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Cloud ή on-premise, το σωστό ERP είναι αστό ποσ ταιριάζει καλύτερα στις
ανάγκες της επιτείρησής σας.
Σήκεξα, νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γίλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν «θηλεηέο», κε
πιενλεθηήκαηα αιιά θαη ζύλζεηεο πξνθιήζεηο θπξίσο γηα ηηο ππεξεζίεο ΙΤ. Υπάξρνπλ
πνιιέο επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηελ εκπηζηνζύλε ζηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζην cloud,
ζπγρξόλσο όκσο νη επηρεηξήζεηο απαηηνύλ απνδνηηθόηεξε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ
αλζξώπσλ ηνπο θαη γξεγνξόηεξε πξόζβαζε ζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Υπάξρνπλ ηθαλέο
ιύζεηο, πνπ πξνζαξκόδνληαη ζηελ εμέιημε κηαο επηρείξεζεο θαη παξάιιεια
ζπκκνξθώλνληαη κε ηνλ Καλνληζκό Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ (GDPR). Πην
απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο νδεγνύλ ζε αύμεζε ηνπ όγθνπ δεδνκέλσλ θαη νη
ππεξεζίεο cloud θαίλεηαη λα είλαη αλαπόθεπθηεο γηα θαιύηεξε απόδνζε ησλ ΙΤ
ππνδνκώλ ζαο γηα ην κέιινλ. Η απάληεζε ζηελ εξώηεζε πνηό είλαη ην ζσζηό ERP γηα κηα
επηρείξεζε δελ είλαη θαζόινπ απιή. γηα λα κπνξεί θαλείο λα πξνζεγγίζεη ηα ζεηηθά θη
αξλεηηθά ελόο ζπζηήκαηνο - cloud ή on-premise - είλαη ζεκαληηθό λα θαηαλνήζεη ηηο
δηαθνξεηηθέο δηαζέζηκεο ιύζεηο.
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Public cloud
Τν public cloud είλαη ην πιένλ νηθνλνκηθό, θαζώο νη πάξνρνη θηινμελνύλ πνιιέο
επηρεηξήζεηο πάλσ ζην ίδην ζύζηεκα, κε θνηλή επαγγεικαηηθή ππνδνκή θη εμαζθαιηζκέλε
ρξήζε, αζθάιεηα θαη backup, θνηλό ιεηηνπξγηθό, θνηλέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη θνηλή ERP
εθαξκνγή. Οη πειάηεο κνηξάδνληαη όια ηα παξαπάλσ, έρνληαο ηα δεδνκέλα ηεο
επηρείξεζήο ηνπο απνζεθεπκέλα μερσξηζηά από ηνλ Πάξνρν.
Απηό επηηξέπεη ηε ζπλερή αλαβάζκηζε θαη ππνζηήξημε ππνδνκώλ θαη εθαξκνγώλ από ηνλ
Πάξνρν ελώ νη Πειάηεο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ άκεζα θαη γξήγνξα θαη λα
απνιακβάλνπλ ηελ θιηκαθνύκελε επεθηαζηκόηεηα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο, ρσξίο
θόζηνο επέλδπζεο ζε ππνδνκή θαη ζπληήξεζε, παξά κόλνλ κέζσ κηαο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο. Σύκθσλα κε δεκνζηεύζεηο θαη ζηαηηζηηθά, ηα Public Cloud ERPs είλαη ε No 1
επηινγή θπξίσο γηα startups, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη θεξδίδνπλ έδαθνο κε
δηςήθηνπο ξπζκνύο. Με έλα ζσζηό θη επέιηθην cloud ERP, νη επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα
πξνζαξκόζνπλ δηαδηθαζίεο, δξαζηεξηόηεηα θαη workflows.
Τν Clusters Cloud ERP είλαη έλα έμππλν ERP, δηαζέζηκν ζην Public Cloud, πνπ
ππνζηεξίδεη ηελ ιεηηνπξγία πνιιαπιώλ επηρεηξήζεσλ θαη θαιύπηεη όιεο ηηο δηαδηθαζίεο
ηνπο όπσο νηθνλνκηθά, ινγηζηηθά, αγνξέο/πσιήζεηο, δηαρείξηζε απνζήθεο, θνζηνινγηθή
δηαρείξηζε, παξαγσγή, πξνγξακκαηηζκό, CRM, BPM θαη HRM θάησ από κηα εληαία
νκπξέιια, κε απιή ζπλδξνκή.
Private Cloud
Τν Private cloud είλαη κηα ιύζε cloud κε απνθιεηζηηθή ρξήζε από κηα κνλαδηθή
επηρείξεζε. Σηελ πεξίπησζε απηή, ν Πάξνρνο θηινμελεί ηα δεδνκέλα ελόο πειάηε ζε
απνθιεηζηηθό ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ERP εθαξκνγή, παξέρνληαο
ηνπ δπλαηή ππνδνκή σο ππεξεζία ζην cloud, κε απνθιεηζηηθή όκσο πξόζβαζε θη άξα
παξέρνληαο ηνπ κεγαιύηεξε εκπηζηνζύλε θη έιεγρν.
Τν Clusters Cloud ERP είλαη δηαζέζηκν θαη ζε private cloud αλάινγα κε ηε δήηεζε ηνπ
πειάηε, όπνπ απνθιεηζηηθή ππνδνκή είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ πειάηε, γηα πηo απνδνηηθή
θηινμελία δεδνκέλσλ, ηαρύηεηα θη αζθάιεηα.
On-premise
Η πξνζέγγηζε on-premise είλαη ε παξαδνζηαθή εγθαηάζηαζε ηνπ ERP ζηηο IT ππνδνκέο
ησλ πειαηώλ, παξέρνληαο ηνπο απνθιεηζηηθό έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηόο ηνπο θη αθήλνληάο
ηνπο παξάιιεια ηελ απόιπηε επζύλε γηα ζπληήξεζε θη αλαβάζκηζε όισλ απηώλ ησλ
ππνδνκώλ ηνπο θαη γηα πξόζζεηεο επελδύζεηο ζε πεξίπησζε αλάγθεο επέθηαζεο.
Τν Clusters ERP είλαη δηαζέζηκν ζε αίηεζε ηνπ πειάηε γηα on-premise εγθαηάζηαζε,
παξέρνληαο όκσο όια ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ θαηλνηόκνπ, γξήγνξνπ θαη θηιηθνύ ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ιεηηνπξγηώλ.
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Clusters ERP για ηις δικές ζας ανάγκες!
Όπνηα θη αλ είλαη ε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζήο ζαο, είηε ρξεζηκνπνηείηε πνιιαπιέο
εηαηξίεο θαη ππνθαηαζηήκαηα, ζε κία ή πεξηζζόηεξεο ρώξεο ή πεξηνρέο θαη κε
δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο κεηαμύ ηνπο, ην Clusters ERP ζαο πξνζθέξεη ηε ιύζε πνπ
ηαηξηάδεη θαιύηεξα ζηηο δηθέο ζαο αλάγθεο, στο cloud ή on-premise.
Καη – ην ζεκαληηθόηεξν – θάησ από έλα κνλαδηθό, εληαίν πεξηβάιινλ, αζθαιέο,
ζύγρξνλν, πξνζαξκόζηκν, θηιηθό θαη γξήγνξν γηα όινπο ηνπο ρξήζηεο– αζρέηα από ην
πνύ, πόηε θαη πώο ιεηηνπξγνύλ – κνηξάδνληαο ίδηα πιεξνθόξεζε, πξνβνιέο θαη
εθηππώζεηο θαη απαιείθνληαο πεξηηηέο γέθπξεο θαη ζπλδέζεηο, κπνηηιηάξηζκα δεδνκέλσλ
θαη αλεπέιηθηεο κε αζθαιείο δηαδηθαζίεο.
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