CRM

Εκπλεπζηείηε από ην Clusters
…θαη ην λέν καο Cloud CRM,
ηνλ πνιύηηκν ζπλεξγάηε ζαο ζην
Customers Relationship Management!
Ελα ζύγρξνλν νινθιεξωκέλν business logic
CRM πνπ ιεηηνπξγεί ωο κνλαδηθή νκπξέια
γηα ηελ δηαρείξηζε θαη follow-up ηωλ πειαηώλ
ζαο θαη ηελ δεκηνπξγία πεηπρεκέλωλ
καθξνρξόληωλ ζρέζεωλ εκπηζηνζύλεο γηα ην
κέιινλ.
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Σττθ ςφγχρονθ εποχι, απαιτείται περιςςότερθ από
ποτζ προςπάκεια για τουσ πωλθτζσ να κερδίςουν
τθν προςοχι και να ανταπεξζλκουν ςτισ
προςδοκίεσ των πελατϊν τουσ. Τα ανευζλικτα
παραδοςιακά ςυςτιματα διαχείριςθσ πελατειακϊν
ςχζςεων ςυχνά δθμιουργοφν φραγμοφσ ςτισ νζεσ
προκλιςεισ και πρωτοβουλίεσ του marketing.
Στον αντίποδα, τα Cloud CRMs υποςτθρίηουν
καινοτόμεσ ςτρατθγικζσ marketing και πωλιςεων,
μζςω ζξυπνων ςυςκευϊν, τεχνθτισ νοθμοςφνθσ
(AI) και machine learning για τθ ςυνεργαςία των
δεδομζνων, επιτρζποντασ μια εικόνα 360 μοιρϊν
και μαηικι εξατομίκευςθ ςτισ πελατειακζσ ςχζςεισ.

Το μοντζλο AIDA (attention/interest/
desire -decision/action) είναι
παρωχθμζνο.
Πολλαπλζσ κλιςεισ, διαφορετικοί
πωλθτζσ, ςκλθρόσ ανταγωνιςμόσ,
δφςκολθ αγορά, προςεκτικοί κι
ενθμερωμζνοι πελάτεσ και θ επιρροι
τθσ τεχνολογίασ απαιτοφν οι
επιχειρήςεισ να ζχουν μια πιό
ςφαιρική προςζγγιςη των πελατών, με
εξατομικευμζνη μεταχείριςη.

Ελα Cloud CRM επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ άκεζε πξόζβαζε, κέζσ
Internet, ζηα δεδνκέλα ησλ πειαηώλ ηνπο, απνζεθεπκέλα κε αζθάιεηα ζε
απνθιεηζηηθνύο ζηαζκνύο δεδνκέλσλ. Χσξίο πξνθαηαβνιηθά θόζηε ζε hardware
θαη software θαζώο ην Cloud CRM κηζζώλεηαη αληί λα αγνξάδεηαη θαη λα
ζπληεξείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο θη άξα είλαη εμαηξεηηθά ζπκθέξνλ
αθόκε θαη γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο.
Πεξαηηέξσ, κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηηο έμππλεο ζπζθεπέο θαη ηε δπλαηόηεηα
απνζήθεπζεο κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ, ην Cloud CRM επηηξέπεη ηελ αζθαιή
θαη ηαρεία πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ησλ πειαηώλ όπσο ζπκβόιαηα, πξνζθνξέο,
επαθέο, follow up, παξαγγειίεο θαη ππνζηήξημε, νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη από
νπνηαδήπνηε ζπζθεπή θαη ηνπνζεζία, επηηξέπνληαο ζηελ επηρείξεζε λα
αλειίζζεηαη γξήγνξα θαζώο αλαπηύζζεηαη θη επεθηείλεη ηα δίθηπα πσιήζεσλ ηεο.
Οινθιεξσκέλεο

θνηλέο

βαζεηο

δεδνκέλσλ,

βειηηζηνπνηεκέλεο

δηαδηθαζίεο

πσιήζεσλ θαη θηιηθό πεξηβάιινλ ρξήζεο βνεζνύλ ηηο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ
άκεζε εηθόλα ησλ θαλαιηώλ πσιήζεσλ θαη ησλ απνζεκάησλ, ώζηε λα αληηδξνύλ
άκεζα ζηηο αιιαγέο, λα παξαδίδνπλ έγθαηξα θαη λα επηηπγράλνπλ ηνπο ζηόρνπο
ηνπο κε αθξίβεηα θαη λα ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ ηνπο κε κηα
απιή ζπλδξνκή. Αςτό σημαίνει καλύτεπη εμπειπία για τοςρ πωλητέρ και
σσέσειρ εμπιστοσύνηρ για τοςρ πελάτερ!
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Κλιμάκωζη κι Επεκηαζιμόηηηα
Στο Cloud, είναι γριγορο κι εφκολο να μετακινθκείτε ςε πιο
δυνατά ςυςτιματα, οικονομικά, χωρίσ νζο hardware και
software, ςε απομακρυςμζνεσ γεωγραφικά κζςεισ, κακϊσ
επεκτείνεται θ επιχείρθςι ςασ. Στο cloud, θ τεχνολογία γίνεται
ζνασ δυνθτικόσ ςυνεργάτθσ τθσ επιχείρθςθσ.

Αζθάλεια
Ζνα Cloud CRM παρζχει πρόςκετα επίπεδα αςφάλειασ GDPR κι
επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ να εμπιςτεφονται τα δεδομζνα τουσ,
κακϊσ τα προςωπικά δεδομζνα των πελατϊν προςτατεφονται
από firewalls κι από ειδικοφσ πλθροφορικισ.

Εξοικονόμηζη
Ενα Cloud CRM είναι ςυμφζρον αφοφ εξαλείφει προκαταβολικά
ζξοδα για ΙΤ υποδομι και ςυντιρθςθ, απαιτεί επζνδυςθ μόνο
ςε μία ςτακερι ςφνδεςθ Internet και είναι ‘pay-as-you-go’.
Δθλαδι πλθρϊνετε μόνο εφαρμογζσ και χϊρο που χρειάηεςτε.

Αποδοηικόηηηα
Οι λφςεισ Cloud CRM φιλοξενοφνται ςε αποκλειςτικοφσ servers,
που ςυμπεριφζρονται καλφτερα από τισ περιςςότερεσ in-house
εγκαταςτάςεισ. Επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ να ζχουν άμεςθ
πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα των πελατϊν τουσ, με δυνατοφσ
μθχανιςμοφσ άντλθςθσ κι ανάλυςθσ real-time ςφαιρικισ
πλθροφορίασ. Βοθκοφν ςτθ γριγορθ και εφκολθ ςυνεργαςία
και διανομι. Με το cloud ςτα χζρια ςασ ζχετε ςθμαντικά
πλεονεκτιματα marketing ςε ςχζςθ με τουσ ανταγωνιςτζσ.

Διαπκήρ Υποζηήπιξη
Tο Cloud CRM αναβακμίηεται διαρκϊσ από τουσ καταςκευαςτζσ
του, θ ςυντιρθςθ γίνεται εκτόσ επιχείρθςθσ και ςθμαντικζσ
βελτιϊςεισ προωκοφνται άμεςα ςτουσ χριςτεσ ςτο cloud. Αυτό
εξοικονομεί πολφτιμο χρόνο και κόςτοσ ςε ΙΤ υπθρεςίεσ.

Πποζβαζιμόηηηα
Το Cloud CRM εξαςφαλίηει πρόςβαςθ ςε τεχνολογίεσ αιχμισ
επιτρζποντασ ςτουσ χριςτεσ να απολαμβάνουν επίπεδα
υπθρεςιϊν αντάξια μεγάλων επιχειριςεων. Επιτρζπει διαρκι
προςβαςιμότθτα μζςω smartphones, tablets, laptops κι άλλων
ςυςκευϊν και εξαςφαλίηει τθ ςυνεχι ςφνδεςθ κι ενθμερωμζνθ
πλθροφόρθςθ όλων ςτθν αλυςίδα του marketing.
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“Δε τρειάδομαι ζκλερό δίζκο ζηον
σπολογιζηή μοσ αν έτω γρεγορόηερε
πρόζβαζε ζηο server … να κοσβαλώ με
ζσνδεδεμένοσς σπολογιζηές μαδί μοσ είναι
αρταία ιζηορία...”
Steve Jobs,
Apple
Από τα $57.2 δισ ςε προβλεπόμενη υποδομή cloud IT για το
2018, το cloud θα κατζχει το 67%, με ετήςια αφξηςη 23.6%

Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ιόγνπο ηεο ξαγδαίαο
αλάπηπμεο ηωλ CRM είλαη ε πξνζβαζηκόηεηα. Οη
επηρεηξήζεο ζέινπλ άκεζε πξόζβαζε ζηα δεδνκέλωλ
ηωλ πειαηώλ ηνπο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, από
νπνπδήπνηε θαη κέζω θηλεηώλ ζπζθεπώλ.
Από ηηο ππεξεζίεο θαη ην email marketing κέρξη ηελ
εμαηνκίθεπζε, νη επηρεηξήζεηο απαηηνύλ λα έρνπλ
ζύλδεζε ζε πιαηθόξκεο θαη ηερλνινγίεο πνπ ηνπο
επηηξέπνπλ ηελ πξνζωπηθή δηαρείξηζε ηωλ πειαηώλ
ηνπο.

Τα CRM θα είναι μια βιομηχανία $40 Διρ ηο 2017
Σύκθωλα κε ην Forbes, ε βηνκεραλία CRM βξίζθεηαη ζε ξαγδαία
άλνδν. Γηα ην 2017, νη εηδηθνί πξνβιέπνπλ νηη ε αμία ηεο ζα
μεπεξάζεη ηα $40 δηο, κε ζηόρν πάλω από ηα $80 δηο ζην 2025.

Έξεπλα ηεο Innoppl Technologies έδεημε νηη
ηωλ πωιήζεωλ κέζω θηλεηώλ CRM
πέηπραλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο, ελώ κόλν έλα
ηωλ παξαδνζηαθώλ πωιήζεωλ πέηπραλ ηνπο
δηθνύο ηνπο.
Σην 2018, ην CRM software ζε θηλεηά έρεη
απμεζεί δξακαηηθά.
ηωλ επηρεηξήζεωλ κε
πάλω
απν
11
εξγαδόκελνπο
ηώξα
ρξεζηκνπνηνύλ θηλεηό CRM software.
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Τν CRM software νδεγεί ηηο επελδύζεηο ζε
ηερλνινγία, κε έλα
ηωλ επηρεηξήζεωλ λα
πξνγξακκαηίδεη επελδύζεηο ζε customer service
software, εθθξάδνληαο ηελ πξόζεζή ηνπο λα
βειηηώζνπλ ηηο ππεξεζίεο, λα ελαξκνληζηνύλ κε
ηηο απαηηήζεηο ηνπ GDPR θαη λα πξνζθέξνπλ
ιεηηνπξγίεο online ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο.
Πσο ζα επελδύζνπλ νη επηρεηξήζεηο ζε CRM?
49% πξνγξακκαηίδεη επελδύζεηο ζε customer service software.

ηωλ επηρεηξήζεωλ ππνζηεξίδνπλ όηη ηα
CRM έρνπλ βειηηώζεη ην customer service ηνπο!

Τν 2019 ζεσξείηαη Έηνο ηνπ Πειάηε.
ησλ πειαηώλ εξεπλνύλ online πξίλ ηελ αγνξά,
Γηα λα θεξδίζνπλ ηνπο δπλεηηθνύο πειάηεο, νη
επηρεηξήζεηο ρξεηάδνληαη δεδνκέλα θαη ζπλερή
παξνπζία.

Σην 2008 κόλν 12% ηωλ επηρεηξήζεωλ ρξεζηκνπνηνύζε
CRM. Σήκεξα απμήζεθε ζε 87%

Με CRMs …

ησλ νκάδσλ βειηηώζε ηελ παξαγσγηθόηεηα θαη
κείσζε ην θόζηνο customer service ζε
Forrester
Είρε

έθξεμε ζε πσιήζεηο
Innopple Technologies

ησλ επηρεηξήζεσλ δειώλεη θαιύηεξεο ζρέζεηο κε
πειάηεο
Software Advice
Μέζε Αμία Πσιήζεσλ απμήζεθε θάηα
Cloudswave
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ςτθν επιχείρθςθ για

είναι
and

is a

Ο κεγάινο όγθνο δεδνκέλσλ δεκηνπξγεί πνιππινθόηεηα
θη απαηηεί ρξόλν θαη θόζηνο γηα ηε ζπιινγή, νξγάλσζε
θαη αλάιπζή ηνπο κε ζθνπό ηε βέιηηζηε εμαηνκίθεπζε θαη
απεηθόληζε ησλ πειαηώλ.
Με ην Clusters CRM ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη ζε πξαγκαηηθό
ρξόλν από όια ηα ζεκεία πώιεζεο, νξγαλώλνληαη απηόκαηα κε
απιέο θηλήζεηο θη ειάρηζηεο ρεηξνθίλεηεο δηαδηθαζίεο θαη κπνξνύλ
λα αλαιπζνύλ εύθνια θαη απνηειεζκαηηθά γηα παξαθνινύζεζε ησλ
θαλαιηώλ πσιήζεσλ.

Οη πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο δπζθνιεύνπλ ηελ
παξαγσγηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη πεξηνξίδνπλ
ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα.
Με ην Clusters CRM νη δηαδηθαζίεο είλαη επέιηθηεο θη απιέο, κε
machine learning γηα ηελ απνθπγή ιαζώλ θαη βειηίσζε ηεο
παξαγσγηθόηεηαο. Οη ρξήζηεο απνιακβάλνπλ δπλαηά εξγαιεία
δηαρείξηζεο πόξσλ πνπ εμαιείθνπλ ηελ πνιππινθόηεηα θαη ηνπο
θαζνδεγνύλ εύθνια ζηηο δηαδηθαζίεο πσιήζεσλ από ηελ αξρή
κέρξη ην ηέινο.

Πεξηνξηζκέλε πιεξνθνξία πνπ απνπξνζαλαηνιίδεη δε
δίλεη ζσζηή εηθόλα ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ιήςε
απνθάζεσλ
Με ην Clusters CRM ε πιεξνθνξία νξγαλώλεηαη κε analytics
πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα απνθεύγνπλ παξαπιαλήζεηο,
λα πξνβιέπνπλ, λα αληηδξνύλ εγθαίξσο, λα βειηηώλνπλ ηηο
πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη λα αληηκεησπίδνπλ κε απνηειεζκαηηθόηεηα
ηνλ αληαγσληζκό.

Με μεπεξαζκέλα CRM ζπζηήκαηα δύζθνια ζα αλαπηύμεη
κηα επηρείξεζε ηελ απαξαίηεηε ηαρύηεηα ζηηο αιιαγέο
marketing.
Με ην Clusters CRM νη ρξήζηεο απνιακβάλνπλ εκπεηξία
γξήγνξεο θαη παξαγσγηθήο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο, κε έμππλα
κνληέια ζπλεξγαζίαο θαη εμαηνκηθεπκέλν αλαπξνζαλαηνιηζκό ησλ
πειαηεηαθώλ δηαδηθαζηώλ, κπξνζηά ζηηο ζύγρξνλεο πξνθιήζεηο
ησλ εζσηεξηθώλ θη εμσηεξηθώλ αγνξώλ.

.
Ελ κέζσ ηεο ςεθηαθήο κεηάβαζεο,
έμππλσλ ζπζθεπώλ θαη cloud θαηλνηνκηώλ
νη επηρεηξήζεηο παιεύνπλ κε ην θόζηνο θαη
ην ρξόλν απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκό.
Ειιεηπήο απεηθόληζε θη αλαθξηβείο
πιεξνθνξίεο νδεγνύλ ζε αληθαλόηεηα ησλ
πσιεηώλ θαη γεληθή απνγνήηεπζε θη
αδπλακία.

Τν Clusters παξέρεη λέεο θη έμππλεο
ηερλνινγηθέο δπλαηόηεηεο πνπ εκπλένπλ λα
αθνκνηώζεηε ηηο αιιαγέο θαη λα αλαπηύμεηε
ηαρύηεηα θη επειημία.
Με ζύγρξνλε, θαηλνηόκα ηερλνινγία, πξνεγκέλε
ιεηηνπξγηθόηεηα θαη απιέο θηιηθέο δηαδηθαζίεο, ην
Clusters επηηαρύλεη ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ
κε έμππλνπο κεραληζκνύο πνπ ηα νξγαλώλνπλ
απνηειεζκαηηθά θαη εμαιείθνπλ ηε ζπκθόξεζή
ηνπο. Με ηα workflows αλαπηύζζεη θαη βειηηώλεη ηε
ζπλεξγαζία κεηαμύ ρξεζηώλ θαη παξάγεη αζθαιή
θαη ζθαηξηθή πιεξνθνξία από ζπλδπαζκέλα
δεδνκέλα πνπ εζηηάδνπλ ζηηο πξνηεξαηόηεηεο θαη
ηε βέιηηζηε ιήςε απνθάζεσλ.

CRM
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Πιενλεθηήκαηα ηνπ Clusters CRM
Χξεζηηθή Εκπεηξία

Δηαρείξηζε Πειαηώλ

Πξόζβαζε ζε Πειάηεο

Ανακαλφψτε τθν ζξυπνθ απλότθτα
του Clusters με τουσ προθγμζνουσ
μθχανιςμοφσ που επιταχφνουν τθν
ψθφιακι μετάβαςθ και κάνουν τθν
κακθμερινι εργαςία εφκολθ,
γριγορθ κι αςφαλι. Ενκουςιαςτείτε
με τθν απλι πλθρότθτα που
περιβάλλει το ςφνολο των
διαδικαςιϊν ςασ μζςα ςε ζνα φιλικό
περιβάλλον.

Αξιοποιιςτε αποτελεςματικά τα
δεδομζνα. Όχι πλζον εντροπία.
Παρακολουκιςτε τα κανάλια ςασ
από τθν αρχι μζχρι το τζλοσ και
απολαφςτε ςφαιρικι πλθροφορία ςε
πραγματικό χρόνο. Ελζγξτε και
μοιραςτείτε τθ ςε όλα τα επίπεδα
από τθν βάςθ ωσ τθν κορυφι, με
κοινζσ διαδικαςίεσ και χωρίσ
πολλαπλζσ ςυναλλαγζσ.

Διαχειριςτείτε ζνα περίπλοκο δίκτυο
διαδικαςίων με μια μοναδικι
ανοικτι πλατφόρμα. Όχι πλζον χάοσ
και κακυςτεριςεισ.
Τo Clusters CRM προςαρμόηεται ςτισ
διαδικαςίεσ ςασ και προςφζρει
εφκολθ κι άμεςθ πρόςβαςθ από
παντοφ. Γεφυρϊνει και ενοποιεί
δεδομζνα ςε ςυνεχι, real-time
πλθροφόρθςθ οπουδιποτε
βρίςκεςτε μζςα ςτο internet.

Πιεξόηεηα θη Επεθηαζηκόηεηα

Σπλεξγαζία

Πξνζαξκνζηηθόηεηα

Συνδυάςτε δεδομζνα ενόσ πελάτθ
κάτω από μια μοναδικι ομπρζλα ςτο
cloud για να ελζγχετε απόλυτα τθ
ροι των δραςτθριοτιτων ςασ ςτο
ςφνολο τθσ και να επεκτείνεςτε
γριγορα και άμεςα. Το Clusters CRM
ςυνεργάηεται με τα Clusters ERP και
BPM για παράλλθλθ οικονομικι,
εμπορικι και λογιςτικι διαχείριςθ,
όπωσ και ςτθν κοςτολόγθςθ και τθν
παραγωγι.

Φζρτε τουσ χριςτεσ πιο κοντά,
αυτοματοποιιςτε τθ ςυνεργαςία
τουσ μζςω δυναμικϊν workflows.
Διαχειριςτείτε εκκρεμείσ δράςεισ,
follow up, ανακζςεισ εργαςιϊν και
τθν πρόοδό τουσ, με ειδοποιιςεισ
για ςθμαντικζσ ενζργειεσ ϊςτε να
παραδίδετε εγκαίρωσ και με
ακρίβεια. Κάνετε τουσ ςυνεργάτεσ
ςασ δυνατοφσ κοινωνοφσ ςτθ λιψθ
αποφάςεων.

Παραμετροποιιςετε το Clusters ϊςτε
να ανταποκρίνεται ιδανικά ςτισ
ανάγκεσ ςασ και να υποςτθρίηει τθν
επιχείρθςι ςασ ανεξάρτθτα από το
αντικείμενο και μζγεκόσ τθσ.
Γριγορα, απλά, και οικονομικά!
Αξιοποιιςτε τθ μοναδικι ευελιξία
και τθν καινοτομία του ςυςτιματοσ
και αναπτφξτε το δικό ςασ Clusters.
Για το τϊρα και για το μζλλον τθσ
επιχείρθςισ ςασ!

Αζθάιεηα

Οηθνλνκία

Σπλερήο Αλαβάζκηζε

Με το Clusters είςτε αςφαλείσ. Για
τθν λειτουργία του και για τθν
αποκικευςθ των δεδομζνων ςασ
αξιοποιοφνται προθγμζνεσ public
cloud πλατφόρμεσ όπωσ Microsoft
Azure.
Με κλιμακωμζνα επίπεδα χριςθσ, το
Clusters προςδιορίηει δικαιϊματα
πρόςβαςθσ των χρθςτϊν ςε
ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ.

Μειϊςτε τα κόςτθ ςασ ςε
hardware και software με το
ςφςτθμα ‘pay-as-you-go’ του
Clusters. Πλθρϊνετε και
ανανεϊνετε μόνο τθν ετιςια
ςυνδρομι χριςθσ τθσ
εφαρμογισ.

Στθν Ergon Iris, οι Cloud λφςεισ
μασ αναβακμίηονται ςυνεχϊσ.

2019 ERGON IRIS © All rights reserved

Είναι οικονομικό γιατί απαιτεί
μόνο μια Internet ςφνδεςθ!

Η ςυντιρθςθ του Clusters με νζεσ
εκδόςεισ περιλαμβάνεται ςτο
ετιςιο κόςτοσ ςυνδρομισ και
γίνεται αυτόματα για όλουσ τουσ
χριςτεσ μασ.
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Clusters CRM

Εφχρηςτο, απλό, γρήγορο

Το Clusters CRM είναι ζνα ιςχυρό
εργαλείο διαχείριςθσ ςυναλλαςςομζνων
που ςυνεργάηεται πλιρωσ με το Clusters
ERP, χωρίσ διπλοκαταχωρίςεισ



Πεξηιακβάλεη…



Πελάτερ, ππομηθεςτέρ, σςνεπγάτερ κ.ο.κ.
Επαθέο, πνιιαπιέο δηεπζύλζεηο, απνζηνιή mails

Απσειοθέτηση απσείων, εγγπάυων, εικόνων
γηα θάζε ζπλαιιαζζόκελν



Διασείπιση πποσυοπών και σςμβάσεων
ζε επίπεδν ζπλαιιαζζόκελνπ ή/θαη επηρείξεζεο



Εύκολη και γπήγοπη αξιολόγηση (rating)
γηα θάζε ζπλαιιαζζόκελν



Mobility
πξόζβαζε ζηηο CRM ιεηηνπξγίεο θη από mobiles



Σςνεπγασία με Clusters BPM
Workflows, δξάζεηο θαη follow-ups ελεξγεηώλ .
Σπλεξγαζία θη Αλαζέζεηο εξγαζηώλ ζε
ππεπζύλνπο. Ιζηνξηθό εμέιημεο δξάζεσλ θαη
εξγαζηώλ πσιήζεσλ



Σςνεπγασία με Clusters ERP
Real-time, άκεζε ελεκέξσζε δεδνκέλσλ
(νηθνλνκηθά, ινγηζηηθά, Απνζήθε, Παξαγσγή)
ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ. Σηαηηζηηθά,
γξαθήκαηα, αλαιπηηθνη πίλαθεο.

2019 ERGON IRIS © All rights reserved
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Η ERGON IRIS έρεη πάλσ από 30 ρξόληα
εκπεηξίαο ζηελ αλάπηπμε software. Η απνθιεηζηηθή
ζεηξά

πξντόλησλ

καο

είλαη

software

πςειήο

πνηόηεηαο, ηερλνινγηώλ αηρκήο γηα εηαηξίεο θαη
νξγαληζκνύο ηνπ ηδησηηθνύ θαη δεκνζίνπ ηνκέα.
Σηελ ηζηνξία καο έρνπκε πάλσ από 10.000
εγθαηαζηάζεηο θαη ηθνλνπνηεκέλνπο πειάηεο ζηελ
Ειιάδα θαη ην Εμσηεξηθό.
Η νκάδα εηδηθώλ θαη ζπλεξγαηώλ καο απνηειείηαη
από εμαίξεηνπο επαγγεικαηίεο θαη επηζηήκνλεο κε
πνιπεηή εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζηελ αλάιπζε,
αλάπηπμε

θαη

ππνζηήξημε

software

ώζηε

λα

εγγπώληαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ.
Τν όπαμά καο είλαη λα δίλνπκε επηρεηξεκαηηθή αμία
ζηνπs πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο καο κε ζπλέπεηα θαη
ζηαζεξόηεηα

ώζηε

λα

βειηηώλνληαη

θαη

λα

αλαπηύζζνληαη καδί καο!
Η

αποστολή

καο

είλαη

Σπλερήο

Καηλνηνκία,

Αμηνπηζηία θαη Επηηπρία γηα ηνπο Πειάηεο καο.

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

CRM
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