετροποιήσεις :
Περιγραφές δρομολογίων – διευθύνσεων αφετηρίας, προορισμού, περιγραφές χώρων στάθμευσης των
οχημάτων, λίστα περιοδικών εργασιών (Παρ. Κ.Τ.Ε.Ο., Κ.Ε.Κ., Service, Ασφάλειες , Τέλη ), περιγραφές
των τύπων διπλωμάτων και άλλων αδειών των οδηγών, τμήματα και υπηρεσίες Γραφείου Κίνησης, λίστα
όλων των καταχωρημένων Δ.Ο.Υ., είδη και εταιρείες ασφάλισης, περιγραφές τύπων συμβάντων (Παρ.
Κλίση τροχαίας, κλοπή, ατύχημα), τύποι χρονικών δεσμεύσεων, παραμετροποίηση εντύπων δελτίων
κίνησης και λοιπών παραστατικών αναλόγως αναγκών Φορέα.

Λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
•

Δυνατότητα ελεγχόμενης πρόσβασης σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών.

•

Δυνατότητα εξαγωγής αναφορών σε αρχεία .xls, .pdf.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος Γραφείου Κίνησης Κρατικών Αυτοκινήτων
•

Το σύστημα αποθηκεύει όλα τα στοιχεία σε κεντρική βάση δεδομένων, εξασφαλίζοντας την ασφάλειά
τους από καταστροφή και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, και την διαθεσιμότητά τους στους χρήστες
του συστήματος, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασής τους.

•

Το σύστημα έχει αναπτυχθεί με τεχνολογίες αιχμής, παρέχοντας στους χρήστες ένα λειτουργικό και
εύχρηστο περιβάλλον, μέσα από το οποίο είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν τις εργασίες τους γρήγορα
και αποτελεσματικά.

Συνοδευτικές Υπηρεσίες – Επεκτάσεις
➢

Η 01 SOLUTIONS HELLAS αναλαμβάνει πλήρως τη μελέτη, παραμετροποίηση και εγκατάσταση του
συστήματος, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού, διασφαλίζοντας την επιτυχημένη αξιοποίηση
του συστήματος από τον οργανισμό.

➢

Η 01 SOLUTIONS HELLAS δύναται να αναλάβει εργασίες μετάπτωσης δεδομένων από υφιστάμενα
συστήματα ή αρχεία όπου μπορεί ο φορέας να τηρεί στοιχεία. Τα συστήματα και αρχεία εξετάζονται
κατά περίπτωση για την δυνατότητα εξαγωγής αξιοποιήσιμων πληροφοριών από αυτά.

➢

Το σύστημα Διαχείρισης Έργων κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου από την 01 SOLUTIONS HELLAS,
δίνοντας την δυνατότητα για την υλοποίηση προσαρμογών στην λειτουργία του συστήματος,
προκειμένου να καλυφθούν τυχόν ειδικευμένες ανάγκες του οργανισμού.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σελίδα 5/11

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ “e Kinisi”

Ενδεικτικές Οθόνες Εφαρμογής

Εικόνα 1: Καρτέλα Οχήματος
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Εικόνα 2: Καρτέλα Οδηγού
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Εικόνα 3: Έλεγχος Κατάστασης (status) Κρατικών Αυτοκινήτων

Εικόνα 4: Μηνιαία Κατανάλωση Καυσίμων-Έλεγχος Υπερκατανάλωσης
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Εικόνα 5: Εντολές Κίνησης Εβδομαδιαίες

Εικόνα 6: Προγραμματισμός Τακτικής Συντήρησης
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Εικόνα 7: Διαχείριση Αναλωσίμων-Ανταλλακτικών

Εικόνα 8: Συνολικό Κόστος Χρήσης Οχημάτων
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01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε.
Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής
Τηλ. 215 5500880, fax 215 5500883
e-mail : info@01solutions.gr
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