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πρόσβαση σε όλα τα δεδοµένα από παντού, µε 
αποτέλεσµα να γίνεται ευκολότερα η πρόβλεψη 
µελλοντικών trends. 

Υποστήριξη δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο
Η πρόσβαση σε δεδοµένα πραγµατικού χρόνου 
προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Σε αυτά 
περιλαµβάνονται τα ακριβέστερα insights, οι 
οµαλότερες business λειτουργίες, το καλύτερο 
customer service κ.ο.κ. Εποµένως, δεν προκα-
λεί έκπληξη το γεγονός πως οι λειτουργίες αυτές 
έχουν ενσωµατωθεί στις core δυνατότητες του 
ERP. Αφού οι έξυπνες επιχειρηµατικές αποφά-
σεις βασίζονται σε έγκαιρες και ακριβείς πληρο-
φορίες, τα συστήµατα ERP εστιάζουν στο να πα-
ρέχουν στις επιχειρήσεις µέσα για την απόκτηση 
αξιόπιστων πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο η διοίκηση µπορεί να πάρει 
επιτυχηµένες αποφάσεις καθώς έχει µεγαλύτερη 
ορατότητα σε δεδοµένα από ποικίλες πηγές και 
τµήµατα. Εκτός από το να προσφέρουν metrics, 
οι πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο µπορούν 
να βοηθήσουν στη διατήρηση οµαλής λειτουρ-
γίας του business. Το ERP είναι συνδυασµός 
ποικίλων εργαλείων που χρησιµοποιούνται από 
πολλαπλά τµήµατα. Αυτό σηµαίνει πως βρίσκεται 
στην ιδανική θέση να επικοινωνεί απρόσκοπτα 
µε όλα τα σχετικά δεδοµένα σε όλη τη έκταση της 
επιχείρησης. 
Ένα ακόµα σηµαντικό πλεονέκτηµα των σε πραγ-
µατικό χρόνο δεδοµένων του ERP είναι η ικανό-
τητά του να ενισχύει το customer experience. Το 
CRM όταν ενσωµατώνεται σε ένα σύστηµα ERP 
προσφέρει πρόσβαση σε µια σειρά από χρήσιµες 
πληροφορίες σχετικές µε τους πελάτες. Το απο-
τέλεσµα θα είναι µεγαλύτερες πιθανότητες για 
αύξηση πωλήσεων, επίπεδα engagement και 
ποσοστά διατήρησης πελατών. 

Έµφαση στο Digital Marketing
Μπορεί το marketing να µην είναι η πρώτη σκέ-
ψη όταν αναφερόµαστε στο ERP αλλά αυτό δεν 

σηµαίνει πως δεν είναι παρών. Εφόσον οι επι-
χειρήσεις επιθυµούν να έχουν το πλεονέκτηµα 
σε έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόσµο, τότε θα 
πρέπει να εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες του 
module αυτού. Ας δούµε όµως πώς ένα σύστη-
µα ERP σχετίζεται µε τη στρατηγική marketing 
της επιχείρησης. Το marketing δεν σχετίζεται 
αποκλειστικά µε τη δηµιουργία µιας ελκυστικής 
και επιτυχηµένης καµπάνιας – αυτή είναι µόνο 
η µία πλευρά του, καθώς θα πρέπει να υπάρχει 
ένα εργαλείο που θα µετράει την επιτυχία του. 
Τα analytics θα ανακαλύψουν πού υπολείπεται η 
καµπάνια και τα κατάλληλα δεδοµένα θα καθορί-
σουν το ιδεώδες ακροατήριο. Και εδώ υπεισέρ-
χεται ο παράγοντας ERP.

Μια καµπάνια marketing που δεν έχει πρόσβα-
ση στα δεδοµένα από το ERP θα υπολείπεται σε 
σχετικά metrics. Είναι εξάλλου σηµαντικό για 
τους marketers να µπορούν να χρησιµοποιούν 
το CRM και άλλες πηγές ως βάση της στρα-
τηγικής τους. Εξαιτίας αυτού, οι επιχειρήσεις 
συνδέουν τις διεργασίες marketing µε τις λύσεις 
ERP τους. Ένα ακόµα εργαλείο και ταυτόχρονα 
τάση στο digital marketing είναι η χρήση social 
media πλατφορµών. Δεδοµένου πως υπάρχουν 
δισεκατοµµύρια χρήστες, οι επιχειρήσεις που 
δεν πίστευαν ότι τα social media αποτελούν 
επαγγελµατική αγορά, έχουν ήδη καταλάβει 
τη δυναµική τους. Ως αποτέλεσµα, ολοένα και 
περισσότερες λύσεις ERP θα ενσωµατώνουν 
δυνατότητες marketing µε ποικίλες πλατφόρµες 
social media. Οι δυνατότητες περιλαµβάνουν 
τη συλλογή links, δηµοσίευση posts, συλλογή 
analytics από τα social media κ.ο.κ. 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να περιµέ-
νουν ικανότητες social media από τους πωλητές 
τους ή τον digital marketing manager. Σε κάθε 
περίπτωση, τα social media θα βοηθήσουν στη 
διαµόρφωση της digital marketing άποψης των 
λύσεων ERP. 

IoT ενσωµάτωση 
Θεωρούµε δεδοµένο πως ο συνδυασµός ERP 
και ΙοΤ θα οδηγήσει σε πληθώρα δυνατοτήτων. 
Το ΙοΤ προσφέρει οµαλή συνδεσιµότητα για κάθε 
αισθητήρα και συσκευή σε ένα δίκτυο, δίχως την 
ανάγκη ανθρώπινης παρέµβασης. Η συµπλή-
ρωση µε µια πιο πελατοκεντρική προσέγγιση 
του business είναι ένας µόνο από τους τρόπους 
µε τους οποίους τα συστήµατα ERP θα εκµεταλ-
λευτούν την καινοτοµία αυτή. 
Χάρη στο ΙοΤ και το ERP, οι επιχειρήσεις θα 
µπορούν να συλλέξουν, να αναλύσουν και να 
επεξεργαστούν τεράστια ποσότητα πληροφοριών 
µέσω των αισθητήρων. Το αποτέλεσµα θα είναι 
η απόκτηση σε πραγµατικό χρόνο δεδοµένων 
που σχετίζονται µε επιδόσεις συσκευών/µηχα-
νηµάτων και στενότερο έλεγχο της διαδικασίας 
παραγωγής. Η ανάγκη για λιγότερο µη αυτοµα-
τοποιηµένη εισαγωγή δεδοµένων συνεπάγεται 
µεγαλύτερη ανεξαρτησία από τους τεχνικούς και 
ταχύτερες, πιο αυτοµατοποιηµένες λειτουργίες, 
µεταξύ άλλων σηµαντικών πλεονεκτηµάτων. 
Αν και δεν πρόκειται για νέα ιδέα, σίγουρα υ-
πήρξε µια µικρή καθυστέρηση στην υιοθέτηση 
του ΙοΤ από τα συστήµατα ERP. Και αυτό επειδή 
οι λύσεις αυτές, ιδίως στην περίπτωση των 
legacy συστηµάτων, δεν είναι φτιαγµένες να 
λαµβάνουν δεδοµένα από ένα δίκτυο αισθητή-
ρων. Σε αυτό να προσθέσουµε και άλλα ζητή-
µατα µη ολοκληρωµένης υλοποίησης πολλών 
συστηµάτων ERP. Θα έχουµε τότε µια πλήρη 
εικόνα γιατί οι καινοτοµίες αυτές µε τις αναρίθ-
µητες δυνατότητες δεν έχουν ενσωµατωθεί στον 
βαθµό που θα έπρεπε. 
Εντούτοις, εντός του 2020 οι επιχειρήσεις έχουν 
ήδη ξεκινήσει ενέργειες, µε προοπτική µέσα 
στον επόµενο χρόνο να ενσωµατώσουν 7,5 δις 
ΙοΤ συσκευές στις λειτουργίες τους. Ως αποτέλε-
σµα οι επιχειρήσεις θα χρειαστούν ένα σύστηµα 
που θα τους επιτρέψει να διασυνδέσουν το 
δίκτυο, προκειµένου να µεγιστοποιήσουν τις δυ-
νατότητες του ΙοΤ. Εντός του 2020 οι αναµενόµε-

Ο ρόλος της ΑΙ και της έξυπνης τεχνολογίας
Η τεχνητή νοηµοσύνη απασχολεί τον κλάδο του 
ERP τα τελευταία χρόνια. Τυπικά, οι χρήστες θα 
πρέπει να εγκαταστήσουν ξεχωριστά add-ons 
στα συστήµατά τους προκειµένου να εκµεταλ-
λευτούν τα πλεονεκτήµατα του αυτοµατισµού. 
Εντούτοις, γίνεται πλέον ολοένα και πιο σύνη-
θες στην εποχή µας οι λύσεις ERP να διαθέτουν 
ενσωµατωµένες τέτοιες λειτουργίες. Αυτού του 
είδους το ERP µε ενσωµατωµένη έξυπνη τε-
χνολογία είναι γνωστό ως iERP και προσφέρει 
στις επιχειρήσεις σηµαντικό συγκριτικό πλεο-
νέκτηµα µέσω της καινοτόµου επεξεργασίας 
δεδοµένων. Η µεταµόρφωση των business δε-

δοµένων σε αξιόπιστα insights είναι απλά η αρχή. 
Η λογική είναι πως υπάρχουν πολύ περισσότερα 
δεδοµένα από όσα µπορούν να συλλέξουν οι επι-
χειρήσεις και δεν είναι µόνο η ποσότητα αλλά και 
η πολυπλοκότητα. Εποµένως προκύπτει η ανάγκη 
να ανακαλύψουν νέους τρόπους ανάλυσης των 
δεδοµένων αυτών, εφόσον επιθυµούν να τα εκ-
µεταλλευτούν. Σε αυτό το σηµείο υπεισέρχεται το 
AI-driven ERP. Οι intelligent ERP λύσεις µπορούν 
επιπρόσθετα να δηµιουργήσουν workflows, να 
µειώσουν τα λάθη, να ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο 
φόρτωσης πληροφοριών κ.ο.κ. Μπορούν να αυτο-
µατοποιήσουν πολλές ώρες διεργασιών ρουτίνας 

και µε τον τρόπο αυτόν να επιτρέψουν στους 
εργαζοµένους να ασχοληθούν µε παραγωγικό-
τερες εργασίες. 
Ταυτόχρονα, µπορούν να αναλύσουν τα ι-
στορικά δεδοµένα και να τα συνδυάσουν µε 
πληροφορίες από άλλα τµήµατα. Στη συνέχεια, 
το σύστηµα µπορεί να προτείνει ακόµα πιο 
αποτελεσµατικούς τρόπους εκτέλεσης των 
εσωτερικών διεργασιών. Συνολικά, η ΑΙ και 
οι έξυπνες τεχνολογίες, σε συνδυασµό µε το 
ERP, θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα, την 
αποτελεσµατικότητα και την κερδοφορία της 
επιχείρησης. 

Για το επόµενο βήµα του ψηφιακού µετασχηµα-
τισµού η Data Communication προτείνει cloud 
CRM λύσεις που διασφαλίζουν διαλειτουργικότητα 
και αδιάλειπτη επιχειρησιακή λειτουργία. Συγκε-
κριµένα:

• Dynamics 365 for Sales και Dynamics 365 
for Customer Service (CRM)
Για Μεσαίες & Μεγάλες επιχειρήσεις. Διαχείριση 
Πελατειακών Σχέσεων νέας γενιάς της Microsoft 
και SaaS λύσεις. Η 1η (Sales)  αποτελεί εξέλιξη 
του Dynamics CRM και παρέχει καινοτόµα δια-
χείριση Ολόκληρου του Κύκλου Πώλησης. Η 2η 
(Customer Service) δίνει τη δυνατότητα στους 
εκπροσώπους σας να δροµολογούν ταχύτατα 
την επίλυση κάθε ζητήµατος από οποιαδήποτε 
συσκευή. Και οι δύο αξιοποιούν Τεχνητή Νοηµο-
σύνη, BI αναλύσεις και δεδοµένα από πολλαπλά 
κανάλια και εσωτερικά συστήµατα.  

Τέλος, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η προώθηση 
των λύσεων της Data Communication αποτελεί ε-
πιχειρηµατική πρόκληση µε βασικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα το δίκτυο συνεργατών της ανά την 
Ελλάδα, δεδοµένου του µεγέθους του πελατολο-
γίου της.

Λύσεις Cloud µε την αξιοπιστία
Data Communication & Microsoft Azure
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Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το 
www.datacommunication.gr ή επικοινωνήστε:  
T +30 211 1080 0000, Ε info@datacomm.gr

H πανδηµία έφερε στο προσκήνιο τα αδιαµφι-
σβήτητα οφέλη του ψηφιακού µετασχηµατισµού 
αποδεικνύοντας ότι οι επιχειρήσεις που πέτυχαν 
άµεση προσαρµογή στις νέες συνθήκες ήταν αυ-
τές που είχαν εγκαίρως µεταβεί στο cloud. 
Τώρα, περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις 
καλούνται να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά 
τους, αναβαθµίζοντας την ψηφιακή τους υποδο-
µή µε λύσεις που αξιοποιούν:
• Mobility και cloud
• Τεχνολογίες αιχµής, όπως Artificial 

Intelligence (ΑΙ) & Business Ιntelligence (ΒΙ) 
• Διασυνδεδεµένα δεδοµένα, από υφιστάµενα 

συστήµατα, εξωτερικά κανάλια & τρίτες εφαρ-
µογές 
Παράλληλα, λύσεις που:
• Αυτοµατοποιούν επιχειρηµατικές διαδικα-

σίες 
• Απλοποιούν καθηµερινές εργασίες
• Μειώνουν το TCO 

Το ολοκληρωµένο cloud πακέτο της 
Data Communication
Από τις µεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες πλη-
ροφορικής και Microsoft Gold Partner, η Data 
Communication προσφέρει ένα ολοκληρωµένο 
περιβάλλον λύσεων και υπηρεσιών που καλύ-
πτουν ένα ευρύτατο φάσµα επιχειρηµατικών 
αναγκών, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να 
προχωρήσουν µε τον δικό τους ρυθµό στον ψη-
φιακό µετασχηµατισµό. Αξιοποιώντας τεχνολογί-
ες αιχµής, προηγµένα εργαλεία Microsoft και την 
κορυφαία ασφάλεια του Microsoft Azure, οι DC 
λύσεις ανήκουν είτε στη νέα γενιά επιχειρηµατι-
κών εφαρµογών Dynamics 365 της Microsoft, 
είτε στη νέα γενιά εφαρµογών της εταιρείας, 
υλοποιηµένων στην πλατφόρµα DC Framework. 
Συνοπτικά:

• Dynamics 365 Business Central InnovEra 
(ERP)
Για Μεγάλες & Μεσαίες Επιχειρήσεις. Εξέλιξη 
του Microsoft Dynamics NAV. All-in-one λύση 
Επιχειρησιακής Διαχείρισης που καταργεί τα 
µεµονωµένα συστήµατα. Με δυνατότητες δια-
χείρισης Οικονοµικών, Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 
Αποθεµάτων, Πωλήσεων, Service & Έργων. 
Παρέχει δυνατότητες OCR, AI και προηγµένες 
Microsoft Power BI αναλύσεις δεδοµένων. Ε-
πιπλέον, ενσωµατώνει την ελληνικοποίηση της 
Data Communication, την πλέον εκτεταµένη 

της αγοράς, και διαθέτει ενσωµατωµένη λειτουρ-
γικότητα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Βιβλίων 
(myDATA). 

• MyData Connector
Για Όλες τις Επιχειρήσεις. Λύση SaaS, πλήρως 
εναρµονισµένη µε τις απαιτήσεις τήρησης Ηλε-
κτρονικών Βιβλίων της ΑΑΔΕ, υποστηρίζει τη δια-
σύνδεση µε την πλατφόρµα myDATA. Συµβατή µε 
κάθε ERP σύστηµα, επιτρέπει στην επιχείρησή σας 
να ευθυγραµµιστεί γρήγορα, εύκολα και µε χαµηλό 
κόστος. Χωρίς καµία αλλαγή στο υφιστάµενο ERP 
και στον καθηµερινό τρόπο εργασίας. Ιδανική λύση 
για επιχειρήσεις µε διεθνή ERP.

• MyWinEra 
Για επιχειρήσεις Μικρού & Μεσαίου µεγέθους, 
και Ελεύθερους Επαγγελµατίες. Ολοκληρωµένη 
εφαρµογή Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης & Οργά-
νωσης της Επιχείρησης. Παρέχει:
◦ Έκδοση Παραστατικών & διαβίβαση των δεδο-

µένων στην πλατφόρµα myDATA
◦ Εµπορική Διαχείριση (Συναλλασσόµενοι, Είδη 

& Υπηρεσίες, Έσοδα & Έξοδα, Προσφορές & Πα-
ραγγελίες)
◦ CRM (Επαφές, Ηµερολόγιο, Ραντεβού)
◦ Άµεση ανταλλαγή δεδοµένων µε το Λογιστή 

της επιχείρησης
Διατίθεται σε πολύ προσιτά πακέτα ανάλογα µε τις 
ανάγκες σας και λειτουργεί από την πρώτη στιγµή. 


