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Cloud Business Software - Κερδίζει έδαφος 

George Tegos: CEO & Senior Programmer / Ergon Iris AE 

 

Γηα λα επηβηώζνπλ ζηελ 

παγθνζκηνπνίεζε πνπ αιιάδεη 

ζηξαηεγηθή θαη ηαθηηθέο θαη θέξλεη 

ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ απαηηνύλ 

επείγνπζεο ιύζεηο, νη επηρεηξήζεηο 

πξέπεη λα είλαη ζε εγξήγνξζε. 

Ακεζε αληαπόθξηζε, 

απνηειεζκαηηθό κάλαηδκελη, 

έγθαηξε θαη θαιύηεξε ρξήζε ηωλ 

δηαζέζηκωλ πόξωλ είλαη θιεηδηά ζην 

ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηωλ 

λέωλ επθαηξηώλ.  

Σε απηό ην όιν θαη πεξηζζόηεξν 

δύζθνιν πεξηβάιινλ ζπλερνύο εμέιημεο, ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πόξωλ 

(ERPs) ζπρλά δελ έρνπλ ηελ επειημία πνπ απαηηείηαη γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ 

πξνόδν ηωλ επηρεηξεκαηηθώλ πξαθηηθώλ. Σηνλ αληίπνδα, ηα Cloud ERPs πξνζθέξνπλ ηελ 

απαξαίηεηε επειημία, επεθηαζηκόηεηα θαη απιόηεηα θαη ζε ζπληνληζκό κε ηελ εμέιημε, 

δεκηνπξγνύλ αμία θαη ηείλνπλ λα γίλνπλ ε αγαπεκέλε ιύζε αλάπηπμεο γηα επηρεηξήζεηο 

όιωλ ηωλ κεγεζώλ.  

Η ηδέα ηεο κίζζωζεο πόξωλ θαη ρώξωλ απνζήθεπζεο δεδνκέλωλ δελ είλαη λέα. Σην 

παξειζόλ ην time sharing θαη ην outsourcing είραλ ηελ ίδηα θηινζνθία αιιά ήηαλ αθξηβέο 

ιύζεηο θαη απέηπραλ θαζώο νη ηηκέο ηνπ hardware έπεζαλ θαη νη επηρεηξήζεηο είραλ ηε 

δπλαηόηεηα λα εγθαηαζηήζνπλ δηθά ηνπο ζπζηήκαηα hardware θαη software.  

Νέεο ηερλνινγίεο όπωο Internet, θηλεηέο ζπζθεπέο θαη καδηθή απνζήθεπζε δεδνκέλωλ 

πνπ πξνζθέξνπλ αζθαιή θαη γξήγνξε απνκαθξπζκέλε ρξήζε εθαξκνγώλ, επηηξέπνπλ 

ζηηο επηρεηξήζεηο λα κεηώζνπλ θόζηνο, ρξόλν θαη ζέκαηα ΙΤ θαη λα δξνύλ νπνπδήπνηε, 

θάζε ζηηγκή.  

Απιά κε κηα εηήζηα ζπλδξνκή, πνπ ζπλήζωο πεξηιακβάλεη θαη αλαβαζκίζεηο, ηώξα 

αθόκε θαη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα απνιακβάλνπλ πιενλεθηήκαηα όπωο 

εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ θαη θόζηνπο, επειημία, πξνζβαζηκόηεηα από νπνπδήπνηε, top IT 

ηερλνινγία θαη δύλακε, επεθηαζηκόηεηα, αζθάιεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα.  

Έλα Cloud Business Software επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπο, 

θπζηθά απνζεθεπκέλα ζε απνκαθξπζκέλα απνθιεηζηηθά data centers, κέζω Internet. 

Μηζζώλεηαη κεληαία αληί λα αγνξάδεηαη θαη λα ζπληεξείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο κηαο 

επηρείξεζεο θη άξα είλαη εμαηξεηηθά ζπκθέξνλ εηδηθά γηα κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

εμαιείθνληαο πξνθαηαβνιηθά θόζηε ζε επελδύζεηο software θαη hardware. Πεξαηηέξω, 

έλα Cloud ζύζηεκα δίλεη ζηηο επηρεηξήζεηο πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπο θάζε ζηηγκή θη 

από νπνηαδήπνηε ζέζε θαη θιηκαθωηή επεθηαζηκόηεηα θαζώο κεγαιώλνπλ ή πξνζζέηνπλ 

λέεο δξαζηεξηόηεηεο. 



Ιαλνπάξηνο 2019 

Page 2 of 2 

 

Συμπέρασμα 

Τν Cloud Business Software επεθηείλεηαη ξαγδαία θαζώο παξέρεη ηερλνινγία αηρκήο θαη 

πξνεγκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη πξνζθέξνπλ επεθηαζηκόηεηα θαη πξνζαξκνζηηθόηεηα πνπ 

επηηξέπνπλ εμνηθνλόκεζε θαη θιηκαθωηή αλάπηπμε ζε λέεο δξαζηεξηόηεηεο. Τν 

απνκαθξπζκέλν hosting ζε απνθιεηζηηθνύο servers δίλεη ζηνπο ρξήζηεο αλνηθηή 

πξόζβαζε νπνηεδήπνηε, νπνπδήπνηε, από νπνηαδήπνηε ζπζθεπή, εμαζθαιίδνληαο ηνπο 

ελεκεξωκέλε πιεξνθόξεζε θαη γξήγνξε απξόζθνπηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο. Η 

αζθάιεηα ωο πξώηε πξνηεξαηόηεηα ηωλ παξαγωγώλ cloud εθαξκνγώλ εμαζθαιίδεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηελ απαηηνύκελε πξνζηαζία ηωλ δεδνκέλωλ. Με ην Cloud νη επηρεηξήζεηο 

πιεξώλνπλ κόλνλ γηα αμία θαη γηα ελζωκαηωκέλε ηερλνινγία: όρη πηα πνλνθέθαινη γηα 

ηελ πνηόηεηα ηνπ hardware, ηηο αλαβαζκίζεηο ηνπ software θαη πξνβιήκαηα ζπληήξεζεο 

IT, θαζώο απηά επηιύνληαη από ηνπο εηδηθνύο κε ζύγρξνλα αμηόπηζηα ηερλνινγηθά 

εξγαιεία. 

Τν Cloud Business Software είλαη έλαο θαιύηεξνο ηξόπνο λα ‘ηξέρεη’ θαλείο ηελ 

επηρείξεζή ηνπ θαη λα εμειίζζεηαη ηερλνινγηθά γξήγνξα θαη θζελόηεξα. Τν Cloud είλαη 

γηα όινπο! 


