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Technology to inspire 

Πρόςβαςη  
  

Σε ζνα δφςκολο όςο ποτζ περιβάλλον ςυνεχϊν εξελίξεων, τα παραδοςιακά ςυςτιματα 
διαχείριςθσ επιχειριςεων δεν ζχουν τθν ευελιξία που απαιτείται για να παρακολουκιςουν τθν 
πρόοδο των επιχειρθματικϊν πρακτικϊν. Λειτουργοφν περιοριςτικά ςτο χϊρο τθσ επιχείρθςθσ 
και είναι ανευζλικτεσ ωσ προσ τθν ακρίβεια και τθν επικαιροποίθςθ των δεδομζνων. 
Δθμιουργοφν κακυςτεριςεισ και κζτουν ςε κίνδυνο προκεςμίεσ και προγραμματιςμό. 
Δυςχεραίνουν τθν ζγκαιρθ ςυνεργαςία, τον εντοπιςμό προβλθμάτων και τθν άμεςθ λιψθ 
αποφάςεων, επθρεάηοντασ αρνθτικά τθν αποτελεςματικότθτα τθσ επιχείρθςθσ. 
 
Αλλά τϊρα υπάρχει μια ζξυπνθ, γριγορθ και εφκολθ λφςθ, το Cloud Business Software! 
Οπουδιποτε κι αν βρίςκεςτε, ςυνδζςτε όλο το προςωπικό ςασ από τισ προμικειεσ, οικονομικά, 
λογιςτιριο, κοςτολόγθςθ, αποκικεσ, παραγωγι, CRM, BPM, HRM, κάκε ςτιγμι, με το Clusters, το 
ςφγχρονο, ολοκλθρωμζνο κι ευζλικτο cloud software.  
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Το Clusters, ωσ web εφαρμογή που λειτουργεί ςτο cloud, επιτρζπει ςε όλουσ τουσ χριςτεσ, 
οπουδιποτε κι αν βρίςκονται και οποιαδιποτε ςτιγμι, να το τροφοδοτοφν με δεδομζνα ERP, 
HRM, CRM και BPM. Αυτό ςθμαίνει πλθροφόρθςθ ςε πραγματικό χρόνο, ςαφζςτερθ είκονα τθσ 
επιχείρθςθσ και καλφτερθ ςυνεργαςία μεταξφ των χρθςτϊν ςε διαφορετικζσ κζςεισ. Οι managers 
μποροφν πλζον να ζχουν πρόςβαςθ ςε όλα τα δεδομζνα, να προγραμματίςουν τθ ροι των 
εργαςιϊν, να αντιμετωπίςουν άμεςα προβλιματα κι αλλαγζσ, άρα να ελζγχουν τθν επιχείρθςθ, 
όπου κι αν βρίςκονται, εντόσ ι εκτόσ γραφείων.  

Το Clusters απαιτεί μόνο μια internet ςφνδεςη κι ζναν internet browser. Έτςι, ςε οποιοδιποτε 
λειτουργικό ςφςτθμα κι αν δουλεφετε και με οποιοδιποτε μζςο, το Clusters είναι θ ενιαία 
πλατφόρμα ςτθν οποία όλοι οι χριςτεσ εργάηονται, ςυνεργάηονται και μοιράηονται δεδομζνα και 
πλθροφορίεσ ςε πραγματικό χρόνο.  
 

 
Το Clusters είναι οικονομικό κακϊσ δεν απαιτεί επενδφςεισ αλλά μια απλι pay-as-you-go άδεια 
χριςθσ, είναι κλιμακωτά επεκτάςιμο κακϊσ μεγαλϊνει μαηί ςασ ανάλογα με τισ ανάγκεσ ςασ, 
είναι αςφαλζσ κακϊσ αξιοποιείτε επαγγελματικά firewalls και ΙΤ ειδικοφσ για τθ ςυντιρθςι του, 
αποδίδει καλφτερα κακϊσ φιλοξενείται ςε αποκλειςτικοφσ servers του παρόχου, είναι ςυνεχώσ 
αναβαθμιςμζνο και επιπλζον είναι άμεςα προςβάςιμο μζςω internet από οπουδήποτε.  
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