
MEDIGRAM Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία    
Παραγωγή & Εμπόριο Λογισμικού 
Αμπελοκήπων 43, Περαία Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57019 
Τηλ. 2392026300 E-mail: info@medigram.gr  
ΑΦΜ: 800803880  ΔΟΥ: Καλαμαριάς 
 

            
 

  22.12.22  Σελίδα 1 από 2 

 

 
Προς: 
 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΛΛΑΣ 
 

 

 

Όνομα:          Γράμμος Ιωάννης 
 
Τηλέφωνο:    +30 23920 26300 
Κινητό τηλ.:   +30 6974 888708 
e-mail:           info@medigram.gr  
Ημερομηνία:  Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022 

     
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 
 
 
Σε συνέχεια της επαφής μας ήμαστε στην ευχάριστη θέση να σας υποβάλουμε την πρότασή μας, με την 

οποία εκφράζουμε την βεβαιότητα ότι θα σας δώσει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε τα δεδομένα σας 
απλά, γρήγορα και αξιόπιστα. Παράλληλα θα αναβαθμίσει τον σημερινό τρόπο ολοκλήρωσης των 

καθημερινών σας διαδικασιών, παρέχοντάς σας έναν σύγχρονο τρόπο λειτουργίας. 
 
Η εταιρία μας 
 
Η εταιρία μας απαρτίζεται από στελέχη με πολύχρονη παρουσία στον χώρο της πληροφορικής, έχοντας 
ολοκληρώσει μεγάλα έργα στον ιδιωτικό αλλά και δημόσιο τομέα. 

 
 

 
 
Η προσφερόμενη λύση 

 
 Το λογισμικό μας έχει σχεδιαστεί με εργαλεία PHP και βάση  δεδομένων της MySQL η οποία είναι  

μια από τις πιο αξιόπιστες Βάσεις δεδομένων στον κόσμο. 
 

 Για την λειτουργία του υπάρχει απαίτηση της ύπαρξης ενός οποιουδήποτε Browser, δίνοντας το 
πλεονέκτημα πως μπορεί να λειτουργήσει σε όλα τα συστήματα (Windows, Macintosh, Android 

κ.α.) 
 

 Είναι σχεδιασμένο με ιδιαίτερη βαρύτητα στην απλότητα χειρισμού για να μπορεί να αξιοποιηθεί 
και από τους πιο αρχάριους χρήστες των υπολογιστών. 

 
 Περιλαμβάνει την δυνατότητα εισόδου με κωδικό πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένους χειριστές στα 

στοιχεία εκείνα τα οποία επιτρέπεται να «βλέπουν», εξασφαλίζοντας έτσι το σχετικό απόρρητο, 
ανάλογα με τις απαιτήσεις των διαχειριστών. 

 
 Κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη, μπορούν να γίνουν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή 

προσαρμογές στις ιδιαιτέρες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν. 
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Προσφορά λογισμικού 
 

                                                                                       

 Αγορά και συνδρομή 
1ου έτους* 

Συνδρομή μετά το 1ο 
έτος* 

Λογισμικό MediSoft Mydata € 150,00 € € 100,00 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ € 112,50 € € 80,00 

Στις δυνατότητες της εφαρμογής περιλαμβάνονται: 

 Σύγχρονο, εύχρηστο και ευχάριστο λειτουργικό περιβάλλον  

 Πρόσβαση στα δεδομένα από παντού (Υπολογιστής PC & MAC, Tablets, Smartphones) 

 Προσαρμογή στο GDPR για την προστασία των δεδομένων 

 Ηλεκτρονική έκδοση αποδείξεων και σύνδεση με MyData 

 Οικονομική διαχείριση  

 Αφορά την έκδοση παραστατικών για Παροχή Υπηρεσίας (Απόδειξη και Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) 

  
 Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν το ΦΠΑ 24% 

 

Όροι Υπηρεσίας 

 Η συνδρομή είναι ετήσια και προκαταβάλλεται.  

 Ισχύς προσφοράς 10 ημέρες. 
 Με την αποδοχή της προσφοράς από κάθε μέλος θα πρέπει να γίνει εξόφληση του 

λογισμικού  
 

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρίας είναι οι παρακάτω:  
  
EUROBANK: IBAN GR06 0260 0940 0000 6020 0759 507   
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN GR51 0172 2670 0052 6708 6097 685   

ALPHA BANK: IBAN GR47 0140 7240 7240 0200 2007 950   
 
 
 
 


