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Technology to inspire

Η παξαγσγηθή βηνκεραλία είλαη ζήκεξα πηό πνιύπινθε από
πνηέ, ιόγσ δηεζλνπνίεζεο ηεο αγνξάο, ζπλζεηόηεηαο ησλ
πξντόλησλ, απξόβιεπηνπ θόζηνπο ζε πιηθά θαη θύξα,
ράζκαηνο ζε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία, απμεκέλσλ
απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ, δπζθνιία ζηελ ηρλειαζηκόηεηα ηνπ
ηεξάζηηνπ όγθνπ δεδνκέλσλ θ.α.
Μηα ηθαλή επηρείξεζε ρξεηάδεηαη ιύζεηο πνπ παξέρνπλ άκεζε
πιεξνθόξεζε θαη ηε βνεζνύλ λα αληηκεησπίδεη πξνθιήζεηο θη
αληαγσληζκό, λα πξνζαξκόδεηαη γξήγνξα ζε αιιαγέο, λα
πεξηνξίδεη ηνπο θηλδύλνπο θαη λα επηηπράλεη ηνπο ζηόρνπο ηεο.

Δώζηε ιύζε ζηα πξνβιήκαηα θαη απμήζηε ηελ παξαγσγηθόηεηά ζαο, έμππλα θη εύθνια!
Με ην λέν, έμππλν, νινθιεξσκέλν θη επέιηθην cloud ζύζηεκα πνπ παξαθνινπζεί απνηειεζκαηηθά όιε ηελ αιπζίδα
δηαδηθαζίσλ θαη κεηώλεη ηα εκπόδηα κεηαμύ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, παξαγσγήο, πξνκεζεηώλ, νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθήο,
θνζηνιόγεζεο, απνζήθεο θαη ινηπώλ ηκεκάησλ. Σπλδέζηε παξαγσγηθέο κνλάδεο, απαιείςηε πνιιαπιέο θαηαρσξήζεηο,
ζπλεξγαζηείηε απξόζθσπηα, απνθηήζηε πξόζβαζε από νπνπδήπνηε θη νπνηαδήπνηε ζηηγκή, γξήγνξα θαη ηθαλνπνηεηηθά κε
3rd Platform ηερλνινγίεο όπσο cloud, mobile, business intelligence… κε ην Clusters Cloud γηα Παξαγσγή!

Απνγεηώζηε ηελ επηρείξεζή ζαο κε ηε κνλαδηθή πιαηθόξκα Clusters Cloud πνπ απειεπζεξώλεη ηελ
πξόζβαζε, ζπλεξγαζία θαη ιήςε απνθάζεσλ, γηα λα ζαο νδεγήζεη ζε επηηπρία!
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Cloud Software
πνπ ζπλδέεη
Δίηε έρεηε κηθξή, κεζαία ή κεγάιε παξαγσγηθή επηρείξεζε, είζηε
παξαγσγόο θαηαλαισηηθώλ ή βηνκεραληθώλ πξντόλησλ, ζε
δηαθνξεηηθνύο θιάδνπο παξαγσγήο, ηώξα έρεηε κηα ζύγρξνλε,
απιή, επέιηθηε, γξήγνξε, έμππλε θαη mobile Cloud ιύζε πνπ
ελζσκαηώλεη εκπεηξία καο 30 εηώλ ζηελ αγνξά θαη ηελ εκπεηξία
ρηιηάδσλ πειαηώλ καο ζε κηα κνλαδηθή νκπξέιια γηα ηελ








Παξαγσγή
Οηθνλνκηθά
Λνγηζηηθή
Πειαηεηαθέο Σρέζεηο
Πξνκήζεηεο & Απνζήθεο
BPM Workflows

Όια ζε ΕΝΑ!

επηηπρία ηεο επηρείξεζήο ζαο..ην Clusters!
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Λειτουργίεσ του Clusters
 Διαχείριςη & Κοςτολόγηςη
Παραγωγήσ
 Οικονομικά - Λογιςτική
 Project Management

Οη Top must ιεηηνπξγίεο ελόο παξαγσγηθνύ software! *

Δηαρείξηζε & Κνζηνιόγεζε Παξαγσγήο
Με ηερλνινγία 3D, δηαρεηξηζηείηε πνιιαπιέο κνλάδεο παξαγσγήο &
θέληξα θόζηνπο, ζπληαγέο BoMs, θύθιν ησλ πξντόλησλ, θαηαλνκή ησλ
εμόδσλ, θόζηε πόξσλ θαη θάλεηε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο επη ηόπνπ.

Οηθνλνκηθά - Λνγηζηηθή

 Αποθήκεσ - Προμήθειεσ

Βειηηζηνπνηήζηε όιεο ηηο νηθνλνκηθέο θαη ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο κε
απηόκαηεο ιεηηνπξγίεο, ρσξίο δηπινθαηαρσξήζεηο, εύθνια θαη γξήγνξα,
θεξδίζηε ρξόλν θαη θόπν κε αζθάιεηα θαη απμήζηε ηελ θεξδνθνξία ζαο.

 Διαχείρηςη Εξοπλιςμοφ

Project Management

 Workflows

Δρεηε ζπλερή πξόζβαζε ζε πιεξνθόξεζε, νξγαλώζηε πόξνπο κεηαμύ
πνιιαπιώλ ρώξσλ θαη ελεξγεηώλ, εληνπίζηε πξνβιήκαηα θαη πξόνδν,
πξνγξακκαηίζηε θαη δηαρεηξηζηείηε θνηλά έγγξαθα από έλα θεληξηθό
‘ειεθηξνληθό’ γξαθείν.

 Διαχείριςη Διαδικαςιϊν

 CRM
 Data Analytics & Reports

(*) SelectHub © 2019, Best Cloud Manufacturing ERP Software 2019
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Δηαρείξηζε Δηαδηθαζηώλ

Workflows Εξγαζηώλ

Δθδώζηε παξαγγειίεο, εληνπίζηε θόζηε
εμνπιηζκνύ, δηαρεηξηζηείηε πξνζσπηθό
ζηηο κνλάδεο θαη απμήζηε ηελ
παξαγσγηθόηεηα.

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

Απνζήθεο - Πξνκήζεηεο

CRM θη επηθνηλσλία

Δληνπίζηε γξήγνξα απνζέκαηα όπνπ θη
αλ βξίζθνληαη, δηαρεηξηζηείηε ηελ
αδξάλεηα ησλ πιηθώλ, πεξηνξίζηε ηε
θύξα θαη κεηώζηε ηε δεκία.

Οξγαλώζηε πειάηεο, ζπλεξγάηεο, πξνκεζεπηέο, πξνζθνξέο, follow-ups, leads θαη
θαλάιηα πσιήζεσλ, επηθνηλσλήζηε κέζσ
mails, γηα ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο.

Δηαρείξηζε Εμνπιηζκνύ

Data Analytics & Reporting

Δθηόο από ηα θόζηε απαζρόιεζεο ηνπ
εμνπιηζκνύ, δηαρεηξηζηείηε ζπληήξεζε θη
επηζθεπέο κε alerts γηα ζσζηό, έηνηκν
γηα ρξήζε εμνπιηζκό.

Business Intelligence, dashboards &
αλαθνξέο βειηηώλνπλ παξαγσγηθόηεηα,
έιεγρν, αζθάιεηα θη νδεγνύλ ζε ζσζηέο
απνθάζεηο.
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Ειέγρεηε ηελ επηρείξεζε θάησ από εληαία
πιαηθόξκα πνπ αθνινπζεί ηηο αλάγθεο ζαο
Μεηώλεηε επελδύζεηο, κε απιή ζπλδξνκή!
Νηώζεηε αζθάιεηα κε Microsoft Azure © θαη
πξόηππα αζθάιεηαο & πξόζβαζεο
Αλαθαιύπηεηε ηελ έμππλε απιόηεηα θη
απόδνζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν
Σπλδέεηε ηνπο αλζξώπνπο ζαο θαη
κνηξάδεζηε θνηλή πιεξνθνξία
Πξναξκόδεηε γηα λα ηαηξηάδεη απόιπηα ζηηο
αλάγθεο ζαο
Είλαη δηαξθώο ελήκεξν από IT εηδηθνύο

Πιενλεθηήκαηα
ηνπ Clusters
Το Clusters δίνει αςφαλι κι
απεριόριςη επικοινωνία
μεταξύ μονάδων παραγωγισ
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 μονάδων και
τησ επιχείριςήσ ςασ!

Έρεηε πξόζβαζε ζε πιεξνθνξία 24/7 από
νπνπδήπνηε, κε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή
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Η ERGON IRIS έρεη πάλσ από 30 ρξόληα εκπεηξίαο
ζηελ αλάπηπμε πνηνηηθνύ, θαηλνηόκνπ software γηα
εηαηξίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηδησηηθέο θαη πάλσ από
10.000 εγθαηαζηάζεηο θη ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο,
ζηελ Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθό.

για την Παραγωγή

Οη εηδηθνί θαη νη ζπλεξγάηεο καο είλαη εμαηξεηηθνί
επηζηήκνλεο θη επαγγεικαηίεο κε πνιπεηή εκπεηξία θαη
ηερλνγλσζία ζηελ αλάιπζε, αλάπηπμε θη ππνζηήξημε
ιύζεσλ software πνπ εγγπώληαη ηελ ηθαλνπνηήζε ησλ
πειαηώλ.
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
Δπηηπρία γηα ηνπο πειάηεο καο.

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