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Technology to inspire 

Clusters Business Intelligence & Data Analytics  
 
Οι επιχειρήςεισ ςήμερα ζχουν να διαχειριςτοφν ζναν τεράςτιο όγκο χρήςιμων δεδομζνων, 

απαραίτθτων για τθν ανζλιξθ και τθν επικράτθςι τουσ ςε μια περίπλοκθ όςο ποτζ παγκόςμια 

οικονομία. Νζεσ προκλιςεισ και ςυνεχείσ αλλαγζσ απαιτοφν ευελιξία, άμεςθ ανταπόκριςθ, 

ςωςτζσ επιχειρθματικζσ αποφάςεισ και βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των διακζςιμων τουσ πόρων. Οι 

πολφπλοκεσ διαδικαςίεσ δυςκολεφουν τθν παραγωγικι χριςθ των δεδομζνων, απαιτοφν χρόνο 

και κόςτοσ για τθ ςυλλογι τουσ και περιορίηουν τθν αποτελεςματικότθτα. Τα παραδοςιακά 

ςυςτήματα πληροφορικήσ δεν ζχουν την απαραίτητη ευελιξία και «νοημοςφνη» για να 

παρακολουκιςουν επαρκϊσ τθν πρόοδο των επιχειρθματικϊν πρακτικϊν και ςυχνά γίνονται 

τροχοπζδθ ςτθν ικανότθτα και ταχφτθτα ανταπόκριςθσ.  

 

Τα πληροφοριακά ςυςτήματα νζασ γενιάσ δίνουν μεγάλη ζμφαςη ςτην προςβαςιμότητα και το 

cloud computing, προςφζρουν δυνατότθτεσ ςυλλογισ κι οργάνωςθσ των δεδομζνων ςε 

πραγματικό χρόνο, με ζξυπνα μοντζλα ςυνεργαςίασ και 

ςυνεχείσ βελτιϊςεισ των διαδικαςιϊν. Η χρήςη τησ 

επιχειρηματικήσ νοημοςφνησ ι ευφυίασ (business 

intelligence - BI) με απεικόνιςθ των δεδομζνων ςε γραφικι 

μορφι (dashboards), εξελιγμζνθ χριςθ επιςτθμονικϊν 

εργαλείων και παρουςία ποιοτικισ πλθροφορίασ, ςφμφωνα 

και με την πρόςφατη ζκθεςη του οίκου Gartner, βρίςκεται 

ςτην κορυφαία θζςη τεχνολογικών προτεραιοτήτων των 

επιχειρήςεων. 

 

Το Clusters, το νζο ολοκλθρωμζνο, φορθτό κι επεκτάςιμο 

cloud ςφςτθμα μασ, ζχει ενςωματωμζνο πρωτοποριακό 

«ζξυπνο» εργαλείο  επιχειρθματικισ νοθμοςφνθσ και data 

analytics που ςασ παρζχει πλοφςια βιβλιοθήκη ήδη 

ζτοιμων, optimized dashboards, αλλά και τθ μοναδικι 

δυνατότθτα για τθ δημιουργία δικών ςασ dashboards, 

χωρίσ πρόςκετεσ επενδφςεισ ςε κόςτοσ και χρόνο για τθ 

εξειδικευμζνων χριςθ εργαλείων τρίτων, χωρίσ περίπλοκεσ 

διεργαςίεσ και γζφυρεσ, μζςα ςτο ίδιο περιβάλλον και 

ςφςτημα... εφκολα, γρήγορα και απλά! 
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ζτοιμων dashboards 
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Technology to inspire 

Πλοφςια βιβλιοθήκη ζτοιμων dashboards  

 

Το Clusters ςασ προςφζρει πληθώρα ζτοιμων γραφικών 

απεικονίςεων για τθν Οικονομικι Διαχείριςθ, το Λογιςτιριο, 

τθν Αποκικθ, τισ Πωλιςεισ και τισ Αγορζσ, τουσ Πελάτεσ, τουσ 

Προμθκευτζσ, τουσ Συνεργάτεσ κλπ.  

 

Η ενςωματωμζνη πληροφορία είναι δυναμική και - με 

δυνατότθτα απλϊν, πολλαπλϊν και ςφνκετων φίλτρων - 

προςαρμόηεται ςτισ δικζσ ςασ ανάγκεσ απεικόνιςθσ, χωρίσ 

περίπλοκθ και χρονοβόρα αναηιτθςθ, αφινοντάσ ςτο χριςτθ 

ελεφκερο παραγωγικό χρόνο για λιψθ ςωςτϊν και γριγορων 

αποφάςεων.  

 

Τα dashboards του Clusters είναι διαδραςτικά, ϊςτε χριςτεσ 

με διαφορετικζσ αρμοδιότθτεσ και ενδιαφζροντα να μποροφν 

να επικεντρωκοφν ςτθν άντλθςθ περιςςότερων ι λιγότερων – 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ – πλθροφοριϊν και να 

μοιράηονται κοινά δεδομζνα τθν ίδια ακριβϊσ ςτιγμι, χωρίσ 

τθ χριςθ παρωχθμζνων αναφορϊν.  

 

«Ζξυπνο» εργαλείο ΒΙ δημιουργίασ user defined 

dashboards 

 

Πζρα από τθν παραπάνω ζτοιμθ βιβλιοκικθ απεικονίςεων, το Clusters προςφζρει ζνα μοναδικό, 

εφκολο, γρήγορο και δυνατό εργαλείο business intelligence για τθ δθμιουργία δικϊν ςασ 

παρουςιάςεων κι απεικονίςεων πλθροφορίασ, με απλό ςχεδιαςμό, επιλογι ειδϊν γραφθμάτων 

και περιεχομζνου και κοινι λογικι χειριςμοφ, μζςα από το ίδιο το ςφςτθμα.  

 

Πλεονεκτιματα 

 Εφκολο Εφχρθςτο εργαλείο ςχεδιαςμοφ ςτο περιβάλλον Clusters 

 Οικονομικό  Χωρίσ πρόςκετθ επζνδυςθ ςε άλλεσ εφαρμογζσ ΒΙ τρίτων 

 Διαδραςτικό Διαμοιραςμόσ πλθροφορίασ μεταξφ χρθςτϊν άμεςα 

 Δυναμικό Άντλθςθ μζςω φίλτρων επικυμθτισ πλθροφορίασ 

 Απλό Προςαρμοςμζνα dashboards χωρίσ γζφυρεσ & ςυνδζςεισ με άλλεσ 

εφαρμογζσ (Power BI, QlikView, Sisence κλπ) 

 Γρήγορο Άμεςθ απεικόνιςθ ςε πραγματικό χρόνο  

 Επεκτάςιμο Δθμιουργία απεριόριςτων dashboards ανάλογα με ανάγκεσ 

 Συνεργάςιμο Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ και με εφαρμογζσ ΒΙ τρίτων 
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Technology to inspire 

 

Ανάλογα με τθν ανάγκθ απεικόνιςθσ, ςε κάκε αντικείμενο του Clusters, είτε αφορά ςε 

Οικονομικά, Αποκικθ, Πελάτεσ/Προμθκευτζσ, Συνεργάτεσ, Ζργα, Τμιματα, Υποκαταςτιματα κλπ, 

ο χριςτθσ μπορεί να δημιουργήςει δικά του dashboards με τθ βοικεια τθσ ζτοιμθσ, πλοφςιασ 

βιβλιοκικθσ Data Analytics δεικτϊν indicators του Clusters και να φιλτράρει πάνω ςε αυτά 

διαφορετικι πλθροφορία μζςω φίλτρων περιόδων κι ομάδασ λογαριαςμϊν, ειδϊν αποκικθσ, 

ζργων κλπ.  Χωρίσ τθν απαραίτθτθ γνϊςθ και χριςθ άλλων πολφπλοκων εργαλείων Business 

Intelligence, μζςα από το ίδιο περιβάλλον και την κοινή λογική λειτουργίασ του Clusters. 
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Παράδειγμα user defined 

dashboard για εικόνα Εργου 
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