
IT Landscape Transformation. Accomplished.

ACE ERP eCM: δυναμικό & αξιόπιστο 
καλύπτει ολοκληρωμένα τα δημόσια έργα 

Οργάνωση και Διαχείριση 
Δημοσίων Έργων με μια εφαρμογή



Το ACE ERP είναι ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών 

Πόρων που καλύπτει όλες 

τις ανάγκες οικονομικής 

και της κοστολογικής 

διαχείρισης κάθε σύγχρονης 

εταιρείας ανεξάρτητα από 

το μέγεθός της. 

Το ACE ERP eCM 

(e-Construction Management) 

συμπληρώνει το ACE ERP 

ως διαχειριστικό πρόγραμμα 

που απευθύνεται στον 

κατασκευαστικό κλάδο.

Τις οργανωτικές και λειτουργικές προκλήσεις που αντι-
μετωπίζουν οι τεχνικές, κατασκευαστικές εταιρείες, οι 
μελετητές και τεχνικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα 
καλύπτονται πλήρως, ολοκληρωμένα και αξιόπιστα 
από το ACE ERP eCM (e-Construction Management), 
την εξειδικευμένη εφαρμογή που αντιμετωπίζει απο-
τελεσματικά τις απαιτήσεις οργάνωσης και διαχείρισης 
των δημοσίων έργων.

Μελέτη/Κοστολόγηση: σύνταξη & έκδοση προϋπο-
λογισμού μελέτης και τευχών δημοπράτησης για τους 
µελετητές δηµοσίων έργων και τα πρωτόκολλα νέων 
τιµών για τους εργολήπτες. Δημιουργία & επεξεργασία 
σχετικών άρθρων νέων εργασιών και συνεχής ενημέ-
ρωση για τις τελευταίες εκδόσεις των Νέων Ενιαίων 
Τιμολογίων (ΝΕΤ) όλων των κατηγοριών, τις Εθνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤεΠ) και όλα τα στοιχεία που 
εκδίδονται από το Υπουργείο.

Κατασκευή: παρακολούθηση της προόδου και σύνταξη 
/ έλεγχος λογαριασμών, αναθεωρήσεων, ανακεφαλαι-
ωτικών πινάκων, ΠΠΑΕ και κάθε είδους πρωτόκολλα 
επιμετρήσεων. Αξιόπιστος υπολογισμός ποσοτήτων και 
πληρωμών και όλων των συναφών στοιχείων. Χρονι-
κός προγραμματισμός & έλεγχος ομαλότητας. 

ΣΑΥ/ΦΑΥ: εύκολη & γρήγορη σύνταξη και έκδοση ΣΑΥ/
ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας / Φάκελο Ασφάλειας 
& Υγείας) από έτοιμες βιβλιοθήκες εργασιών, κινδύνων 
και μέτρων.

Επιμετρήσεις: σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων & 
προμετρήσεων για όλα τα είδη  τεχνικών έργων. Πλού-
σιες βιβλιοθήκες δομικών στοιχείων, πλήρης και αμφί-
δρομη συμβατότητα με το MS Excel.

Μετρήσεις από σχέδια: σύνταξη αναλυτικών προμε-
τρήσεων – επιμετρήσεων από   διανυσματικά αρχεία 
- CAD, αρχεία pdf & εικόνων. Προμετρήσεις/Επιμετρή-
σεις επιφανειών, όγκου, μήκους & τεμαχίων.

Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου: σύνταξη προγράμματος 
ποιότητας έργου και δημιουργία εντύπων ενεργειών. 

Παρακολούθηση ΔΕ: σύνταξη τεχνικών προγραμμάτων 
και παρακολούθηση της προόδου των δημοσίων έργων, 
μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών και άλλων δράσεων. 
Παραγωγή & οργάνωση εγγράφων & αναφορών.

Υποσυστήματα ACE ERP eCM



Φερεγγυότητα, πληρότητα, αξιοπιστία.
Η μεγαλύτερη εγκατεστημένη βάση  πελατών στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

Διαφοροποιούνται οι ανάγκες σας; 
Με ενότητες (modules) που περιλαμβάνουν πλήρη και λειτουργικά υποσυστήματα Οικονομικών, Λογιστηρίου, 
Αποθήκης, Μηχανημάτων, Συμβολαίων, Service και CRM, το ACE ERP eCM έχει τη δυνατότητα - οποιαδήποτε 
στιγμή - να συμπληρωθεί με άλλα υποσυστήματα του ERP. 

Τεχνολογική υπεροχή

Εκμεταλλευόμαστε τη σύγχρονη τεχνολογία ως μέσο για να προσφέρουμε βέλτιστη εμπειρία χρήσης, μεί-
ωση κόστους και χρόνου εκμάθησης, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση της επένδυσης  και τη μεγιστοποίηση 
του ROI. 
Το περιβάλλον Microsoft.ΝΕΤ, σε συνδυασμό με την ιδιόκτητη πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών Ace 
Framework υποστηρίζουν το πλέον πιο διαδεδομένο και σύγχρονο πρότυπο απεικόνισης δεδομένων XML, 
προσδίδοντας στο σύστημα σειρά ευέλικτων και δυναμικών χαρακτηριστικών, όπως: 

Ενιαίο, λειτουργικό και ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας.

Ευέλικτο & πλήρως παραμετρικό περιβάλλον χρήστη.

Δυνατότητα εισαγωγής - εξαγωγής στοιχείων κάθε μορφής (κείμενο, xls, pdf, html, xml κ.α.).

Εξατομικευμένη παραμετροποίηση εμφάνισης και λειτουργιών σε όλα τα σημεία. Εισαγωγή, 
σχεδίαση & διαχείριση από το χρήστη, φορμών, πεδίων και λειτουργιών, επισύναψη και δια-
χείριση εγγράφων άλλων εφαρμογών.

Αυτόματη, web-based ενεργοποίηση και αναβάθμιση εκδόσεων, για μείωση σημαντική μείω-
ση κόστους και χρόνου.

Καταχώρηση δεδομένων σε ειδικά πεδία επιλογής και οδηγοί (wizards) για την εύκολη εκτέλε-
ση σύνθετων λειτουργιών.

Πλούσια προεγκατεστημένη βιβλιοθήκη άρθρων, υλικών κ.α.

Γρήγορη και εύκολη εκμάθηση των προγραμμάτων.

Γρήγορη και αξιόπιστη εργασία με την χρήση του Microsoft SQL Server για την αποθήκευση 
και διαχείριση των μελετών και των έργων.

Περιβάλλον πολλαπλών χρηστών με κωδικούς και διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης.

Εγκατάσταση του προγράμματος σε ένα μόνο υπολογιστή (server) και διαμοιρασμός λειτουρ-
γίας σε άλλους υπολογιστές, μέσω απλής συντόμευσης.



Η μεγαλύτερη εγκατεστημένη βάση  πελατών στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

Η UniSystems, μέλος του Ομίλου Quest, 

συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον αξι-

όπιστων εταιρειών Πληροφορικής της 

Ευρώπης, ενώ μέσω των θυγατρικών της 

στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο και στη 

Ρουμανία, επενδύει με συνέπεια στη διε-

θνή προοπτική της. Διαθέτει εκτεταμένο 

χαρτοφυλάκιο τεχνολογικά ανεπτυγμέ-

νων λύσεων και υπηρεσιών προκειμένου 

να υπηρετεί αποτελεσματικά τις ανάγκες 

των πελατών της με στόχο τον ψηφιακό 

τους μετασχηματισμό. 

Τον Ιανουάριο του 2018, η UniSystems 

ενέταξε στο χαρτοφυλάκιό της το ACE 

EPR με στόχο να επεκταθεί στην αγορά 

του κατασκευαστικού κλάδου, και στο 

πλαίσιο αυτό προσφέρει:

Δωρεάν εξάμηνο συμβόλαιο υποστήρι-

ξης με την αγορά του προγράμματος. 

Προνομιακές τιμές για τα υποσυστήματα 

που θα συμπληρώσουν σταδιακά το ERP.

Συμβουλευτική υποστήριξη ένταξης σε 

προγράμματα χρηματοδότησης και επι-

δοτήσεων του ΕΣΠΑ που αφορούν στον 

εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.



Σχεδιασμένο με κριτήριο 
την απλότητα και την τυποποίηση.

Το ACE ERP eCM είναι εύκολο στην εκμάθησή 
του και εύχρηστο: τα μενού, οι οθόνες και οι 
λειτουργίες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο σε 
όλα τα υποσυστήματα, οι υπολογισμοί είναι 
αξιόπιστοι, ενώ εγγενής είναι η δυνατότητα 
άμεσης προσαρμογής στη νομοθεσία ή στις 
ανάγκες σας. 

Οι εκτυπώσεις, αισθητικά άψογες, έχουν σχε-
διαστεί με γνώμονα τη συμμόρφωση στο κα-
νονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας με κορδέλα (ribbon) που συγκεντρώνει 

όλες τις βασικές εντολές στο πάνω τμήμα του προγράμματος, ημερολόγιο για 

χρονοπρογραμματισμό ενεργειών, συσκέψεων και συναντήσεων.

Υποστήριξη από έμπειρους συνεργάτες με την χρήση συστήματος απομακρυ-

σμένης επικοινωνίας.

Videos με μαθήματα, για κάθε υποσύστημα, για ευκολία στην εκμάθηση.

Αναλυτικό εγχειρίδιο και online βοήθεια σε κάθε σημείο του προγράμματος. 

Χαρακτηριστικά και βοηθήματα που συντελούν στη γρήγορη εξοικείωση με το πρόγραμμα:




