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Η Βηνκεραλία Τνπξηζκνύ είλαη πειαηνθεληξηθή θαη 

εμαηξεηηθά αληαγωληζηηθή. Ξελνδνρεία, B&Bs θαη άιια 

θαηαιύκαηα επεμεξγάδνληαη κεγάιν όγθν δεδνκέλωλ γηα 

θξαηήζεηο, marketing & ιεηηνπξγία, ζπκπεξηθνξά πειαηώλ, 

πξνζθνξέο θαη παθέηα. Νέεο ηερλνινγίεο 3εο γεληάο όπωο 

Κηλεηά, Cloud, Επηρεηξεκαηηθή λνεκνζύλε θη έμππλεο 

ιύζεηο ERP & CRM δηαρεηξίδνληαη δεδνκέλα από front & 

back office, ειέγρνπλ θαλάιηα πειαηώλ θαη θξαηήζεωλ, 

αμηνπνηνύλ δείθηεο, πξνζαξκόδνληαη γξήγνξα ζε αιιαγέο 

θαη βειηηζηνπνηνύλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

επηρεηξεκαηηθώλ ζηόρσλ 

 

Απνγεηώζηε ηελ ηνπξηζηηθή ζαο επηρείξεζε κε ηε κνλαδηθή πιαηθόξκα Clusters Cloud πνπ 

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

Λύζηε ηα πξνβιήκαηα & απμήζηε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα δνπιεύνληαο πηό έμππλα, νρη πην δύζθνια! 

Με ηε λέα, νινθιεξωκέλε θη έηνηκε γηα ρξήζε ιύζε πνπ ελζωκαηώλεη Γηαρείξηζε Front Office, ERP, CRM, BPM, 

Mobility, Data Analytics ζε εληαία πιαηθόξκα, θαηαξγεί πνιιαπιέο δηαδηθαζίεο, δηεπθνιύλεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία, παξαθνινπζεί πειάηεο,πξνκεζεπηέο, θξαηήζεηο, κάξθεηηλγθ, νηθνλνκηθά, ινγηζηηθά, πξνκήζεηεο, απνζήθεο 

θιπ. Με 24/7 πξόζβαζε από νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη ζπζθεπή, γξήγνξα θη απνδνηηθά, παξέρεη εηθόλα 360o ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν γηα ηελ επηρείξεζή ζαο ζην cloud: κε ην Clusters γηα ηνλ Τνπξηζκό! 
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Δίηε είζηε μελνδνρεηαθή αιπζίδα, resort, B&B ή άιιν είδνο 

επηρείξεζεο θαηαιπκάηωλ, κηθξή, κεζαία ή κεγάιε, ηώξα 

έρεηε κία ζύγρξνλε, έμππλε Cloud ιύζε πνπ ελζωκαηώλεη 

εκπεηξία 30 εηώλ & ρηιηάδωλ πειαηώλ ζε κηά κνλαδηθή 

νκπξέιια γηα δηαρείξηζε πνιιαπιώλ κνλάδωλ, front & 

back office ζπλδπαζκό, κείωζε θόζηνπο, βειηηζηνπνίεζε 

δηαδηθαζηώλ & ππεξεζηώλ ζε πειάηεο, άκεζε αληαπόθξηζε 

θαη πιήξε έιεγρν γηα ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζήο ζαο ... 

ην Clusters!  

Σφγχρονο  Απλό 

Mobile Γρήγορο 
 

 

Cloud Software  

πνπ ζπλδπάδεη 

Τν Clusters είλαη γξήγνξν, πξνζαξκόζηκν, mobile θη 

έηνηκν λα ηαηξηάζεη ζην κέγεζνο θαη ηηο αλάγθεο ζαο! 

 

On Premise 

On Web 

 

 

 Front Office 

 Back Office 

 Πειαηεηαθέο Σρέζεηο 

 Πξνκήζεηεο & Απνζήθεο 

 Οηθνλνκηθά & Λνγηζηηθά 

 BPM Workflows 

 Data Analytics 

Οια ζε έλα! 
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Σπλδπαζκόο Front & Back Office  

Καλάιηα θξαηήζεωλ από άθημε κέρξη αλαρώξεζε ζε εκεξνιόγην, 

άκεζε ελεκέξωζε back office. Απηόκαηεο θαηαρωξήζεηο, πνιιαπιέο 

κέζνδνη πιεξωκώλ & λνκίζκαηα, επέιηθηα ζελάξηα πνιηηηθήο ηηκώλ. 

Φσξίο δηπινθαηαρσξήζεηο ζε ERP & CRM.  

Πειαηεηαθέο Σρέζεηο 

Οξγάλωζε πειαηώλ, ζπλεξγαηώλ & πξνκεζεπηώλ. Ιζηνξηθό θαη 

follow up ζπλεξγαζίαο, ραξαθηεξηζηηθά & απαηηήζεηο πειαηώλ, 

άκεζε επηθνηλωλία κέζω e-mails, ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο.  

Πξνκήζεηεο & Απνζέκαηα 

Ιρλειάηεζε απνζεκάηωλ ζε πνιιαπιέο απνζήθεο, ζύλζεηα 

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

serial numbers, POS, barcodes & QRs, κείωζε θύξαο & δεκίαο. 

 

 Front & Back Office 

 Πελατειακέσ Σχέςεισ 

 Προμήθειεσ & Αποθέματα 

 Διαχείριςη Αποθηκϊν 

 Οικονομικά & Λογιςτικά 

 Συνταγέσ Υλικϊν - Υπηρεςιϊν 

 Equipment Management 

 Workflows 

 Data Analytics & Reports 

 

Λειτουργίεσ του Clusters  

 

Οη Top must ιεηηνπξγίεο software ζηνλ Τνπξηζκό!  
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Δηαρείξηζε Απνζεθώλ 

Πνιιαπιέο κνλάδεο & απνζήθεο, 

απνζέκαηα, απνηίκεζε, πξνκήζεηεο γηα 

bars, εζηηαηόξηα, θέληξα επεμίαο θιπ, 

POS, barcodes, QRs, serial numbers,θιπ. 

Οηθνλνκηθά & Λνγηζηηθά 

Παξαθνινύζεζε νηθνλνκηθώλ θαη 

ινγηζηηθήο κε απηόκαηεο δηαδηθαζίεο, 

ρωξίο δηπιέο θαηαρωξήζεηο από  Front ζε 

Back office. Μείωζε ρξόλνπ, θόζηνπο θαη 

αζθάιεηα. 

Σπληαγέο Υιηθώλ & Υπεξεζηώλ 

Γηαρείξηζε «ζπληαγώλ» πξνηόληωλ κπάξ, 

εζηηαηνξηωλ, ζπα θιπ αλα κνλάδα, θέληξν 

θόζηνπο, δηαζεζηκόηεηα, ελζωκάηωζε 

γεληθώλ εμόδωλ, θνζηνιόγεζε. 

 

Δηαρείξηζε εμνπιηζκνύ 

Παξαθνινύζεζε ηεο ρξήζεο, επηζθεπώλ 

θαη ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ, ηζηνξηθό 

κε alerts γηα έιεγρν δηαζεζηκόηεηαο & 

ζωζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

Workflows & Αλάζεζε ελεξγεηώλ 

Κνηλή δηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκόο 

ελεξγεηώλ, εγγξάθωλ, πξνγξακκαηηζκνύ 

από νπνηαδήπνηε ζπζθεπή, ζπλερήο 

ζπλεξγαζία, άκεζε αληαπόθξηζε, αλάζεζε 

ελεξγεηώλ, επίιπζε ζεκάηωλ. 

Data Analytics & Reporting 

Βέιηηζηε νπηηθνπνηεκέλε πιεξνθόξεζε, 

360ν απεηθόληζε, βειηηζηνπνίεζε 

απνδνηηθόηεηαο, ππεξεζηώλ, απνθάζεωλ. 
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Πιήξεο & Επεθηάζηκν  
 

Οηθνλνκία 
 

Αζθάιεηα 
 

Απόδνζε 
 

Σπλεξγαζία 
 

Πξνζαξκνζηηθόηεηα 
 

Σπλερήο Αλαβάζκηζε 

 

Πξνζβαζηκόηεηα  

 

Το Clusters δθμιουργεί 

αςφαλι και απεριόριςτα 

κανάλια επικοινωνίασ 

μεταξφ προςωπικοφ του 

front & back office κάτω από 

ενιαία πλατφόρμα και 

μοιράηει πολφτιμθ ςε 

πραγματικό χρόνο 

πληροφορία 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 

Πξναξκόδεηαη 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 Τουριςμό 

 

Η ERGON IRIS έρεη πάλω από 30 ρξόληα εκπεηξίαο 

ζηελ αλάπηπμε πνηνηηθνύ, θαηλνηόκνπ software γηα 

εηαηξίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηδηωηηθνύ ηνκέα θαη πάλω 

από 10.000 εγθαηαζηάζεηο θη ηθαλνπνηεκέλνπο 

πειάηεο, ζηελ Διιάδα θαη ην Δμωηεξηθό.  

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 

Δπηηπρία γηα ηνπο πειάηεο καο. 
 

ERGON IRIS 

www.iris.gr 

info@iris.gr  

 

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

