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Οη θαηαζθεπέο είλαη κηα από ηηο πηό ζύλζεηεο
βηνκεραλίεο, ιόγω επξείαο πνηθηινκνξθίαο ηωλ έξγωλ,
γεωγξαθηθήο
δηαζπνξάο,
ζπρλώλ
αιιαγώλ,
θαζπζηεξήζεωλ θαη γξαθεηνθξαηηθώλ ‘νδνθξαγκάηωλ’
πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πξόνδν ηωλ έξγωλ. Η έγθαηξε ζηα
πιαίζηα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νινθιήξωζε βάζεη
πξνδηαγξαθώλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε είλαη
θξίζηκα γηα ηελ επηηπρία ελόο έξγνπ.
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Επηιύζηε όια ηα πξνβιήκαηα θη απμήζηε ηελ παξαγωγηθόηεηα, δνπιεύνληαο εμππλόηεξα θη όρη δύζθνια!
Με ην λέν, έμππλν, νινθιεξωκέλν θαη πξνζαξκόζηκν cloud ζύζηεκά καο, πνπ νξγαλώλεη ηελ εξγαζία θαη
πεξηνξίδεη ηα εκπόδηα κεηαμύ πξνζωπηθνύ, πξνκεζεηώλ, νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθήο, θνζηνιόγεζεο, απνζήθεο θαη
όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ. Σπλδέζηε εξγνηάμηα θη εηαηξεία, κεηώζηε πνιιαπιέο θαηαρωξήζεηο, ζπλεξγαζηείηε θη απνθηήζηε
πξόζβαζε από νπνπδήπνηε, κε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή, απνδνηηθά … κε ην Clusters for Construction!

Απνγεηώζηε ηελ ηερληθή εηαηξία θάηω από κηα εληαία νκπξέιια κε ην Clusters, ην Cloud ζύζηεκα πνπ
νδεγεί ζε ζαθή εηθόλα, ππεπζπλόηεηα θαη θαιύηεξε ζπλεξγαζία εύθνια, άκεζα θη απνδνηηθά!
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Cloud Software γηα
Αλεμάξηεηα από ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζήο ζαο, είηε είζηε
θαηαζθεπαζηέο, project managers, ππεξγνιάβνη, δηαρεηξηζηέο
αθηλήηωλ ή αλαπηύζζεηε αθίλεηα, ζαο πξνηείλνπκε κηα

- Καηαζθεπαζηέο
- Υπεξγνιάβνπο

ζύγρξνλε, εύθνιε, γξήγνξε, έμππλε θαη mobile εληαία Cloud

- Project Managers

ιύζε πνπ ελζωκαηώλεη 30 ρξόληα εκπεηξίαο καο θαη πάλω

- Αλάπηπμε Αθηλήηωλ

από 1.500 πειάηεο ζηελ θαηαζθεπαζηηθή αγνξά γηα λα

- Δηαρεηξηζηέο Αθηλήηωλ

νδεγήζεηε ηελ επηρείξεζή ζαο ζηελ επηηπρία.... ην

Clusters!
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Οη Top must ιεηηνπξγίεο ελόο θαηαζεπαζηηθνύ software! *

Λειτουργίεσ του Clusters
 Οικονομικά - Λογιςτική
 Διαχείριςη Κόςτουσ
 Διαχείριςη Ζργων
 Διαχείριςη Διαδικαςιϊν

1

Οηθνλνκηθά - Λνγηζηηθή

Οξγαλώζηε απηνκαηννπνηεκέλα ηε ινγηζηηθή ζαο παξαθνινύζεζε,
γξήγνξα θη εύθνια, κεηώζηε ρξόλν θαη θόπν θη απμήζηε ηα θέξδε.

Δηαρείξηζε Κόζηνπο

 Διαχείριςη Εξοπλιςμοφ

Με ηελ ηερλνινγία Clusters 3D coding, παξαθνινπζήζηε έξγα θαη
θέληξα θόζηνπο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ρωξίο δηπινθαηαρωξήζεηο, ηα
έμνδά ηνπο γηα πξνζωπηθό, πόξνπο θιπ θαη επέκβεηε άκεζα γηα
δηνξζώζεηο.

 Workflows

Δηαρείξηζε Εξγωλ

 CRM

Έρεηε ζπλερή πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, νξγαλώζηε ηνπο πόξνπο
ζε πνιιαπιέο δξάζεηο θη έξγα, εληνπίζηε θη επηιύζηε πξνβιήκαηα,
αλαπξνγξακκαηίζηε θαη δηαρεηξηζηείηε θνηλά έξγγξαθα από έλα
θεληξηθό ‘ειεθηξνληθό’ γξαθείν.

 Αποθήκη - Προμήθειεσ

 Data Analytics & Reports

(*) According to Construction World © 2018, Top 10 Construction Management Software Features
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Δηαρείξηζε Δηαδηθαζηώλ

Workflows Εξγαζηώλ

Εθδόζηε παξαγγειίεο, εληνπίζηε
εμνπιηζκό, δηαρεηξηζηείηε πξνζωπηθό
θη ππεξγνιάβνπο, απμάλνληαο ηελ
παξαγωγηθόηεηα ηνπο.

Μνηξαζηείηε θνηλέο πιεξνθνξίεο (έγγξαθα,
ζρέδηα, δξάζεηο) ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή,
βειηηώζηε ηε ζπλεξγαζία, κεηώζηε ηηο
ζπγθξνύζεηο θη απμήζηε ηελ αληαπόθξηζε.

Απνζήθε - Πξνκήζεηεο

CRM θη επηθνηλωλία

Εληνπίζηε γξήγνξα ηα απνζέκαηα
όπνπ θη αλ βξίζθνληαη, δηαρεηξηζηείηε
ηελ αδξάλεηα ηωλ πιηθώλ, πεξηνξίζηε
ηα ζθξάπ θαη κεηώζηε ηε δεκία.

Οξγαλώζηε
πειάηεο,
πξνκεζεπηέο,
ππεξγνιάβνπο, ζπλεξγάηεο, πξνζθνξέο,
δεκνπξαζίεο επηθνηλωλήζηε κέζω mails,
γηα ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο.

Δηαρείξηζε Εμνπιηζκνύ

Data Analytics & Reporting

Εθηόο από ηνλ εληνπηζκό ηνπ
εμνπιηζκνύ ζηα έξγα, δηαρεηξηζηείηε
ζπληήξεζε θη επηζθεπέο κε alerts γηα
ζωζηό, έηνηκν ζηε ρξήζε εμνπιηζκό.

Business Intelligence, dashboards &
αλαθνξέο βειηηώλνπλ παξαγωγηθόηεηα,
έιεγρν, αζθάιεηα θη νδεγνύλ ζε ζωζηέο
απνθάζεηο.
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Πιενλεθηήκαηα
Πιήξεο & Επεθηάζηκν

Ειέγρεηε ηελ επηρείξηζε θάηω από εληαία
πιαηθόξκα πνπ αθνινπζεί ηηο αλάγθεο ζαο

Οηθνλνκία

Μεηώλεηε επελδύζεηο, κε απιή ζπλδξνκή!

Αζθάιεηα

Νηώζεηε αζθάιεηα κε Microsoft Azure © θαη
πξόηππα αζθάιεηαο & πξόζβαζεο

Απόδνζε

Αλαθαιύπηεηε ηελ έμππλε απιόηεηα θη
απόδνζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν

Σπλεξγαζία

Σπλδέεηε ηνπο αλζξώπνπο ζαο θαη
κνηξάδεζηε θνηλή πιεξνθνξία

Πξνζαξκνζηηθόηεηα

Πξναξκόδεηε γηα λα ηαηξηάδεη απόιπηα ζηηο
αλάγθεο ζαο

Σπλερήο Αλαβάζκηζε

Είλαη δηαξθώο ελήκεξν από IT εηδηθνύο

Πξνζβαζηκόηεηα

Έρεηε πξόζβαζε ζε πιεξνθνξία 24/7 από
νπνπδήπνηε, κε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή
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ηνπ Clusters
Το Clusters δίνει αςφαλι κι
απεριόριςη επικοινωνία
μεταξύ εργοταξίων και
γραφείων κάτω από μια
κοινι ομπρζλλα και
μοιράηει real-time
πληροφορία μζςω κοινών
διαδικαςιών. Επιτρζπει τθν
άμεςη ανταπόκριςη ςε
αλλαγζσ, γριγορθ και
ςωςτή λήψη αποφάςεων
και βοθκά ςτθν επιτυχία
των ζργων και τησ
επιχείριςήσ ςασ!
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Η ERGON IRIS έρεη πάλω από 30 ρξόληα εκπεηξίαο
ζηελ
αλάπηπμε
πνηνηηθνύ,
θαηλνηόκνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ software γηα εηαηξίεο ηνπ Δεκνζίνπ
θαη ηδηωηηθέο θαη πάλω από 10.000 εγθαηαζηάζεηο θη
ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο, ζηελ Ειιάδα θαη ην
Εμωηεξηθό.
Οη εηδηθνί θαη νη ζπλεξγάηεο καο είλαη εμαηξεηηθνί
επηζηήκνλεο θη επαγγεικαηίεο κε πνιπεηή εκπεηξία θαη
ηερλνγλωζία ζηελ αλάιπζε, αλάπηπμε θη ππνζηήξημε
ιύζεωλ software πνπ εγγπώληαη ηελ ηθαλνπνηήζε ηωλ
πειαηώλ.

for Construction

Οξακά καο λα δίλνπκε επηρεηξεκαηηθή αμία ζε
πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο καο, κε ζπλέπεηα θαη
ζηαζεξόηεηα ώζηε λα βειηηώλνληαη θαη λα
αλαπηύζζνληαη καδί καο!
Απνζηνιή καο ε ζπλερήο Κνηλνηηκία, Αμηνπηζηία θαη
Επηηπρία γηα ηνπο πειάηεο καο.

ERGON IRIS
www.iris.gr
info@iris.gr
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