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Διαχείρισης Αιτήσεων
Αδειών Προσωπικού

«DayOff»
Το «DayOff», παρέχει σε Διευθυντές, Προϊσταμένους

και Τμηματάρχες των Φορέων Δημοσίου, Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π.Δ.Δ., την δυνα-

τότητα έγκρισης - απόρριψης ή μερικής έγκρισης Αίτησης
Άδειας, βάση διαθεσιμότητας και αναγκών των Υπηρεσιών.

Δίνει την δυνατότητα στο Τμήμα Προσωπικού, καθώς

και στους Διευθυντές, Προϊσταμένους ή Τμηματάρχες να
έχουν άμεση εικόνα της κατάστασης Αδειών του τμήματος
και ενημέρωσης υπολοίπου οριζόντια για όλους τους χρή-
στες αλλά και κάθετα για τον κάθε χρήστη ξεχωριστά, μει-
ώνοντας σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για την Δια-
χείριση Αιτήσεων Αδειών στην καθημερινότητα.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

DayOff
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Αναμενόμενα οφέλη από τη χρήση της
εφαρμογής

i. για το Τμήμα Προσωπικού
• Μείωση διακίνησης φυσικών εγγράφων, καθώς η αί-

τηση κατατίθεται και διεκπεραιώνεται ψηφιακά.
• Δραστική μείωση τηλεφωνημάτων από τους εργαζομέ-

νους, προκειμένου να ενημερωθούν για τα υπόλοιπά
τους.

• Δυνατότητα ενημέρωσης υπολοίπου οριζόντια για
όλους τους χρήστες αλλά και κάθετα για τον κάθε χρή-
στη ξεχωριστά.

• Άμεση πρόσβαση, αναζήτηση και επεξεργασία οποι-
ασδήποτε καρτέλας προσωπικού, αδειών, αιτημάτων
αδειών, ιστορικού εγκρίσεων κ.ά.

• Λήψη ειδοποιήσεων για έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων
αδειών, για εκκρεμότητες εγκρίσεων, για την έκδοση
πιστοποιητικών - εγγράφων και για την ανάρτηση νέων
ανακοινώσεων.

ii. για Διευθυντές, Προϊσταμένους, Τμηματάρχες
• Απαλλαγή από τη χρονοβόρα διαδικασία εγκρίσεων

με τη χειρόγραφη διαδικασία.
• Άμεση εικόνα της κατάστασης αδειών του τμήματος και

τον υποτμημάτων του, διευκολύνοντας την λήψη απο-
φάσεων για έγκριση ή απόρριψη αίτησης αδείας.

• Προσωπικές ειδοποιήσεις μέσω της εφαρμογής κατά
την λήψη νέου αιτήματος αδείας.

iii. για Χρήστες
• Προσωποποιημένη πληροφόρηση σχετικά με τα υπό-

λοιπα των αδειών του, με το ιστορικό των αιτημάτων
του και τη ροή έγκρισης - απόρριψης αυτών.

• Τέλος στην επίπονη διαδικασία συλλογής υπογραφών
από προϊσταμένους.

• Δυνατότητα ανάρτησης απαραίτητων δικαιολογητικών
και αποθήκευση - κατέβασμα εγγράφων που έχουν εκ-
δοθεί από το Τμήμα Προσωπικού

Το «Day Off», παρέχει:
• Προσωποποιημένη πληροφόρηση χρήστη.
• Ψηφιακές αιτήσεις αδειών.
• Οργανόγραμμα – ροή εγκρίσεων.
• Διαχείριση – διεκπεραίωση αιτήσεων αδειών.
• Κατάθεση αίτησης αδείας για λογαριασμό τρίτου.
• Γενικά αιτήματα προς το Τμήμα Προσωπικού.
• Διαχείριση αρχείων.
• Ανακοινώσεις από το Τμήμα Προσωπικού.
• Ανάθεση εργασιών και παρακολούθηση ροής ενερ-

γειών
• Αναζητήσεις εξαγωγών αναφορών.
• Ειδοποιήσεις μέσω sms, e-mail, WEB notifications.
• Πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή.
• Web Εφαρμογή (μπορεί να εγκατασταθεί τοπικά ή στο

cloud).
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ISO/IEC 27001:20139001:2015 ISO 27701

Ειδικοί Σύμβουλοι της εταιρείας μας μπορούν να σας επισκεφθούν στην έδρα σας 
για να σας παρουσιάσουμε τις δυνατότητες του λογισμικού «DayOff».

Λίγα λόγια για το «DayOff»
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