
Cloud: Υιοθέτηση και οφέλη
Αποκαλυπτική Έρευνα σε περισσότερες από 6.000 επιχειρήσεις-πελάτες  
της SoftOne στην Ελλάδα και την Ανατολική Ευρώπη

Ποιος απάντησε
Στην έρευνα απάντησαν διοικητικά στελέχη και επικεφαλής οικονομικών τμημάτων και λογιστηρίων από 6.000 και πλέον επιχειρήσεις στην Ελλάδα, 
ενώ συμμετείχαν και επιχειρήσεις από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο

Ικανοποίηση από το Cloud
Πόσο ικανοποιημένες είναι οι επιχειρήσεις από τις Cloud και SaaS υπηρεσίες που χρησιμοποιούν;

Πώς επιλέγουν Cloud υπηρεσίες οι επιχειρήσεις;
Κατά την επιλογή Cloud υπηρεσιών, κάθε επιχείρηση διαμορφώνει τα δικά της βασικά κριτήρια. Πόσο κοινά είναι αυτά και ποια είναι τα σημαντικότερα 
στη λίστα των top προτεραιοτήτων των οργανισμών;

Μελλοντικές επενδύσεις
Η αρχή στο Cloud έχει γίνει, και μάλιστα με έντονο τρόπο. Ποιες είναι οι επόμενες ψηφιακές επενδύσεις που θα πρέπει να περιμένουμε;

Ποιος αποφασίζει;
Ποιος είναι ο άνθρωπος-κλειδί για τις Cloud επενδύσεις σε έναν οργανισμό, αλλά και πόσο ικανοποιημένος είναι αυτήν τη στιγμή ώστε 
να ανανεώσει τις υφιστάμενες συνδρομές;

Στελέχη

Σχεδόν 9 στους 10 
ερωτηθέντες αποτελούν 

key decision 
makers στις 

επιχειρήσεις τους

Το 88% των  
επιχειρήσεων της έρευνας 
απασχολούν έως 50 υπαλλήλους

59% Ιδιοκτήτες και Γενικοί Διευθυντές

27% Διευθυντές Οικονομικού και Λογιστηρίων

6% Διευθυντές Εμπορικού και Πωλήσεων
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Από 5 έως 10 
Εκατ. Ευρώ7%  

Άνω των  
10 Εκατ. Ευρώ

Περίπου 8 στις 10 επιχειρήσεις 
είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένες 
για τις Cloud υπηρεσίες τους και 
μάλιστα αυτό το ποσοστό παραμένει ίδιο 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους

Περισσότερες από 3 στις 4 επιχειρήσεις 
(77%) είναι εξαιρετικά ικανοποιημένες 
με τις Cloud υπηρεσίες τους, έχοντας 
βαθμολογήσει τη SoftOne με αξιολόγηση 
πάνω από 7 στα 10

Ικανοποίηση ανά μέγεθος εταιρείας Ποσοστό χρηστών με 
πολύ υψηλή αξιολόγηση 
των Cloud υπηρεσιών

Από 10 έως 50 Εκατ. Ευρώ κυμαίνεται 
ο κύκλος εργασιών για το 7% των 
επιχειρήσεων της έρευνας

Μία στις δύο επιχειρήσεις κινείται στα 
επίπεδα του 1 εκατ. Ευρώ ανά έτος

78%  
Εταιρείες με  
1 χρήστη

78%  
Εταιρείες με  
2-5 χρήστες

75%  
Εταιρείες με  
6-15 χρήστες

77%  
Εταιρείες άνω  
των 15 χρηστών

77% 
εξαιρετικά 

ικανοποιημένοι

Η απομακρυσμένη πρόσβαση, η 
ευελιξία, η ασφάλεια και η σταθερότητα, 
καθώς και ο αυτοματισμός του 
maintenance των εφαρμογών, αποτελούν 
τα βασικά κριτήρια των επιχειρήσεων για 
τη μετάβαση σε Cloud υπηρεσίες

Ισομοιρασμένες παρουσιάζονται οι 
επιχειρήσεις που διέθεταν ήδη κάποια  
on-premise λύση (την οποία 
αντικατέστησαν με την αντίστοιχη στο 
Cloud), με αυτές που μετέβησαν απευθείας 
στο «σύννεφο» από την πρώτη στιγμή

Το TOP 10 των κριτηρίων επιλογής Cloud

Λόγοι πρώτης γραμμής Συμπληρωματικοί λόγοι επιλογής

1 Απομακρυσμένη πρόσβαση  
και λειτουργία (89%) 6 Ταχύτητα υλοποίησης 

(75%)

2 Αυτόματη ενημέρωση και  
αναβάθμιση συστημάτων (88%) 7 Ευκολία διασύνδεσης με 

εφαρμογές τρίτων (73%)

3 Αυξημένη ασφάλεια  
και αξιοπιστία (82%) 8 Εξοικονόμηση πόρων 

στο τμήμα ΙΤ (68%)

4  Ευκολία  
επεκτασιμότητας (78%) 9  Χαμηλότερο συνολικό 

κόστος κτήσης (61%)

5 Ευελιξία και πρόσβαση  
σε αποθηκευτικό χώρο (75%) 10 Χαμηλή αρχική  

επένδυση (61%)

98%
Τα κριτήρια επιλογής  

είναι και benefits!

Cloud για COVID-free 
επιχειρήσεις

77%

Σχεδόν 100% ταύτιση υπάρχει μεταξύ των κριτηρίων 
επιλογής Cloud και των πλεονεκτημάτων που εν τέλει 
γίνονται ορατά από την επιχείρηση. Με άλλα λόγια, το 
Cloud παραδίδει όσα υπόσχεται, και με το παραπάνω!

100%

Περίπου 8 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι 
οι λύσεις Cloud της SoftOne, ήταν αυτές που 
κατέστησαν δυνατή την απρόσκοπτη λειτουργία 
τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Αναβάθμιση ή απευθείας στο «σύννεφο»;

 Αλλαγή των on-premise 
εγκαταστάσεων

Απευθείας μετάβαση 
στο Cloud

47% 53%

Σε ποιες λύσεις Cloud ή Enterprise Mobility σκοπεύουν 
να επενδύσουν οι επιχειρήσεις στο άμεσο μέλλον;

Στις πιθανές επενδύσεις σε λύσεις Cloud ή 
Enterprise Mobility, ποιος είναι αυτός που παίρνει 
την τελική απόφαση;

41% Λύσεις ΕINVOICING

35% Δεν θα προχωρήσουν άμεσα σε νέες επενδύσεις

28% Cloud CRM

25% Μobile Εφαρμογές Παραγωγικότητας

17% Εφαρμογές Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

16% Λύσεις Sales Force Automation

7% Λύσεις Διαχείρισης Εγγράφων (EDI)

ΠΕΡΙΠΟΥ  
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CLOUD ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ 
ΜΕΛΛΟΝ, ΜΕ ΤΟ 
EINVOICING (ΕΛΕΩ 
myDATA ΣΥΝ ΤΟΙΣ 
ΑΛΛΟΙΣ), ΤΟ CLOUD 
CRM ΚΑΙ ΤΙΣ MOBILE 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
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ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το Cloud είναι απόφαση της Διοίκησης ή του Οικονομικού 
Τμήματος, με το Τμήμα Πληροφορικής (σε όσες 
επιχειρήσεις υπάρχει, αφού απαιτείται και κάποιο σχετικό 
μέγεθος) να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις περίπου 
κάθε 1 στις 6 περιπτώσεις

Πρόθεση ανανέωσης των συνδρομών υφιστάμενων Cloud 
υπηρεσιών

των επιχειρήσεων νιώθουν ήδη ιδιαίτερα 
ικανοποιημένες ώστε να ανανεώσουν τις 
συνδρομές στις Cloud υπηρεσίες της SoftOne, 
καταδεικνύοντας τη σημασία αλλά και την επιτυχία 
της μετάβασης στο Cloud, καθώς και της ποιότητας 
των αντίστοιχων λύσεων της SoftOne

75% Ιδιοκτήτης, Γενικός Διευθυντής,  
Διευθύνων Σύμβουλος

30% Οικονομικό  
Τμήμα

18% Υψηλόβαθμα  
Διοικητικά Στελέχη (C-level)

17%   Τμήμα Πληροφορικής 
(ΙΤ)

Σχεδόν το  

 84%


