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Λογισμικό Γενικής Χρήσης
Λογισμικό Συστήματος
Το λογισμικό συστήματος το οποίο είναι εγκατεστημένο στους κεντρικούς εξυπηρετητές, στους σταθερούς
και στους φορητούς υπολογιστές είναι κυρίως προϊόντα της εταιρείας λογισμικού Microsoft. Συγκεκριμένα:
λειτουργικά συστήματα των εξυπηρετητών: Windows Server 2003 R2 32bit, Windows Server 2008 R1
32bit & Windows Server 2008 R2 64bit.
λειτουργικά συστήματα των σταθερών ή φορητών υπολογιστών: Windows XP Professional ή
Windows 7 Professional 32/64 bit.
Η προστασία των υπολογιστών του δικτύου από κακόβουλο λογισμικό και ιούς, γίνεται με την χρήση του
λογισμικού προστασίας της εταιρείας ESET, Nod32.

Εφαρμογές Γραφείου
Σε όλους τους υπολογιστές του δικτύου, είναι εγκατεστημένο λογισμικό της εταιρείας Microsoft, Office
2007, 2010 και 2013/365, το οποίο εξυπηρετεί τις καθημερινές εργασίες γραφείου όπως λογιστικά φύλλα,
επεξεργασία κειμένου, παρουσιάσεις, κτλ.
Υπάρχει επίσης εγκατεστημένο σε συγκεκριμένους υπολογιστές, ειδικό λογισμικό γραφείου:
Εφαρμογή επεξεργασίας αρχείων PDF, Adobe Acrobat Professional
Εφαρμογή Οπτικής αναγνώρισης κειμένου (OCR)
Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφίας Adobe Photoshop

Λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ
Εκτός από την χρήση των παραπάνω εμπορικών προϊόντων λογισμικού, η εταιρεία Εδαφομηχανική ΑΤΕ,
χρησιμοποιεί Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ):
Δικτυακές υπηρεσίες όπως κοινή χρήση αρχείων, πρωτοκόλλου μεταφοράς αρχείων (FTP),
ιδιωτικού δίκτυου (intranet), συστήματος βάσης δεδομένων εκτελούνται σε εξυπηρετητές με
λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux (Canonical Ubuntu Server)
Παρακολούθηση δικτύου (wireshark, nmap)
Εφαρμογές γραφείου (Libre Office)
Επεξεργασία εικόνας και σχεδίαση (Gimp, Inkscape)
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Λογισμικό Λογιστηρίου
Το λογιστήριο κάνει χρήση λογισμικού της εταιρείας Singular Logic, το οποίο παρέχεται και υποστηρίζεται
με ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης από την εταιρεία Infosupport Α.Ε.Ε. Συγκεκριμένα το λογισμικό του
λογιστηρίου είναι:
Eurofasma Γεν. & Αναλ. Λογιστική Διαχ. Παγίων
Eurofasma Γεν. & Αναλ. Λογιστική BASE & ΕΣ-ΕΞ
Manpower 6.x
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