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OATS 1.0 

User Manual (faculty and staff) 

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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