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ΠΡΟΣ: Ανώνυμη Εταιρία MODUS A.E. 

 

ΚΟΙΝ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί της 7696/ 08.12.2017 Διακήρυξης του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού για την α) προμήθεια συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης 
Εγγράφων και Ψηφιακών Υπογραφών και β) ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού 
Κεντρικού συστήματος τηλεομοιοτυπίας GFI FaxMaker, για τις ανάγκες  του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 
ΣΧΕΤ.: α) η με Α.Π.: 7696/ 08.12.2017 Διακήρυξη, 
           β) το  με Α.Π.: 7938/14.12.2017 (εισερχόμενο) ηλεκτρονικό μήνυμα της 
εταιρείας MODUS A.E. 
 
 
Σε απάντηση των ερωτημάτων που τέθηκαν για παροχή διευκρινήσεων, σας 
επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 
 
Ερώτημα 1. 

Μπορεί να υποβληθεί προσφορά μόνο για το Α (προμήθεια συστήματος 
Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Ψηφιακών Υπογραφών) ή συνολικά για τα 
Α και Β; 
Απάντηση 1. 
Ναι, οι 2 ομάδες είναι ανεξάρτητες. 
 
Ερώτημα 2. 
Σχετικά με τη μετάπτωση από υφιστάμενα συστήματα, παρακαλώ διευκρινίστε ποια  



 
είναι τα υφιστάμενα συστήματα,  για τι όγκο αρχείου περίπου πρόκειται, σε τι βάση 
δεδομένων είναι και τι τύπου είναι τα αρχεία. 
Απάντηση 2.  
α. Υπάρχουσα εφαρμογή πρωτοκόλλου. Γραμμένη σε ASP.ΝΕΤ, ΒΔ MS-SQL. Τα 
συνημμένα αρχεία είναι σε μορφή PDF, MSG (αρχεία που σώζονται από το outlook). 
β.  Πρακτικά συλλογικών οργάνων. Custom σύστημα βασισμένο σε Drupal. Μέγεθος 
αρχείων περίπου 3 GB. Τύπος PDF, DOC, HTML 
γ.   Αρχεία σε διάφορες μορφές αποθηκευμένα σε φακέλους χρηστών (file system).   
 
 Ερώτημα 3. 
Ο server στον οποίο θα εγκατασταθεί το σύστημα τι χαρακτηριστικά έχει; Είναι 
Windows ή Linux και ποια συγκεκριμένη έκδοση; 
Απάντηση 3. 
Μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε ΛΣ επιθυμεί ο κατασκευαστής. Η 
εγκατάσταση θα γίνει σε εικονική μηχανή (VM). 
 
Ερώτημα 4. 
Τα αναφερόμενα στην προδιαγραφή Α.7 περί πολλαπλών καναλιών είναι ενδεικτικά 
και πρέπει να παρέχονται ως δυνατότητες του συστήματος ή απαιτείται να 
παραδοθούν  στα πλαίσια του παρόντος έργου; 
Απάντηση 4. 
 Η απαίτηση είναι το σύστημα που θα επιλεγεί να μπορεί να δέχεται μετά την 
εγκατάσταση του, έγγραφα από όλα τα κανάλια που αναφέρονται στην 
προδιαγραφή Α7. 
 
Ερώτημα 5. 
Σχετικά με τη διασύνδεση με ERP, CRM κ.α. γράφετε ότι δεν θα υπάρχει παρέμβαση 
από τους κατασκευαστές, φαντάζομαι όμως ότι θα υπάρχει κάποιο API ή κάτι άλλο 
που να επιτρέπει τη διασύνδεση; Παρακαλώ αναφέρατε τις συγκεκριμένες 
κλασσικές εφαρμογές λογισμικού που διαθέτετε και με τις οποίες θέλετε 
διασύνδεση. 
Απάντηση 5. 
Οι ειδικές εφαρμογές πέρα από τις γενικές εφαρμογές του εμπορίου είναι: 
εφαρμογή φοιτητολογίου, εφαρμογή μισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού, 
εφαρμογή λογιστηρίου, εφαρμογή διαχείρισης έργων και προμηθειών, ηλεκτρονικό 
πρωτόκολλο. Η εφαρμογή ΣΗΔΕ που θα επιλεγεί θα πρέπει να μπορεί να 
τροφοδοτείται με έγγραφα από τις υπάρχουσες εφαρμογές ή άλλες που δυνητικά 
θα εγκατασταθούν στο μέλλον, είτε διαμέσου των δυνατοτήτων διασύνδεσης που 
τυχόν προσφέρουν εγγενώς οι εφαρμογές είτε με τρόπους που θα πρέπει να 
αναπτύξει ο ανάδοχος εάν δεν παρέχονται εγγενείς δυνατότητες διασύνδεσης από 
τις εφαρμογές. 
 
 
 
 
 



 
Ερώτημα 6 
Στο Α.10 αναφέρονται δέκα (10) υποθέσεις: αυτές περιλαμβάνουν τα ζητούμενα 
στα Α.13 και Α.14 ή αυτά είναι επιπλέον των δέκα αυτών; Παρακαλώ επιβεβαιώστε. 
Απάντηση 6. 
Οι 10 υποθέσεις του Α.10 περιλαμβάνουν και τα ζητούμενα στα Α.13 και Α.14 
 
 

                                                                       O Προϊστάμενος  της Κεντρικής Διεύθυνσης  
                                                                 Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 
 

          
                                                                  Παναγιώτης  Παπαχίου 

 

 


