
Πρόγραμμα υποβολής στοιχείων προσέλευσης και αποχώρησης 
εργαζομένων στο ΕΡΓΑΝΗ II – Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Η AnacondA AE, προκειμένου να ανταποκριθεί στη νέα πραγματικότητα της ψηφιακής κάρτας Εργασίας, 

έχει δημιουργήσει ένα εύχρηστο πρόγραμμα, το eVardia, το οποίο λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 

και μέσω του οποίου ο εργοδότης μπορεί να ενημερώνει το Εργάνη άμεσα για την έναρξη και τη λήξη 

της βάρδιας του εργαζόμενου, για τις απουσίες και ταυτόχρονα για την φύλαξη των δεδομένων για 10 

έτη υποχρέωση. Επίσης, μέσω του eVardia, ο εργοδότης μπορεί εύκολα και άμεσα να ενημερώνει το 

Εργάνη για τις τροποποιήσεις του ωραρίου του εργαζομένου.

eVardia
 



Περισσότερες Πληροφορίες 

Software: eVardia - Anaconda ERGANI | Ψηφιακή κάρτα εργασίας

Χρήση: Αποστολή ωρών προσέλευσης και αποχώρησης εργαζομένων στο 

ΕΡΓΑΝΗ II

1. 

Αποστολή τροποποίησης ωραρίου και Νόμιμης Υπερωριακής 

Απασχόλησης & αποστολή αδειών
2. 

Οφέλη: Ιδανική επιλογή για εύκολη υλοποίηση της νέας καθημερινής 

υποχρέωσης των επιχειρήσεων
Απλό περιβάλλον εργασίας, δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις χρήση 

Η/Υ 

Τρόποι αποστολής στο 
ΕΡΓΑΝΗ II:

Δείτε αναλυτικά και τους τρεις τρόπους παρακάτω

Συστήματα Ωρομέτρησης1. 

Scanner με QR Code2. 

Χειροκίνητη αποστολή 3. 

Επιπλέον: Συνεργάζεται άριστα με το πρόγραμμα Μισθοδοσίας της Anaconda

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελεύθερη καταχώριση εργαζομένων ή μέσω αρχείου export από το πρόγραμμα Anaconda Ergasia ή 
απευθείας από το ΕΡΓΑΝΗ II
Ψηφιακό ωράριο των εργαζομένων (Αρχείο εργαζομένων με ανάλυση μηνιαίου ωραρίου)
Αρχείο ετήσιων αργιών με προσαρμογή εντοπιότητας
Ενσωματωμένες Εργασίες Τροποποίησης Ωραρίου και Αποστολής Νόμιμης Υπερωριακής 
Απασχόλησης ανά εργαζόμενο και ανά ημέρα ή ανά συγκεκριμένο ημερολογιακό διάστημα
Καταγραφή & μαζική αποστολή των μηνιαίων αδειών
Αποστολή στο Εργάνη της καταγραφής του πραγματικού χρόνου εργασίας των απασχολούμενων
Εμφάνιση των Εργαζομένων ανά ώρα προσέλευσης ή αποχώρησης
Προεπισκόπηση και έλεγχος ΠΡΙΝ την αποστολή στο Εργάνη
Λήψη μηνυμάτων από Εργάνη
Προσαρμοζόμενη σύνδεση με κάθε ρολόι που παράγει ημερήσιο αρχείο κινήσεων για αυτόματη 
αποστολή στο ΕΡΓΑΝΗ II
Πολλοί τρόποι αποστολής στοιχείων στο ΕΡΓΑΝΗ II με δήλωση αιτιολογίας αδυναμίας αποστολής
Αποστολή προγενέστερων ημερών με αιτιολογία εκπρόθεσμης
Αποστολή μη απεσταλμένων με αιτιολογία εκπρόθεσμης
Εκτύπωση μη απεσταλμένων εγγραφών
Ευρετήριο Αποστολών
Παραλαβή νέων εκδόσεων μέσω Ίντερνετ (απαραίτητη διότι θα γίνονται συνεχώς αλλαγές και στο 
ΕΡΓΑΝΗ)



Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης με βάσει τους Ενεργούς Εργαζόμενους

*οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

**για τα Λογιστικά γραφεία, πελάτες της Anaconda, η εφαρμογή eVardia θα διατίθεται δωρεάν

1ος  τρόπος: Συστήματα Ωρομέτρησης ή  Ρολόγια Παρουσίας Προσωπικού το οποίο λειτουργεί με 
κάρτα ή pin ή δακτυλικό αποτύπωμα του εργαζομένου. Το ρολόι, εφόσον διαθέτει λογισμικό σύνδεσης 
με το Εργάνη, στέλνει το χτύπημα της κάρτας. Αν όμως το ρολόι δεν διαθέτει λογισμικό σύνδεσης με το 
Εργάνη τότε μπορεί να συνδεθεί με την εφαρμογή eVardia και να κάνει από το πρόγραμμα την υποβολή 
των χτυπημάτων.

2ος τρόπος: Scanner με QR Code. Ο εργαζόμενος μπορεί να «σκανάρει» το QR Code του από το κινητό 
του σε ειδικό μηχάνημα scanner (flatbed ή πιστόλι) κατά την είσοδό / έξοδό του από τον εργασιακό 
χώρο. Το scanner που έχει συνδεθεί με το eVardia στέλνει άμεσα στο Εργάνη τις κινήσεις του 
εργαζόμενου και ταυτόχρονα αποθηκεύει τα δεδομένα. Επίσης αν προκύψει κάποιο πρόβλημα 
ενημερώνει με μήνυμα άμεσα τον εργοδότη ή τον χρήστη της εφαρμογής για να μπορέσει να παρέμβει. 
Τέτοια προβλήματα μπορεί π.χ. να είναι: διακοπή ρεύματος, μη συνδεσιμότητα στο ίντερνετ.

Λίγα λόγια για την σύνδεση με scanner. Τα πρόγραμμα μπορεί να συνδεθεί και να διαβάσει  τα στοιχεία 
του εργαζόμενου από οποιοδήποτε scanner (με δυνατότητα ανάγνωσης QR code) που θα συνδεθεί σε 
μία θύρα USB του υπολογιστή και θα στέλνει τα στοιχεία ανάγνωσης στο πληκτρολόγιο. Δεν έχει 
σημασία αν υποστηρίζει ελληνικά ή όχι και αρκεί στο τέλος της γραμμής να βάζει τους τυπικούς 
χαρακτήρες «τέλος γραμμής». Αυτές οι προδιαγραφές είναι οι ελάχιστες και τις διαθέτουν όλα τα 
scanners ανεξάρτητα κόστους. 

Στην αγορά θα βρείτε scanners με τιμές από 30 Ευρώ μέχρι και 200 Ευρώ, ανάλογα με τις 
προδιαγραφές του. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από όπου εσείς θέλετε γιατί είναι κάτι απλό. Αν όμως, 
για οποιοδήποτε λόγο, θέλετε να σας το στείλουμε εμείς υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Η δική μας 
πρόταση αφορά QR code scanner ενσύρματο, στην τιμή των 50 Ευρώ συν ΦΠΑ και περιλαμβάνει τα 
έξοδα αποστολής μέσω courier σε όλη την Ελλάδα. 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

1-2:       € 50,00
3-5:      € 60,00
6-10:    € 70,00
11-20:  € 80,00
21-50: € 100,00
51 - 100: € 150,00
101 - 150: € 200,00
151 - 200: € 250,00
Για πρόσθετες εγκαταστάσεις (υποκαταστήματα) κλπ. θα γίνεται συνεννόηση με την εταιρία κατά 
περίπτωση.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ II



3ος τρόπος: Προαιρετικά, με επιλογή χειροκίνητης αποστολής από τον χρήστη, της εισόδου ή 
εξόδου του εργαζόμενου, για όλες τις περιπτώσεις που οι 2 προηγούμενοι τρόποι δεν είναι πρόσφοροι.

Όμως  το eVardia δεν στέλνει απλά τα χτυπήματα στο Εργάνη. Είναι μία πολύ μεγαλύτερη εφαρμογή που 
μπορεί να παρακολουθεί όλες τις αλλαγές ωρών εργασίας της επιχείρησης και να ενημερώνει ανάλογα 
το Εργάνη.

ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ένα απλό laptop ή ένας Η/Υ με περιβάλλον windows

Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Σύνδεση στο ίντερνετ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

BackUp σε Cloud (χωρίς επιπλέον επιβάρυνση) αλλά και τοπικά
Τεχνική Υποστήριξη
Ενημερώσεις – Τροποποιήσεις σύμφωνα με Εργάνη
Φύλαξη δεδομένων για 10 Χρόνια, βάσει της νομοθεσίας
Συνδέσεις μέσω browser με τις σχετικές σελίδες του Εργάνη

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΜ ΔΟΥ

  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ - Τ.Κ.

   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ


