Technology to inspire

Clusters Cloud Λφςθ για Καταςκευζσ
Απολαφςτε τα πλεονεκτιματα του cloud κάκε ςτιγμι... όπου κι αν βρίςκεςτε …
Οι καταςκευζσ είναι από τισ πιό ςφνκετεσ βιομθχανίεσ, λόγω ευρείασ ποικιλομορφίασ ζργων,
γεωγραφικισ διαςποράσ, ςυχνϊν αλλαγϊν, κακυςτεριςεων και γραφειοκρατικϊν ‘οδοφραγμάτων’ που
εμποδίηουν τθν πρόοδο των ζργων. Η ζγκαιρθ, ςτα πλαίςια του προυπολογιςμοφ ολοκλιρωςθ βάςει
προδιαγραφϊν και θ ικανοποίθςθ του πελάτθ είναι κρίςιμα για τθν επιτυχία ενόσ ζργου.
Αλλα, δουλεφοντασ ζξυπνα κι όχι δφςκολα, λφνετε τα προβλιματα και αυξάνετε τθν παραγωγικότθτα
ςασ. Με μια ζξυπνθ κι απλι λφςθ που ξεπερνά εμπόδια, καταργεί πολλαπλζσ διαδικαςίεσ, προωκεί
αποτελεςματικι ςυνεργαςία μεταξφ προςωπικοφ, προμθκειϊν, οικονομικϊν, λογιςτικϊν, κοςτολόγθςθσ,
αποκθκϊν και των υπολοίπων τμθμάτων τθσ επιχείρθςισ ςασ με τα εργοτάξια - όπου κι αν βρίςκονται - κι
επιτρζπει ςυνεχι πρόςβαςθ από οπουδιποτε, με οποιαδιποτε ςυςκευι, γριγορα κι αποδοτικά: To
Clusters Cloud για Καταςκευζσ!
Το Clusters Cloud είναι οικονομικό αφοφ δεν απαιτεί επενδφςεισ ςε εξοπλιςμό κι ειδικευμζνο προςωπικό
αλλά μιαν απλι pay-as-you-go άδεια χριςθσ και κλιμακωτό αφοφ είναι modular κι επεκτείνεται ανάλογα
με τισ ανάγκεσ ςασ. Είναι αςφαλζσ κι αποδίδει καλφτερα, δουλεφοντασ ςε ζνα αξιόπιςτο διαδικτυακό
περιβάλλον με επαγγελματικά firewalls, αποκθκεφοντασ πλθροφορία ςε κζντρα δεδομζνων με αςφαλι
κρυπτογράφθςθ, back-ups κι ςυντιρθςθ από ΙΤ ειδικοφσ. Είναι ςυνεχϊσ αναβακμιηόμενο κι άμεςα
προςβάςιμο μζςω internet από οπουδιποτε και οποιονδιποτε μζςα ςτθν επιχείρθςθ, με επίπεδα
αςφαλείασ πρόςβαςθσ που ορίηονται από τον πελάτθ.
Η χαμθλι παραγωγικότθτα ςτα εργοτάξια
είναι το Νο 1 πρόβλθμα ςτισ καταςκευζσ.
Απρόβλεπτοι παράγοντεσ όπωσ καιρικζσ
ςυνκικεσ, γραφειοκρατία, κακυςτεριςεισ ςε
παράδοςθ υλικϊν κι εργαςίασ, ποικιλία
αντικειμζνου, ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ,
ακόμθ κι ανικικεσ πρακτικζσ όπωσ θ κλοπι
αυξάνουν τα κόςτθ και κζτουν ςε κίνδυνο
προκεςμίεσ και προγραμματιςμό.
Με το Clusters, το cloud ςφςτθμα για
καταςκευαςτικζσ, οι managers εντοπίηουν,
προγραμματίηουν κι αντιμετωπίηουν άμεςα
προβλιματα κι αλλάγεσ.
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Παραδοςιακι μθχανογράφθςθ κι ζγχαρτεσ διαδικαςίεσ είναι άλλοσ ζνασ παράγοντασ που επθρεάηει
τθν παραγωγικότθτα. Ανεπαρκείσ διαδικαςίεσ κι ελλειπισ επικοινωνία περιορίηει τθ ςυνεργαςία μεταξφ
εργοταξιακϊν και λοιπϊν ςυνεργατϊν. Οι Managers δυςκολεφονται να εντοπίηουν τα κόςτθ των ζργων για
εργαςίεσ, υλικά, εξοπλιςμό και λοιποφσ πόρουσ. To Clusters Cloud δθμιουργεί απρόςκωπτα κι
απεριόριςτα κανάλια ςυνεργαςίασ μεταξφ χρθςτϊν, ςε εργοτάξια και γραφεία και, μζςω των
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διαδράςεων, ειδοποιιςεισ υπενκυμίηουν ςτουσ χριςτεσ προκεςμίεσ και παραδοτζα. Αυτό οδθγεί ςε
ςαφζςτερθ είκονα τθσ επιχείρθςθσ και των ζργων, υπευκυνότθτα και καλφτερθ ςυνεργαςία μεταξφ
χρθςτϊν ςε διαφορετικζσ κζςεισ εφκολα και αποτελεςματικά.
Η αμεςότθτα κι ακρίβεια των δεδομζνων είναι ςθμαντικι και οι παραδοςιακζσ εφαρμογζσ είναι ςυχνά
αναποτελεςματικζσ. Το Clusters περιορίηει χειροκίνθτεσ διαδικαςίεσ, επιτρζπει τυποποιθμζνθ διαχείριςθ
δεδομζνων, ζλεγχο κι ζγκριςθ από οποιοδιποτε ςθμείο και δθμιουργεί κεντρικζσ βάςεισ αποκικευςθσ
εγγράφων, ςχεδίων, φωτογραφιϊν. Τα δεδομζνα ενθμερϊνονται αυτόματα, χωρίσ πολλαπλζσ
καταχωριςεισ ςε λογιςτικι, οικονομικά, αποκικθ, προμικειεσ, κοςτολόγθςθ, παρακολοφκθςθ ζργου,
CRM και BPM. Με τθν επιχειρθματικι νοθμοςφνθ που ενςωματϊνει το Clusters, Εργοταξιακοί και
Managers αντλοφν ςε πραγματικό χρόνο πλθροφορία κι ζγγραφα για ζξοδα, κακυςτεριςεισ, προβλιματα,
διαδράςεισ κι οργανϊνουν αποτελεςματικότερα αναγκαίεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ, διακεςιμότθτα υλικϊν
και προςωπικοφ, προγραμματιςμό εργαςιϊν και κοςτολογικό ζλεγχο ανα δράςθ, φάςθ, ζργο και ςτο
ςφνολο τθσ επιχείρθςθσ.
Με το Clusters, τθ ολοκαίνουργια εφαρμογι που ενςωματϊνει εμπειρία 30 ετϊν ςτον καταςκευαςτικό
κλάδο, δθμιουργείτε απεριόριςτεσ εταιρίεσ, κοινοπραξίεσ κι ζργα κι ζχετε μιαν ολοκλθρωμζνθ εικόνα του
κόςτουσ τουσ για υλικά, εργατικά, εξοπλιςμό και λοιπά.
Με το Clusters, ςυνδζετε τουσ ανκρϊπουσ ςασ κάτω από μια μοναδικι πλατφόρμα και μοιράηεςτε
κοινι ενθμερωμζνθ πλθροφορία μζςα από κοινζσ διαδικαςίεσ, διαδράςεισ, προβολζσ κι εκτυπϊςεισ που
ενκαρρφνουν τθ ςυνεργαςία, επιτρζπουν αποτελεςματικι κι ζγκαιρθ αντίδραςθ, ορκι και γριγορθ λιψθ
αποφάςεων και οδθγοφν τθν επιχείρθςι ςασ ςτθν επιτυχία! Με τθν καινοτόμα τεχνολογία του, το Clusters
είναι ευζλικτο, απλό, φιλικό κι ζτοιμο για χριςθ από τθν πρϊτθ ςτιγμι. Το Clusters δίνει προςτικζμενθ
αξία ςτθν τεχνικι ςασ επιχείρθςθ!
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