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Το NAVIGON αποτελεί μια Εξειδικευμένη πλατφόρμα λογισμικού κατάλληλη για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο της Ναυτιλίας και εξειδικεύονται στις Αγοροπωλησίες Πλοίων (S&P), στα Ναυλοσύμφωνα (Chartering) καθώς 
και στην Αναζήτηση – Διάθεση Πληρωμάτων (Crew Hiring). 

Το σύστημα είναι εύκολα προσβάσιμο από το διαδίκτυο μέσω οποιασδήποτε συσκευής (PC, laptop, tablet, Mobile Phone), 

έχει υψηλά επίπεδα παραμετρικότητας και προσαρμόζεται εύκολα στις εκάστοτε απαιτήσεις της επιχείρησης, ανεξάρτητα 

μεγέθους και δυναμικότητας, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει πολύ υψηλό βαθμό διαλλειτουργικότητας με άλλα συστήματα 

και εφαρμογές.

 

Συμβάλλει στη δημιουργία δικτύων στα οποία συμμετέχουν Πλοιοκτήτριες Εταιρείες (Ship Owners), Εταιρείες Διαχείρισης 

Πλοίων (Ship Management), Μεσίτες  (Ship Brokers) και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς.

Αγορά και Πώληση Πλοίων (S&P)

• Διαχείριση στοιχείων εμπλεκόμενων φορέων (Ship Owners, Brokers, Ship Management companies κλπ)

• Διαχείριση χρηστών ανάλογα με τους ρόλους και τα δικαιώματα πρόσβασης

• Διαχείριση δεδομένων πλοίων που παρέχονται από έγκριτους και αναγνωρισμένους παρόχους (Ship Data Set 

Providers) και περιοδική διαδικασία ανανέωσής τους (updates). 

• Διαχείριση (Αποστολή και Λήψη) Αιτημάτων (Inquiries) για προσφορά και ζήτηση πλοίων μέσω μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

• Αποκωδικοποίηση κειμένου μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτόματη μετατροπή τους σε αιτήματα 

διαχειρίσιμα από την εφαρμογή

• Συσχέτιση αιτημάτων με νέες προσφορές και αποστελλόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

• Σύνθετες αναζητήσεις με πολλαπλά κριτήρια οριζόμενα από το χρήστη για τη συσχέτιση αιτημάτων προσφοράς και 

ζήτησης

• Παρακολούθηση της διαδικασίας Αγοραπωλησίας σε όλες τις φάσεις (στάδια, χρονικός προγραμματισμός) από την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος, την εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση στοιχείων (Disclosure) έως την υπογραφή συμβάσεων 

(contracts) και τη διενέργεια των πληρωμών

• Στατιστικά - Εκτυπώσεις

 
Ναυλοσύμφωνα (Chartering)

• Διάκριση των Ναυλώσεων

• Διαχείριση χαρακτηριστικών φορτίου

• Διαχείριση (Αποστολή και Λήψη) Αιτημάτων (Inquiries) για προσφορά και ζήτηση πλοίων μέσω μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

• Αποκωδικοποίηση κειμένου μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτόματη μετατροπή τους σε αιτήματα 

διαχειρίσιμα από την εφαρμογή
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• Αναζήτηση και συσχέτιση αιτημάτων με τη διαθεσιμότητα των πλοίων κατ’ είδος

• Παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωση του Ναυλοσυμφώνου 

• Στατιστικά - Εκτυπώσεις

 

Προσφορά – Ζήτηση Πληρωμάτων (Crew Hiring)

• Εισαγωγή και Διαχείριση Αιτημάτων Προσφοράς και Ζήτησης πληρωμάτων ή μελών πληρώματος (Crew groups or 

Individuals)

• Υποστήριξη έτοιμων templates πληρωμάτων

• Διαχείριση Βιογραφικών 

• Διαθεσιμότητες μελών πληρωμάτων

• Αναζήτηση μελών πληρωμάτων με ελεύθερα κριτήρια (εμπειρία, ηλικία, qualifications κοκ) 

• Στατιστικά - Εκτυπώσεις 

 


