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νες δαπάνες θα αγγίξουν τα 40 δις σε συστήµατα, 
πλατφόρµες και υπηρεσίες που θα εκµεταλλευ-
τούν τον σκοπό αυτόν. Η τάση αυτή είναι πολύ 
πιο έκδηλη στους κλάδους των κατασκευών, 
των logistics και του µετασχηµατισµού. 

Ο ρόλος του συνεργάτη
Τα οφέλη του cloud ERP είναι πολλά όπως εί-
δαµε, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι όλες οι λύσεις 
είναι ίδιες. Κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές 
ανάγκες και βέβαια υπάρχει και η διαδικασία της 
µετάβασης η οποία περιλαµβάνει πολλές παρα-
µέτρους και προβλήµατα που πρέπει να λυθούν 
(σύνδεση µε υφιστάµενα συστήµατα, µεταφορά 
βάσης δεδοµένων κ.λπ.). 
Το συµπέρασµα είναι πως ο συνεργάτης καλείται 
να παίξει σηµαντικό ρόλο. Θα αναλύσει τις ανά-
γκες του πελάτη, θα συµβουλέψει, θα προτείνει 
και θα είναι µαζί του κατά τη διαδικασία της µε-
τάβασης αλλά και µετά από αυτήν. Για κάθε επι-
χείρηση είναι σηµαντικό να είναι up & running το 
συντοµότερο δυνατό και αυτό είναι που θα κρίνει 
την επιτυχηµένη συνεργασία.

Η αγορά του cloud ERP 
Η εταιρεία ερευνών MarketsandMarkets υπο-
λόγισε πως η αγορά του cloud ERP αναµένεται 
να αναπτυχθεί από τα 45,3 δις δολάρια το 2020 

στα 101,1 δις ως το 2025, µε µέσο ετήσιο όρο 
ανάπτυξης (CAGR) 17,4% κατά τη διάρκεια της 
εξεταζόµενης περιόδου. Οι βασικότεροι παράγο-
ντες που οδηγούν την ανάπτυξη του κλάδου του 
ERP περιλαµβάνουν την αυξηµένη ζήτηση από 
τις επιχειρήσεις που επιθυµούν τη βελτίωση της 
λειτουργικής αποτελεσµατικότητας και τον εξορ-
θολογισµό των επιχειρησιακών διεργασιών, τον 
αντίκτυπο της πανδηµίας του κορωνοϊού και την 
αυξηµένη υιοθέτηση των λύσεων cloud. 

Δυναµική της αγοράς
Κινητήριος δύναµη: Η αυξανόµενη ζήτηση των 
επιχειρήσεων για βελτίωση της λειτουργικής 
αποτελεσµατικότητας και εξορθολογισµός των 
επιχειρηµατικών διαδικασιών.
Οι επιχειρήσεις παγκοσµίως επικεντρώνονται 
στη βελτίωση των επιχειρηµατικών τους διαδι-
κασιών, κάτι που βοηθάει στο να βελτιώσουν 
την επιχειρησιακή απόδοση, χωρίς να παρα-
µελούν ταυτόχρονα τις λειτουργικές δαπάνες. 
Οι επιχειρήσεις απαιτούν µια κεντρική λύση 
για τη διαχείριση διαφόρων επιχειρηµατικών 
διαδικασιών, όπως: χρηµατοδότηση, λογιστικά, 
πωλήσεις, marketing, προµήθειες και αλυσίδα 
εφοδιασµού. Το Cloud ERP προσφέρει την ευε-
λιξία και την επεκτασιµότητα στις επιχειρήσεις, 
για τον εξορθολογισµό των επιχειρηµατικών 

τους διαδικασιών και τη βελτίωση της αποτελε-
σµατικότητας. Το Cloud ERP είναι ένα από τα πιο 
σηµαντικά εργαλεία που µια επιχείρηση µπορεί 
να χρησιµοποιήσει ώστε να διατηρήσει το πλεο-
νέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών της. Το Cloud 
ERP εγγυάται την έγκαιρη και έγκυρη απόκτηση 
οικονοµικών πληροφοριών, βελτιωµένη οικονο-
µική απόδοση, ταχείες αποφάσεις βάσει δεδοµέ-
νων, βελτιωµένη ποιότητα και έλεγχο inventory, 
απλοποιηµένο software, hardware και υποδοµή 
δικτύου, εύκολη υιοθέτηση κοινών προτύπων σε 
εργοστάσια και µονάδες, γρήγορη ενσωµάτωση 
των αποκτηµένων τεχνολογιών και πιο αξιόπιστη 
λειτουργική απόδοση.

Περιορισµός: Περιορισµένες επιλογές 
προσαρµογής για βασισµένο στο SaaS ERP 
Οι πάροχοι προσφέρουν δύο τύπους cloud ERP: 
SaaS και PaaS. Και τα δύο µοντέλα κατηγοριο-
ποιούνται ως cloud ERP. Αν και οι λύσεις που 
βασίζονται στο cloud παρέχουν ευελιξία και 
επεκτασιµότητα στις επιχειρήσεις, οι βασικές 
τους εκδόσεις έχουν περιορισµένες επιλογές 
προσαρµογής. Τα µοντέλα που βασίζονται σε 
SaaS προσφέρουν τώρα προσαρµογές ως µέ-
ρος της τυπικής σουίτας προϊόντων. Ωστόσο, οι 
επιχειρήσεις που απαιτούν σηµαντικές προσαρ-
µογές, ειδικά σε σχέση µε σηµαντικές λειτουρ-
γίες, δυσκολεύονται να εφαρµόσουν αυτές τις 
προσαρµογές στο SaaS ERP. Η πλειονότητα των 
vendors που προσφέρουν cloud ERP διαθέτουν 
εφαρµογές όπως διαχείριση ανθρώπινου κεφα-
λαίου ή CRM. Λίγοι πάροχοι προσφέρουν ενιαία 
σειρά προϊόντων που πληρούν τις περισσότερες 
απαιτήσεις των χρηστών. Αυτοί οι περιορισµοί 
επηρεάζουν την υιοθέτηση του cloud ERP και θα 
επηρεάσουν την ανάπτυξη της αγοράς.

Ευκαιρία: Έλευση των Big Data και analytics
Στον σηµερινό ψηφιακά συνδεδεµένο κόσµο, οι 
επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους σηµαντικό 
αριθµό δεδοµένων, τα οποία συλλέγουν από 
κάθε δυνατή πηγή. Συλλέγουν τεράστια ποσά 

O συνεργάτης καλείται να παίξει 
σημαντικό ρόλο. Θα αναλύσει τις 
ανάγκες του πελάτη, θα συμβουλέψει, θα 

προτείνει και θα είναι μαζί του κατά τη διαδικασία 
της μετάβασης αλλά και μετά από αυτήν. 
Για κάθε επιχείρηση είναι σημαντικό 
να είναι up & running το συντομότερο 
δυνατό και αυτό είναι που θα κρίνει την 
επιτυχημένη συνεργασία.

Ο αντίκτυπος του COVID-19

Οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν αποτελεσµατι-
κά το cloud για τη δηµιουργία ανθεκτικών και 
αποτρεπτικών για κάθε είδους δυστυχήµατα 
συστηµάτων, προστατεύοντας τα δεδοµένα 
και την αντοχή των επιχειρησιακών εφαρµο-
γών. 

Η αγορά του IT consulting και των επαγγελ-
µατικών υπηρεσιών θα επηρεαστεί αρνητικά, 
λόγω των ταξιδιωτικών περιορισµών και 
των καθυστερήσεων έργων. Αυτές οι τάσεις 
θα αυξήσουν τη ζήτηση για public cloud υ-

πηρεσίες, ειδικά για συγκεκριµένες εφαρµογές 
κλάδων που βασίζονται στο SaaS, συµπεριλαµ-
βανοµένων των εργαλείων συνεργασίας και άλ-
λων εργαλείων παραγωγικότητας και business 
continuity. 

Εποµένως, το ολοένα και µεγαλύτερο mobile 
εργατικό δυναµικό λόγω των lockdown, καθώς 
και η ασφάλεια για την αποφυγή της υψηλού κό-
στους διακοπής λειτουργίας των δικτύων, απο-
τελούν παράγοντες που τροφοδότησαν τη ζήτηση 
για υπηρεσίες cloud σε ολόκληρο τον κόσµο.

Επιπλέον, η πλειονότητα των πλατφορµών 
ERP περιλαµβάνει modules για έλεγχο 
inventory και διαχείριση αλυσίδας εφοδι-
ασµού, και εν µέσω της επιδηµίας, πολλοί 
κατασκευαστές θα στραφούν σε εξειδικευ-
µένους παρόχους. Παρόµοια κατάσταση 
παρατηρείται στις περιοχές APAC, MEA και 
Λατινική Αµερική. Ο COVID-19 βοήθησε τα 
σύγχρονα συστήµατα ERP να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις δυνατότητές τους, ενισχύοντας τις 
λειτουργίες τους για την υποστήριξη της εξ 
αποστάσεως εργασίας.

Soft1 Cloud ERP Series 5 γεφυρώνει µε ευκολία 
τις τεχνολογικές διαφορές και επιτυγχάνει τη δια-
σύνδεση και το συγχρονισµό διαφορετικών πηγών, 
βάσεων δεδοµένων και συστηµάτων χωρίς υψηλές 
επενδύσεις, παρέχοντας ακριβή και ασφαλή µετα-
φορά πληροφορίων.

Fintech Ready 
Οι προηγµένες τεχνολογίες διασύνδεσης του Soft1 
Cloud ERP Series 5 εφαρµόζονται επιτυχώς και στο 
πεδίο των τραπεζικών συναλλαγών, καθώς η πλατ-
φόρµα επικοινωνεί σε πραγµατικό χρόνο µε τα συ-
στήµατα e-banking των µεγαλύτερων τραπεζικών 
οργανισµών της ελληνικής αγοράς. Αξιοποιώντας 
τη δυνατότητα αυτή, κάθε επιχείρηση µπορεί να 
διεκπεραιώνει όλες τις καθηµερινές τραπεζικές της 
εργασίες και συναλλαγές (διαχείριση λογαριασµών, 
εισπράξεις, πληρωµές, µεταφορές, υπόλοιπο, ιστο-
ρικό κ.λπ.), µέσα από το Soft1 Cloud ERP Series 5.

Ηλεκτρονική Τιµολόγηση
Η έκδοση Soft1 Cloud ERP Series 5 διασυνδέεται 
απρόσκοπτα και µε την υπηρεσία «EINVOICING» 
που έχει πιστοποιηθεί από την ΑΑΔΕ αναφορικά µε 
την έκδοση και αυθεντικοποίηση τιµολογίων και 
στοιχείων λιανικής πώλησης µέσω Παρόχου Ηλε-
κτρονικής Τιµολόγησης. Με τον τρόπο αυτό, κάθε 
επιχείρηση µπορεί να αποστέλλει πιστοποιηµένα 
ηλεκτρονικά παραστατικά πωλήσεων στους πελάτες 
της και την πλατφόρµα myDATA τη στιγµή της έκδο-
σής τους, καλύπτοντας την υποχρέωση ενηµέρω-
σης των Ηλεκτρονικών της Βιβλίων.

Enterprise Mobility
Το Soft1 Cloud ERP Series 5 επεκτείνει τις δυ-
νατότητές του σε οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή, 
αλλάζοντας τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι της 
σύγχρονης επιχείρησης εργάζονται, συνδέονται και 
επικοινωνούν µε πελάτες, προµηθευτές και λοιπούς 

συναλλασσόµενους. Οι mobile εφαρµογές Soft1 
λειτουργούν σε ένα πλήρως ελεγχόµενο και ασφα-
λές περιβάλλον, επιτρέποντας τον έλεγχο και τη δι-
αχείριση όλων των εταιρικών φορητών συσκευών 
µέσα από το Soft1 Cloud ERP Series 5.

Λειτουργική Πληρότητα 
Το Soft1 Cloud ERP Series 5 ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις λειτουργίας κάθε σύγχρονης επιχείρη-
σης, ανεξαρτήτως µεγέθους ή κλάδου δραστηριο-
ποίησης, καθώς ενσωµατώνει σε µία πλατφόρµα το 
σύνολο των επιχειρηµατικών της λειτουργιών. Από 
τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την εµπορική 
δραστηριότητα, την εφοδιαστική αλυσίδα και την 
παραγωγή έως τη χονδρική και τη λιανική πώληση, 
το CRM και τη Διαχείριση Υπηρεσιών, το HRM και τη 
Μισθοδοσία. 

Soft1 Cloud ERP Series 5 
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Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας, αντλώντας µεγαλύτερη αξία σε χαµηλότερο κόστος. Βελτιώστε τις διαδικασίες 
σας, εκµεταλλευθείτε τις ικανότητες των ανθρώπων σας και ανταποκριθείτε αποτελεσµατικά στις ανάγκες των πελατών 

σας, µε µία σύγχρονη και «έξυπνη» πλατφόρµα ψηφιακού µετασχηµατισµού.
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Το Soft1 Cloud ERP Series 5 συγκεντρώνει την 
εµπειρία της πλέον καινοτόµου λύσης Cloud ERP 
της ελληνικής αγοράς (µε περισσότερες από 4.500 
ενεργές εγκαταστάσεις στο σύννεφο) ενώ ταυτό-
χρονα εµπεριέχει τεχνολογίες επόµενης γενιάς 
που βελτιστοποιούν τη λειτουργία του Soft1 στο 
cloud, θέτοντας τις βάσεις για ένα ακόµη περισ-
σότερο ευέλικτο, έξυπνο και οικονοµικό µοντέλο 
λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η πλατφόρµα 
λογισµικού της SoftOne (µέλος του Οµίλου Εται-
ρειών Olympia) συµπληρώνει πρακτικά το κενό 
µεταξύ υπολογιστών, έξυπνων συσκευών και 
διαδικτύου, προσφέροντας ισχυρή λειτουργικό-
τητα και µία ενιαία διαισθητική εµπειρία χρήσης, 
µέσα από οποιαδήποτε συσκευή (desktop, laptop, 
tablet ή smartphone).

Με σύγχρονο user interface και αξιοποίηση πρω-
τοποριακών τεχνολογιών Intelligent Automation, 
Machine Learning και ΑΙ, το Soft1 Cloud ERP 
Series 5 ενισχύει την αποτελεσµατικότητα του 
χρήστη και αυτοµατοποιεί την εκτέλεση κάθε ε-
ταιρικής διαδικασίας. Πρόκειται για ένα «ευφυές» 
σύστηµα λογισµικού, το οποίο δηµιουργεί υψηλή 
προστιθέµενη αξία για τη σύγχρονη επιχείρηση 
σε χαµηλότερο κόστος, κάνοντας πράξη τον 
ψηφιακό µετασχηµατισµό της καθηµερινής της 
λειτουργίας.

Δυναµική Ευφυΐα 
Το Soft1 Cloud ERP Series 5 ενσωµατώνει το 
Soft1 B.A.M, ένα ισχυρό εργαλείο machine 
learning που µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιαδή-
ποτε λειτουργία του συστήµατος για να καθορίσει, 
συντονίσει και αυτοµατοποιήσει την εκτέλεση 
κάθε επιχειρησιακής διαδικασίας, προσφέροντας 
αυξηµένη αποδοτικότητα, ελαχιστοποίηση χρόνου 
και λαθών. Παράλληλα, «συστήνει» την EVA, έναν 
ψηφιακό προσωπικό βοηθό µε σηµαντικές γνω-
στικές δυνατότητες που επικοινωνεί µε το χρήστη 
µέσω της οµιλίας, επιτρέποντάς του πρακτικά να 
αξιοποιεί τα δεδοµένα του ERP χωρίς καν να συν-
δεθεί σε αυτό!

Απεριόριστη Διασυνδεσιµότητα
Η λύση Cloud ERP της SoftOne διευρύνει τις 
προοπτικές κάθε σύγχρονης επιχείρησης, καθώς 
συνεργάζεται απρόσκοπτα µε οποιοδήποτε άλλο 
σύστηµα, πλατφόρµα ή εφαρµογή της αγοράς: 
συστήµατα e-banking, e-Shops και πλατφόρµες 
e-Commerce, πλατφόρµες B2B, λύσεις WMS, 
εφαρµογές Microsoft1 365, λογαριασµούς Web 
Mail, Social Media κα. Λειτουργώντας ως µία 
πραγµατικά «ανοιχτή» πλατφόρµα λογισµικού, το 


