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βραβείο για τη χρήση της εφαρμογής

compareONE

από Δημόσια Νοσοκομεία

Κατά τη διάρκεια του 2015 διακινήθηκαν
από την εφαρμογή compareONE κατά μέσο όρο,
περισσότερα από 1.000 ηλεκτρονικά αιτήματα ανά μήνα
για προμήθεια αιμοστατικών, αναλωσίμων χειρουργείου, υλικών κλίνης,
φιαλιδίων αιμοληψίας, υλικών ακτινολογίας, κλιματιστικών, ειδών πληροφορικής
και πλήθος άλλων αγαθών και υπηρεσιών.

Η χρήση της εφαρμογής compareONE για την ηλεκτρονική έρευνα αγοράς, συλλογή και
διαχείριση προσφορών από Δημόσια Νοσοκομεία, κατέκτησε την

πρώτη θέση στα e-volution awards 2016
στην κατηγορία “Εφαρμογή Β-Β Ηλεκτρονικού Εμπορίου & Ηλεκτρονικού Επιχειρείν"
κατόπιν αξιολόγησης από έγκριτη κριτική επιτροπή στην οποία συμμετείχαν καθηγητές
Πανεπιστημίων, εκπρόσωποι φορέων και εμπειρογνώμονες του χώρου.

Η επιχειρησιακή ανάγκη για τις Διευθύνσεις
Προμηθειών των Νοσοκομείων
Καθημερινή ανάγκη για αναζήτηση και επικοινωνία με προμηθευτές, με σκοπό
να συλλέξουν προσφορές για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών.
Στο μεγαλύτερο αριθμό των Νοσοκομείων, πέραν των υλικών
τα οποία προμηθεύονται μέσα από κεντρικές συμβάσεις,
υπάρχει ένα πλήθος προμηθειών μικρότερης αξίας, οι οποίες
αποτελούν καθημερινή πρακτική. Οι προμήθειες αυτές, συγκεντρωτικά αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του
διαθέσιμου χρόνου του προσωπικού των τμημάτων Προμηθειών του Νοσοκομείου.
Οι Διευθύνσεις Προμηθειών στα Νοσοκομεία καλούνται να
αντιμετωπίσουν τον διαχειριστικό αυτό φόρτο που είναι δυσανάλογος της επιχειρησιακής τους αξίας, μέσα από επαναλαμβανόμενες χειροκίνητες διαδικασίες, οι οποίες δεν βελτιώνονται από πλευράς χρόνου και αποτελεσματικότητας.

Το παραγόμενο αποτέλεσμα, είναι συνήθως παραλείψεις,
γραφειοκρατία, εκνευρισμός και υπερβολικές επιβαρύνσεις στον χρόνο του προσωπικού, που έχουν σαν συνέπεια
χαμηλή απόδοση του συστήματος προμηθειών και τελικά καθυστερήσεις και ελλείψεις σε υλικά.
Είναι επίσης γεγονός, ότι η παρούσα κατάσταση δεν επιτρέπει στις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, την εύκολη διεκδίκηση
επιπρόσθετων ανθρώπινων πόρων, ούτε και επιπλέον πληροφοριακών συστημάτων, που σημαίνει ότι η αξιοποίηση του
χρόνου και των ικανοτήτων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να γίνει με έξυπνα και προσαρμοσμένα για το
περιβάλλον προμηθειών του Νοσοκομείου εργαλεία.

Η εφαρμογή compareONE
Aντικαθιστά την υπάρχουσα διαδικασία λήψης οικονομικών προσφορών μέσω
fax, e-mail και φακέλων, με ένα σύγχρονο σύστημα προσαρμοσμένο ειδικά για
όλα τα Νοσοκομεία και τους προμηθευτές τους.
H εφαρμογή compareONE είναι μια 360ᵒ λύση, που προσφέρει ολοκληρωμένη λειτουργικότητα και τις απαιτούμενες
δυνατότητες για αυτοματοποίηση διαδικασιών προμηθειών
των Νοσοκομείων, παρέχοντας βελτιστοποίηση της καθημερινής εργασίας των χρηστών τους και επίτευξη σημαντικών οικονομιών χρόνου και κόστους υλοποίησης, λόγω
της δυνατότητας πρόσβασης cloud που παρέχει, χωρίς την
ανάγκη εσωτερικής ΙΤ υποδομής σε κάθε Νοσοκομείο και
προμηθευτή.

Υποστηρίζεται η δημιουργία αποστολή και επεξεργασία
αιτημάτων που μπορεί να είναι ένα ή συνδυασμός των
κατωτέρω:

Μέσα από ένα εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον για τους
χρήστες, παρέχει στα Νοσοκομεία πλήρη ανταπόκριση στις
διαδικασίες σύνταξης και αποστολής αιτημάτων, αναζήτησης και πρόσκλησης προμηθευτών, καθώς και λήψης, αξιολόγησης και αρχειοθέτησης των απαντήσεών τους σε ηλεκτρονικό φάκελο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία ασφάλειας
και διαφάνειας.

Αίτημα για υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα
είδη (RFQ=Request For Quotation)

Έρευνα Αγοράς (δηλ: αίτημα για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος) (RFI=Request For Interest)
Αίτημα για υποβολή πρότασης (RFP=Request For
Proposal)

H εφαρμογή compareONE καλύπτει ιδανικά την καθημερινή ανάγκη για "μικροπρομήθειες προϊόντων
ή υπηρεσιών" αφού επιτρέπει στο χρήστη σε (4΄)
λεπτά να συντάξει και να αποστείλει το ηλεκτρονικό
αίτημα στην ομάδα των προμηθευτών που έχει επιλέξει.
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Η σημερινή καθημερινή πρακτική συλογής
προσφορών
Αναζήτηση εναλλακτικών προμηθευτών, αργές διαδικασίες, γραφειοκρατία,
καθυστερήσεις, ενστάσεις, εκνευρισμός.

Τα Τμήματα Προμηθειών στα Νοσοκομεία ασχολούνται καθημερινά με "μικροπρομήθειες" οι οποίες αν ιδωθούν μεμονωμένα, κρίνονται αμελητέες, αλλά στην πραγματικότητα:
Αντιπροσωπεύουν μεγάλο συνολικό αριθμό τέτοιων περιπτώσεων.
Ο χρόνος διεκπεραίωσης τους είναι σχεδόν πάντα πιεστικός.
Επιφορτίζουν με επιπλέον διαχειριστικές διαδικασίες τα
τμήματα προμηθειών.
Η κατάσταση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να έχει παγιωθεί
μία χειροκίνητη διαδικασία, η οποία να οδηγεί πρακτικά στην
προσπάθεια για την "κατά το δυνατόν γρηγορότερη διεκπεραίωση" κάθε μεμονωμένου αιτήματος προμήθειας, αντί
της διοργάνωσης αντιπροσωπευτικής διαδικασίας αγοράς
ανάμεσα σε πολλούς υποψήφιους προμηθευτές, όπως
γίνεται κανονικά για μεγαλύτερης αξίας προμήθειες.
Έτσι, είναι αρκετές οι περιπτώσεις όπου η έλλειψη χρόνου
και μέσων για την ανεύρεση και αξιοποίηση καινούργιων
προμηθευτών, οδηγεί σε:
καταχρηστική χρησιμοποίηση των ήδη υπαρχόντων
προμηθευτών,
σταδιακή χρονική απαξίωση των μητρώων προμηθευτών του Νοσοκομείου,
αύξηση της γραφειοκρατίας που απαιτείται για την δικαιολόγηση της εν λόγω διαδικασίας.
Για να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη κατάσταση χρειάζονται τα κατάλληλα εργαλεία που θα αυτοματοποιήσουν την
διαδικασία και θα απελευθερώσουν πολύτιμο χρόνο από το
προσωπικό των Νοσοκομείων.
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Οι κύριοι στόχοι:
Ο περιορισμός του κόστους των Προμηθειών (cost reductions -> save money) και
η αύξηση της αποτελεσματικότητας του
τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου.
(automate/streamline process -> save time).
Αυτά πρέπει να επιτευχθούν, χωρίς τον περιορισμό της διαφάνειας και την τήρηση των
απαιτούμενων διαδικασιών του Δημοσίου,
αλλά στοχεύοντας στην βελτίωση του τρόπου
εργασίας του Νοσοκομείου και της συνεργασίας του με τους Προμηθευτές (improve
supplier management/collaboration).

Η χρήση της εφαρμογής compareONE
Διευκολύνει τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς & διαχείρισης προσφορών από τα
Νοσοκομεία, με ηλεκτρονικό και αυτοματοποιημένο τρόπο.
Σε (4’) λεπτά ο χρήστης δημιουργεί το ηλεκτρονικό αίτημα και στη συνέχεια το
αποστέλλει σε όσους εγγεγραμμένους προμηθευτές (800+) στην πλατφόρμα
της cosmoONE επιθυμεί.

Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού αιτήματος για προσφορά
(eRfx) στην εφαρμογή compareONE, γίνεται σε τρία απλά
βήματα στα οποία ο χρήστης:
1. Συμπληρώνει τα γενικά στοιχεία της προμήθειας σε μια
μόνο οθόνη καταχωρεί τις απαραίτητες πληροφορίες για
την προμήθεια, ορίζοντας την τελευταία ημέρα και ώρα του
χρόνου υποβολής προσφορών. (Μπορεί να επιλέξει στα
πεδία προς συμπλήρωση αριθμούς αναφοράς, πρωτοκόλλου, ΑΔΑ, καθώς και διάφορα συνημμένα έγγραφα, όπως
πίνακες προδιαγραφών, υποδείγματα συμβάσεων κ.α)
2. Καταχωρεί τα προς προμήθεια είδη και τις παραμέτρους
παραλαβής της προμήθειας (π.χ ποσότητα μονάδα μέτρησης κ.α) σε κατάλληλα διαμορφωμένες στήλες ή μέσω
upload υπάρχοντος αρχείου excel.
3. Επιλέγει τους προμηθευτές που προσκαλούνται για να
απαντήσουν, ή επιλέγει να ορίσει το αίτημα προσφορών
ως "Ανοικτό" για να μπορεί να λάβει απαντήσεις από όλη
την λίστα προμηθευτών. Οι προμηθευτές μπορούν να εγγραφούν στην εφαρμογή χωρίς κανένα απολύτως κόστος
και ταξινομούνται μόνοι τους σε ένα προσεκτικά επιλεγμένο
σχήμα κατηγοριοποίησης Προμηθειών Υγείας, που περιλαμβάνει όλα τα δημοφιλή είδη και υπηρεσίες ταξινομημένα σε
30 κατηγορίες 1ου επιπέδου και μεγαλύτερο αριθμό υποκατηγοριών 2ου επιπέδου.
Με αυτόν τον τρόπο, η επιλογή και πρόσκληση των προμηθευτών είναι πλήρως στοχευμένη και αποδοτική.
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Πως γίνεται η αξιολόγηση των προσφορών από
την εφαρμογή compareONE?
Για λόγους ασφάλειας, νομιμότητας και διαφάνειας, η εφαρμογή, μέχρι την
ημέρα λήξης υποβολής προσφορών, δεν επιτρέπει σε κανένα χρήστη να
ανοίξει ουδεμία προσφορά προμηθευτή.

Μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία, η εφαρμογή επιτρέπει
την πρόσβαση στις απαντήσεις των προμηθευτών, αλλά
έχει ήδη ετοιμάσει για τους χρήστες του Νοσοκομείου τα
ακόλουθα:

Ο πίνακας κατακύρωσης, μπορεί επίσης να εισαχθεί στο
σύστημα παραγγελιών της cosmoONE και να αποσταλεί
ηλεκτρονικά παραγγελία με το κάθε είδος σε κάθε αντιστοιχούντα προμηθευτή.

Συγκριτικό πίνακα προσφορών προμηθευτών με τιμές
μονάδας.
Συγκριτικό πίνακα προσφορών προμηθευτών με συνολικές τιμές, και με αυτόματη επισήμανση των χαμηλότερων τιμών ανά είδος και στο σύνολο.
Πίνακα κατακύρωσης που περιλαμβάνει τον προμηθευτή
με την καλύτερη τιμή ανά είδος.

Η διαδικασία κλείνει με την αυτόματη δημιουργία του
φακέλου προμήθειας, όπου καταγράφονται τα πλήρη δεδομένα της προμήθειας με μεγάλη λεπτομέρεια.

Η εφαρμογή compareONE…
added values
Eίναι πλήρως παραμετροποιήσιμη, οπότε η κατηγοριοποίηση ειδών και προμηθευτών μπορεί
να γίνει και σύμφωνα με την υπάρχουσα λογική
του κάθε Νοσοκομείου.
Η εμφάνιση και απόκρυψη πεδίων της εφαρμογής, και ο ορισμός τους σε υποχρεωτικά ή
όχι, γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νοσοκομείου (π.χ. Προϋπολογισμός, ΑΔΑ, αρ.
Πρωτοκόλλου)

Οι παραπάνω πίνακες μπορούν να εξαχθούν σε pdf
ώστε να αναρτηθούν στο site του Νοσοκομείου, αλλά και
σε excel, αν χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία και διαμόρφωση.
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Διαθέτει κοινό interface για όλα τα Νοσοκομεία και τους προμηθευτές τους , οπότε
γίνεται συνεχής εμπλουτισμός του δυνητικού
Μητρώου Προμηθευτών του κάθε Νοσοκομείου από προμηθευτές που έχουν προσκληθεί
και εγγραφεί στο σύστημα από άλλο Νοσοκομείο, προς όφελος όλων.

Τα οφέλη για το Νοσοκομείο

Η χρήση της εφαρμογής compareONE, αναβαθμίζει σε υψηλό ποσοστό
την καθημερινή εργασία των τμημάτων Προμηθειών των Νοσοκομείων γιατί
επιτυγχάνει:

Επιτάχυνση του κύκλου έρευνας αγοράς - συλλογής προσφορών - αξιολόγησης - παραγγελίας, χωρίς μείωση της αποτελεσματικότητας και διαφάνειας.
Σημαντική μείωση λειτουργικού κόστους διαδικασίας προμηθειών, λόγω αντικατάστασης των μη ηλεκτρονικών (fax, τηλέφωνο, ταχυδρομείο) μεθόδων επικοινωνίας.
Σωματική και ψυχολογική αποφόρτιση του προσωπικού των
τμημάτων προμηθειών λόγω βελτίωσης του υφισταμένου
τρόπου λειτουργίας μέσω αξιόπιστου συστήματος.

Σε ότι αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού, ισχύουν τα
ακόλουθα:
Δεν απαιτείται χρονοβόρα εκπαίδευση για το προσωπικό του Νοσοκομείου, αλλά ενημέρωση της τάξεως των
2 ωρών.
Η εφαρμογή σε κάθε βήμα έχει on-line help που υποδεικνύει με ακρίβεια τις απαραίτητες ενέργειες (παραπλεύρως εικόνα),
οι προμηθευτές ενημερώνονται μέσω e-learning, ώστε
να μην επιβαρύνουν διαδικαστικά το Νοσοκομείο με
ερωτήσεις και απορίες.

Αυτοματοποίηση και απλούστευση διαδικασιών μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων προτύπων επικοινωνίας, τρόπου υποβολής αιτημάτων και τρόπου αξιολόγησης των απαντήσεων.
Ουσιαστικά εκμηδενισμός των λαθών και των προβλημάτων
που προκύπτουν από τις αξιολογήσεις μη συγκρίσιμων απαντήσεων προμηθευτών, με την καθιέρωση κανόνων και κριτηρίων στα πεδία απαντήσεων.
Δημιουργία και Διατήρηση "Ηλεκτρονικού Φακέλου Αιτήματος-Προμήθειας".
Πλήρης ασφάλεια της εφαρμογής μέσω κωδικών πρόσβασης
και εχεμύθεια των αποτελεσμάτων λόγω της εφαρμογής κλειστών ημερομηνιών.
Αύξηση εμπιστοσύνης της Διοίκησης και των Ελεγκτικών μηχανισμών για την διαδικασία και τα αποτελέσματα επιλογής
υλικών και προμηθευτών, λόγω της πλήρους καταγραφής
ενεργειών και της διαφάνειας που προσφέρει το σύστημα.
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H cosmoONΕ
είναι μέλος του Ομίλου εταιριών ΟΤΕ. Αξιοποιώντας την πολυετή
εμπειρία και τεχνογνωσία της, εγγυάται την παροχή υπηρεσιών και
εφαρμογών για την υλοποίηση έργων που αναβαθμίζουν ουσιαστικά
τις διαδικασίες προμηθειών των πελατών της, δίνοντας τους στην
ευκαιρία να μειώσουν τα κόστη αγορών και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα τους, μέσα από τεχνολογικά
σύγχρονες, ασφαλείς και φιλικές προς τους χρήστες λύσεις.

Ολυμπίας 26 | Τ.Κ. 141 22 | Ηράκλειο, Αττικής
Τηλ: + 30 210 2723810 | Fax: + 30 210 2723820
email:info@cosmo-one.gr
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