Technology to inspire

Clusters Cloud για τον Τουριςμό
Απολαφςτε τα πλεονεκτιματα του Clusters Cloud οποτεδιποτε... από οπουδιποτε
Η Τουριςτικι βιομθχανία είναι πελατοκεντρικι και εξαιρετικά ανταγωνιςτικι. Ξενοδοχεία, B&Bs κι άλλεσ
τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ καλοφνται να επεξεργαςτοφν όγκουσ δεδομζνων για κρατιςεισ, marketing,
λειτουργία, να παρακολουκοφν τθ ςυμπεριφορά των πελατϊν, να είναι ανταγωνιςτικοί ςε προςφορζσ και
πακζτα και να προςαρμόηονται γριγορα ςε ςυνεχείσ αλλαγζσ. Νζεσ τεχνολογίεσ 3θσ γενιάσ όπωσ κινθτά,
Cloud, επιχειρθματικι νοθμοςφνθ κι ζξυπνεσ λφςεισ ERP & CRM διαχειρίηονται τα δεδομζνα από front και
back office, ελζγχουν τα κανάλια κρατιςεων & πελατϊν, προςαρμόηονται εφκολα ςε αλλαγζσ, αξιοποιοφν
δείκτεσ και analytics και βελτιςτοποιοφν διαδικαςίεσ για τθν επίτευξθ των επιχειρθματικϊν ςτόχων.
Υπάρχει τρόποσ... όχι δφςκολα αλλά ζξυπνα! Σασ προτείνουμε τθ νζα, ολοκλθρωμζνθ κι άμεςα ζτοιμθ για
χριςθ λφςθ που ενςωματϊνει Διαχείριςθ Front Office, ERP, CRM, BPM, Mobility και Data Analytics κάτω
από μία ενιαία πλατφόρμα, καταργεί τισ πολλαπλζσ διαδικαςίεσ, διευκολφνει τθ ςυνεργαςία και
παρακολουκεί πελάτεσ & προμθκευτζσ, κρατιςεισ, μάρκετινγκ, οικονομικά, λογιςτικά, προμικειεσ και
αποκικεσ κλπ. Με 24/7 πρόςβαςθ από οποιοδιποτε ςθμείο και ςυςκευι, γριγορα κι αποδοτικά παρζχει
πραγματικι εικόνα 360o για τθν επιχείρθςι ςασ ςτο cloud: το Clusters Cloud για τον Τουριςμό!
Το Clusters είναι οικονομικό αφοφ δεν απαιτεί επενδφςεισ ςε εξοπλιςμό κι ειδικευμζνο προςωπικό αλλά
μιαν απλι pay-as-you-go άδεια χριςθσ και κλιμακωτό αφοφ επεκτείνεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ ςασ.
Είναι αςφαλζσ κι αξιόπιςτο ςε ελεγχόμενο με επαγγελματικά firewalls περιβάλλον και κζντρα δεδομζνων
με αςφαλι κρυπτογράφθςθ, back-ups που ςυντθρείται 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.
Οι τουριςτικζσ επιχειριςεισ αντιμετωπίηουν δφςκολα κζματα όπωσ ο διεκνείσ ανταγωνιςμόσ, οι υψθλζσ
απαιτιςεισ και προςωποποιθμζνεσ ςχζςεισ με τουσ πελάτεσ, περίπλοκθ διαχείριςθ αποκεμάτων και
ποικιλομορφία αποκθκϊν, front και back λειτουργίεσ από τθ reception μζχρι τθ λογιςτικι και τα
οικονομικά με αντίκτυπο ςε χρόνο, κόςτοσ και αςφάλεια. Με τθν ζξυπνθ, ολοκλθρωμζνθ κι αςφαλι
πλατφόρμα του Clusters cloud εξαςφαλίςτε αυτοματιςμοφσ ςε front & back office, μειϊςτε κόςτθ και
λάκθ, διαχειριςτείτε απεριόριςτεσ μονάδεσ και δωμάτια, ςθμεία πωλιςεων & υπθρεςιϊν, αποκικεσ και
πολλαπλά νομίςματα, εργαςτείτε εφκολα ςτισ κρατιςεισ από άφιξθ μζχρι αναχϊρθςθ πάνω ςε
θμερολόγιο, παρακολουκιςτε διαδραςτικά χαρακτθριςτικά, απαιτιςεισ και προτιμιςεισ των πελατϊν,
οργανϊςτε τα workflows του προςωπικοφ, επικοινωνιςτε απευκείασ μζςω e-mails και ελζγξτε τθν
επιχείρθςι ςασ γριγορα κι αποτελεςματικά με τα data analytics.
Η ιχνθλαςιμότθτα κι ακρίβεια δεδομζνων είναι κρίςιμθ. Το Clusters περιορίηει χειροκίνθτεσ διαδικαςίεσ,
επιτρζπει τυποποιθμζνθ διαχείριςθ, ζλεγχο κι ζγκριςθ από οποιοδιποτε ςθμείο ςτθν επιχείρθςθ και
δθμιουργεί κεντρικζσ βάςεισ δεδομζνων. Τα κανάλια κρατιςεων απεικονίηονται κακαρά πάνω ςε
θμερολόγιο κι οι χρεϊςεισ δωματίων από reception ι POS ςθμεία πωλιςεων ενθμερϊνουν αυτόματα χωρίσ διπλζσ καταχωριςεισ – τθ Διαχείριςθ Πελατειακϊν Σχζςεων, Λογιςτικι, Οικονομικά, Πωλιςεισ,
Προμικειεσ, Αποκικεσ, BPM κλπ. Με τθν επιχειρθματικι νοθμοςφνθ του Clusters, όλοι οι χριςτεσ
αντλοφν ςε πραγματικό χρόνο πλθροφορία για κρατιςεισ, αναχωριςεισ, αφίξεισ, πελάτεσ, προμθκευτζσ,
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ταμείο, ζςοδα κι ζξοδα, κακυςτεριςεισ, κζματα προσ επίλυςθ κλπ. Κι οργανϊνουν αποτελεςματικά
αναγκαίεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ, διακεςιμότθτα πόρων, προγραμματιςμό εργαςιϊν και κοςτολογικό
ζλεγχο ανά μονάδα, δωμάτιο, υπθρεςία, προϊόν και ςτο ςφνολο τθσ επιχείρθςθσ.
Παραδοςιακι μθχανογράφθςθ κι ζγχαρτεσ διαδικαςίεσ επθρεάηουν αρνθτικά τθν αποτελεςματικότθτα.
Ανεπαρκείσ διαδικαςίεσ κι ελλειπισ επικοινωνία περιορίηουν τθ ςυνεργαςία μεταξφ front και back office.
Οι Managers ςυχνά δυςκολεφονται να εντοπίηουν πλθροφορίεσ για κόςτθ, υλικά, προςωπικό κι άλλουσ
πόρουσ. Με τo Clusters Cloud υπάρχει απρόςκωπτθ διαςφνδεςθ, με τθ δθμιουργία ψθφιακοφ πλζγματοσ
με απεριόριςτα κανάλια ςυνεργαςίασ μεταξφ προςωπικοφ front, back office και managers.
Αυτοματοποιθμζνεσ ειδοποιιςεισ μζςω διαδράςεων υπενκυμίηουν ςτουσ χριςτεσ προκεςμίεσ, κζματα
προσ επίλυςθ και παραδοτζα. Αυτό οδθγεί ςε ςαφζςτερθ είκονα και υπευκυνότθτα.
Με το νζο Clusters που ενςωματϊνει τθν εμπειρία μασ 30 ετϊν, παρακολουκείτε απεριόριςτεσ μονάδεσ
τουριςτικϊν καταλυμάτων και κατθγορίεσ δωματίων, ελζγχετε κοςτολογικά μζςω κζντρων κόςτουσ και
κατανομισ εξόδων κι ζχετε ολοκλθρωμζνθ εικόνα κόςτουσ υπθρεςιϊν, προςωπικοφ, εξοπλιςμοφ ανά
μονάδα, τμιμα αλλά κι όλθσ τθσ επιχείρθςθσ.
Με το Clusters μοιράηεςτε κοινι ςε πραγματικό χρόνο πλθροφορία, μζςα από κοινζσ διαδικαςίεσ,
διαδράςεισ, data analytics, προβολζσ κι εκτυπϊςεισ που αναβακμίηουν τθ ςυνεργαςία, επιτρζπουν
αποτελεςματικι κι ζγκαιρθ αντίδραςθ, ορκι και γριγορθ λιψθ αποφάςεων κι 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 επιχείρθσι ςασ!

Clusters Technology to inspire by Ergon Iris
2019 ERGON IRIS © All rights reserved
2

