
… χρησιμοποιεί ένα 
παραδοσιακό ERP

Προτού φύγεις από το γραφείο το 
απόγευμα, ελέγχεις ξανά τα mails 
σου και βρίσκεις ένα μήνυμα από 
τον διευθυντή σου. Αύριο, νωρίς το 
πρωί θα γίνει ένα έκτακτο meeting. 
Πρέπει να παρουσιάσεις μια έκθεση 
προόδου του project που έχεις 
αναλάβει.

Πρέπει να φύγεις από το γραφείο 
για να πάρεις την κόρη σου από το 
σχολείο, αλλά θα πρέπει να 
επιστρέψεις στο γραφείο για να 
ετοιμάσεις την παρουσίαση.

… χρησιμοποιεί το
Clusters ERP

Ενώ δουλεύεις, το απόγευμα, 
λαμβάνεις στο Clusters μια 
ειδοποίηση από τον διευθυντή σου 
σχετικά με ένα έκτακτο meeting 
αύριο, νωρίς το πρωί. Πρέπει να 
παρουσιάσεις μια έκθεση προόδου 
του project που έχεις αναλάβει.

Πρέπει να φύγεις από το γραφείο 
για να πάρεις την κόρη σου από το 
σχολείο, αλλά δεν ανησυχείς γιατί 
μπορείς να δουλέψεις την 
παρουσίαση από το σπίτι. Απλά θα 
ανοίξεις το Clusters για να πάρεις 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 

Με ένα παραδοσιακό ERP Με το Clusters ERP

Είσαι Project Manager σε μια επιχείρηση που …
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Είναι 19.30 και μόλις
επέστρεψες στο γραφείο,  

αφού άφησες την κόρη σου 
στο σπίτι και καθυστέρησες με την 
κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Ξεκινάς να οργανώσεις τη δουλειά 
σου και να συλλέξεις όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες από το 
ERP. 

Πρέπει να βρεις τα στοιχεία που 
αφορούν το project σου, αλλά 
καταλαβαίνεις ότι λείπουν κάποια 
δεδομένα σχετικά με μια πρόσφατη 
προμήθεια υλικών που δεν έχουν 
ακόμη ενημερωθεί.  Καλείς τον 
συνάδελφό σου, αλλά έχει φύγει 
από το γραφείο, οπότε του στέλνεις 
ένα μήνυμα.

Είναι 18.00 και είσαι στο σπίτι.
Μετά από ένα σύντομο
διάλειμμα με την οικογένεια, 
τώρα πρέπει να ξεκινήσεις την 
προετοιμασία της παρουσίασης.  

Δεν αγχώνεσαι γιατί με το 
Clusters  έχεις άμεση πρόσβαση 
όχι μόνο στα δεδομένα του 

project σου, αλλά και σε άλλα 
χρήσιμα σχετικά στοιχεία από το 
λογιστήριο, τις προμήθειες, την 
κοστολόγηση, το CRM και το BPM.

Επιπλέον, με το Clusters μπορείς να 
συνεργαστείς απευθείας με τους 
συναδέλφους σου, είτε είναι στο 
γραφείο, είτε αλλού, για τυχόν 
διευκρινίσεις που θα χρειαστείς.
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Είναι 22.00, είσαι ακόμα στο γραφείο 
κι ο συνάδελφός σου σε ενημερώνει 
ότι δεν θα μπορέσει να σε 
εξυπηρετήσει παρά μόνο αύριο
το πρωί στο γραφείο, γιατί δεν
έχει πρόσβαση στα δεδομένα
του από το σπίτι.

Ξαφνικά αντιλαμβάνεσαι ότι          
χρειάζεσαι κι άλλα στοιχεία

από το λογιστήριο κι από το HR. 
Στέλνεις μηνύματα στους 
συναδέλφους σου να είναι αύριο 
νωρίς το πρωί στο γραφείο για να 
βοηθήσουν. Στο μεταξύ, συλλέγεις 
όσες πληροφορίες μπορείς από Excel 
αρχεία, από σημειώσεις κι από το ERP.
Αφού δεν κατάφερες να τελειώσεις, 
φεύγεις για το σπίτι ανησυχώντας αν 
θα καταφέρεις να ετοιμαστείς έγκαιρα 
για το meeting.

Κατά τις 19.30 έχεις ήδη 
συλλέξει από το λογιστήριο, 

τις           τις προμήθειες, το HR κλπ του 
Clusters, όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
σχετικά με το κόστος, τις πληρωμές και 
τα άλλα έξοδα του project σου.

Μέσω του Clusters και 
οι συνάδελφοί σου, 
από όπου κι αν 
βρίσκονται, σε βοηθούν

με σχόλια, διευκρινίσεις, σου 
στέλνουν εικόνες, αρχεία κι άλλες 
λεπτομέρειες.

Για να βελτιώσεις την παρουσίασή 
σου, βρίσκεις στο Clusters κι 
ενσωματώνεις και μια σειρά από 
χρήσιμα γραφήματα και data analytics.

Είναι 21.00 κι έχεις τελειώσει. 
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Είναι 7.00 το πρωί της επόμενης 
μέρας και μόλις έφτασες στο 
γραφείο. Είσαι κουρασμένος, 
αγχωμένος και στεναχωριέσαι που 
δεν πρόλαβες να χαιρετίσεις τα 
παιδιά σου.

Οι συνάδελφοί σου δεν 
ήρθαν ακόμα και είσαι 
πια σίγουρος ότι δεν 
θα τα καταφέρεις με 
την παρουσίαση.

Η ώρα περνάει και τελικά 10 λεπτά 
πριν το meeting , έχεις όλα τα 
δεδομένα στα χέρια σου. Πρέπει να 
τα ενσωματώσεις στην παρουσίασή 
σου.

Στις 8.00 το πρωί φτάνεις στο 
γραφείο, ξεκούραστος και 
ικανοποιημένος με την παρουσίαση 
που ετοίμασες. Είναι πλήρης και 
ουσιαστική.

Πρόσθεσες μάλιστα και
επιπλέον στοιχεία για 
τον προγραμματισμό του    
project σου και τώρα πια 
είσαι απόλυτα βέβαιος 
ότι η παρουσίασή σου θα 
ικανοποιήσει τους ανώτερούς σου 
και θα τους βοηθήσει στη λήψη 
αποτελεσματικών αποφάσεων.

Είσαι έτοιμος για το meeting.
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Συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις χρόνο 
να συμπληρώσεις τα analytics που 
ήθελες για την παρουσίαση και να 
ελέγξεις την ορθότητα και την 
ακρίβεια των στοιχείων. 

Η παρουσίασή σου είναι φτωχή και 
τα στοιχεία που έδωσες είναι 
πιθανόν αναξιόπιστα. 
Νιώθεις 
απογοητευμένος 
κι ανασφαλής με 
την ποιότητα και το αποτέλεσμα της 
δουλειάς σου.

Νιώθεις κι άσχημα που 
παραμέλησες την οικογένειά σου… 

Το Clusters σου εξοικονόμησε χρόνο 
και κόπο. Σε βοήθησε να 
συνεργαστείς αποτελεσματικά με 
τους συναδέλφους σου 
εξ’αποστάσεως, να φιλτράρεις 
εύκολα τα δεδομένα από 
διαφορετικές πηγές και να 
ετοιμάσεις μια αξιόπιστη και 
χρήσιμη παρουσίαση του project 
σου, γρήγορα, έγκαιρα και... από το 
σπίτι σου.

Στο meeting νιώθεις αυτοπεποίθηση 
και είσαι απόλυτα 
ικανοποιημένος με
την απόδοσή σου. 
Οι ανώτεροί σου
απέκτησαν πλήρη κι ακριβή εικόνα 
του project σου και είναι έτοιμοι να 
πάρουν αποφάσεις. 
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