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To Clusters είλαη ην ηδαληθό Cloud
ζύζηεκα. Με ηηο θαιύηεξεο cloud
θαη mobile ηερλνινγίεο, είλαη
κνληέξλν θαη δίλεη πινύζηεο
ιύζεηο ERP, CRM θαη BPM. Είλαη
πιήξσο θνξεηό από νπνπδήπνηε
ζε
νπνηαδήπνηε
ζπζθεπή,
νπνηαδήπνηε ζηηγκή.
Τν Clusters έρεη επέιηθηε πνιηηηθή
αδεηνδόηεζεο θαη επεθηαζηκόηεηαο θαη ζαο δίλεη πξαγκαηηθή εηθόλα όισλ ησλ
δηαδηθαζηώλ γηα λα δεκηνπξγήζηε πξόζζεηε αμία ζηελ επηρείξεζή ζαο.
Σηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δηαρεηξηζηνύλ δεδνκέλα ζσξεπκέλα ζην ιαβύξηλζν ησλ
δηαδηθαζηώλ ηνπο, νη επηρεηξήζεηο παξαπνλνύληαη γηα θαθή πνηόηεηα ηεο ηειηθήο
πιεξνθόξεζεο πνπ νδεγεί ζπρλά ζε ιάζνο ελέξγεηεο θη αδπλακία επνηθνδνκεηηθήο θη
επαξθνύο αμηνπνίεζήο ηνπο γηα ηε ιήςε ζσζηώλ απνθάζεσλ.
Το Clusters παπέσει έξςπνερ νέερ ηεσνολογικέρ δςναηόηεηερ πος ζαρ εμπνέοςν
να αθομοιώζεηε ηιρ αλλαγέρ και να αναπηύξεηε ηασύηεηα κι εςελιξία. Με
ζύγρξνλε, θαηλνηόκα ηερλνινγία, πξνεγκέλε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη απιέο θηιηθέο
δηαδηθαζίεο, ηo Clusters επηηαρύλεη ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ κε έμππλνπο
κεραληζκνύο πνπ ηα νξγαλώλνπλ απνηειεζκαηηθά θαη εμαιείθνπλ ηελ ζπκθόξεζε ηνπο.
Με ηα workflows αλαπηύζζνπλ θαη βειηηώλνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ρξεζηώλ θαη
παξάγνπλ αζθαιή θαη ρξήζηκε πιεξνθνξία από ζπλδπαζκέλα δεδνκέλα πνπ εζηηάδνπλ
ζηηο πξνηεξαηόηεηεο θαη ηε βέιηηζηε ιήςε απνθάζεσλ.
Ο μεγάλορ όγκορ δεδομένυν δεμιοςπγεί πολςπλοκόηεηα κι απαιηεί σπόνο και
κόζηορ για ηε ζςλλογή, οπγάνυζε και ανάλςζή ηοςρ με ζκοπό ηε βέληιζηε
αξιοποιήζή ηοςρ ζηε λήτε ζυζηών επισειπεμαηικών αποθάζευν. Με ην Clusters
ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν από όια ηα ζεκεία ηεο επηρείξεζεο,
νξγαλώλνληαη απηόκαηα κε απιέο θηλήζεηο θη ειάρηζηεο ρεηξνθίλεηεο δηαδηθαζίεο θαη
κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ εύθνια θαη απνηειεζκαηηθά.
Οι πεπίπλοκερ διαδικαζίερ δςζκολεύοςν ηεν παπαγυγική σπήζε ηερ
πλεποθοπίαρ και πεπιοπίδοςν ηεν αποηελεζμαηικόηεηα. Με ην Clusters νη
δηαδηθαζίεο είλαη επέιηθηεο θη απιέο, κε machine learning γηα ηελ απνθπγή ιαζώλ θαη
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βειηίσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο. Οη ρξήζηεο απνιακβάλνπλ δπλαηά εξγαιεία δηαρείξηζεο
πόξσλ πνπ εμαιείθνπλ ηελ πνιππινθόηεηα θαη ηνπο θαζνδεγνύλ εύθνια ζηηο
δηαδηθαζίεο.
Πεπιοπιζμένε πλεποθοπία πος ζςσνά αποπποζαναηολίδει δε δίνει ζυζηή
εικόνα ηερ επισείπεζερ για ηε λήτε αποθάζευν. Με ηo Clusters ε πιεξνθνξία
νξγαλώλεηαη κε analytics πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα απνθεύγνπλ παξαπιαλήζεηο,
λα πξνβιέπνπλ ηηο πξνβιεκαηηθεο δηαδηθαζίεο, λα βειηηώλνπλ ηε δηαρεηξηζηηθή ηνπο
απόδνζε θαη λα αληηκεησπίδνπλ κε απνηειεζκαηηθόηεηα ηελ αγνξά θαη ηνλ αληαγσληζκό.
Με ξεπεπαζμένα ζςζηήμαηα, ε επισείπεζε είναι δύζκολο να αναπηύξει ηεν
απαπαίηεηε ικανόηεηα και ηασύηεηα ζηιρ αλλαγέρ. Με ηo Clusters νη ρξήζηεο
απνιακβάλνπλ κηα κνλαδηθή εκπεηξία γξήγνξεο θαη παξαγσγηθήο ρξήζεο ηεο
ηερλνινγίαο, κε έμππλα κνληέια ζπλεξγαζίαο θαη ζπλερείο βειηηώζεηο ησλ δηαδηθαζηώλ,
ώζηε λα πξνζαξκόδνληαη θαη λα απνδίδνπλ γξεγνξόηεξα θη απνηειεζκαηηθόηεξα ζηηο
πξνθιήζεηο ησλ εζσηεξηθώλ θη εμσηεξηθώλ αγνξώλ.
Πεπιζζόηεπα...
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