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Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ
1ο ΒΗΜΑ: Μόλις γίνει ο νέος χρήστης από τον Νοσοκομείο με το E-MAIL στην εφαρμογή
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», τότε θα έρθει στον λογαριασμό e-mail, που έχουμε δηλώσει, ένα e-mail
για την ενεργοποίηση του Λογαριασμού.( Πιθανόν να πάει το email στα ανεπιθύμητα)
2οΒΗΜΑ: Στο e-mail του Προμηθευτή έρχεται e-mail για να μας οδηγήσει στο Link, που θα
ορίσουμε το συνθηματικό, που θέλουμε.

3ο ΒΗΜΑ: Στην παρακάτω οθόνη συμπληρώνουμε το e-mail, Συνθηματικό και Επιβεβαίωση
Συνθηματικού και πατάμε το κουμπί «Αλλαγή Συνθηματικού». Το Συνθηματικό πρέπει να
είναι τουλάχιστον 6 χαρακτήρες.

Εφόσον, όλα είναι σωστά, τότε εμφανίζεται το μήνυμα ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η
διαδικασία και πατάμε στο link “click here to log in” για να συνδεθούμε στην εφαρμογή.

4ο ΒΗΜΑ: Μετά την ολοκλήρωση του βήματος 3, από εκεί και πέρα στην παρακάτω οθόνη
συμπληρώνουμε το e-mail και το συνθηματικό για να συνδεθούμε στην εφαρμογή.
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Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Επιλέγουμε είτε «Παραστατικά» είτε «Εντάλματα». Επιλέγοντας «Παραστατικά» στο επάνω
μέρος της οθόνης εμφανίζει:
1. Τα στοιχεία της εταιρείας (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση, ΤΚ, Τηλέφωνο, Φαξ)
2. Την φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, που έχει το Νοσοκομείο
καταχωρήσει στο πληροφοριακό σύστημα για την εταιρεία. Σε περίπτωση που έχει
μικρότερη της σημερινής ημερομηνίας, εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα η
ημερομηνία.
3. Το σύνολο των ανεξόφλητων τιμολογίων, που είναι καταχωρημένα στο
πληροφοριακό σύστημα. Στα Ανεξόφλητα τιμολόγια συμπεριλαμβάνονται όλα τα
τιμολόγια, που δεν είναι σε κατάσταση «Πληρωμένα», δηλαδή τα «Μη
Ενταλματοποιημένα» και τα «Ενταλματοποιημένα».

Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζει τα αναλυτικά στοιχεία των τιμολογίων της εταιρείας
μας.
-Επιλέγουμε τις ημερομηνίες των τιμολογίων, που μας ενδιαφέρουν και πατάμε στο κουμπί
«Εμφάνιση». Το φίλτρο αναφέρεται στην ημερομηνία του τιμολογίου και όχι της
καταχώρησης.
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-Στο φίλτρο «Κατάσταση» εμφανίζει τις καταστάσεις των τιμολογίων και πόσα τιμολόγια
είναι σε κάθε κατάσταση, από τα τιμολόγια που έχουμε επιλέξει με το φίλτρο των
ημερομηνιών.

-Για κάθε τιμολόγιο εμφανίζει τον Αριθμό Τιμολογίου, Ημερομηνία Τιμολογίου,
Ημερομηνία Καταχώρισης, Κατάσταση, Αριθμό Εντάλματος, Ημερομηνία Έκδοσης
Εντάλματος, Κατάσταση Εντάλματος, Ημερομηνία Πληρωμής, Καθαρή Αξία, ΦΠΑ, Σύνολο
Τιμολογίου, Πληρωτέο και Σύνολο Κρατήσεων.
-Επιλέγοντας κάθε τιμολόγιο, υπάρχει η δυνατότητα να δούμε αναλυτικά:
1.Τις «Κρατήσεις» του τιμολογίου.

2. Εμφανίζει τα στοιχεία της «Σύμβασης», που αναφέρετε το τιμολόγιο.

3. Αν είναι ενεχυριασμένο το τιμολόγιο, εμφανίζει τα στοιχεία της «Ενεχυρίασης».
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-Στις στήλες με τα ποσά εμφανίζεται η συνολική αξία των τιμολογίων, που έχουμε επιλέξει
με το φίλτρο των ημερομηνιών. Κάτω δεξιά από τα τιμολόγια εμφανίζεται ο συνολικός
αριθμός των τιμολογίων και κάτω αριστερά υπάρχει η επιλογή σελίδας.
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2.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Επιλέγοντας «Εντάλματα» στην οθόνη εμφανίζει:

Κριτήρια επιλογής ενταλμάτων με Ημερομηνία Έκδοσης Εντάλματος ή με Αριθμό
Εντάλματος. Μπορώ να επιλέξω είτε Ημερομηνίες, είτε Αριθμό Εντάλματος, είτε
συνδυασμό και των δύο κριτηρίων κει έπειτα πατάω

.

Στον πίνακα εμφανίζει λίστα με τα Εντάλματα, που ανταποκρίνονται στα κριτήρια, που
επιλέξαμε, με τα παρακάτω στοιχεία:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ημερομηνία Έκδοσης Εντάλματος
Αριθμός Εντάλματος
Σειρά Εντάλματος
Φορέας (Νοσοκομείο, ΚΥ, Σχολή κλπ.)
Συνολική Αξία Εντάλματος
Σύνολο κρατήσεων εντάλματος (Περιλαμβάνει όλες τις κρατήσεις και τους φόρους)
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7.
8.
9.
10.
11.

Σύνολο Φόρου
Πληρωτέο Ποσό στον Δικαιούχο
Κατάσταση Εντάλματος (Απλήρωτο, Προς Έγκριση, Εγκεκριμένο, Πληρωμένο)
Ημερομηνία Προς Πάρεδρο, Ημερομηνία Θεώρησης, Ημερομηνία Πληρωμής.
Στις στήλες με Αξίες υπάρχουν τελικά σύνολα στο κάτω μέρος κάθε στήλης.

Φίλτρα επιλογής ενταλμάτων με Σειρά, Κατάσταση και Φορέα.

Στα φίλτρα μας εμφανίζει τις επιλογές, που υπάρχουν στα εμφανιζόμενα εντάλματα.
Πχ. Στα Εντάλματα της εικόνας παρακάτω στο φίλτρο της Σειράς υπάρχουν οι παρακάτω
επιλογές, γιατί στα εντάλματα της λίστας υπάρχουν μόνο αυτές οι Σειρές Ενταλμάτων.
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Επιλέγοντας κάθε Ένταλμα ξεχωριστά, υπάρχει η δυνατότητα να δούμε αναλυτικά τα εξής
στοιχεία:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Δικαιούχος του Εντάλματος (Προμηθευτής ή Τράπεζα Ενεχυρίασης)
Αριθμός Τιμολογίου Προμηθευτή
Ημερομηνία Τιμολογίου προμηθευτή
ΚΑΕ Δημοσίου λογιστικού
Συνολική Αξία Τιμολογίου
Καθαρή Αξία Τιμολογίου
ΦΠΑ Τιμολογίου
Πληρωτέο Ποσό Τιμολογίου στον Δικαιούχο
Σύνολο κρατήσεων εντάλματος (Περιλαμβάνει όλες τις κρατήσεις και τους φόρους)
Σύνολο Φόρου
Στις στήλες με Αξίες υπάρχουν τελικά σύνολα στο κάτω μέρος κάθε στήλης.

Αποθήκευση δεδομένων σε excel
10ο ΒΗΜΑ: Υπάρχει η δυνατότητα να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα από τα Παραστατικά ή
τα Εντάλματα σε αρχείο Excel μέσω του «Export to Excel».

Αν πατήσω το κουμπί εμφανίζει την παρακάτω εικόνα και υπάρχει η δυνατότητα είτε να
ανοίξω το αρχείο, είτε να το αποθηκεύσω στον υπολογιστή.
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Στο Excel τα δεδομένα εμφανίζονται στην παρακάτω μορφή.
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3.ΈΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ
Οι τρέχουσες έρευνες αγοράς είναι ορατές προς ενημέρωση στην εφαρμογή «Προμηθέας» του νοσοκομείου χωρίς να χρειαστεί να γίνει login.Σε κάθε
έρευνα αγοράς εμφανίζονται τα εξής στοιχεία : Ο τίτλος της έρευνας, η ημερομηνία δημιουργίας, η ημερομηνία λήξης και πόσος χρόνος απομένει μέχρι
να λήξει, την αποθήκη που δημιουργήθηκε και αναρτήθηκε η έρευνα, η πρόσκληση σε pdf (εφόσον έχει δηλώσει το νοσοκομείο αντίστοιχο αρχείο) καθώς
και αν το νοσοκομείο απαιτεί Ασφαλιστική – Φορολογική ενημερότητα ποινικό μητρώο ή δείγματα.
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1.Κατάθεση Προσφοράς
Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να καταχωρήσει την προσφορά του, θα πρέπει αρχικά να κάνει Login στο σύστημα, και στη συνέχεια να διαλέξει το
αντίστοιχο μενού (έρευνες αγοράς). Στη συνέχεια θα πρέπει να πατήσει το εικονίδιο με το μολύβι, δίπλα σε κάθε είδος στη έρευνα που θέλει να
προσφέρει.

Σ αυτή την φάση υπάρχουν δύο σενάρια για την καταχώρηση της προσφοράς :
Α) Το νοσοκομείο επιτρέπει παραπάνω από μία προσφορές ανά είδος :
Εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα καταχώρησης. Ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί ΝΕΑ και να καταχωρήσει τα αντίστοιχα πεδία όπως, Τιμή,
ημερομηνία ισχύος, ΕΚΑΠΤΥ, σχόλια ή να προσθέσει και κάποιο σχετικό αρχείο (π.χ. προδιαγραφές, manual, φωτογραφία είδους κτλ). Τα υποχρεωτικά
πεδία εμφανίζονται με αστερίσκο (*). Κεντρικά και πάνω εμφανίζονται ο Κωδικός και η περιγραφή του είδους και από κάτω οι ποσότητες που αιτούνται
εφόσον συμπληρωθούν από το νοσοκομείο. Για κάθε είδος μπορεί να γίνουν και πάνω από μία προσφορές εφόσον έχει επιτραπεί από το νοσοκομείο.
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Στο τέλος θα πρέπει να πατήσει το πλήκτρο «Αποθήκευση» προκειμένου να αποθηκευτεί η προσωρινή προσφορά. Την προσφορά μπορεί ο χρήστης να τη
μεταβάλλει μέχρι την τελική της οριστικοποίηση πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο και μέσα στα χρονικά όρια.
Β) Το νοσοκομείο επιτρέπει μόνο μία προσφορά ανά είδος :
Εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα καταχώρησης. Ο χρήστης θα πρέπει χωρίς να πατήσει κάποιο κουμπί να καταχωρήσει τα πεδία όπως, Τιμή, ημερομηνία
ισχύος, ΕΚΑΠΤΥ, σχόλια ή να προσθέσει και κάποιο σχετικό αρχείο (π.χ. προδιαγραφές, manual, φωτογραφία είδους κτλ). Τα υποχρεωτικά πεδία
εμφανίζονται με αστερίσκο (*). Κεντρικά και πάνω εμφανίζονται ο Κωδικός και η περιγραφή του είδους και από κάτω οι ποσότητες που αιτούνται εφόσον
συμπληρωθούν από το νοσοκομείο. Για κάθε είδος μπορεί να γίνουν και πάνω από μία προσφορές εφόσον έχει επιτραπεί από το νοσοκομείο.
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Στο τέλος θα πρέπει να πατήσει το πλήκτρο «Αποθήκευση» προκειμένου να αποθηκευτεί η προσωρινή προσφορά. Την προσφορά μπορεί ο χρήστης να τη
μεταβάλλει μέχρι την τελική της οριστικοποίηση πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο και μέσα στα χρονικά όρια.

Στην γραμμή της έρευνα δεξιά, υπάρχει το κουμπί προσθήκη όπου ο προμηθευτής μπορεί να ενσωματώσει επιπρόσθετα αρχεία.
Για να ολοκληρωθεί η προσφορά και να μπορεί να αντληθεί από το σύστημα του νοσοκομείου μετά την λήξη της έρευνας πρέπει οπωσδήποτε να πατηθεί
στο τέλος το κουμπί οριστικοποίηση. Η οριστικοποίηση γίνεται μια φορά στο τέλος και αφορά όλα τα είδη που συμπληρώθηκε πρσφορά.
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Προσοχή!!! Εάν οριστικοποιηθεί η προσφορά κλειδώνει και δεν υπάρχει τρόπος αναίρεσης.
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2.Προβολή Ιστορικού
Περιέχει όλο το ιστορικό των προσφορών που έχουν γίνει από τον προμηθευτή ανά συλλογή προσφοράς και ανά είδος
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3.Προβολή Αποτελεσμάτων
Περιέχει τα αποτελέσματα από έρευνες αγοράς που έχουν ολοκληρωθεί ανά έρευνα , είδος , και προσφορά προμηθευτή. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται
εφόσον το νοσοκομείο επιθυμεί να ενεργοποιήσει την συγκεκριμένη λειτουργία.
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