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Σηε ζεκεξηλή δηεζλή αγνξά, νη επηρεηξήζεηο Χνλδξηθνύ θαη Ληαληθνύ 

Εκπνξίνπ αληηκεηωπίδνπλ ηεξάζηηεο αιιαγέο θαζώο νη πειάηεο είλαη 

πηό απαηηεηηθνί, νη αιπζίδεο πξνκεζεηώλ πηό πεξίπινθεο, ηα 

πεξηζώξηα ηηκώλ πηό ζηελά θαη ην ειεθηξνληθό εκπόξην πηά δηεζλώο 

δηαδεδνκέλν. Νέεο ηερλνινγίεο 3εο γεληάο όπωο θηλεηά, Cloud, 

επηρεηξεκαηηθή λνεκνζύλε, αμηνπνίεζε πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ 

δεδνκέλωλ γίλνληαη απαξαίηεηα. Οη επηρεηξήζεηο ρξεηάδνληαη 

έμππλεο ιύζεηο απέλαληη ζε πξνθιήζεηο θη αληαγσληζκό, 

γηα ηαρύηεηα ζε αιιαγέο, θαιύηεξν έιεγρν ησλ θαλαιηώλ 

πσιήζεσλ, πεξηνξηζκό ηνπ ξίζθνπ, βειηηζηνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηώλ γηα ηελ επηβίσζε θαη θεξδνθνξία ηνπο. 

Απνγεηώζηε ηελ επηρείξεζε ρνλδξηθνύ ή ιηαληθνύ εκπνξίνπ ζαο κε ηε κνλαδηθή πιαηθόξκα Clusters 

Cloud πνπ απειεπζεξώλεη πξόζβαζε, έιεγρν, ζπλεξγαζία θαη ιήςε απνθάζεσλ θαη νδεγεί ζε επηηπρία! 

Λύζηε ηα πξνβιήκαηα & απμήζηε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζαο, δνπιεύνληαο πηό έμππλα, όρη πηό δύζθνια! 

Με μια ολοκλθρωμζνθ κι ζτοιμθ για χριςθ λφςθ που παρακολουκεί όλο το φάςμα των εργαςιών ςασ, καταργεί 

πολλαπλζσ διαδικαςίεσ, διευκολφνει τθν αποτελεςματικι ςυνεργαςία μεταξφ καταςτθμάτων, αποκθκών - όπου κι αν 

βρίςκονται -, πελατών, προμθκευτών, πωλιςεων, μάρκετινγκ, οικονομικών, λογιςτικών, κοςτολόγθςθσ, CRM, BPM κλπ. 

Επιτρζπει ςυνεχι πρόςβαςθ από οπουδιποτε, με οποιαδιποτε ςυςκευι, γριγορα κι αποδοτικά και παρζχει εικόνα 

360o ςε πραγματικό χρόνο για τθν επιχείρθςι ςασ ςτο cloud: κε ην Clusters γηα ην Εκπόξην! 
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Είηε αζρνιείζηε κε ρνλδξηθή ή ιηαληθή, είζηε κηθξή, κεζαία ή 

κεγάιε επηρείξεζε, ζε νπνηνλδήπνηε θιάδν εκπνξίνπ, ηώξα έρεηε 

κηα ζύγρξνλε, έμππλε Cloud ιύζε πνπ ελζωκαηώλεη εκπεηξία καο 

30 εηώλ ζηελ αγνξά θαη εκπεηξία ρηιηάδωλ πειαηώλ καο ζε κηα 

κνλαδηθή νκπξέιια γηα 360ν παξαθνινύζεζε, 24/7 έιεγρν θαη γηα 

ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζήο ζαο..ην Clusters! 

 

 

 Ληαληθή & Μάξθεηηλγθ 

 Χνλδξηθό εκπόξην 

 Πειαηεηαθέο Σρέζεηο 

 Πξνκήζεηεο & Απνζήθεο 

 Οηθνλνκηθά & Λνγηζηηθή 

 MRP & Παξαγσγή  

 BPM Workflows 

Όια ζε ΕΝΑ! 

 

 

Cloud Software  

πνπ ζπλδέεη 
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Πσιήζεηο & Μάξθεηηλγθ 

Γξήγνξεο θαηαρωξήζεηο, δηάθνξεο κέζνδνη πιεξωκήο, ζελάξηα 

πνιηηηθήο ηηκώλ, πξνζθνξέο θαη θακπάληεο marketing, follow-ups, 

leads & θαλάιηα πωιήζεωλ. Έηνηκα & νξηδόκελα data analytics.  

Πειαηεηαθέο Σρέζεηο 

Οξγάλωζε πειαηώλ, πξνκεζεπηώλ, πωιεηώλ, ζπλεξγαηώλ. Ιζηνξηθό 

ζπλεξγαζίαο, άκεζε επηθνηλωλία κε workflows θαη κέζω e-mails, 

ηζρπξέο ζρέζεηο, ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο.  

Πξνκήζεηεο & Απνζέκαηα 

Ιρλειάηεζε απνζεκάηωλ ζε όιεο ηηο απνζήθεο, πνιιαπιά 

ραξαθηεξηζηηθά εηδώλ όπωο ρξώκα, κέγεζνο, κνληέιν, παξηίδα θιπ, 

serial numbering, ζπζθεπαζίεο, πνιιαπιέο απνζήθεο, ζύλζεηα είδε. 

 

 

 Πωλήςεισ & Μάρκετινγκ 

 Πελατειακζσ Σχζςεισ 

 Προμήθειεσ & Αποθζματα 

 Διαχείριςη Αποθηκϊν 

 Οικονομικά & Λογιςτική 

 MRP & Παραγωγή 

 Διαχείριςη Εξοπλιςμοφ 

 Workflows 

 Data Analytics & Reports 

 

Λειτουργίεσ του Clusters 

 

Οη top must ιεηηνπξγίεο software ζην Εκπόξην!  
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Δηαρείξηζε Απνζεθώλ 

Πνιιαπιέο απνζήθεο, παξαγγειίεο, 

παξαιαβέο, παξαδόζεηο, pick and pack, 

πνιιαπιέο δηεπζύλζεηο shipments, serial 

numbers, barcodes θιπ. 

Οηθνλνκηθά & Λνγηζηηθή 

Παξαθνινύζεζε νηθνλνκηθώλ & ινγηζηηθήο 

κε απηόκαηεο δηαδηθαζίεο ρωξίο δηπιέο 

θαηαρωξήζεηο, αζθαιήο & γξήγνξε 

δηαρείξηζε, κείωζε θόζηνπο & ρξόλνπ. 

MRP & Παξαγσγή 

Δηαρείξηζε πνιιαπιώλ κνλάδωλ, απνζε-

θώλ & θέληξωλ θόζηνπο, ζύλζεηα είδε 

παξαγωγήο, BoMs, θύθινο δωήο πξνϊό-

ληωλ, ελζωκάηωζε γεληθώλ εμόδωλ, θόζηε 

πόξωλ. 

Δηαρείξηζε Εμνπιηζκνύ 

Παξαθνινύζεζε ρξήζεο, επηζθεπώλ, 

ζπληεξήζεωλ εμνπιηζκνύ, ηζηνξηθό κε 

alerts γηα ζωζηή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ εμνπιηζκνύ. 

Workflows & Αλάζεζε ελεξγεηώλ 

Κνηλή πιεξνθόξεζε θαη δηακνηξαζκόο 

εγγξάθωλ θη ελεξγεηώλ από νπνηαδήπνηε 

ζπζθεπή θαη ηόπν, ζπλερήο ζπλεξγαζία, 

άκεζε αληαπόθξηζε, αλαζέζεηο ελεξγεηώλ. 

Data Analytics & Reporting 

Επηρεηξεκαηηθή Ννεκνζύλε, dashboards & 

αλαθνξέο, 360ν απεηθόληζε εηαηξίαο, 

βειηίωζε παξαγωγηθόηεηαο, αζθάιεηαο, 

ζωζηέο θαη γξήγνξεο απνθάζεηο. 
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Το Clusters δθμιουργεί 

αςφαλι κι απεριόριςτα 

κανάλια επικοινωνίασ 

προςωπικοφ μεταξφ 

μονάδων και γραφείων 

κάτω από ενιαία 

πλατφόρμα και μοιράηει 

πολφτιμθ πληροφορία ςε 

πραγματικό χρόνο μζςω 

κοινών διαδικαςιών. 

Επιτρζπει αποτελεςματική 

ανταπόκριςη ςε αλλαγζσ, 

γριγορθ και ςωςτι λήψη 

αποφάςεων για τθν 

επιτυχία τθσ επιχείρθςθσ. 

 

Πιενλεθηήκαηα  

ηνπ Clusters  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ειέγρεηε ηελ επηρείξεζε θάησ από εληαία 

πιαηθόξκα πνπ αθνινπζεί ηηο αλάγθεο ζαο  

 

Μεηώλεηε επελδύζεηο,  κε απιή ζπλδξνκή! 

 

Νηώζεηε αζθάιεηα κε Microsoft Azure © θαη 

πξόηππα αζθάιεηαο & πξόζβαζεο 

Αλαθαιύπηεηε ηελ έμππλε απιόηεηα θη 

απόδνζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 

Σπλδέεηε ηνπο αλζξώπνπο ζαο θαη 

κνηξάδεζηε θνηλή πιεξνθνξία 

Πξναξκόδεηε γηα λα ηαηξηάδεη απόιπηα ζηηο 

αλάγθεο ζαο  
 

Είλαη δηαξθώο ελήκεξν από IT εηδηθνύο 

 

Έρεηε πξόζβαζε ζε πιεξνθνξία 24/7 από 

νπνπδήπνηε, κε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή 
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Για το Χονδρικό & 
Λιανικό Εμπόριο 

 

Η ERGON IRIS έρεη πάλω από 30 ρξόληα εκπεηξίαο 

ζηελ αλάπηπμε πνηνηηθνύ, θαηλνηόκνπ software γηα 

εηαηξίεο ηνπ Δεκνζίνπ θαη ηδηωηηθνύ ηνκέα θαη πάλω 

από 10.000 εγθαηαζηάζεηο θη ηθαλνπνηεκέλνπο 

πειάηεο, ζηελ Ειιάδα θαη ην Εμωηεξηθό.  

Οη εηδηθνί θαη νη ζπλεξγάηεο καο είλαη εμαηξεηηθνί 

επηζηήκνλεο θη επαγγεικαηίεο κε πνιπεηή εκπεηξία θαη 

ηερλνγλωζία ζηελ αλάιπζε, αλάπηπμε θη ππνζηήξημε 

ιύζεωλ software πνπ εγγπώληαη ηελ ηθαλνπνηήζε ηωλ 

πειαηώλ. 

Οξακά καο λα δίλνπκε επηρεηξεκαηηθή αμία ζε 

πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο καο, κε ζπλέπεηα θαη 

ζηαζεξόηεηα ώζηε λα βειηηώλνληαη θαη λα 

αλαπηύζζνληαη καδί καο! 

Απνζηνιή καο ε ζπλερήο Κνηλνηηκία, Αμηνπηζηία θαη 

Επηηπρία γηα ηνπο πειάηεο καο. 
 

ERGON IRIS 

www.iris.gr 

info@iris.gr  

 

http://www.iris.gr/
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