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Τεχνολογία 3D Coding
Το Clusters διαθέρει από άλλα επιτειρηζιακά πληροθοριακά ζσζηήμαηα γιαηί ενζωμαηώνει μια
μοναδική ηριζδιάζηαηη ηετνολογία κωδικοποίηζης που υποςτθρίηει με αποτελεςματικό τρόπο όλεσ τισ
διαδικαςίεσ ςτο ςφνολο τθσ επιχείρθςθσ, ανεξάρτθτα από τον κλάδο, το μζγεκοσ και το αντικείμενό τθσ.
Η 3D φιλοςοφία επιτρζπει ςτο Clusters να πετφχει με μία μόνο εγγραθή, ασηόμαηη ενημέρωζη όλων
ηων ζσνδεόμενων ζσζηημάηων ζε ηρείς διαζηάζεις:
 τθν κλαςςικι, που υποςτθρίηουν όλεσ οι ERP εφαρμογζσ, ιτοι οικονομικά, λογιςτιριο,
προμικειεσ, πωλιςεισ/αγορζσ, αποκικθ, παραγωγι, CRM, BPM κλπ
 αλλά και δφο ακόμθ διαςτάςεισ, με πρόςκετουσ κωδικοφσ που ορίηονται από εςάσ ανάλογα με τισ
ανάγκεσ και το αντικείμενο τθσ επιχείρθςισ ςασ.

Έτςι, παρακολουκείτε παράλλθλα όλεσ τισ απαραίτθτεσ τυπικζσ διαδικαςίεσ για τθν υποςτιριξθ των
βαςικών λειτουργιών ςασ, ενώ αυτομάτωσ - και χωρίσ πρόςκετεσ εγγραφζσ, γζφυρεσ, ι φόρμουλεσ δθμιουργείται και κοςτολογική πληροφορία που αφορά ςε επιμζρουσ μονάδεσ, περιοχζσ λειτουργίασ,
τμιματα, αποκικεσ κλπ. κακώσ και υπομονάδεσ, υποτμιματα, φάςεισ λειτουργίασ, εξοπλιςμό, προςωπικό
και λοιποφσ πόρουσ.
Ενδεικτικά και ανάλογα με το είδοσ μιασ επιχείρθςθσ, με το Clusters παρακολουκείτε ςτισ καταςκευζσ τα
ζργα και τισ διάφορεσ φάςεισ τουσ, ςτθν παραγωγή τισ μονάδεσ παραγωγισ και τισ αποκικεσ, ςτθν υγεία
τισ κλινικζσ και τα επιμζρουσ περιςτατικά ι υπθρεςίεσ, ςτον τουριςμό τισ επιμζρουσ μονάδεσ ι ομάδεσ
καταλυμάτων και τα δωμάτια ι/και υπθρεςίεσ, ςτθν εκπαίδευςη τισ τάξεισ και τα μακιματα, ςτον
ςυμβουλευτικό τομζα τα είδθ υπθρεςιών και τισ φάςεισ τουσ. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα
παραδείγματα χριςθσ των 3D διαςτάςεων, κακώσ με το Clusters προςδιορίηετε ΕΣΕΙΣ ελεφκερα τθν ζννοια
και τθ χριςθ τουσ, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ ςασ.
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Ασ δοφμε ζνα παράδειγμα:
Σε μια καταςκευαςτική εταιρία κζλετε
να παρακολουκείτε τυπικά τθν
επιχείρθςι ςασ, αλλά παράλλθλα να
ζχετε
ςε
πραγματικό
χρόνο
πλθροφόρθςθ
για
τθν
εικόνα
απόδοςθσ των ζργων ςασ, οπουδιποτε
βρίςκεςτε.
Ασ υποκζςουμε ότι αγοράηετε π.χ.
Σκυρόδεμα με Τιμολόγιο Αγοράσ και
καταχωρείτε τα βαςικά ςτοιχεία του
τιμολογίου, όπωσ τον προμθκευτι, το
υλικό, το ΦΠΑ κλπ. Σε αυτιν τθ μία και
μοναδικι καταχώριςθ, ςυμπλθρώνετε
ςυγχρόνωσ δφο ακόμθ κωδικοφσ για
π.χ. το ζργο και τθ φάςθ του ζργου
που αφορά αυτι θ αγορά.
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταχώριςθσ, το Clusters ενθμερώνει αυτόματα όλεσ τισ τυπικζσ εγγραφζσ όπωσ
του προμθκευτι, του υλικοφ, του ΦΠΑ κλπ, ςε λογιςτιριο/οικονομικά και ςε αποκικθ ΚΑΙ ςυγχρόνωσ
ενθμερώνει αντίςτοιχα τα ζργα και κζντρα κόςτουσ με τθν παραπάνω πλθροφορία.

Με ηην απλή καηατώριζη παραζηαηικών ‘κηίζεηε’ παράλληλα και ηην κοζηολογική εικόνα ηων έργων
ζας ζε πραγμαηικό τρόνο!
Διαχείριςη υποκαταςτημάτων
Κφριοι
κωδικοί

Καρτζλα ζργου

Ταυτόχρονη κοςτολογική διαχείριςη

Υλικά
Εξοπλιςμόσ
Προςωπικό
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