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Χ Α ΡΑ Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
Καλύπτοντας την ανάγκη ηλεκτρονικής υποστήριξης του νέου ολοκληρωμένου εθνικού
σχεδίου για την αντιμετώπιση της φτώχειας, η Bee Group υλοποίησε ένα εξειδικευμένο
σύστημα υποστήριξης των Κοινωνικών Συμπράξεων.
Εξελίσσοντας την τεχνογνωσία του συστήματος Εστία που ανέπτυξε το 2016, το Εστία+
επιτρέπει την καταγραφή στοιχείων, διασφαλίζοντας την ορθή στοχοθέτηση και τη
μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των πόρων, τη διάγνωση των

• Καταγραφή και αποστολή αναφορών και στατιστικών στους

φορείς σχετικά με την απόδοση του κάθε προγράμματος που
εμπλέκεται ο Δήμος με συγκεκριμένη ηλεκτρονική μορφή
(Υπουργεία, Περιφέρεια κλπ)

• Αναλυτική παρουσίαση της συμβολής των πόρων (υπηρεσιών

και προϊόντων) του κάθε προγράμματος.

αναγκών και τον σχεδιασμό των απαραίτητων παρεμβάσεων.
Το Εστία+, λειτουργεί σε επίπεδο Δήμου και αφενός μεν καλύπτει την λειτουργία των
Κοινωνικών Δομών που αναπτυχθούν στη περιοχή, αφετέρου δε έχει προβλεφθεί όλη η

Χρήση της πλατφόρμας Εστία.
• Δημιουργία ατομικής κάρτας για κάθε ωφελούμενο, για την

χρήση της σε όλες τις Κοινωνικές Δομές και τις λοιπές
υπηρεσίες του Δήμου.

απαιτούμενη διαλειτουργικότητα για την επικοινωνία με τις εφαρμογές του Υπουργείου
για την υλοποίηση του νέου σχεδίου Κοινωνικής Πολιτικής (ΤΕΒΑ, Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα κλπ).
Η πλατφόρμα λειτουργεί σε περιβάλλον Internet ώστε να επιτυγχάνεται η πρόσβαση
των εργαζομένων από τις δομές τις οποίες θα στελεχώνουν, αλλά και των αρχών
που εποπτεύουν το έργο, εύκολα και από παντού, χωρίς την χρήση ειδικευμένων
προγραμμάτων.
Το Εστία+ έχει αρθρωτή δομή και προσαρμόζεται ανάλογα με τις δομές που θα
αναπτυχθούν στην περιοχή δράσης.

Συστημα Διαχείρισης

Κοινωνικών Δομών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
• ΚέντΡΟ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ

• σΙΤΙΣΗς & ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΑΜΑΚΕΙΟΥ.

• ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ.

• ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

• ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Λειτουργία στο cloud, χωρίς να
απαιτείται ειδικός εξοπλισμός και
υποδομές.

• Δημιουργία μίας ολοκληρωμένης εικόνας για τις παροχές του

Δήμου σε κάθε ωφελούμενο, αλλά και για τις προσπάθειες
επανένταξης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που λαμβάνει
(ποιος, που πήγε, τι πήρε).

• Αναλυτική καταγραφή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που

έλαβε κάθε ωφελούμενος από τους Κοινωνικού Λειτουργούς,
και της πορείας αυτών προς την βελτίωση της κατάστασής
τους.

• Διαφάνεια στη εξυπηρέτηση, διασφάλιση προαπαιτούμενων

από τα άτομα που είναι ωφελούμενοι των δομών

• Καταμέτρηση της αποτελεσματικότητας των Δομών και των

εργαζομένων τους.

• Απομακρυσμένη πρόσβαση στο σύστημα για εύκολη

πρόσβαση από παντού χωρίς εξειδικευμένα προγράμματα.

• Δυνατότητα χρήσης barcode scanner σε όλες τις δομές,

για την εύκολη και γρήγορη διαχείριση ωφελουμένων και
προϊόντων.

Κατοχύρωση Ονόματος χώρου
(διεύθυνσης internet).
Εκπαίδευση των διαχειριστών
της πλατφόρμας καθώς και των
εργαζομένων των Δομών που θα
τη χρησιμοποιούν.
Help Desk για την επίλυση
αποριών για τη λειτουργία της
πλατφόρμας, αλλά και των
διαδικασιών υλοποίησης του
προγράμματος δημιουργίας των
Δομών.
Αναβαθμίσεις της πλατφόρμας
σύμφωνα με τις αλλαγές των
απαιτήσεων της Διαχειριστικής
Αρχής των προγραμμάτων που
υλοποιεί ο Δήμος.
Τεχνική Υποστήριξη κατά
την χρήση της πλατφόρμας,
όπως σφάλματα στην
καταχώρηση.

Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης

Το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης απευθύνεται στο Δικαιούχο Συντονιστή Φορέα ο οποίος θα
έχει και την εποπτεία ολόκληρης της πλατφόρμας. Μέσα από το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης
ο συντονιστής φορέας έχει την δυνατότητα να παραμετροποιεί τις βασικές λειτουργίες του
συστήματος:
Οι βασικές λειτουργίες του συστήματος περιλαμβάνουν:
• Τη διαχείριση δεδομένων των υπόλοιπων εφαρμογών σχετικά με τους ωφελούμενους
(μηνιαία πιστωτικά όρια ωφελούμενων, τύποι παρεχόμενης συμβουλευτικής κλπ.)
• Τη δημιουργία λογαριασμών πρόσβασης χρηστών για τις υπόλοιπες εφαρμογές
• Το σχεδιασμό της κάρτας των ωφελούμενων προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Δομές
(π.χ. μέγεθος, χρώμα, λογότυπο, αναγραφόμενα στοιχεία κλπ.)
• Την εισαγωγή στην πλατφόρμα τις βασικές πληροφορίες του προγράμματος, του φορέα
και των δομών, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά την εξαγωγή στατιστικών / αναφορών.
• Την παρακολούθηση και εκτύπωση αναφορών σχετικά με τις ώρες προσέλευσης και

Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης

αποχώρησης του προσωπικού που απασχολείται στις Δομές

Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης
Ο διαχειριστής του Κεντρικού Συστήματος, έχει την δυνατότητα να εξάγει στατιστικά και
αναφορές όλων των δομών της πλατφόρμας.
Η εξαγωγή μπορεί να γίνει είτε σε μορφή για άμεση αποστολή στο υπουργείο, είτε σε
εκτυπώσιμη μορφή.
Τα στοιχεία που εξάγονται περιλαμβάνουν:
• Τον αριθμό των ωφελουμένων που έχουν πρόσβαση σε κάθε Δομή
• Δημιουργία σύνθετων αναζητήσεων από όλα τα στοιχεία των ωφελουμένων.
• Τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ανά ωφελούμενο
• Τη συχνότητα παροχής υπηρεσιών στους ωφελούμενους
• Τα προϊόντα που εισήλθαν ή προσφέρθηκαν από κάθε δομή
• Τον αριθμό και τις κατηγορίες των προμηθευτών

Οικονομική Διαχείριση
Το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης παρέχει επιπλέον στον Δήμο ένα ολοκληρωμένο εργαλείο
οικονομικής παρακολούθησης του έργου, το οποίο περιλαμβάνει:

• Καταχώρηση δαπανών στις ανάλογες κατηγορίες δαπανών σύμφωνα με τον οδηγό
υλοποίησης των προγραμμάτων.
• Εισαγωγή, καταγραφή και επεξεργασία όλων των παραστατικών των δαπανών καθώς
και των πληρωμών για κάθε Δομή, στις ανάλογες κατηγορίες δαπανών σύμφωνα με τον
οδηγό υλοποίησης.
• Εξαγωγή όλων των δεδομένων σε excel για περαιτέρω επεξεργασία.
• Μηνιαία Δελτία Δαπανών, Δελτία Παρακολούθησης προόδου.
• Εξαγωγή των δαπανών σε μορφή για την άμεση αποστολή τους στο ΟΠΣ

Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης

• Σύστημα μέτρησης αποδοτικότητας εργαζομένων στις Δομές.

Κέντρο Κοινότητας

Η εφαρμογή υποστηρίζει την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και μέσω αυτής γίνεται
τόσο η καταγραφή των ωφελουμένων στο σύστημα, όσο και η έκδοση - εκτύπωση της
προσωπικής κάρτας του ωφελούμενου.
Μέσω του barcode που αναγράφεται πάνω στην κάρτα του ωφελούμενου, το προσωπικό των
Δομών (είτε με την χρήση barcode είτε χειροκίνητα) έχει την δυνατότητα να δει τις Δομές στις
οποίες αυτός έχει πρόσβαση και να καταγράψει στο λογαριασμό του τις υπηρεσίες και
τα προϊόντα που λαμβάνει.
Επίσης μέσω της εφαρμογής του Κέντρου Κοινότητας γίνεται η εισαγωγή των ωφελουμένων
που λαμβάνουν ενίσχυση από άλλα προγράμματα κοινωνικής στήριξης (ΤΕΒΑ, Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα κ.λ.π.) πετυχαίνοντας έτσι πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των
ωφελουμένων, αλλά και συνολική παρακολούθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών
που δίδονται από τις Δομές.
Η εφαρμογή περιλαμβάνει:
• Καταγραφή και επεξεργασία των στοιχείων των ωφελούμενων
• Έκδοση ατομικής κάρτας ωφελούμενου με δυνατότητα εκτύπωσης
• Δυνατότητα καθορισμού των Δομών στις οποίες ο ωφελούμενος θα έχει πρόσβαση

Εφαρμογή Κέντρου Κοινότητας

• Δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης λογαριασμού ωφελούμενου
• Δυνατότητα δημιουργίας σύνθετων αναφορών που αφορούν ωφελούμενους με κοινά
χαρακτηριστικά (οικογενειακή κατάσταση, καθεστώς απασχόλησης, μορφωτικό επίπεδο,
φύλο, εθνικότητα, περιοχή διαμονής, εισόδημα κλπ)
• Καταγραφή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έλαβε κάθε ωφελούμενος από τους
Κοινωνικού Λειτουργούς, και της πορείας αυτών προς την βελτίωση της κατάστασής τους.
• Εξαγωγή στοιχείων για άμεση ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων με τα Υπουργεία ή την
Περιφέρεια, σε ειδική μορφή, που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες της δομής.

Εφαρμογή Διανομής Βασικών Αγαθών

Η εφαρμογή υποστηρίζει το Τμήμα Διανομής Βασικών Αγαθών, της Δομής Σίτισης και
Βασικών Αγαθών. Μέσω αυτής γίνεται τόσο η διαχείριση των προϊόντων που διακινούνται σε
αυτό όσο και η καταγραφή των αγορών που πραγματοποιούνται από τους ωφελούμενους.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει:
• Σύστημα Διαχείρισης των εισροών/εκροών των προϊόντων που διακινούνται καθώς
και αυτών που αποσύρονται (π.χ. απόσυρση λόγω παρέλευσης ημερομηνίας λήξης).
• Καταγραφή των παρεχόμενων προϊόντων προς τους ωφελούμενους με βάση το
μηνιαίο πιστωτικό τους όριο.
• Αναγνώριση κάθε ωφελούμενου και παροχή προϊόντων ανάλογα με το πρόγραμμα
που είναι δικαιούχος.
• Καταγραφή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έλαβε κάθε ωφελούμενος από τους
Κοινωνικού Λειτουργούς, και της πορείας αυτών προς την βελτίωση της κατάστασής

• Δυνατότητα χρήσης Barcode Scanner για προϊόντα και ωφελούμενους.
• Καταγραφή των τοπικών επιχειρήσεων, πολιτών, φορέων κλπ., οι οποίοι προσφέρουν
προϊόντα στη Δομή.
• Καταγραφή των τιμών των προϊόντων και των προμηθευτών.
• Εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων της λειτουργίας της Δομής

Εφαρμογή Διανομής Βασικών Αγαθών

τους.

Εφαρμογή Διανομής Συσσιτίου

Η εφαρμογή υποστηρίζει τη λειτουργία το Τμήμα Διανομής Βασικών Αγαθών, της Δομής Σίτισης
και Βασικών Αγαθών. Mέσω αυτής γίνεται τόσο η διαχείριση των προϊόντων και των υλικών που
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των γευμάτων όσο και η καταγραφή των ωφελουμένων
που λαμβάνουν συσσίτιο καθημερινά.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει:
• Σύστημα διαχείρισης των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των
γευμάτων καθώς και αυτών που αποσύρονται (πχ λόγω παρέλευσης ημερομηνίας
λήξης).
• Καταγραφή των ωφελούμενων που λαμβάνουν συσσίτιο καθημερινά.
• Δυνατότητα χρήσης Barcode Scanner για την καταγραφή και διαχείριση των
ωφελούμενων.
• Καταγραφή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έλαβε κάθε ωφελούμενος από
τους Κοινωνικού Λειτουργούς, και της πορείας αυτών προς την βελτίωση της
κατάστασής τους.
• Σύστημα διαχείρισης των τοπικών επιχειρήσεων, πολιτών, φορέων κλπ., που

Εφαρμογή Διανομής Συσσιτίου

προσφέρουν προϊόντα στη Δομή.
• Καταγραφή των προμηθευτών.
• Καταγραφή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των γευμάτων,
του αριθμού των γευμάτων που παράγονται καθημερινά και το μενού της ημέρας.
• Εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων της λειτουργίας της Δομής

Εφαρμογή Κοινωνικού Φαρμακείου

Η εφαρμογή υποστηρίζει τη λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου και μέσω αυτής γίνεται
τόσο η διαχείριση των φαρμάκων που διακινούνται σε αυτό όσο και η καταγραφή των
αγορών που πραγματοποιούνται από τους ωφελούμενους.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει:
• Σύστημα διαχείρισης των εισροών/εκροών των φαρμάκων που διακινούνται καθώς
και αυτών που αποσύρονται (π.χ. απόσυρση λόγω παρέλευσης ημερομηνίας λήξης)
• Καταγραφή των παρεχόμενων φαρμάκων προς τους ωφελούμενους.
• Δυνατότητα χρήσης Barcode Scanner για φάρμακα και ωφελούμενους.
• Καταγραφή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έλαβε κάθε ωφελούμενος από τους
Κοινωνικού Λειτουργούς, και της πορείας αυτών προς την βελτίωση της κατάστασής
τους.
• Καταγραφή των τοπικών φαρμακείων, πολιτών, φορέων κλπ., οι οποίοι προσφέρουν

• Καταγραφή των τιμών των φαρμάκων και των προμηθευτών.
• Εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων της λειτουργίας της Δομής

Εφαρμογή Κοινωνικού Φαρμακείου

φάρμακα στη Δομή.

Εφαρμογή Ανοιχτού Κέντρου
Ημέρας Αστέγων

Η εφαρμογή υποστηρίζει τη λειτουργία των Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων και μέσω αυτής
γίνεται η καταγραφή των επισκέψεων, των υπηρεσιών, των εξετάσεων, των υλικών των γευμάτων
και των λοιπών υπηρεσιών στήριξης που προσφέρονται στους ωφελούμενους.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει:
• Σύστημα διαχείρισης των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των
γευμάτων καθώς και αυτών που αποσύρονται (πχ λόγω παρέλευσης ημερομηνίας
λήξης).
• Καταγραφή των ωφελούμενων που λαμβάνουν συσσίτιο καθημερινά.
• Δυνατότητα χρήσης Barcode Scanner για την καταγραφή και διαχείριση των

Εφαρμογή Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων

ωφελούμενων.
• Καταγραφή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έλαβε κάθε ωφελούμενος από
τους Κοινωνικού Λειτουργούς, και της πορείας αυτών προς την βελτίωση της
κατάστασής τους.
• Σύστημα διαχείρισης των τοπικών επιχειρήσεων, πολιτών, φορέων κλπ., που
προσφέρουν προϊόντα στη Δομή.
• Καταγραφή των προμηθευτών.
• Καταγραφή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των γευμάτων,
του αριθμού των γευμάτων που παράγονται καθημερινά και το μενού της ημέρας.
• Εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων της λειτουργίας της Δομής

Εφαρμογή Ξενώνα Διανυκτέρευσης

Η εφαρμογή υποστηρίζει τη λειτουργία των Ξενώνων Διανυκτέρευσης και μέσω αυτής γίνεται
η καταγραφή των επισκέψεων, των εξετάσεων, των υπηρεσιών, των υλικών, των φαρμάκων,
των γευμάτων και των υπηρεσιών στήριξης που προσφέρονται στους ωφελούμενους.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει:
•

Διαχείριση των κλινών και καταγραφή των επισκέψεων - διανυκτερεύσεων των
ωφελούμενων.

• Καταγραφή των επισκέψεων που πραγματοποιούν οι ωφελούμενοι καθώς και των
εξετάσεων, υπηρεσιών, υλικών, φαρμάκων και γευμάτων που λαμβάνουν σε κάθε
επίσκεψη.
• Δυνατότητα χρήσης Barcode Scanner τόσο για τη διαχείριση των υλικών όσο και για
την καταγραφή των επισκέψεων.
• Σύστημα Διαχείρισης των γευμάτων που εισέρχονται στον Ξενώνα καθώς και αυτών

• Καταγραφή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έλαβε κάθε ωφελούμενος από τους
Κοινωνικού Λειτουργούς, και της πορείας αυτών προς την βελτίωση της κατάστασής
τους.
• Καταγραφή των τοπικών επιχειρήσεων, πολιτών, φορέων κλπ., οι οποίοι προσφέρουν
υλικά και γεύματα στη Δομή.
• Καταγραφή των προμηθευτών.
• Εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων της λειτουργίας της Δομής

Εφαρμογή Ξενώνα Διανυκτέρευσης

που αποσύρονται (π.χ. λόγω μη διάθεσης, παλαιότητας ή ημερομηνίας λήξης).

Εφαρμογή Ξενώνα Μεταβατικής
Φιλοξενίας

Η εφαρμογή υποστηρίζει τη λειτουργία Ξενώνων Μεταβατικής Φιλοξενίας και μέσω αυτής γίνεται
η καταγραφή των επισκέψεων, των υπηρεσιών, των γευμάτων, των υλικών και των υπηρεσιών
στήριξης που προσφέρονται στους ωφελούμενους.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει:
• Σύστημα διαχείρισης της διαμονής των ωφελουμένων.
• Καταγραφή των επισκέψεων που πραγματοποιούν οι ωφελούμενοι καθώς και των
υπηρεσιών, υλικών και γευμάτων που λαμβάνουν σε κάθε επίσκεψη.
• Δυνατότητα χρήσης Barcode Scanner τόσο για τη διαχείριση των υλικών όσο και
για την καταγραφή των επισκέψεων.
• Σύστημα Διαχείρισης των γευμάτων που εισέρχονται στον Ξενώνα καθώς και

Εφαρμογή Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας

αυτών που αποσύρονται (π.χ. λόγω μη διάθεσης, παλαιότητας ή ημερομηνίας
λήξης).
• Καταγραφή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έλαβε κάθε ωφελούμενος από
τους Κοινωνικού Λειτουργούς, και της πορείας αυτών προς την βελτίωση της
κατάστασής τους.
• Καταγραφή των τοπικών επιχειρήσεων, πολιτών, φορέων κλπ., οι οποίοι
προσφέρουν υλικά και γεύματα στη Δομή.
• Καταγραφή των προμηθευτών.
• Εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων της λειτουργίας της Δομής

Εφαρμογή Υποστηριζόμενων
Διαμερισμάτων
Η εφαρμογή υποστηρίζει τη λειτουργία των Υποστηριζόμενων Διαμερισμάτων και μέσω
αυτής γίνεται η διαχείριση των διαμερισμέτων αλλά και η καταγραφή των υπηρεσιών, των
υλικών, των γευμάτων, των οικονομικών ενισχύσεων και των υπηρεσιών στήριξης που
προσφέρονται στους ωφελούμενους.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει:
• Σύστημα διαχείρισης των διαμερισμάτων που διαμένει κάθε ωφελούμενος.
• Καταγραφή των υπηρεσιών, υλικών, γευμάτων και οικονομικών ενισχύσεων για
λογαριασμούς που λαμβάνουν.
• Δυνατότητα χρήσης Barcode Scanner για τη διαχείριση των υλικών.
• Σύστημα Διαχείρισης των υλικών που εισέρχονται στον Ξενώνα καθώς και αυτών που

• Καταγραφή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έλαβε κάθε ωφελούμενος από τους
Κοινωνικού Λειτουργούς, και της πορείας αυτών προς την βελτίωση της κατάστασής
τους.
• Καταγραφή των τοπικών επιχειρήσεων, πολιτών, φορέων κλπ., οι οποίοι προσφέρουν
υλικά στη Δομή.
• Καταγραφή των τιμών των προϊόντων και των προμηθευτών.
• Εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων της λειτουργίας της Δομής
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αποσύρονται (π.χ. λόγω μη διάθεσης, παλαιότητας).

Εφαρμογή Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με
Αναπηρία
Η εφαρμογή υποστηρίζει τη λειτουργία των Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας
Ατόμων με Αναπηρία και μέσω αυτής γίνεται η καταγραφή των επισκέψεων, των υπηρεσιών, των
πράξεων θεραπείας, των δραστηριοτήτων απασχόλησης και των γευμάτων που προσφέρονται
στους ωφελούμενους.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει:

Εφαρμογή Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας
Ατόμων με Αναπηρία

• Καταγραφή των επισκέψεων που πραγματοποιούν οι ωφελούμενοι καθώς και των
υπηρεσιών, πράξεων θεραπείας, δραστηριοτήτων απασχόλησης και γευμάτων
που λαμβάνουν σε κάθε επίσκεψη.
• Σύστημα διαχείρισης των γευμάτων που εισέρχονται στη Δομή, καθώς και αυτών
που αποσύρονται (π.χ. λόγω μη διάθεσης, παλαιότητας ή ημερομηνίας λήξης).
• Δυνατότητα χρήσης Barcode Scanner για γεύματα και ωφελούμενους.
• Καταγραφή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έλαβε κάθε ωφελούμενος από
τους Κοινωνικού Λειτουργούς, και της πορείας αυτών προς την βελτίωση της
κατάστασής τους.
• Καταγραφή των τοπικών επιχειρήσεων, πολιτών, φορέων κλπ., οι οποίοι
προσφέρουν γεύματα στη Δομή.
• Καταγραφή των τιμών των γευμάτων και των προμηθευτών.
• Εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων της λειτουργίας της Δομής

Εφαρμογή Κέντρου Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων
Η εφαρμογή υποστηρίζει τη λειτουργία των Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και
μέσω αυτής γίνεται η καταγραφή των επισκέψεων, των υπηρεσιών, των δραστηριοτήτων
απασχόλησης των γευμάτων και των υπηρεσιών στήριξης που προσφέρονται στους
ωφελούμενους.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει:
• Καταγραφή των επισκέψεων που πραγματοποιούν οι ωφελούμενοι καθώς και των
υπηρεσιών, δραστηριοτήτων απασχόλησης και γευμάτων που λαμβάνουν σε κάθε

• Σύστημα διαχείρισης των γευμάτων που εισέρχονται στη Δομή, καθώς και αυτών που
αποσύρονται (π.χ. λόγω μη διάθεσης, παλαιότητας ή ημερομηνίας λήξης).
• Δυνατότητα χρήσης Barcode Scanner για γεύματα και ωφελούμενους.
• Καταγραφή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έλαβε κάθε ωφελούμενος από τους
Κοινωνικού Λειτουργούς, και της πορείας αυτών προς την βελτίωση της κατάστασής
τους.
• Καταγραφή των τοπικών επιχειρήσεων, πολιτών, φορέων κλπ., οι οποίοι προσφέρουν
γεύματα στη Δομή.
• Καταγραφή των τιμών των γευμάτων και των προμηθευτών.
• Εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων της λειτουργίας της Δομής

Εφαρμογή Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

επίσκεψη.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η BEE GROUP με την προηγούμενη εμπειρία που διαθέτει στα προγράμματα Κοινωνικών
Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο χρήσης της
πλατφόρμας «Εστία+» με σημαντικές υποστηρικτικές υπηρεσίες για τον διαχειριστή του
συστήματος αλλά και τους χρήστες - εργαζόμενους των Κοινωνικών Δομών.

Παροχές:
• Χρήση της πλατφόρμας Εστία+ για 3 χρόνια.
• Λειτουργία στο cloud, χωρίς να απαιτείται ειδικός εξοπλισμός και υποδομές.
• Κατοχύρωση Ονόματος χώρου (διεύθυνσης internet).
• Εκπαίδευση των διαχειριστών της πλατφόρμας καθώς και των εργαζομένων των
Δομών που θα τη χρησιμοποιούν.
• Help Desk για την επίλυση αποριών για τη λειτουργία της πλατφόρμας, αλλά και των
διαδικασιών υλοποίησης του προγράμματος των Δομών.
•

Αναβαθμίσεις της πλατφόρμας σύμφωνα με τις αλλαγές των απαιτήσεων των

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Διαχειριστικών Αρχών των προγραμμάτων που υλοποιεί ο Δήμος.
•

Τεχνική Υποστήριξη κατά την χρήση της πλατφόρμας, όπως σφάλματα στην
καταχώρηση.

Οικονομικά Στοιχεία

Η πλατφόρμα λειτουργεί με εφαρμογές σε αρθρωτή μορφή, οι οποίες μπορούν να
προσθαφαιρεθούν ανάλογα με τις Δομές που θα αναπτύξει κάθε Δήμος.
Το συνολικό κόστος των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία μας για περίοδο 3 ετών,
διαμορφώνεται με βάση τους παρακάτω πίνακες:

Εφαρμογές

Κόστος
2.600 €
1.800 €
1.500 €
900 €
900 €
600 €
600 €
600 €
1000 €
1000 €

Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης / Παραμετροποίηση Συστήματος
Εφαρμογή Κέντρου Κοινότητας
Εφαρμογή Διανομής Βασικών Αγαθών
Εφαρμογή Σίτισης
Εφαρμογή Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου
Εφαρμογή Ξενώνων Διανυκτέρευσης (Υπνωτήρια)
Εφαρμογή Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων
Εφαρμογή Ξενώνων Μεταβατικής Φιλοξενίας
Εφαρμογή Υποστηριζόμενων Διαμερισμάτων
Εφαρμογή Δομής Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Εφαρμογή Δομής Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας φροντίδας Ατόμων
με Αναπηρία

1000 €

• Το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης είναι υποχρεωτικό.
• Οι υπόλοιπες εφαρμογές μπορούν να αγοραστούν και μεμονωμένα.
• Στα παραπάνω κόστη δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Διαδικτυακές Υπηρεσίες
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Ε-mail: info@bee.gr
Website: www.bee.gr
Κεντρικά Γραφεία
Παλαιολόγου 19, 412 23
Τηλ: 2410 554045
Fax: 2410 550333

Παράρτημα Αθήνας
Φερρών 16, 104 34
Τηλ: 210 8838540
Fax: 210 8838592

Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Κωλλέτη 24, 546 27
Τηλ: 2310 547180
Fax: 2310 553156

Οικονομικά στοιχεία

• Μετά το πέρας των 3 ετών το κόστος διαμορφώνεται στα 45 € (+ΦΠΑ) ανά εφαρμογή.

