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  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ”



Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους 
ανάπτυξης οφείλει να είναι «ανοικτή». 

H «ανοικτή επιχείρηση» χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρµοστικότητα στις 
λειτουργίες της, είναι διασυνδεδεµένη για να διαµορφώνει άµεσες συνεργασίες, 
αξιοποιεί τα στελέχη της χωρίς περιορισµούς και προσεγγίζει µε καινοτόµο τρόπο νέες 
και ευρύτερες αγορές.

Η µηχανογράφηση που υποστηρίζει αποτελεσµατικά τις λειτουργίες της «ανοικτής 
επιχείρησης» επιτρέπει την:

          • ασφαλή πρόσβαση σε δεδοµένα της επιχείρησης, από παντού
          • αυτοµατοποίηση διαδικασιών συνεργασίας µε πελάτες και προµηθευτές
          • πλήρη διασύνδεση µε άλλα συστήµατα και εφαρµογές
          • εύκολη προσαρµογή της λειτουργικότητας για άµεση ανταπόκριση σε  νέες  
             προκλήσεις της αγοράς.

Η «ανοικτή επιχείρηση» χρησιµοποιεί σύγχρονο λογισµικό µε τεχνολογίες που 
δηµιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και υποστηρίζουν αποτελεσµατικά κάθε 
επιχειρησιακό µοντέλο λειτουργίας.  

Για µια «ανοικτή επιχείρηση» και για µηχανογράφηση µε ουσιαστικά οφέλη και 
πλεονεκτήµατα, η SoftOne προτείνει µια ολοκληρωµένη σειρά από πρωτοποριακά 
προϊόντα και εφαρµογές που δηµιουργούν αξία και business αποτελέσµατα.

Ανάµεσά τους, οι Soft1 Web και Mobile εφαρµογές.

  Για µια
“ανοικτή επιχείρηση” 



Soft1 Web & Mobile apps
Οι συνθήκες διαρκώς αυξανόµενου ανταγωνισµού που αντιµετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις 
επιβάλλουν την αξιοποίηση λύσεων «επιχειρησιακής φορητότητας» για όλες τις απαιτήσεις 
εργασίας εκτός γραφείου.  

Οι νέες web και mobile εφαρµογές που διατίθενται µε την έκδοση Soft1 Open Enterprise Edition 
προσφέρουν σηµαντικές νέες δυνατότητες. Τώρα, τα στελέχη µιας επιχείρησης, σε πραγµατικό χρόνο, 
όπου κι αν βρίσκονται, έχουν στη διάθεσή τους όλα τα δεδοµένα και τις πληροφορίες που χρειάζονται 
για τις καθηµερινές εργασίες τους. Πρόκειται για λύσεις στην αιχµή της τεχνολογίας που επιτρέπουν 
την αποτελεσµατικότερη οργάνωση των λειτουργιών µιας επιχείρησης.

Μοναδικά πλεονεκτήµατα

Oι νέες εφαρµογές είναι άµεσα αξιοποιήσιµες σε µηχανογραφικές εγκαταστάσεις Soft1, ανεξάρτητα 
από το µοντέλο λειτουργίας τους (on-premise ή στο cloud). 

Όλα είναι έτοιµα για σας από τη SoftOne! Χωρίς να απαιτούνται ειδικές εγκαταστάσεις, µε κεντρικό 
έλεγχο δικαιωµάτων πρόσβασης χρηστών και µε εξαιρετικά απλές εργασίες παραµετροποίησης. 

Τα στελέχη της επιχείρησης µπορούν τώρα:
          
          • να ανταποκρίνονται πιο άµεσα στις ανάγκες των πελατών τους
          • να εκµεταλλεύονται πληροφορίες για πιο γρήγορες και σωστές αποφάσεις
          • να διεκπεραιώνουν µε πιο ευέλικτο τρόπο τις εργασίες τους.



Οι νέες web εφαρµογές λειτουργούν µε χρήση οποιουδήποτε browser και προσφέρουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης εξωτερικών χρηστών στην κεντρική µηχανογράφηση Soft1 της επιχείρησης, µέσα από ένα 
ασφαλές, αξιόπιστο και πλήρως ελεγχόµενο περιβάλλον. 

Soft1 Web εφαρµογές

Soft1 Web Report 

Με δυνατότητα προβολής όλων των διαθέσιµων εκτυπώσεων της κεντρικής µηχανογράφησης Soft1, 
η εφαρµογή µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο άµεσης ενηµέρωσης και πληροφόρησης
για τα στελέχη της επιχείρησης.  

Soft1 B2B

Η εφαρµογή απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυµούν να 
αυτοµατοποιήσουν τις διαδικασίες συνεργασίας µε 
επιχειρήσεις / πελάτες τους,  δίνοντας τους τη δυνατότητα να 
έχουν ειδική πρόσβαση στη µηχανογράφησης Soft1, έτσι 
ώστε:

         • να διαχειριστούν τις ενεργές παραγγελίες τους
         • να καταχωρήσουν νέες παραγγελίες
         • να έχουν πληροφόρηση για την οικονοµική   
            καρτέλα τους, στατιστικά ειδών, τιµοκαταλόγους κλπ.

      

Soft1 myCustomer

Οι επιχειρήσεις µπορούν τώρα µε την εφαρµογή myCustomer να 
προσφέρουν νέες σηµαντικές δυνατότητες στους πελάτες τους, 
όπως:

          • Ενηµέρωση µε email για έκδοση παραστατικών
          • Αναλυτική παρακολούθηση παραγγελιών
          • Ενηµέρωση για στοιχεία οικονοµικής καρτέλας
          • Προβολή στατιστικών στοιχείων για αγορές
          • Πρόσβαση σε τιµοκαταλόγους

 

Soft1 Web360

Με δυνατότητα ασφαλούς και αξιόπιστης web 
λειτουργίας των περισσότερων ενοτήτων της κεντρικής 
µηχανογράφησης, η εφαρµογή αποτελεί ένα εναλλακτικό 
user interface του λογισµικού Soft1 που ενισχύει την 
ευελιξία χρήσης και την αµεσότητα πρόσβασης σε 
κρίσιµους πληροφοριακούς πόρους της επιχείρησης. 



Οι νέες mobile εφαρµογές απευθύνονται σε κάθε επιχείρηση που επιθυµεί να δώσει τη δυνατότητα στα 
στελέχη της για ασφαλή και αξιόπιστη πρόσβαση σε δεδοµένα της µηχανογράφησης Soft1, ακόµη και όταν 
βρίσκονται µακριά από το γραφείο τους.

Οι εφαρµογές λειτουργούν σήµερα σε περιβάλλον Android και iOS, ενώ σύντοµα θα είναι διαθέσιµες και 
σε άλλες διαδεδοµένες πλατφόρµες. 

Soft1 Mobile εφαρµογές

Soft1 Mobile CRM

Με την εφαρµογή Soft1 mCRM τα στελέχη µιας επιχείρησης έχουν στη διάθεσή 
τους σε πραγµατικό χρόνο, όπου κι αν βρίσκονται, όλες τις πληροφορίες που 
χρειάζονται για τις καθηµερινές εργασίες και επαφές µε τους πελάτες τους.

Η εφαρµογή είναι το κατάλληλο εργαλείο για αυτοµατοποίηση των διαδικασιών 
πώλησης και υποστήριξης πελατών, επιτρέποντας στους χρήστες µέσω των 
φορητών συσκευών τους:
           
          • να αξιοποιούν άµεσα πληροφορίες 
          • να διαχειρίζονται νέες ευκαιρίες πώλησης
          • να διεκπεραιώνουν παραγγελίες και εισπράξεις
          • να ικανοποιούν αιτήµατα πελατών.

Soft1 MyPortal

Η εφαρµογή εµφανίζει τα ενεργά data gadgets που έχουν σχεδιαστεί στο Soft1 
Portal της κεντρικής µηχανογράφησης, έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν σε 
πραγµατικό χρόνο πληροφορίες για θέµατα ειδικού ενδιαφέροντος (όπως π.χ. 
ανοιχτές υποθέσεις πελατών, εισερχόµενα emails, αξία πωλήσεων ανά 
κατηγορία ειδών και χρονική περίοδο, top -10 πωλήσεις ειδών ή πελατών κλπ.).

Soft1 QuickView

Η εφαρµογή δίνει άµεσα και συνοπτικά την οικονοµική εικόνα µιας επιχείρησης, µε παρουσίαση 
µεγεθών όπως:

          Έσοδα:               Μικτό κέρδος, Πωλήσεις, Κόστος Πωληθέντων κλπ. 
          Έξοδα:             Αγορές, Υπηρεσίες, Μισθοδοσία κλπ.
          Απαιτήσεις:     Υπόλοιπα Πελατών / Χρεωστών, Αξιόγραφα Εισπρακτέα
          Υποχρεώσεις: Υπόλοιπα Προµηθευτών / Πιστωτών, Αξιόγραφα Πληρωτέα, Δάνεια κλπ. 
          Ταµείο:              Μετρητά, Πιστωτικές Κάρτες, Λογαριασµοί Καταθέσεων / Εγγυήσεων κλπ. 



Κάθε επιχείρηση µπορεί τώρα µε τις Soft1 Web & Mobile εφαρµογές να επιτύχει σηµαντική 
µείωση λειτουργικού κόστους και να ενισχύσει σηµαντικά:

          • την παραγωγικότητα των στελεχών της  
          • την αποδοτικότητα των λειτουργιών της 
          • την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών
          • το βαθµό ικανοποίησης των πελατών της.

Οφέλη για την επιχείρηση

Το business λογισµικό Soft1 διατίθεται για λειτουργία σε τοπική εγκατάσταση (on-premise), 
αλλά και ως συνδροµητική υπηρεσία στο cloud. Όλες οι Soft1 Web & Mobile εφαρµογές 
µπορούν να αξιοποιηθούν, χωρίς περιορισµούς, σε κάθε µοντέλο λειτουργίας.

Με τεχνολογίες αιχµής και λειτουργίες για κάθε επιχείρηση, το λογισµικό Soft1 εξελίσσεται 
συνεχώς και προσφέρει ένα σύγχρονο µοντέλο µηχανογράφησης µε ουσιαστικά οφέλη και 
πλεονεκτήµατα για τη σηµερινή «ανοικτή επιχείρηση». 

και στο cloud!



Οι ειδικές, προηγµένες τεχνολογίες που ενσωµατώνονται στο µηχανισµό Soft1 Open Enterprise Engine 
επιτρέπουν την αποδοτική λειτουργία των Soft1 Web και Mobile εφαρµογών, σε µια πρωτοποριακή υλοποίηση 
που υπερέχει σηµαντικά άλλων εναλλακτικών προσεγγίσεων.

Η  νέα τεχνολογική πλατφόρµα Soft1 Mobility Platform επιτρέπει τη δοµηµένη ανάπτυξη web & mobile 
εφαρµογών, περιλαµβάνοντας κι ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης και ελέγχου λειτουργίας για ασφαλή 
διακίνηση δεδοµένων, καθορισµό δικαιωµάτων πρόσβασης κλπ. 

Με τις µοναδικές δυνατότητες του Soft1 Cloud Mobilizer και αξιοποιώντας τα Soft1 Web Services, οι web & 
mobile λύσεις της SoftOne µπορούν να λειτουργήσουν άµεσα,  κυριολεκτικά µε το πάτηµα ενός κουµπιού! Χωρίς 
ανάγκη για πρόσθετο εξοπλισµό, χωρίς απαιτήσεις για συγχρονισµούς δεδοµένων, χωρίς τεχνικές 
πολυπλοκότητες!  Οικονοµικά, αξιόπιστα και µε απόλυτη ασφάλεια!

Πρωτοποριακές τεχνολογίες, µόνο από τη SoftOne!



ΑΘΗΝΑ: Ακτή Ποσειδώνος 6, 176 74 Καλλιθέα Αττικής, Τ: +30 211 10 22222, F: +30 210 9484094
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ι. Τσαλουχίδη 4, 542 48 Θεσσαλονίκη, Τ: +30 2310 334644, F: +30 2310 334639
e: info@softone.gr, www.softone.gr

H Soft One Technologies ιδρύθηκε το 2002 και 
δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διάθεση 
πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών business 
software.

Επιδίωξη της είναι να προσφέρει ολοκληρωµένες  λύσεις 
για τη µηχανογράφηση επιχειρήσεων που θα ικανοποιούν 
κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δηµιουργούν ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήµατα και θα συνδράµουν ουσιαστικά στην 
ανάπτυξή τους  στο σύγχρονο, σύνθετο επιχειρηµατικό 
περιβάλλον. 

Οι άνθρωποι της SoftOne, καταξιωµένα στελέχη στο χώρο 
της πληροφορικής µε µακρόχρονη εµπειρία και 
εξειδικευµένη τεχνογνωσία, διαρκώς εξελίσσουν τα 
προϊόντα Soft1 για να είναι πάντα σύγχρονα και να 
ξεχωρίζουν για την καινοτοµία, την πληρότητα και την 
αποτελεσµατικότητα τους.

Στη SoftOne  πιστεύουµε ότι η µηχανογράφηση µπορεί να 
γίνει σύµµαχος αλλά και εµπνευστής της επιχειρηµατικής 
δράσης!

Ένα παράδειγµα;
Οι Soft1 Web και Mobile εφαρµογές.
Ανακαλύψτε την αξία τους!


