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Εισαγωγή
Το OATS (Orders and Accounts Tracking System) είναι ένα σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε για την
παρακολούθηση της εξέλιξης των παραγγελιών μηχανογραφικού εξοπλισμού του τμήματος και την
παρακολούθηση της απορρόφησης των κονδυλίων.
Παρακολουθεί τα πιο κάτω:
1) Ποιά αντικείμενα έχουν ζητηθεί για να αγοραστούν
2) Ποια αντικείμενα παραγγέλθηκαν
3) Τί παραγγελίες έγιναν και ποια αντικείμενα περιλαμβάνουν
4) Ποιες παραγγελίες έχουν παραληφθεί
5) Ποια κονδύλια έχουν χρεωθεί το κόστος για κάθε αντικείμενο
6) Ποιο το δεσμευμένο ποσό για κάθε κονδύλι
7) Ποιο το υπόλοιπο των κονδυλίων
Η προσπάθεια που γίνεται για αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγγελίας εξοπλισμού και
παρακολούθησης των υπολοίπων σκοπό έχει την εξάλειψη λαθών και την παροχή βοήθειας στο
προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την εργασία αυτή.
Επιπλέον γίνεται προσπάθεια αυτοματοποίησης της παρακολούθησης της εξέλιξης των παραγγελιών και
από τους χρήστες που έχουν ζητήσει την αγορά του εξοπλισμού, αλλά η παρακολούθηση αυτή βρίσκεται
στα αρχικά στάδια.
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Επεξή
ήγηση επ
πιλογώνν (menu)
Ακολουθ
θεί εικόνα με τις επιλογές του χρήστη . Κάθε χρήσ
στης μπορεί α
ανά πάσα στιγ
γμή να υποβάλει νέα
ή για αγορά μηχανογραφ
μ
φικού εξοπλισ
σμού.
εντολή
Επιπλλέον μπορεί ννα δει τις εντο
ολές που υπό
όβαλε στο πα
αρελθόν
και εκ
κκρεμούν, όλα
α του αιτήμα
ατά του τρέχο
ον έτους και όλα
ό τα
οποία καταχωρηθή
ήκαν στο σύσ
στημα.

Πιο κάτω
ω γίνεται μια
α μικρή αναφ
φορά και επεξξήγηση των ό
όρων που χρη
ησιμοποιούντται, καθώς κα
αι των
επιλογών
ν που δίνοντα
αι στον χρήσ
στη κατά την εισαγωγή νέέας εντολής.

Εντολ
λές
Με την είσοδό
ε
του χρ
ρήστη στο σύ
ύστημα, εμφα
ανίζεται μια κ
κατάσταση μ
με τις εκκρεμή
ή εντολές του
υ έτους,
αντίστοιχχη με την πιο
ο κάτω. Σημα
αντικό να ανναφερθεί είνα
αι ότι ο χρήσττης μπορεί ανά
α πάσα στιγ
γμή να έχει
μια σαφή
ή εικόνα της εξέλιξης του κάθε αιτήμα
ατος. Η εξέλιξη φαίνεται σ
στη στήλη κα
ατάσταση. Επ
πιπλέον
για κάθεε αίτημα φαίννεται ο συντο
ονιστής, ο οπ
ποίος μπορεί ννα δώσει στο
ον χρήστη πεερισσότερες
λεπτομέρ
ρειες για το κ
κάθε αίτημα..

Επεξήγη
ηση κατάστασ
σης:


P
PENDING:
ήσει η διαδικ
κασία παραγγ
γελίας οποιου
υδήποτε αντιικειμένου
Ακόμη δεν έέχει προχωρή
τ αιτήματο
του
ος. Στο παρό
όν στάδιο το αίτημα
α
μπορεί να μην έχεει εγκριθεί ακ
κόμα.



I PROGR
IN
RESS: Έχουν
ν παραγγελθεεί μερικά από
ό τα αντικείμ
μενα του αιτή
ήματος



C
CANCELED
D: Έχει ακυρ
ρωθεί το αίτη
ημα



C
COMPLETE
TED : Έχει ολλοκληρωθεί η παραγγελία
α κάθε αντικεειμένου του α
αιτήματος (χχωρίς όμως
ν σημαίνει ότι
να
ό έχουν παραληφθεί τα
α αντικείμενα
α)
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Επεξήγ
γηση εντολής
Επιλέγονντας μια εντο
ολή, τα αντικ
κείμενα τα οπ
ποία έχουν πα
αραγγελθεί εεμφανίζουν σ
στη στήλη τηςς
παραγγεελίας τον αριθ
θμό της παρα
αγγελίας. Επ
πιπλέον όσα αντικείμενα
α
έέχουν ικανοπ
ποιηθεί από το
τ απόθεμα
της αποθ
θήκης εμφαννίζουν στη στή
ήλη της παρα
αγγελίας σχεετικό σχόλιο. (σημ.1)
Για τα αν
ντικείμενα τα
α οποία έχει γ
γίνει παραγγ
γελία η οποία
α ακυρώθηκεε, και έχει εκ νέου γίνει νέέα
παραγγεελία (σημ.2) εεμφανίζοντα
αι και οι 2 αριιθμοί παραγγ
γελίας για σκ
κοπούς αναφο
οράς.

1
Σημ
μειώστε ότι μ
με πράσινο

2

χρώμα εμφανίζοντα
αι τα αντικείμ
μενα
τα οποίία εκκρεμούνν, ενώ με γκρ
ρίζο
χρώμα εμφανίζοντα
αι τα αντικείμ
μενα
για τα ο
οποία έχει ολλοκληρωθεί η
διαδικα
ασία παραγγεελίας.

Εισαγω
ωγή νέας ενντολής
Κατά την
ν εισαγωγή ννέας εντολής στο σύστημα
α δίνονται οι πιο κάτω επ
πιλογές στο χρ
ρήστη:

ημείο 1 ο χρή
ήστης
Στο ση
επιλέγ
γει το άρθρο από το
οποίο
ο θα γίνει η πλληρωμή
του εξξοπλισμού. Αν
Α ο
εξοπλλισμός θα πλη
ηρωθεί
από κ
κονδύλι ερευννητικού
προγρ
ράμματος ή κονδύλι
κ
για
το οπο
οίο είναι υπεύ
ύθυνος ο
χρήστης,, τότε η επιλο
ογή θα γίνει α
από το δεύτεερο κουτί επιλλογών (σημεείο 2).
Σημεειώνεται ότι ο κάθε χρήσττης βλέπει, κα
αι μπορεί να κάνει επιλογ
γές μόνο για τα
τ κονδύλια π
που τον
αφορούνν.

3

OATS 1.0 | 20122

Άντρ
ρη Μιχαηλίδου

Σε περιπ
πτώσεις όπου
υ το αίτημα α
αφορά νέο ερεευνητικό πρό
όγραμμα ή λο
ογαριασμό που δεν περιλλαμβάνεται
στο σύσττημα, δίνεταιι η επιλογή στο
σ χρήστη (σ
σημείο 3) να ττο εισάγει σττο σύστημα, χχρησιμοποιώ
ώντας την
πιο κάτω
ω φόρμα:

Η προκα
αθορισμένη φ
φόρμα εισαγω
ωγής νέας ενντολής περιλα
αμβάνει 4 αντικείμενα, αλλλά ο χρήστη
ης μπορεί
να προσθ
θέσει όσα ανντικείμενα θέέλει πατώντα
ας το κουμπί «
«Νέο αντικε
είμενο». Επ
πιπλέον για κάθε
αντικείμενο μπορεί ννα
επιλεχθεεί διαφορετικ
κό
κονδύλι γ
για την πληρ
ρωμή του.
ναφέρεται όττι το ΦΠΑ
Τέλος αν
και το συ
υνολικό κόσττος του
αιτήματο
ος υπολογίζο
ονται
αυτόματτα με βάση τιις τιμές
που έχου
υν δοθεί για κ
κάθε αντικείμ
μενο.

Καλό είναι στην π
ποσότητα
και τιμή ννα εισάγοντα
αι τιμές,
έστω ενδ
δεικτικές, αφο
ού τα ποσά
αυτά χρη
ησιμοποιούντται για την
παρακολλούθηση των κονδυλίων
και των δ
δεσμεύσεων γ
για κάθε
κονδύλι.

Κάτω
ω από τις οδηγίες συμπλήρ
ρωσης του
αιτήμ
ματος υπάρχεει ένα κουτί γ
για
παρατηρ
ρήσεις και δικ
καιολογητικά
ά, όπου θα
πρέπει να συμπληρώνεται όταν α
απαιτείται. Επ
πιπλέον οι χρ
ρήστες μπορο
ούν να δώσου
υν οδηγίες ή περεταίρω
πληροφο
ορίες για τα α
αντικείμενα σ
στην ΟΤΥ, μέέσω του χώρο
ου αυτού.
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Ενημέρωση με e-mail
Κατά την εεισαγωγή ενό
ός νέου αιτήμ
ματος για αγο
ορά μηχανογραφικού εξοπ
πλισμού (κα
αθώς και με
ή ενός υπάρχ
χον αιτήματοςς) από τους χρήστες
χ
, γίνεεται ενημέρω
ωση με email στον ίδιο
την αλλαγή
τον χρήστη
η που υπέβαλλε το αίτημα, καθώς και σ
στο γραμματεειακό προσωπ
πικό που υπο
οστηρίζει
τις παρα
αγγελίες και σ
στην ΟΤΥ. Το
ο αίτημα προ
οωθείται από τη γραμματεεία για υπογρ
ραφές (όπου
υ
χρειάζετται) και στη σ
συνέχεια η ΟΤ
ΤΥ αναλαμβά
άνει την υλοπ
ποίησή του.

Τι πρ
ρογραμμ
ματίζετα
αι;
Στις νέεςς εκδόσεις το
ου συστήματο
ος OATS προ
ογραμματίζετται όπως δοθεεί περεταίρω
ω πρόσβαση σ
στους
χρήστες,, ούτως ώστεε να μπορούν να παρακολλουθούν την α
απορρόφηση
η των κονδυλλίων τους, καθ
θώς επίσης
και να πα
αρακολουθού
ύν την εξέλιξξη των παραγ
γγελιών με πεερισσότερη λλεπτομέρεια.
Επιπλέονν προγραμμα
ατίζεται η ενεεργοποίηση π
πολλών νέων
ν δυνατοτήτω
ων στο σύστη
ημα όπως για
παράδειγ
γμα η παρακ
κολούθηση υπ
πό-λογαριασ
σμών, η καταχχώρηση των εντύπων εργ
γασίας και η
καταχώρ
ρηση παραγγ
γελιών από προσφορές ΥΠ
ΠΣ.

Αναφ
φορά προ
οβλημάττων και παρατηρ
ρήσεων
Για αναφ
φορά προβλη
ημάτων, σφαλλμάτων αλλά
ά και ιδεών γιια τις νέες εκ
κδόσεις μπορ
ρείτε να αποσ
στέλλετε
email στο support@ccs.ucy.ac.cy ή να το καταχ
χωρείτε στο h
helpdesk.
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