
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ



Χαρακτηριστικά

Μοναδική Εφαρμογή Προγραμματισμού και Ελέγχου 

της Διαδικασίας Διαχείρισης του Ιματισμού της Επιχείρησης

• Διαχείριση Στολής Υπαλλήλων (ανάθεση, χρέωση, παρακολούθηση)

• Διαχείριση Ιματισμού & Λευκών Ειδών (σεντόνια, πετσέτες κα)

• Διαχείριση προμηθευτών (παραγγελία, τιμολόγιο κα)

• Διαχείριση Συνεργατών (καθαριστήριο, ράφτης, επιδιορθωτές κα)

• Εποπτεία αποθήκης

• Απογραφή αποθήκης
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Χαρακτηριστικά

Διαχείριση των Στολών του προσωπικού (Uniform
Management System - UMS), καλύπτοντας κάθε
λειτουργία και ανάγκη όπως:

• παραγγελία και παραλαβή νέων στολών

• δημιουργία προσωποποιημένης καρτέλας υπαλλήλου

• διαχείριση ανάθεσης – χρέωσης

• δημιουργία σύνθετων στολών ανά θέση

• απογραφή της αποθήκης.



Χαρακτηριστικά

Διαχείριση των Λευκών Ειδών (Linen Management
System – LMS) (σεντόνια, μαξιλαροθήκες, πετσέτες
κ.α.) με παρακολούθηση και έλεγχο της διακίνησής
τους, του πλυντηρίου και της αποθήκης.



Άμεση διασύνδεση της εφαρμογής με τα δεδομένα
της βάσης του HR και με τις Αποθήκες - Λινοθήκες.
Δυνατότητα διασύνδεσης με προγράμματα της
Επιχείρησης (HRMS, ERP, CRM κα), αν χρειαστεί.

Άμεση ενημέρωση εκκρεμοτήτων και υπερχρεώσεων
με δυνατότητα ειδοποίησης (email).

Δυνατότητα ενεργοποίησης αυτόνομα, της
Διαχείρισης των Στολών (UMS) ή των Λευκών Ειδών
(LMS), με επιλογή άμεσης μελλοντικής επέκτασης.

Δυναμική πληροφορία με διαδραστικό dashboard.

Χαρακτηριστικά



Web-based εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω tablet,
κινητού ή/και Η/Υ.

Πρόσβαση με χρήση των credentials του Active
Directory.

Δυνατότητα εξαγωγής επιθυμητών reports.

Άμεση ενημέρωση της εφαρμογής με κάθε αλλαγή
του δυναμικού της Εταιρείας (HR) και σε κάθε
ενημέρωση της αποθήκης (παραλαβές, χρεώσεις).

Χαρακτηριστικά

Εύχρηστο και φιλικό προς τον χρήστη UI.



Αποφυγή των εκτυπώσεων, των εντύπων και των φακέλων με την
εφαρμογή paperless διαδικασίας.

Αύξηση της παραγωγικότητας του τμήματος και των υπαλλήλων,
με την άμεση επικοινωνία τους και την εύρυθμη συνεργασία
τους.

Εύκολη, ασφαλής, μοντέρνα και γρήγορη διαχείριση του
Ιματισμού και των Στολών των υπαλλήλων.

Άμεση ενημέρωση και έλεγχο όλων των εμπλεκόμενων
παραγόντων χωρίς να χρειάζεται να συγκρίνονται φάκελοι,
προγράμματα και τμήματα (υπάλληλοι, αποθήκη, προϊόντα, κ.α.)

Οφέλη

Έλεγχος αποθήκης και stock, άμεσα, έγκαιρα και έγκυρα.

Άμεσος έλεγχος και διαχείριση του καθαριστηρίου και των
κέντρων επιδιόρθωσης.



Εξαγωγή reports καλύπτοντας κάθε ανάγκη πληροφόρησης.

Ικανότητα αναλύσης δεδομένων και εξαγωγής χρήσιμων
συμπερασμάτων σχετικά με την ενδεδειγμένη χρήση του
Ιματισμού από τους υπάλληλους (συχνότητα ανάγκης
αλλαγής και επιδιόρθωσης) και την ποιότητα των υλικών
(σύγκριση προμηθευτών).

Ενημέρωση και ειδοποίηση για οποιαδήποτε εκκρεμότητα
σε real-time (εκκρεμείς χρεώσεις, έξτρα χρεώσεις κ.α.)

Δυνατότητα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης εντολών
από την κινητή συσκευή και τον Η/Υ.

Οφέλη

Άμεση πληροφόρηση και ειδοποίηση του κάθε υπάλληλου
με email για κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Δυνατότητα τήρησης και αξιοποίησης ιστορικού.



Ξενοδοχειακές μονάδες & SPA: κάλυψη αναγκών
ιματισμού και διαφορετικών μονάδων θέσεων
και ιδιαιτεροτήτων προσωπικού.

Αεροπορικές εταιρείες: κάλυψη αναγκών
στόλου (πιλότοι, προσωπικό αεροσκάφους,
προσωπικό εδάφους, τεχνικοί κλπ)

Ναυτιλιακές Εταιρείες: διαχείριση ιματισμού
του στόλου τους.

Σε ποιους απευθύνεται



Εταιρείες Security & Φύλαξης: διαχείριση
στολών και εξοπλισμού του προσωπικού.

Εργοτάξια & Εργολαβικές Μονάδες: άμεση,
ασφαλής & πιστοποιημένη χρέωση
προστατευτικού εξοπλισμού στο προσωπικό.

Κάθε είδους Εταιρεία με ανάγκες διαχείρισης
ιματισμού και εξοπλισμού για το προσωπικό
της.

Σε ποιους απευθύνεται



Ενδεικτικά Screenshots



Καρτέλα Διαχείρισης Προμηθευτών-Συνεργατών
(παραγγελία – παραλαβή – τιμολόγιο – αποθήκη)



Καρτέλα Εμφάνισης & Διαχείρισης Υπαλλήλων
(όνομα – θέση – ρόλος)



Διαδραστική Καρτέλα Υπάλληλου
(overview)



Διαδραστική Καρτέλα Υπάλληλου
(fitting)



Διαδραστική Καρτέλα Υπάλληλου
(assign – modify)



Διαχείριση & Ανάθεση στολών ανά θέση & ρόλο



Δημιουργία Σύνθετων Στολών ανά θέση



Παρακολούθηση Αποθήκης με Κωδικούς, Περιγραφές & Υπόλοιπα
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Τ: +30 210 6019460-2 
F: +30 210 6019466 
W: www.iteam.gr
Ε: info@iteam.gr
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