
 

 
 

 
  

 

 

Εμπνεςζηείηε από ηο Clusters 
 

Τη νέα Cloud πλαηθόπμα πος 

δημιοςπγήθηκε εξ’απσήρ για να γίνει ηο 

δικό ζαρ next generation software 

 

Ένα ζύγσπονο, ολοκληπωμένο business logic 

ζύζηημα πος λειηοςπγεί ωρ μοναδική 

ομππέλα για να οπγανώζει, επεκηείνει, 

πποζαπμόζει ... και να γίνει ο πολύηιμορ ζαρ 

ζςνεπγάηηρ ζηιρ νέερ πποκλήζειρ ηος 

μέλλονηορ. 

 

 

Σφγχρονο 
Ευζλικτο 

Προςαρμόςιμο 
Γριγορο 

Απλό 
 

 
Business Software 



 

 
 

 
2018 ERGON IRIS © All rights reserved  
 

2 

Technology to inspire 

Σ’ αυτό το δφςκολο όςο ποτζ περιβάλλον 

ςυνεχϊν εξελίξεων, τα παραδοςιακά 

ςυςτιματα διαχείριςθσ επιχειριςεων ςυχνά 

δεν ζχουν τθν ευελιξία που απαιτείται για να 

παρακολουκιςουν τθν πρόοδο των 

επιχειρθματικϊν πρακτικϊν.  

 

Στον αντίποδα, τα Cloud ERPs προςφζρουν τθν 

απαραίτθτθ ευελιξία, επεκταςιμότθτα και 

απλότθτα και ςε ςυντονιςμό με τθν εξζλιξθ, 

δθμιουργοφν αξία και τείνουν να γίνουν θ 

αγαπθμζνθ λφςθ ανάπτυξθσ για επιχειριςεισ 

όλων των μεγεκϊν.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
Γηα λα επηβηώζεη κηα επηρείξεζε ζε κηα  

πεξίπινθε όζν πνηέ παγθόζκηα 

νηθνλνκία, πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη θαη 

λα .  

 

Η Παγθνζκηνπνίεζε αιιάδεη ζηξαηεγηθή 

θαη νη λέεο πξνθιήζεηο απαηηνύλ 

 . 

Γπειημία, άκεζε αληαπόθξηζε, 

απνηειεζκαηηθό management θαη 

βέιηηζηε αμηνπνηήζε ησλ πόξσλ είλαη 

θιεηδηά γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ λέσλ 

επθαηξηώλ.  

 
 

Έλα Cloud ERP επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπο, θπζηθά 

απνζεθεπκέλα ζε απνκαθξπζκέλα απνθιεηζηηθά data centers, κέζσ Internet. Απηό ζεκαίλεη όηη 

δελ ππάξρνπλ πξνθαηαβνιηθέο ρξεώζεηο ζε επελδύζεηο hardware θαη software, θαζώο ην Cloud 

ERP κηζζώλεηαη κεληαία αληί λα αγνξάδεηαη θαη λα ζπληεξείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο κηαο 

επηρείξεζεο, άξα είλαη εμαηξεηηθά ζπκθέξνλ θπξίσο γηα κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

Πεξαηηέξσ, έλα Cloud ERP δίλεη ζηηο επηρεηξήζεηο πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπο θάζε ζηηγκή θη 

από νπνηαδήπνηε ζέζε. Η ρξήζε ηνπ Cloud ERP επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα επεθηείλεηαη 

γξήγνξα θαζώο κεγαιώλεη ή πξνζζέηεη λέεο δξαζηεξηόηεηεο.  

 

Η ηδέα ηεο κίζζσζεο πόξσλ θαη ρώξσλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ 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 όπσο ην Internet, νη θηλεηέο ζπζθεπέο θαη νη δηαζέζηκνη ρώξνη καδηθήο 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ 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 ζπλήζσο πεξηιακβάλεη 

θαη αλαβαζκίζεηο, ηώξα αθόκε θαη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα απνιακβάλνπλ 

πιενλεθηήκαηα όπσο εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ θαη θόζηνπο, επειημία, πξνζβαζηκόηεηα από 

νπνπδήπνηε, top IT ηερλνινγία θαη δύλακε, επεθηαζηκόηεηα, αζθάιεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα. 

Οη Cloud εθαξκνγέο είλαη πην θηιηθέο ζην πεξηβάιινλ θαη αεηθόξνη θαζώο βειηηώλνπλ ηελ 

ελεξγεηαθή απόδνζε, ζπξξηθλώλνπλ ηε ζπαηάιε ραξηηνύ θαη κεηώλνπλ ηηο εθπνκπέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξώπηλε κεηαθίλεζε.  
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Κλιμάκωζη κι Επεκηαζιμόηηηα 

Στο Cloud, είναι γριγορο κι εφκολο να μετακινθκείτε άμεςα ςε 

πιο ικανά ςυςτιματα, οικονομικά, χωρίσ νζο hardware και 

software ςε απομακρυςμζνεσ γεωγραφικά κζςεισ κακϊσ 

επεκτείνεται θ επιχείρθςι ςασ. Στο cloud, θ τεχνολογία γίνεται 

ζνασ δυνθτικόσ ςυνεργάτθσ τθσ επιχείρθςθσ. 
 

Αζθάλεια 

Ζνα Cloud ERP παρζχει πρόςκετα επίπεδα αςφάλειασ κι 

επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ να εμπιςτεφονται τα δεδομζνα τουσ, 

κακϊσ προςτατεφονται από  firewalls, με πλάνα για disaster 

recovery, από ειδικοφσ πλθροφορικισ.  
 

Εξοικονόμηζη 

Το Cloud ERP είναι ςυμφζρον αφοφ εξαλείφει προκαταβολικά 

ζξοδα για ΙΤ υποδομι και ςυντιρθςθ, απαιτεί επζνδυςθ μόνο 

ςε μία ςτακερι ςφνδεςθ Internet και είναι ‘pay-as-you-go’. 

Δθλαδι πλθρϊνετε μόνο εφαρμογζσ και χϊρο που χρειάηεςτε. 
 

Αποδοηικόηηηα 
Οι λφςεισ Cloud ERP φιλοξενοφνται ςε αποκλειςτικοφσ servers, 

που ςυμπεριφζρονται καλφτερα από τισ περιςςότερεσ in-house 

εγκαταςτάςεισ. Επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ να ζχουν άμεςθ 

πρόςβαςθ ςτα επιχειρθςιακά δεδομζνα, με ιςχυροφσ 

μθχανιςμοφσ άντλθςθσ και ανάλυςθσ real-time πλθροφορίασ. 

Βοθκοφν ςτθ γριγορθ και εφκολθ ςυνεργαςία και διανομι. Με 

το cloud ςτα χζρια ςασ ζχετε ςθμαντικά πλεονεκτιματα ςε 

ςχζςθ με τουσ ανταγωνιςτζσ.  
 

Διαπκήρ Υποζηήπιξη 
Στο Cloud ERP, οι εφαρμογζσ αναβακμίηονται διαρκϊσ από τουσ 

καταςκευαςτζσ του, θ ςυντιρθςθ γίνεται εκτόσ επιχείρθςθσ και 

ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ προωκοφνται άμεςα ςτουσ χριςτεσ ςτο 

cloud. Αυτό εξοικονομεί πολφτιμο χρόνο και κόςτοσ ςε ΙΤ 

υπθρεςίεσ. 
 

Πποζβαζιμόηηηα  
Το Cloud εξαςφαλίηει πρόςβαςθ ςε τεχνολογίεσ αιχμισ 

επιτρζποντασ ςτουσ χριςτεσ να απολαμβάνουν επίπεδα 

υπθρεςιϊν αντάξια μεγάλων επιχειριςεων.  Επιτρζπει επίςθσ 

διαρκι προςβαςιμότθτα μζςω smartphones, tablets, laptops κι 

άλλων ςυςκευϊν και εξαςφαλίηει τθ ςυνεχι ςφνδεςθ όλων με 

τθν επιχείρθςθ.  
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Βελτιωμζνεσ Ψθφιακζσ Αλυςίδεσ 
Προμθκειϊν οδθγοφν ςε 20% μείωςθ 
κόςτουσ προμθκειϊν,  50% μείωςθ κόςτουσ 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ και αφξθςθ 10% 
ςτα ζςοδα. 

 

Αυτό ιςχφει για όλεσ τισ βιομθχανίεσ, ακόμθ 
και των οικονομικϊν υπθρεςιϊν .... 
 

 

The Center of Global Enterprise:  
Digital Supply Chains white paper© 

 

 

 

“Δε τρειάδομαι ζκλερό δίζκο ζηον 

σπολογιζηή μοσ αν έτω γρεγορόηερε 

πρόζβαζε ζηο server … να κοσβαλώ με 

ζσνδεδεμένοσς σπολογιζηές μαδί μοσ είναι 

αρταία ιζηορία...”  
 

Steve Jobs,  
Apple  

 

Από τα $57.2 δισ ςε προβλεπόμενθ υποδομι cloud IT για το 
2018, το cloud κα κατζχει  το 67%, με ετιςια αφξθςθ 23.6% 

 

 
 
Επενδφςεισ ςε Cloud computing αυξικθκαν 4.5 φορζσ απο το 2009 
και αναμζνεται να αυξθκοφν πανω από 6 φορζσ από το 2015 μζχρι 
2020 

 

Σχεδόν το 94% των επιχειριςεων πιςτεφουν οτι θ 

αςφάλεια είναι μεγαλφτερθ ςτισ υπθρεςίεσ μζςω 

cloud, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ERPs. 
 
 

TechnoUSA,  
Facts and Trends in 2017 © 

 

Ζνα 44% των επιχειριςεων, κυρίωσ μεςαίεσ και 

μικρζσ, που μεταφζρονται ςε λφςεισ cloud ERP 

παρατθροφν εξοικονόμθςθ άνω του 80% και 

μοναδικι ευελιξία.  
 

Panorama Consulting Solutions,   
2016 ERP Report © 
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Το Cloud κερδίηει ζδαφοσ δραματικά … 

ςυνεχίηει να αυξάνεται με διψιφιουσ 

ρυκμοφσ … προτιμάται από ιδιωτικά data 

centers και πρόςλθψθ ειδικοφ ΙΤ 

προςωπικοφ … Ζξοδα για υπθρεςίεσ 

Outsourcing κα μετακυλιςουν ςτο cloud ϊσ 

τθ μόνθ οδό προσ τθν ‘ψθφιακι 

μεταμόρφωςθ’ … 
IT CANDOR 

The 2025 Enterprise computing forecast © 

 
 

83% των επιχειριςεων κα είναι ςτο Cloud 

μζχρι το 2020. Επενδφςεισ ςτο cloud για το 
2018 προβλζπονται ςτα $3.5M. 30% του 
προχπολογιςμοφ IT...  
 
Μζςοσ όροσ επενδφςεων ςτο cloud 
computing κα κυμαίνεται ςτα $2.2M το 2018, 
εναντι $1.6M το 2016. 

 
Forbes, 2018 © 

 

 
 
73% of all organizations have at least one application or a portion of their 
infrastructure in the cloud. 15% of enterprises intend to adopt cloud apps 
and platforms in the next twelve months 

Forbes, 2018 © 

 

 
ITCandor The 2025 enterprise computing forecast © 

 

 

66% των επαγγελματιϊν IT υποςτθρίηουν ότι θ 

αςφάλεια είναι θ πρϊτθ προτεραιότθτα ςτθν 

cloud ςτρατθγικι τουσ. Ακολουκοφν ςυμμόρφωςθ 

ςε διατάξεισ ςχετικζσ με τισ πλατφόρμεσ cloud 

(60%), ζμπειρο προςωπικό (55%), προςωπικά 

δεδομζνα (57%) και κόςτοσ (40%)  

 
LOGICMONITOR’S CLOUD VISION 2020 © 
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Σηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δηαρεηξηζηνύλ 

δεδνκέλα ζσξεπκέλα ζην ιαβύξηλζν ησλ 

δηαδηθαζηώλ ηνπο, νη επηρεηξήζεηο 

παξαπνλνύληαη γηα θαθή πνηόηεηα ηειηθήο 

πιεξνθόξεζεο πνπ νδεγεί ζε ιάζνο 

ελέξγεηεο θη αδπλακία επηθνηδνκεηηθήο θη 

επαξθνύο αμηνπνίεζήο ηεο, γηα ηε ιήςε 

ζσζηώλ απνθάζεσλ.  

 
 

Τα Clusters παξέρνπλ έμππλεο λέεο 

ηερλνινγηθέο δπλαηόηεηεο πνπ εκπλένπλ λα 

αθνκνηώζεηε ηηο αιιαγέο θαη λα αλαπηύμεηε 

ηαρύηεηα θη επειημία. 
 

 
Με ζύγρξνλε, θαηλνηόκα ηερλνινγία, πξνεγκέλε 
ιεηηνπξγηθόηεηα θαη απιέο θηιηθέο δηαδηθαζίεο, ηα 

Clusters επηηαρύλνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ 
δεδνκέλσλ κε έμππλνπο κεραληζκνύο πνπ ηα 
νξγαλώλνπλ απνηειεζκαηηθά θαη εμαιείθνπλ ηελ 
ζπκθόξεζε ηνπο. Με ηα workflows αλαπηύζζνπλ 
θαη βειηηώλνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ρξεζηώλ θαη 
παξάγνπλ αζθαιή θαη ρξήζηκε πιεξνθνξία από 
ζπλδπαζκέλα δεδνκέλα πνπ εζηηάδνπλ ζηηο 
πξνηεξαηόηεηεο θαη ηε βέιηηζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 

 
 

 
 
 
 
Ο κεγάινο όγθνο δεδνκέλσλ δεκηνπξγεί πνιππινθόηεηα 
θη απαηηεί ρξόλν θαη θόζηνο γηα ηε ζπιινγή, νξγάλσζε 
θαη αλάιπζή ηνπο κε ζθνπό ηε βέιηηζηε αμηνπνηήζή ηνπο 
ζηε ιήςε ζσζηώλ επηρεηξεκαηηθώλ απνθάζεσλ.  
 

Με ηα Clusters ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 

από όια ηα ζεκεία ηεο επηρείξεζεο, νξγαλώλνληαη απηόκαηα κε 
απιέο θηλήζεηο θη ειάρηζηεο ρεηξνθίλεηεο δηαδηθαζίεο θαη κπνξνύλ 
λα αλαιπζνύλ εύθνια θαη απνηειεζκαηηθά. 

 

Οη πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο δπζθνιεύνπλ ηελ 
παξαγσγηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη πεξηνξίδνπλ 
ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα. 
 

Με ηα Clusters νη δηαδηθαζίεο είλαη επέιηθηεο θη απιέο, κε 

machine learning γηα ηελ απνθπγή ιαζώλ θαη βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο. Οη ρξήζηεο απνιακβάλνπλ δπλαηά εξγαιεία 
δηαρείξηζεο πόξσλ πνπ εμαιείθνπλ ηελ πνιππινθόηεηα θαη ηνπο 

θαζνδεγνύλ εύθνια ζηηο δηαδηθαζίεο.  
 
Πεξηνξηζκέλε πιεξνθνξία πνπ ζπρλά 
απνπξνζαλαηνιίδεη δε δίλεη ζσζηή εηθόλα ηεο 
επηρείξεζεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 
 

Με ηα Clusters ε πιεξνθνξία νξγαλώλεηαη κε analytics πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα απνθεύγνπλ παξαπιαλήζεηο, λα 
πξνβιέπνπλ ηηο πξνβιεκαηηθεο δηαδηθαζίεο, λα βειηηώλνπλ ηε 
δηαρεηξηζηηθή ηνπο απόδνζε θαη λα αληηκεησπίδνπλ κε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηελ αγνξά θαη ηνλ αληαγσληζκό.  
 
Με μεπεξαζκέλα ζπζηήκαηα, ε επηρείξεζε είλαη δύζθνιν 
λα αλαπηύμεη ηελ απαξαίηεηε ηθαλόηεηα θαη ηαρύηεηα 
ζηηο αιιαγέο. 
 

Με ηα Clusters νη ρξήζηεο απνιακβάλνπλ κηα κνλαδηθή εκπεηξία 

γξήγνξεο θαη παξαγσγηθήο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο, κε έμππλα 
κνληέια ζπλεξγαζίαο θαη ζπλερείο βειηηώζεηο ησλ δηαδηθαζηώλ, 
ώζηε λα πξνζαξκόδνληαη θαη λα απνδίδνπλ γξεγνξόηεξα θη 
απνηειεζκαηηθόηεξα ζηηο πξνθιήζεηο ησλ εζσηεξηθώλ θη 
εμσηεξηθώλ αγνξώλ.  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

ςτθν επιχείρθςθ για 

και είναι  
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Πλεονεκηήμαηα Clusters 

  
Χξεζηηθή Εκπεηξία 
Αλαθαιύςηε ηελ έμππλε απιόηεηα 

ησλ Clusters κε ηνπο πξνεγκέλνπο 

κεραληζκνύο πνπ επηηαρύλνπλ ηελ 

ςεθηαθή κεηάβαζε θαη θάλνπλ ηελ 

θαζεκεξηλή εξγαζία εύθνιε, 

γξήγνξε θη αζθαιή. Γλζνπζηαζηείηε 

κε ηελ απιή πιεξόηεηα πνπ 

πεξηβάιιεη ην ζύλνιν ησλ 

δηαδηθαζηώλ ζαο κέζα ζε έλα θηιηθό 

πεξηβάιινλ. 

 

 
Πιεξόηεηα θη Επεθηαζηκόηεηα  
Συνδυάςτε διαφορετικά δεδομζνα 
κάτω από μια μοναδικι ομπρζλα ςτο 
cloud για να ελζγχετε απόλυτα τθ 
ροι των δραςτθριοτιτων ςασ ςτο 
ςφνολο τθσ και να επεκτείνεςτε 
γριγορα και άμεςα. Τα Clusters 
καλφπτουν πλιρωσ τισ ανάγκεσ ςασ 
ςτθν οικονομικι, εμπορικι και 
λογιςτικι ςασ διαχείριςθ, όπωσ και 
ςτθν κοςτολόγθςθ και τθν 
παραγωγι. 

 

 

  
Πξνζβαζηκόηεηα  
Διαχειριςτείτε ζνα περίπλοκο δίκτυο 
διαδικαςίων με μια μοναδικι 
ανοικτι πλατφόρμα. Όχι πλζον χάοσ 
και κακυςτεριςεισ.  
Τα Clusters προςαρμόηονται ςτισ 
διαδικαςίεσ ςασ και ζχουν εφκολθ κι 
άμεςθ πρόςβαςθ από παντοφ. 
Γεφυρϊνουν και ενοποιοφν 
δεδομζνα ςε ςυνεχι, real-time 
πλθροφόρθςθ οπουδιποτε 
βρίςκεςτε μζςα ςτο internet. 
 

 
Δηαρείξηζε δεδνκέλσλ  
Μεταβάλετε κι αξιοποιιςτε μεγάλο 
όγκο δεδομζνων. Όχι πλζον εντροπία 
διάχυτων δεδομζνων. Αντλιςτε 
δεδομζνα από διάφορεσ πθγζσ και 
απολαφςτε χριςιμθ πλθροφορία ςε 
πραγματικό χρόνο. Ελζγξτε και 
μοιραςτείτε τθ ςε όλα τα επίπεδα 
από τθν βάςθ ωσ τθν κορυφι, με 
κοινζσ διαδικαςίεσ και χωρίσ 
πολλαπλζσ ςυναλλαγζσ. 
 

 
Σπλεξγαζία 

Φζρτε τουσ χριςτεσ πιο κοντά, 
οργανϊςτε και αυτοματοποιιςτε τθ 
ςυνεργαςία τουσ μζςω δυναμικϊν 
workflows. Διαχειριςτείτε εκκρεμείσ 
δράςεισ,  follow up, ανακζςεισ 
εργαςιϊν  και τθν πρόοδό τουσ, με 
ειδοποιιςεισ για ςθμαντικζσ 
ενζργειεσ ϊςτε να παραδίδετε 
εγκαίρωσ και με ακρίβεια. Συνδζςτε 
τουσ ςυνεργάτεσ και κάνετζ τουσ 
κοινωνοφσ ςτθ λιψθ αποφάςεων. 
 

 

 

  
Πξνζαξκνζηηθόηεηα 
Παραμετροποιιςετε τα Clusters ϊςτε 
να προςαρμόηονται ιδανικά ςτισ 
ανάγκεσ ςασ και να υποςτθρίηουν 
τθν επιχείρθςι ςασ ανεξάρτθτα από 
το αντικείμενο και μζγεκόσ τθσ. 
Γριγορα, απλά, και οικονομικά! 
Αξιοποιιςτε τθ μοναδικι ευελιξία 
και τθν καινοτομία του ςυςτιματοσ 
και αναπτφξτε το δικό ςασ Clusters. 
Για το τϊρα και για το μζλλον τθσ 
επιχείρθςισ ςασ! 
 

  
Αζθάιεηα 
Με τα Clusters είςτε αςφαλείσ. Για 
τθν λειτουργία τουσ και για τθν 
αποκικευςθ των δεδομζνων ςασ 
αξιοποιοφνται προθγμζνεσ public 
cloud πλατφόρμεσ όπωσ Microsoft 
Azure.  
Με κλιμακωμζνα επίπεδα χριςθσ, τα 
Clusters προςδιορίηουν δικαιϊματα 
πρόςβαςθσ των χρθςτϊν ςε 
ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ.  
 
 

  
Σπλερήο Αλαβάζκηζε 
Στθν Ergon Iris, οι Cloud λφςεισ 

μασ αναβακμίηονται ςυνεχϊσ.  

 

Η ςυντιρθςθ των Clusters με νζεσ 

εκδόςεισ περιλαμβάνεται ςτο 

ετιςιο κόςτοσ ςυνδρομισ και 

γίνεται αυτόματα για όλουσ τουσ 

χριςτεσ μασ. 

 
 

 
Οηθνλνκία 
Μειϊςτε τα κόςτθ ςασ ςε 
hardware και software με το 
ςφςτθμα ‘pay-as-you-go’ των 
Clusters. Πλθρϊνετε και 
ανανεϊνετε μόνο τθν ετιςια 
ςυνδρομι χριςθσ τθσ 
εφαρμογισ.  
 
Είναι οικονομικό γιατί απαιτεί 
μόνο μια Internet ςφνδεςθ! 
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Clusters ERP 
 

 

Σφγχρονο, ευζλικτο, αςφαλζσ 

 
 

Το Clusters ERP είναι ζνα ολοκλθρωμζνο 
ERP ςφςτθμα ςτο cloud, με μοναδικζσ 
λειτουργίεσ παράλλθλου cost control  και 
άμεςθ ςυνεργαςία με τα Clusters CRM 
και Clusters BPM.  
 
Πεξηιακβάλεη …. 

 
 

 

 

 

 

 Οικονομική Διασείπιζη & Λογιζηική  

Γεληθή Λνγηζηηθή, Γζνδα – Γμνδα, Δηαρείξηζε Γηζπξάμεσλ – 

Πιεξσκώλ, Τξαπεδώλ θαη Πηζησηηθώλ Καξηώλ, Δηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξόηππα, Κνζηνινγηθή Δηαρείξηζε, Γλνπνηεκέλα 

Απνηειέζκαηα, Πνιιαπιέο Γηαηξίεο 

 

 Ππομήθειερ, Πωλήζειρ 

Από πξνζθνξέο κέρξη Τηκνιόγεζε, κε εύθνινπο 

απηνκαηηζκνύο. Πειάηεο/Πξνκεζεπηέο, Πηζησηέο,/Φξεώζηεο, 

Φνλδξηθή/Ληαληθή Πώιεζε/Αγνξά, Πνιιαπιά λνκίζκαηα, 

Τηκνινγηαθέο Πνιηηηθέο, Πνιιαπιέο Μνλάδεο θαη Πόξνη, 

Κνζηνινγηθή Δηαρείξηζε. Γλαηηθή ιηαληθή (POS). 
 

 Διασείπιζη αποθήκηρ  

Πνιιαπιέο & Απεξηόξηζηεο Μνλάδεο/ Απνζήθεο/ 

Υπνθαηαζηήκαηα, Πνιιαπέο ζέζεηο απνζήθεπζεο, 3D 

Δηαρείξηζε Γηδώλ (Φξώκα, Βάξνο, Μέγεζνο, Παξηίδεο 

θιπ.), Serial Numbers, Groups Γηδώλ, Υπεξεζίεο, Χεπδνείδε 
 

 Διασείπιζη παπαγωγήρ  

Δηαρείξηζε Πξώησλ Υιώλ, Παξαγσγή, Σπληαγέο, 

Καηαλνκή Λεηηνπξγηθώλ Γμόδσλ, Κνζηνιόγεζε 

Παξαγσγήο  
 

 Διασείπιζη ανθπώπινος δςναμικού  
 

 Διασείπιζη κπαηήζεων  

Γηα εηαηξίεο Φηινμελίαο, Κέληξα επεμίαο, Γπκλαζηήξηα θιπ.) 

κε εύθνιεο θη έμππλεο δηαδηθαζίεο θξαηήζεσλ, check-in θαη 

check-out, εμηξά ππεξεζίεο, απηνκαηηζκνί back office.  
 

 Κοζηολόγηζη  

Κνζηνινγηθή Δηαρείξηζε Μνλάδσλ,Έξγσλ, 

Υπνθαηαζηεκάησλ θαη Κέληξσλ Κόζηνπο/ θάζεσλ, 

ηκεκάησλ θιπ. απηόκαηα ρσξίο δηπινθαηαρσξήζεηο.  

 

 Mobility  

Πξόζβαζε ζε ERP πιεξνθόξεζε θη από mobiles 

 

 Σςνεπγαζία με Clusters CRM & BPM 

 

Με τθ  

Business Intelligence  
υποςτθρίηει ςφνδεςθ  
δεδομζνων με όλα τα 
modules και ςυνεργαςία  
ΚΑΙ με πλθροφοριακά  
ςυςτιματα τρίτων ςε ενιαίο 
περιβάλλον προβολϊν και εκκζςεων 
με dashboards, screens και reports 
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Clusters CRM 
 

 

Εφχρθςτο, απλό, γριγορο 

 
 
Το Clusters CRM είναι ζνα ιςχυρό 
εργαλείο διαχείριςθσ ςυναλλαςςομζνων 
που ςυνεργάηεται πλιρωσ με το Clusters 
ERP, χωρίσ διπλοκαταχωρίςεισ 
 
Πεξηιακβάλεη… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Πελάηερ, ππομηθεςηέρ, ζςνεπγάηερ κ.ο.κ. 

Γπαθέο, πνιιαπιέο δηεπζύλζεηο, απνζηνιή mails 

 

 Απσειοθέηηζη απσείων, εγγπάθων, εικόνων  

γηα θάζε ζπλαιιαζζόκελν 

 

 Διασείπιζη πποζθοπών και ζςμβάζεων  

ζε επίπεδν ζπλαιιαζζόκελνπ ή/θαη επηρείξεζεο 

 

 Εύκολη και γπήγοπη αξιολόγηζη (rating) 

γηα θάζε ζπλαιιαζζόκελν  

 

 Mobility  

πξόζβαζε ζηηο CRM ιεηηνπξγίεο θη από mobiles  

 

 Σςνεπγαζία με Clusters BPM 

Workflows, δξάζεηο θαη follow-ups ελεξγεηώλ . 

Σπλεξγαζία θη Αλαζέζεηο εξγαζηώλ ζε 

ππεπζύλνπο.  Ιζηνξηθό εμέιημεο δξάζεσλ θαη 

εξγαζηώλ πσιήζεσλ 

 

 Σςνεπγαζία με Clusters ERP 

Real-time, άκεζε ελεκέξσζε δεδνκέλσλ 

(νηθνλνκηθά, ινγηζηηθά, Απνζήθε, Παξαγσγή) 

ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ. Σηαηηζηηθά, 

γξαθήκαηα, αλαιπηηθνη πίλαθεο. 
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Clusters BPM 
 

 

Καινοτόμο, Αποδοτικό, Αςφαλζσ 

 
 
Το Clusters BPM είναι ζνα μοναδικό 
εργαλείο διαχείριςθσ επιχειρθςιακϊν 
διαδικαςιϊν (business processes) που 
ςυνεργάηεται πλιρωσ με το Clusters ERP 
και Clusters CRM  
 
Πεξηιακβάλεη… 
 

 

 

 Τεσνολογία Workflows  

 

 Οπγάνωζη επισειπηζιακών διαδικαζιών  

απνδνηηθή ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο επηρείξεζεο  

 

 Διασείπιζη δπάζεων  

Τόζν ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

(επθαηξίεο, πξνζθνξέο, ζπκβάζεηο, δηαπξαγκαηεύζεηο 

θιπ) όζν θαη ζηηο ελδν-επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο 

(ζπζθέςεηο, εξγαζίεο ππνδνκήο, παξαγσγή θιπ) 

 

 Αναθέζειρ  

ζε ππεύζπλνπο ζπλεξγάηεο, κέζσ follow-ups 

 

 Ππόοδορ δπάζεων  

αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο (εθθξεκήο, επηιπκέλε, άθπξε 

θιπ), βάζεη workflow, κέζσ follow-ups 

 

 Σσόλια και λοιπέρ πληποθοπίερ  

θαηαγξαθή πξόζζεηεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο 

(ζρόιηα, ζρεηηθά έγγξαθα, εηθόλεο θιπ) 

 

 Πποζωπικό Ημεπολόγιο – Agenda  

όπνπ θάζε ρξήζηεο ελεκεξώλεηαη γηα ηηο δξάζεηο πνπ 

ηνπ έρνπλ αλαηεζεί (ηη, πόηε, πνύ) 

 

 Mobility  

πξόζβαζε ζηηο BPM ιεηηνπξγίεο θη από mobiles  

 

 Σςνεπγαζία με Clusters ERP & Clusters CRM 
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Η ERGON IRIS έρεη πάλσ από 30 ρξόληα 

εκπεηξίαο ζηελ αλάπηπμε software. Η απνθιεηζηηθή 

ζεηξά πξντόλησλ καο είλαη software πςειήο 

πνηόηεηαο, ηερλνινγηώλ αηρκήο γηα εηαηξίεο θαη 

νξγαληζκνύο ηνπ ηδησηηθνύ θαη δεκνζίνπ ηνκέα.  

 

Σηελ ηζηνξία καο έρνπκε πάλσ από 10.000 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηθνλνπνηεκέλνπο πειάηεο ζηελ 

Γιιάδα θαη ην Γμσηεξηθό.  

 

Η νκάδα εηδηθώλ θαη ζπλεξγαηώλ καο απνηειείηαη 

από εμαίξεηνπο επαγγεικαηίεο θαη επηζηήκνλεο κε 

πνιπεηή εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζηελ αλάιπζε, 

αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε software ώζηε λα 

εγγπώληαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ.  

 

Τν όπαμά καο είλαη λα δίλνπκε επηρεηξεκαηηθή αμία 

ζηνπs πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο καο κε ζπλέπεηα θαη 

ζηαζεξόηεηα ώζηε λα βειηηώλνληαη θαη λα 

αλαπηύζζνληαη καδί καο! 

 

Η αποζηολή καο είλαη Σπλερήο Καηλνηνκία, 

Αμηνπηζηία θαη Γπηηπρία γηα ηνπο Πειάηεο καο. 

 

ERGON IRIS 

www.iris.gr 

info@iris.gr 

http://www.iris.gr/
mailto:info@iris.gr
mailto:info@iris.gr

