Modul
Pogodbe

Modul Pogodbe
omogoča spremljanje
evidence pogodb od
vnosa, elektronskega
usklajevanja, parafiranja,
do vodenja podpisa
pogodbe in spremljanja
izvedbe.

Modul Pogodbe
omogoča zaključek
nabavnega postopka
izvedenega v ODOSu ali
celo v povezavi z aplikacijo
eJN strokovno vodeno in
pravno strokovno podprto
izvedbo javnih
naročil.
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Prednosti modula Pogodbe:
• celovito spremljanje evidence, vsebine, poti potrjevanja
in izvajanja pogodbe,
• usklajevanje in hkratno pregledovanje vseh odobriteljev
preko sistema,
• parafiranje pogodbe ob potrditvi (lepljenje parafe),
• generiranje spremnega lista pogodbe,
• samodejno obveščanje o fazah, v katerih se pogodba nahaja.

Sistem je
certificiran s strani
Arhiva RS, kot sistem
za podporo celotnemu
postopku upravljanja
gradiva v elektronski
obliki (C).

Pregledovanje
pogodbe v elektronski
obliki pri vseh pregledovalcih
poteka sočasno, s čimer je
zagotovljen hitrejši proces
usklajevanja pogodbe in v
celoti odpravljena možnost
morebitne izgube
dokumenta.

Vpisane opombe
na spremnem listu
so vidne drugim
pregledovalcem in
končnim
podpisnikom.

Omogočeno je
nastavljanje raznih
opomnikov. Tako je skrbnik
pogodbe, preko elektronske
pošte, avtomatsko obveščen o
usklajevanju in potrjevanju
pogodbe ter podpisu ali
prenehanju veljavnosti
pogodbe.

Omogočena
je dopolnitev oz.
sprememba vsebine
pogodbe, skladno z
opombami na spremnem
listu in možnost
ponovnega pregleda
oz. usklajevanja.

Funkcionalnosti

modula
Pogodbe

Zagotovljena je
ažurna evidenca in
vpogled v pogodbe
glede na status
(v pripravi, podpisana,
zaključena).
Možen je zajem
spremne dokumentacije
(dopisi, bančne
garancije, izjava o
lastništvu dobavitelja,
zavarovanja ...).
Omogočena
je možnost
zaključevanja
pogodbe in
ocenjevanja
dobavitelja.

Omogočeno je
hitro in enostavno
iskanje po podatkih
pogodbe (partner,
datum, status reševanja,
skrbnik pogodbe ...).
V primeru povezav
s finančno aplikacijo, se
lahko v ta modul prenašajo
tudi proračunske postavke,
predobremenitve in poraba.
To omogoča skrbniku in drugim
odgovornim osebam vpogled
v realizacijo pogodbe, brez
dodatnega prijavljanja v finančno
aplikacijo ali celo iskanja
podatkov v finančnih
oddelkih.
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Skeniranje
podpisane pogodbe
skupaj s spremnim listom
poskrbi za avtomatski
zajem pogodbe v
sistem ODOS (nova
verzija pogodbe).

Kontaktirajte nas in skupaj bomo izbrali
primerno rešitev za optimizacijo
poslovanja v vaši organizaciji.
telefon: 03 898 37 90 • e-mail: info@pia.si

