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WebPVS
Το Σύστημα Διαχείρισης Εκτιμήσεων (WebPVS) σχεδιάστηκε με σκοπό να βοηθήσει εταιρίες/
οργανισμούς που διαχειρίζονται αριθμό εκτιμήσεων και έχουν εταιρική συνεργασία με εκτιμητές
ακινήτων, παρέχοντας πολλά πλεονεκτήματα, όπως:

















Λειτουργία μέσω Internet / Intranet
Ολοκληρωμένη Λύση B2B (Business To Business)
Αποκλειστικά, ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των σταδίων μιας εκτίμησης
Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων (document management) και άμεση προβολή τους
από ηλεκτρονική μορφή (Microsoft Word, Acrobat Reader)
Αριθμός εξειδικευμένων λειτουργιών της υπηρεσίας διαχείρισης εκτιμήσεων του
οργανισμού
Δυνατότητα εισαγωγής και παρακολούθησης, αιτήσεων από καταστήματα / υπηρεσίες του
οργανισμού
Ηλεκτρονικός έλεγχος των κύριων λειτουργιών σε δύο επίπεδα
Ηλεκτρονική έγκριση διαδικασιών από διαβαθμισμένους χρήστες
Αυτόματη αποστολή / παραλαβή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σε / από εκτιμητές
Σύνδεση μέσω Internet, απεριόριστου αριθμού Εκτιμητών Ακινήτων
Συγκριτικές πληροφορίες από αγοραπωλησίες του Κτηματολογίου της Δημοκρατίας
Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα Τοπογραφικών χαρτών.
Απεριόριστος αριθμός πελατών ανά εκτίμηση
Απεριόριστος αριθμός ακινήτων ανά εκτίμηση
Διαβάθμιση επιτρεπόμενων λειτουργιών ανά χρήστη
Αυτόματη παραμετρική επιλογή εκτιμητή σε κάθε νέα αίτηση εκτίμησης

Το WebPVS αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες (Modules)
Λειτουργίες Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτιμήσεων
1. Λειτουργίες
Σε αυτό το Module περιλαμβάνονται όλες οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στους χρήστες της
υπηρεσίας διαχείρισης εκτιμήσεων του οργανισμού.












Καταχώρηση Αιτήσεων Εκτιμήσεων
Διαχείριση Εκτιμήσεων οργανισμού
Ηλεκτρονική αποστολή αιτήσεων εκτιμήσεων σε εκτιμητές ακινήτων
Ηλεκτρονική παραλαβή εκθέσεων εκτιμήσεων από εκτιμητές ακινήτων
Τιμολόγηση πελατών με δυνατότητα ενσωμάτωσης προμήθειας οργανισμού
Ηλεκτρονική αποστολή διευκρινιστικών ερωτήσεων σε εκτιμητές ακινήτων αναφορικά με
εκθέσεις εκτιμήσεων
Ηλεκτρονική απάντηση σε αιτήσεις παρατάσεων λήξης ημερομηνίας αποστολής
εκτιμήσεων από εκτιμητές ακινήτων
Αποδέσμευση εκθέσεων εκτιμήσεων
Διαχείριση καθυστερημένων εκτιμήσεων
Διαχείριση ηλεκτρονικών μνημάτων (Emails)
Διαχείριση Πελατών με δυνατότητα εισαγωγής υφιστάμενου αρχείου πελατών
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Διαχείριση Εκτιμητών με δυνατότητα ύπαρξης πολλών υποκαταστημάτων από κάθε
εκτιμητή
Διαχείριση Υπαλλήλων / Διαχειριστών εκτιμήσεων του οργανισμού

2. Ακίνητα
Σε αυτό το Module, περιλαμβάνονται όλες οι στατιστικές αναζητήσεις στις πράξεις του
Κτηματολογίου και τις αναζητήσεις στις ολοκληρωμένες εκτιμήσεις του οργανισμού.










Αναζήτηση Κτηματολογίου με δυνατότητα άμεσης προβολής των πληροφοριών βάσει
μεγάλου αριθμού κριτηρίων. Μέσω της προβολής πληροφοριών μπορεί να γίνει σύνδεση
και προβολή τους σε τοπογραφικούς χάρτες σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, να
γίνει προβολή τοπογραφικών χαρτών με πολεοδομικές ζώνες, κλπ.
Εκτύπωση Κτηματολογίου με συγκριτικές πληροφορίες βάσει μεγάλου αριθμού κριτηρίων
Αντιστοίχηση παλαιάς και καινούργιας κωδικοποίησης τεμαχίων
Αναζήτηση Εκτιμήσεων του Οργανισμού με δυνατότητα άμεσης προβολής των
πληροφοριών βάσει μεγάλου αριθμού κριτηρίων. Μέσω της προβολής πληροφοριών
μπορεί να γίνει σύνδεση και προβολή τους σε τοπογραφικούς χάρτες σε Γεωγραφικό
Σύστημα Πληροφοριών, να γίνει προβολή τοπογραφικών χαρτών με πολεοδομικές ζώνες,
κλπ.
Εκτύπωση Εκτιμήσεων του Οργανισμού με συγκριτικές πληροφορίες βάσει μεγάλου
αριθμού κριτηρίων
Κατάλογος Τοπογραφικών χαρτών
Κατάλογος Χαρτών με πολεοδομικές ζώνες

3. Εκτυπώσεις
Σε αυτό το Module, υπάρχει μεγάλος αριθμός εκτυπώσεων που καλύπτουν στατιστικές
πληροφορίες, καταλόγους, οικονομικές πληροφορίες, κλπ.
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Λειτουργίες καταστημάτων / υπηρεσιών οργανισμού
1. Λειτουργίες
Σε αυτό το Module περιλαμβάνονται όλες οι λειτουργίες των καταστημάτων / υπηρεσιών του
οργανισμού και καλύπτουν όλες τις διαδικασίες διαχείρισης εκτιμήσεων ακινήτων.





Καταχώρηση Αιτήσεων Εκτιμήσεων
Παρακολούθηση της προόδου των εκτιμήσεων κάθε καταστήματος / υπηρεσίας ξεχωριστά
Αναζήτηση εκτιμήσεων, ακινήτων, εκθέσεων εκτιμητών βάσει μεγάλου αριθμού κριτηρίων
από κάθε κατάστημα / υπηρεσία ξεχωριστά.
Διαχείριση Χρηστών κάθε καταστήματος / υπηρεσίας ξεχωριστά

Λειτουργίες Εκτιμητών Ακινήτων
1. Λειτουργίες
Σε αυτό το Module περιλαμβάνονται όλες οι λειτουργίες οι οποίες είναι διαθέσιμες στους εκτιμητές
ακινήτων.







Παραλαβή Αιτήσεων Εκτιμήσεων από τον οργανισμό
Ηλεκτρονική αποστολή Εκθέσεων Εκτιμήσεων στον οργανισμό
Ηλεκτρονική αποστολή τιμολογίων στον οργανισμό
Ηλεκτρονική αίτησης παράτασης στις ημερομηνίες λήξης των εκτιμήσεων
Ηλεκτρονική απάντηση σε διευκρινιστικές ερωτήσεις του οργανισμού
Διαχείριση χρηστών από κάθε εκτιμητή ακινήτων ξεχωριστά
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