Cloud ERP

Αλλάξτε τον τρόπο
που κάνετε
τη δουλειά σας

για µια ανοικτή επιχείρηση...
Με τις προκλήσεις της αγοράς να
αυξάνονται διαρκώς, κάθε
επιχείρηση, ανεξαρτήτως
μεγέθους και κλάδου
δραστηριοποίησης, έχει μια και
μοναδική επιλογή για να
παραμείνει ανταγωνιστική και να
προσεγγίσει νέες, ευρύτερες
αγορές.

Να αλλάξει τον τρόπο

που κάνει τη δουλειά της!

Χρειάζεται να «ανοίξει» τη λειτουργία της σε συνεργάτες, προμηθευτές και υπαλλήλους, να βρεθεί ακόμη πιο
κοντά στις ανάγκες των πελατών της, δημιουργώντας τις συνθήκες ώστε οι άνθρωποι της να πετυχαίνουν κάθε
φορά εξαιρετική απόδοση με χαμηλότερο κόστος.
Η σύγχρονη «ανοικτή επιχείρηση» χρειάζεται ένα προηγμένο σύστημα μηχανογράφησης που δίνει τη
δυνατότητα στους ανθρώπους της να λειτουργούν χωρίς περιορισμούς, επιτρέποντας την:
αύξηση παραγωγικότητας με χαμηλότερο κόστος
πρόσβαση στα δεδομένα της επιχείρησης από παντού
αυτοματοποίηση της συνεργασίας με πελάτες και προμηθευτές
επικέντρωση σε core business δραστηριότητες.
Για μια «ανοικτή επιχείρηση» και μηχανογράφηση με ουσιαστικά οφέλη, η SoftOne δημιούργησε την έκδοση
Soft1 Open Enterprise που συνδυάζει τα οφέλη του Cloud με τις προηγμένες λύσεις Enterprise Mobility.

Soft1 Open Enterprise Edition

Μηχανογράφηση
στο Cloud!
H έκδοση Soft1 Open Enterprise αποτελεί τη νέα γενιά Soft1 software που διευρύνει ακόμη
περισσότερο τις δυνατότητες για λειτουργία στο Cloud και την αξιοποίηση λύσεων
Enterprise Mobility.
Αξιοποιώντας πρωτοποριακές τεχνολογίες, αλλά και νέες web & mobile εφαρμογές, η έκδοση
Soft1 Open Enterprise αλλάζει τα δεδομένα στο μοντέλο λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων,
αριθμώντας ήδη περισσότερες από 2.000 εγκαταστάσεις.
Σας απαλλάσσει από το άγχος και την ευθύνη για τη λειτουργία της εγκατάστασης σας, μειώνοντας
ταυτόχρονα σημαντικά τα λειτουργικά σας κόστη. Σας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσετε -από την
πρώτη κιόλας ημέρα- τη μηχανογράφηση σας ως υπηρεσία (Software as a Service), απλά με την
καταβολή μιας συνδρομής.

Με εξαιρετική λειτουργική πληρότητα και αυξημένες δυνατότητες «επιχειρησιακής φορητότητας»,
η έκδοση Soft1 Open Enterprise προσφέρει ουσιαστικά οφέλη και πλεονεκτήματα όπως:

χαμηλή αρχική επένδυση
σταδιακές πληρωμές (pay as you go)
πρόσβαση στα δεδομένα σας από παντού
αύξηση παραγωγικότητας με χαμηλότερο κόστος
αποδοτικότερες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Η έκδοση Soft1 Open Enterprise, σας δίνει τώρα τη δυνατότητα να αποκτήσετε ένα σύγχρονο
μοντέλο μηχανογράφησης που υποστηρίζει αποτελεσματικά κάθε ανάγκη της επιχείρησης σας!

Oλοκληρωµένη λύση
Στις καλύτερες Cloud υποδοµές!
Η έκδοση Soft1 Open Enterprise λειτουργεί στα υπερσύγχρονα data centers της Microsoft
και αξιοποιεί µε τον καλύτερο τρόπο τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα της Cloud πλατφόρμας
Windows Azure.
Με απλή πρόσβαση µέσω Internet και χωρίς την ανάγκη για πρόσθετες υποδομές, μπορείτε
τώρα να αξιοποιήσετε το λογισμικό Soft1 τη στιγμή που το χρειάζεστε, χωρίς χρονικούς ή
γεωγραφικούς περιορισμούς.

Εύκολα, αξιόπιστα και µε απόλυτη ασφάλεια!
Και επιπλέον, µε συνολική ευθύνη λειτουργίας και πρόσθετα οφέλη από τη SoftOne! Γιατί η
συνδρομή της υπηρεσίας, εκτός από το λογισμικό και τις υποδομές εξοπλισμού,
περιλαμβάνει επίσης:
τις νέες εκδόσεις λογισμικού Soft1
λειτουργία υπηρεσίας 24 x 7
διαχείριση Βάσης Δεδομένων
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backups)
…και µε προδιαγραφές SLA (Service Level Agreement) που εγγυώνται επίπεδα
διαθεσιμότητας 99,9%.

µε προστιθέµενη αξία από τη SoftOne!
Οι ειδικές Cloud τεχνολογίες της SoftOne διευρύνουν τις δυνατότητες της πλατφόρμας
Microsoft Windows Azure και διασφαλίζουν ακόμη περισσότερο την απρόσκοπτη
λειτουργία της έκδοσης Soft1 Open Enterprise στο Cloud.
Το προηγμένο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης Soft1 Azure Hypervisor αυτοματοποιεί
πλήρως τις λειτουργίες της υπηρεσίας, αποκλείοντας το ανθρώπινο λάθος που θα
μπορούσε να επηρεάσει τις εργασίες της επιχείρησης, και σας προσφέρει:
σημαντική εξοικονόμηση πόρων
ασφάλεια πρόσβασης χρηστών
διασφάλιση αποφυγής λαθών
εύκολη μετάβαση από τοπική σε Cloud λειτουργία.

15,000

επιχειρήσεις
εµπιστεύονται

τη SoftOne!
Πιστοποιήσεις

1

Σύστημα Διαχείρισης
Υπηρεσιών Πληροφορικής

2

Σύστημα Διαχείρισης
Ασφάλειας Πληροφοριών

Περισσότερες από 15,000 επιχειρήσεις
εμπιστεύονται τις πρωτοποριακές λύσεις
της SoftOne για την οργάνωση των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.
Η ασφάλεια και η υψηλή διαθεσιμότητα των
εταιρικών δεδομένων αποτελεί μέγιστη
προτεραιότητα για τη SoftOne.
Επενδύοντας συστηματικά στην ασφάλεια
υποδομών και πληροφοριών, εφαρμόζει
αυστηρά προδιαγεγραμμένες και
πιστοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης
για την παροχή αξιόπιστων προϊόντων και
Cloud υπηρεσιών.
Η λήψη των πιστοποιήσεων
ISO/IEC 20000-1:2011 και
EN ISO 27001:2013 επιβεβαιώνει με τον
πλέον εμφατικό τρόπο την υψηλή ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών της SoftOne
και το αυξημένο επίπεδο ασφάλειας των
διαχειριζόμενων δεδομένων.

το γραφείο της σύγχρονης
επιχείρησης βρίσκεται παντού
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν την ανάγκη οι άνθρωποι τους να λειτουργούν με την ίδια
αποτελεσματικότητα, τόσο εντός όσο και εκτός γραφείου. Χρειάζεται να βρίσκονται κοντά στους πελάτες,
τους προμηθευτές και τους συνεργάτες τους κάθε στιγμή. Να μπορούν να εκμεταλλευτούν την ελευθερία
πρόσβασης σε εταιρικά δεδομένα -σε πραγματικό χρόνο- όπου και εάν βρίσκονται, από οποιαδήποτε
συσκευή.
Όλοι οι συνδυασμοί της έκδοσης Soft1 Open Enterprise υποστηρίζουν πλήρως τη λειτουργία των
Soft1 Web & Mobile εφαρμογών χωρίς να απαιτούνται ειδικές εγκαταστάσεις, µε κεντρικό έλεγχο
δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών, αξιόπιστα και με απόλυτη ασφάλεια.

Η πρωτοποριακή εφαρμογή Soft1 360 προσφέρει τη δυνατότητα
ασφαλούς και αξιόπιστης χρήσης των επιθυμητών λειτουργικών
ενοτήτων μιας κεντρικής μηχανογράφησης Soft1 από οπουδήποτε
και με οποιαδήποτε συσκευή.

Η εφαρμογή Soft1 mCRM παρέχει άμεση και σε πραγματικό χρόνο
πληροφόρηση για την εκτέλεση καθημερινών εργασιών και την
αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, από
οπουδήποτε, με τη χρήση φορητών συσκευών.

Η εφαρμογή Soft1 B2B διευκολύνει την αυτοματοποίηση των
διαδικασιών συνεργασίας µε επιχειρήσεις/πελάτες, δίνοντας τους
τη δυνατότητα να διαχειριστούν τις παραγγελίες τους και να
έχουν πληροφόρηση για την οικονομική τους καρτέλα, τα
στατιστικά ειδών, τους ενεργούς τιµοκαταλόγους κλπ.

και ακόµη
οι Soft1 εφαρμογές Web Report, myCustomer, QuickView και MyPortal ολοκληρώνουν μια πλήρη γκάμα
web & mobile εφαρμογών που υποστηρίζουν αποτελεσματικά τις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας εκτός
γραφείου.

Συνδυασµοί
Soft1 Open Enterprise Edition

H έκδοση Soft1 Open Enterprise περιλαμβάνει τέσσερις εμπορικούς συνδυασμούς που καλύπτουν με τον
καλύτερο τρόπο τις πραγματικές ανάγκες κάθε σύγχρονης επιχείρησης.
Επιλέξτε το συνδυασμό που ανταποκρίνεται στις δικές σας απαιτήσεις λειτουργίας και ανακαλύψτε την
αξία της μηχανογράφησης στο Cloud από την πρώτη κιόλας ημέρα.
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*Η έκδοση Soft1 Open Enterprise περιλαμβάνει επίσης τους εμπορικούς συνδυασμούς PRIME, VALUE και GLOBAL που
προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής λειτουργικών ενοτήτων.

H SoftOne Technologies ιδρύθηκε το 2002 και
δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διάθεση
πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών
business software.
Επιδίωξη της είναι να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις
για τη µηχανογράφηση επιχειρήσεων που να
ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, να
δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και να
συνδράµουν ουσιαστικά στην ανάπτυξή τους στο
σύγχρονο, σύνθετο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Οι άνθρωποι της SoftOne, καταξιωµένα στελέχη στο
χώρο της πληροφορικής µε µακρόχρονη εµπειρία και
εξειδικευµένη τεχνογνωσία, διαρκώς εξελίσσουν τα
προϊόντα Soft1 για να είναι πάντα σύγχρονα και να
ξεχωρίζουν για την καινοτοµία, την πληρότητα και την
αποτελεσµατικότητα τους.
Στη SoftOne πιστεύουµε ότι η µηχανογράφηση µπορεί
να γίνει σύµµαχος, αλλά και εµπνευστής της
επιχειρηµατικής δράσης!
Ένα παράδειγµα;
Η έκδοση Soft1 Open Enterprise.
Ανακαλύψτε την αξία της!

Ελλάδα

Κύπρος

Αθήνα: Λ. Κατσώνη & Αχιλλέως 8, 176 74, Καλλιθέα
Τ: +30 211 10 22222, F: +30 210 9484094

Λεµεσός: Νικολάου Γύζη 2 & Αρχ. Μακαρίου III,
Κυπριανού Business Center (1ος όροφος), 3060, Λεµεσός
Τ: +357 25 561356, F: +357 25 561359

Θεσσαλονίκη: Ι. Τσαλουχίδη 4, 542 48, Θεσσαλονίκη
Τ: +30 2313 084200, F: +30 2310 334639
E: info@softone.gr, www.softone.gr

E: info@softone.com.cy, www.softone.com.cy

Βουλγαρία

Ρουµανία

Σόφια: Lozenets district, 4-6, 1407 Lyubata str., floor 4, office No 10
Τ: +359 700 20 715

Βουκουρέστι: Str. A.P. Cehov nr.2, Sector 1
T: +40 212 24 3925

E: info@softone.bg, www.softone.bg

E: info@softone.ro, www.softone.ro

