ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ίσες ευκαιρίες
Ευρεία συμμετοχή
Αποδοτικότητα και διαφάνεια

Εφαρμογές
που υποστηρίζουν τις
εργασίες και διαδικασίες
προμηθειών από την
αρχή μέχρι και την
ολοκλήρωσή τους

auctionONE
Διενέργεια Μειοδοτικών Ηλεκτρονικών
Δημοπρασιών για αγορές υλικών, έργων και
υπηρεσιών. Υποστηρίζονται πολλοί τύποι
και σενάρια για Μειοδοτικές Δημοπρασίες
προμήθειας ενός ή πολλών υλικών παράλληλα,
με κριτήριο την τιμή, το άθροισμα τιμών ή την
σχέση βαθμολογίας προς το κόστος, καθώς και
Πλειοδοτικές Δημοπρασίες για την εκποίηση
του μη χρήσιμου και πλεονάζοντος υλικού ή τη
μίσθωση χώρων και υπηρεσιών.

careONE
careONE
Δημιουργία και δρομολόγηση Αιτημάτων Αγορών
από κάθε Κλινική και Τμήμα προς το Γραφείο
Προμηθειών του Νοσοκομείου. Χρησιμοποιούνται
αλυσίδες εγκρίσεων, δομημένοι κατάλογοι
προϊόντων και κατηγορίες υλικών σύμφωνα με τα
πρότυπα του Νοσοκομείου ή άλλων Οργανισμών.

procureONE
Αποστολή παραγγελιών Νοσοκομείου και
παραλαβή τους από τους προμηθευτές μέσα
από το portal της εφαρμογής, με ασφαλή τρόπο.
Υποστηρίζονται Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι για
Συμφωνίες-Πλαίσιο, αλυσίδες εγκρίσεων,
καταγραφή των παραδόσεων από τους
προμηθευτές, καθώς και διασύνδεση με άλλα
συστήματα.

compareONE
Ηλεκτρονική Έρευνα Αγοράς για συλλογή και
διαχείριση αιτημάτων και προσφορών.
Ανακοινώσεις στο ανοιχτό portal www.B2ΒHealth.gr
για ευρεία δημοσιότητα, ενημέρωση των εταιρειών
του μητρώου προμηθευτών της cosmoONE (άνω
των 5.000 εταιρειών), αυτόματη ταξινόμηση
αποτελεσμάτων, αποτύπωση αξιολόγησης προσφορών και παραγωγή τελικού Πίνακα Αναδόχων.

tenderONE
Επιπλέον του compareONE, διενέργεια
Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών για κάθε ύψος
προϋπολογισμού, με κανόνες Συνοπτικών ή/
και άνω του ορίου Διαγωνισμών σύμφωνα
με τον Ν.4412/16. Υποστηρίζονται επιτροπές
αξιολόγησης ανά φάση αποσφράγισης, διαδικασία
προσωρινών αναδόχων, επικοινωνία μέσω του
συστήματος με προμηθευτές, και διασύνδεση με
την ΑΕΠΠ και άλλα πληροφοριακά συστήματα.

connectONE
Ανταλλαγή και διαχείριση Ηλεκτρονικών
Τιμολογίων με τους προμηθευτές. Μέσω
συνεργατών, εξυπηρετείται η λήψη των
ηλεκτρονικών τιμολογίων σε αρχείο ή σε μορφή
EDI για αυτόματη εισαγωγή στα πληροφορικά
συστήματα του Νοσοκομείου.

Οφέλη για κάθε οργανισμό και κάθε
βαθμίδα του συστήματος Υγείας

Σημαντική μείωση δαπανών

Επέκταση μητρώου προμηθευτών

Περιορισμός του κόστους προμηθειών 14%
κατά προσέγγιση, χωρίς να επηρεάζεται η
ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Αύξηση του εύρους αναζήτησης και
συμμετοχής προμηθευτών σε διαδικασίες
προμήθειας, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα
μεγαλύτερης επιλογής, αλλά και τη μείωση
των τιμών λόγω ανταγωνισμού.

Αύξηση παραγωγικότητας
Διεκπεραίωση αιτημάτων αγορών σε περίπου
4’, με ταυτόχρονη σημαντική αναβάθμιση της
καθημερινής εργασίας των στελεχών.

Μείωση γραφειοκρατίας
Απεμπλοκή από την άσκοπη διακίνηση
επαναλαμβανόμενων εγγράφων που
δημιουργεί καθυστερήσεις και ενέχει
ποσοστό λάθους. Αποτύπωση και εκτέλεση
με ηλεκτρονικό τρόπο των αναγκαίων
βημάτων της διαδικασίας, χωρίς την ανάγκη
εκτύπωσης σε πολλαπλά αντίγραφα.

Τεκμηρίωση συναλλαγών και διαφάνεια
Κάθε ενέργεια στα συστήματα καταγράφεται
και είναι ανιχνεύσιμη ώστε να αποδεικνύεται
και να τεκμηριώνεται η διαδικασία έναντι
πιθανών ενστάσεων και αντιρρήσεων
από Προμηθευτές και Ελεγκτικές Αρχές.
Ηλεκτρονικός φάκελος προμήθειας.

Άντληση στοιχείων διαχείρισης κόστους
Ολοκληρωμένη, ακριβής και αναλυτική
εικόνα προμηθειών (αιτήματα, διαγωνισμοί,
παραγγελίες, είδη, τιμές, κλπ.) για αποτελεσματικό έλεγχο και διαχείριση του
προϋπολογισμού προμηθειών κάθε στιγμή.

H cosmoONΕ
είναι μέλος του Ομίλου εταιρειών ΟΤΕ και παρέχει υπηρεσίες
ηλεκτρονικών προμηθειών για φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Οι λύσεις της καλύπτουν όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την ηλεκτρονική καταγραφή του αιτήματος
προμήθειας, την ηλεκτρονική έρευνα αγοράς και τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέχρι τη διαπραγμάτευση μέσω ηλεκτρονικής
δημοπρασίας και την ηλεκτρονική παραγγελία.
Όλες οι εφαρμογές της παρέχονται υπό μορφή υπηρεσίας και
μπορούν να διασυνδέονται με τα πληροφοριακά συστήματα των
εταιρειών που εξυπηρετούν. Οι υπηρεσίες της cosmoOΝΕ έχουν
λάβει πολλά βραβεία και διεθνείς διακρίσεις, ενώ η εταιρεία
αναγνωρίζεται για τη συμβολή της σε θέματα B2B από οργανισμούς, θεσμικούς φορείς και εμπειρογνώμονες του e-business.

cosmoONE
Ολυμπίας 26, Τ.Κ. 141 22,
Ηράκλειο Αττικής
Tηλ.: +30 210 272 38 10
Fax: +30 210 272 38 20
email: info@cosmo-one.gr
www.cosmo-one.gr

