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H Εταιρεία
Η L'Oréal Paris είναι μία γαλλική μάρκα που
βρίσκεται στην κορυφαία θέση ανάμεσα στις
μεγαλύτερες εταιρείες καλλυντικών παγκοσμίως. Με παρουσία σε 120 χώρες, η υπογραφή
L’Oréal Paris εξελίσσεται γύρω από μία φιλοσοφία: να καινοτομεί και να προσφέρει σε όσο
το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές τα
καλύτερα προϊόντα, στην καλύτερη τιμή. Μία
φιλοσοφία που πηγάζει από την έρευνα των
εργαστηρίων και από την επιθυμία μας να
κάνουμε την επαγγελματική τεχνογνωσία
προσιτή σε όλους.

Έργα της Entersoft
Με το Entersoft Mobile SFA® η L'Oréal υποστηρίζει την συνολική της οργάνωση στα Τμήματα Πωλήσεων (Φαρμακείων, Σουπερ Μάρκετ & Κομμωτηρίων), προσφέροντας ενιαίο περιβάλλον, ευκολία στη διαχείριση των καθημερινών εργασιών, των ραντεβού και του κύκλου πώλησης. Μέσω iPads μπορούν να έχουν σε πραγματικό χρόνο το stock των προϊόντων τους και τη συνολική
εικόνα του πελάτη τους. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τον ανταγωνισμό, τις τιμές και τις καθημερινές επισκέψεις
τους. Το Entersoft Mobile SFA βοήθησε την L'Oréal να εξελίξει την ανταγωνιστικότητά της. Σήμερα απαριθμεί 230 χρήστες σε
back office και πωλήσεις.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
FREZYDERM A.B.E.E.
Η FREZYDERM Α.Β.Ε.Ε. δημιουργήθηκε το 1986 με σκοπό το σχεδιασμό, την παραγωγή και την εμπορία δερματολογικών προϊόντων. Πέραν της ελληνικής αγοράς τα προϊόντα τους έχουν επιτυχώς διεισδύσει
σε διεθνείς αγορές στην Μέση Ανατολή, στον Καναδά, στα Βαλκάνια,
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Mobile SFA®

/

Πλήθος Χρηστών: 53

FRESH FORMULA A.E.
H Fresh Formula είναι μιας αμιγώς Ελληνική εταιρεία που παράγει χειροποίητα καλλυντικά με φρέσκα, οργανικά και ασφαλή υλικά από την
ελληνική φύση. Με παρουσία σε 14 χώρες με 250 σημεία Retail εκ
των οποίων τα 40 είναι στην Ελλάδα, έχει 8 ιδιόκτητα καταστήματα
στην Ελλάδα και 1 στο Βερολίνο. Κυρίως εξαγωγική εταιρεία (οι εξαγωγές είναι το 75% της παραγωγής της), συνεργάζεται με γνωστές
αλυσίδες διεθνών πολυκαταστημάτων και έχει παρουσία στο Amazon.
Αναπτύσσεται κυρίως μέσω monoshop, shop--‐in--‐shop και corner.
Διαθέτει βιοκλιματική παραγωγική μονάδα στο Κορωπί και 100 άτομα
προσωπικό.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft CRM® &
Entersoft Mobile SFA® & Entersoft Retail® & Entersoft WMS® &
Entersoft Cloud RFA® / Πλήθος Χρηστών: 70
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APIVITA
H Εταιρεία
To 1979 ο Νίκος & η Νίκη Κουτσιανά ιδρύουν την APIVITA χρησιμοποιώντας
μελισσοκομικά προϊόντα και εκχυλίσματα
βοτάνων.
Μέχρι σήμερα, έχει αναπτύξει και εδραιώσει πάνω από τριακόσια φυσικά, αποτελεσματικά και ολιστικά προϊόντα ενσωματώνοντας σε αυτά υψηλής βιολογικής αξίας
μελισσοκομικά προϊόντα και πολλές πράσινες καινοτομίες και ευρεσιτεχνίες.
Tο πάθος και το όραμα της APIVITA απλώνεται μέσω των προϊόντων της σε
δεκαπέντε χώρες, όπως στην Ισπανία,
Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ, Αμερική, Κύπρο,
Ουκρανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Βέλγιο,
Ολλανδία κ.α.

Έργα της Entersoft
H Apivita επενδύει στο Entersoft CRM® & Entersoft Mobile SFA® για τη βελτίωση των διαδικασιών του τμήματος πωλήσεων, marketing & merchandising. Μέσα από τη λύση η APIVITA κατάφερε να φθάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης
των πελατών της και να καθιερωθεί ως μία καινοτόμος εταιρεία. Τα μέλη κάθε τμήματος έχουν πρόσβαση σε real time data,
μέσα από διαδικασίες συγχρονισμού και μιας online πλατφόρμας απλής στη χρήση. Το σύστημα λειτουργούν συνολικά 76 χρήστες, 26 χρήστες από το Τμήμα Πωλήσεων της Ελλάδος και 14 της Ισπανίας και 35 χρήστες αισθητικοί στα καταστήματα.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
JTI ROMANIA
H Japan Tobacco, πολυεθνική εταιρεία παραγωγής καπνού θεωρείται
από τις πιο δυνατές επιχειρήσεις του κλάδου της. Σήμερα έχει πάνω
από 26.000 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο και 160 εταιρείες συμπεριλαμβανομένης και της Ρουμανίας.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Mobile SFA® /
Πλήθος Χρηστών: 360

IMPERIAL TOBACCO ROMANIA
H Imperial Tobacco βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα της Imperial
Brands, μια παγκοσμίως καταξιωμένη εταιρεία όπου δραστηριοποιείται
στην αγορά των καταναλωτικών αγαθών. Μέχρι σήμερα έχει 100 εταιρείες παγκοσμίως και τα προϊόντα της πωλούνται σε 160 χώρες.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15
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ΜΕΓΑ Α.Ε.
H Εταιρεία
Η ΜΕΓΑ Α.Ε. αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες προϊόντων
προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη. Με
πάνω από 400 άτομα προσωπικό και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, κατέχει ηγετική θέση στη συνολική κατηγορία
προϊόντων προσωπικής υγιεινής. Με προϊόντα άριστης ποιότητας, παρουσία σε 4
Ηπείρους και ισχυρές συνεργασίες contract manufacturing στο εξωτερικό προσφέρει μια ξεχωριστή πρόταση στην κατηγορία της.

Έργα της Entersoft
Με το Entersoft Business Suite® η ΜΕΓΑ υποστηρίζει την συνολική της οργάνωση, αυτοματοποιώντας τις εταιρικές διαδικασίες
και προσφέροντας ενιαίο περιβάλλον, ευκολία στη διαχείριση των καθημερινών ροών εργασίας και παρακολούθηση των εταιρικών
δεικτών παρέχοντας άμεση, πλούσια και συνδυαστική ΜΙS πληροφόρηση. Το λογισμικό υποστηρίζει τις ιδιαίτερες διαδικασίες της
εταιρείας, την εμπορική και οικονομική διαχείριση, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα παραγωγής, φακέλων εισαγωγής, παγίων και
συμφωνιών οικονομικών στόχων. Με το Entersoft CRM® , έχει ένα πλήρες integration με τα B2C sites προϊόντων της για υποδοχή νέων μελών και εξυπηρέτηση παραγγελιών. Τέλος μέσω του CRM υπάρχει ένα πλήρες κύκλωμα υποδοχής και διαχείρισης παραπόνων καταναλωτών για την άμεση επίλυση τυχόν θεμάτων που μπορεί να προκύψουν. Τα συστήματα λειτουργούν 60 χρήστες.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
KINGS TOBACCO BULGARIA
Η Kings Tobacco έχει παρουσία στον χώρο του καπνού πάνω από 130
χρόνια. Δραστηριοποιείται σε πάνω από 30 χώρες και έχει στο δυναμικό της 580 εργαζόμενους. Το πάθος και η εξειδικευμένη τεχνολογία
της, της δίνει τη δυνατότητα να παρέχει στους καταναλωτές προϊόντα
εξαιρετικής ποιότητας.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 167

BIC ΒΙΟΛΕΞ A.E.
Τα προϊόντα BIC® προσφέρουν εύκολες λύσεις στις καθημερινές ανάγκες. Σήμερα η BIC, έχει παρουσία σε 160 χώρες σε κάθε ήπειρο,
όπου 3,2 εκατομμύρια καταστήματα πωλούν προϊόντα BIC®. Οι καταναλωτές επιλέγουν να αγοράσουν 25 εκατομμύρια προϊόντα γραφικής
ύλης BIC® καθημερινά σε ολόκληρο τον κόσμο.
Λύση: Entersoft CRM® & Entersoft Mobile SFA® / Πλήθος Χρηστών: 35
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Αφοι Χαϊτόγλου Α.Β.Ε.Ε.
H Εταιρεία
Από το 1924 παράγει παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα Μεσογειακής διατροφής.
Διαθέτει δύο υπερσύγχρονες μονάδες
επεξεργασίας με έμφαση στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας για την επίτευξη σταθερής ποιότητας τελικού προϊόντος, ενώ
οι παραδοσιακοί μέθοδοι παραγωγής χρησιμοποιούνται, όπου κρίνεται απαραίτητο
για την διατήρηση της αυθεντικότητας
των προϊόντων με εργαστήρια ποιοτικού
ελέγχου τόσο για τις πρώτες ύλες, όσο και
για τα τελικά προϊόντα. Απασχολεί περίπου 400 άτομα προσωπικό, διαθέτει
άριστα οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων και
προωθεί τα προϊόντα της & στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας, κατέχοντας υψηλότατο μερίδιο αγοράς, ενώ το
50% περίπου της παραγωγής εξάγεται σε
όλο τον κόσμο.

Έργα της Entersoft
Με το Entersoft Business Suite® o όμιλος Χαϊτογλου υποστηρίζει την συνολική οργάνωση του ομίλου, αυτοματοποιώντας τις
εταιρικές διαδικασίες και προσφέροντας ενιαίο περιβάλλον, ευκολία στη διαχείριση και παρακολούθηση του ομίλου σε εταιρικές
διαστάσεις και πλήρως υλοποιημένη Βιομηχανική Κοστολόγηση, παρέχοντας άμεση, πλούσια και συνδυαστική ΜΙS πληροφόρηση. Η σουίτα λογισμικού καλύπτει ιδιαιτερότητες του ομίλου όπως η μεγάλη εποχικότητα των προϊόντων του ομίλου, διαχείριση
παρτίδων και ιχνηλασιμότητας βάσει του συστήματος ποιοτικού ελέγχου που διαθέτει ο όμιλος. Η αρχική εγκατάσταση του συστήματος περιλάμβανε 70 χρήστες.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Dr. Oetker Α.Ε.
Η Dr. Oetker κατέχει ηγετική θέση μεταξύ των γερμανικών εταιριών
τροφίμων και σε παγκόσμιο επίπεδο και θεωρείται από τις πιο αξιόπιστες μάρκες τροφίμων .
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15

Πρωτοφανούσης Ν. Α.Ε.
Σήμερα, η εταιρεία είναι μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές μονάδες στην Ελλάδα με ετήσιο τζίρο που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια
ευρώ. Διακινεί περίπου 25 εκατομμύρια κιλά φρούτα ελληνικής,
κυρίως προέλευσης
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft E-Commerce /
Πλήθος Χρηστών: <15
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Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος Α.Ε.
H Εταιρεία
Η Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος έχει ακολουθήσει μία επιτυχημένη πορεία, ξεκινώντας το 1950 από έναν φούρνο στην Σαντορίνη, όπου λειτουργούσε ως οικογενειακή επιχείρηση. Μέχρι και σήμερα, η Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος με αγάπη και
μεράκι συνδυάζει για την παρασκευή των
προϊόντων της, αξίες διατροφής και σύγχρονες μεθόδους παραγωγής με στόχο να
προσφέρει συνεχώς τα καλύτερα προϊόντα
άρτου στην ελληνική οικογένεια.

Έργα της Entersoft
Με το Entersoft Business Suite® η εταιρεία ενοποιεί το σύνολο των εταιρικών διαδικασιών στο Ενιαίο Πληροφοριακό της
Σύστημα. Υποστηρίζονται οι λειτουργίες προμηθειών, προγραμματισμού (MRP, MPS) & διαχείρισης της παραγωγικής διαδικασίας,
ποιοτικού ελέγχου, συντήρησης βιομηχανικού εξοπλισμού, παραγγελιοληψίας & προγραμματισμού παραδόσεων, Logistics (WMS)
με χρήση RF τερματικών, διαχείριση & ιχνηλασιμότητα παρτίδων πρώτων υλών, ετοίμων & ημιετοίμων προϊόντων, όλο το φάσμα
των Οικονομικών λειτουργιών, κοστολόγηση παραγωγής, συμφωνίες οικονομικών στόχων με το λιανεμπόριο, προϋπολογισμοί, cash-flow, οργάνωση πληρωμών. Επίσης, υπάρχει διασύνδεση με τα συστήματα τιμολόγησης επί αυτοκινήτου σε σχεδόν
πραγματικό χρόνο και διασύνδεση με τις αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής. Η αρχική εγκατάσταση περιλαμβάνει 70 χρήστες.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Κωνσταντινίδης Γρ. Α.Β.Ε.Ε.
Το 1920 ο Γρηγόρης Κωνσταντινίδης ανοίγει το πρώτο ζαχαροπλαστείο στο Νίγδη της Μικράς Ασίας. Τα καταστήματά του σήμερα
ξεπερνούν τα 20 σε όλη την Ελλάδα και αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Έχουν στην κατοχή τους βραβεία από Πανευρωπαϊκούς & Πανελλήνιους διαγωνισμούς για την ποιότητά τους.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Retail ® /
Πλήθος Χρηστών: 40

Olympic Foods Α.Ε.Β.Ε.
Η εταιρεία OLYMPIC FOODS ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό την διάθεση πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού. Σήμερα η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητες σύγχρονες εγκαταστάσεις
και αντιπροσωπεύει αποκλειστικά μερικές από τις μεγαλύτερες διεθνώς εταιρείες πρώτων υλών. Η εταιρεία λειτουργεί κάτω από συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας με πιστοποίηση ISO και σύστημα
διασφάλισης ποιότητας HACCP. Πρόσφατα πιστοποιήθηκε από την
ICAP ως μια από τις δυναμικότερες εταιρείες στην Ελλάδα (ICAP
STRONGESTS COMPANIES IN GREECE CERTIFICATE 2011).
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 25
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ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ
H Εταιρεία
Το 1972, ο Θεόδωρος Νιτσιάκος δημιουργεί μια μικρή μονάδα αναπαραγωγής πατρογονικών ορνίθων λίγο έξω από τα Ιωάννινα. Την τελευταία δεκαετία, η Νιτσιάκος υλοποίησε ένα φιλόδοξο επενδυτικό
πλάνο που της εξασφάλισε συνέχιση της
αναπτυξιακής της πορείας στις κύριες δραστηριότητες της και επιπλέον επέτρεψε την
είσοδο της στην αγορά της ξηράς τροφής
για ζώα συντροφιάς, τη δημιουργία για
πρώτη φορά στην Ελλάδα κύκλωμα παραγωγής για νωπά τεμάχια γαλοπούλας και
κουνέλι. Σήμερα, η Νιτσιάκος είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός κρέατος κοτόπουλου
στην Ελλάδα, εκ των σημαντικότερων επιχειρήσεων εμπορίας δημητριακών και σογιαλεύρου και μέσα στις 10 μεγαλύτερες
βιομηχανίες τροφίμων της χώρας.

Έργα της Entersoft
Tο Entersoft Business Suite® υποστηρίζει ενιαία τον Όμιλο εταιρειών για την οργάνωση και παρακολούθηση της Οικονομικής
διαχείρισης, της Παραγωγικής δραστηριότητας, του Προγραμματισμού, της Ιχνηλασιμότητας και της ολοκληρωμένης Κοστολόγησής της, την Διαχείριση Προμηθειών, Αποθεμάτων, αλλά και την διαχείριση της Εμπορικής Δραστηριότητας με ισχυρές δυνατότητες διαμόρφωσης συνδυαστικών Εμπορικών και Πιστωτικών πολιτικών, Προϋπολογισμών και Προβλέψεων. Παράλληλα, η εταιρεία με το Entersoft Mobile SFA® βελτιστοποιεί την συνολική διαχείριση των πωλήσεων της, ενισχύοντας την αποδοτικότητα
των πωλητών της. Τα συστήματα λειτουργούν 15 χρήστες.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Freskot Κοντοβερός Α.Ε.Β.Ε.
Η εταιρεία ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται την εισαγωγή,
επεξεργασία και συσκευασία αλιευμάτων από όλο τον κόσμο. Οι νέες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και τυποποίησης κατεψυγμένων αλιευμάτων εφαρμόζουν τόσο το σύστημα HACCP, όσο και τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 58
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Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε.
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1912 και δραστηριοποιείται στην αλευροβιομηχανία, εμπορία αλεύρων και δημητριακών καρπών. Από το 1949
είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Mobile SFA® /
Πλήθος Χρηστών: 26

Καλάβρυτα Χελμός Αχαϊκή Τυροκομία Α.Β.Ε.Ε.
Η ΧΕΛΜΟΣ, είναι η πρώτη Βιομηχανία Γάλακτος στην Πελοπόννησο.
Από το 1979 μέχρι σήμερα, η πορεία της εταιρείας καταγράφει συνεχείς επιτυχίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σταθερά ανοδικούς
ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι ενισχύουν καθημερινά τη σημαντική
θέση της ΧΕΛΜΟΥ στη διεθνοποιημένη αγορά.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15

Αχαϊκή Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε.
Η Αχαϊκή Βιομηχανία Γάλακτος ιδρύθηκε το 1967. Η σύγχρονη κτηριακή υποδομή των 4.000m² περιλαμβάνει άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας
60 τόνων γάλακτος. Στις εγκαταστάσεις της λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ελέγχου, καθώς επίσης και βιολογικός καθαρισμός. Η εταιρεία διαθέτει συγχρόνως ιδιόκτητο κέντρο διανομής των
προϊόντων της στην Πάτρα.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15

Venus Growers Αγροτικός Συνεταιρισμός Βέροιας
Η VENUS GROWERS δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας
φρούτων και παραγωγής κομπόστας φρούτων και θεωρείται πρωταγωνίστρια στον τομέα της.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft CRM® /
Πλήθος Χρηστών: 40

Βάμβαλης τρόφιμα ΑΒΕΕ
Η Βάμβαλης Τρόφιμα ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και
συσκευασία ξηρών καρπών. Συνεργάζεται με μερικούς από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους προμηθευτές καρπών στον κόσμο
εξασφαλίζοντας σταθερή προμήθεια προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 19

ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.
Η εταιρεία ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. είναι ελληνική βιομηχανία τροφίμων με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Δ. Αττική. Έχει όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις που είναι απαραίτητες για την εξαγωγική της
δραστηριότητα στην Ευρώπη.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 21
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Τρόφιμα

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.
Οι εμπορικές δραστηριότητες της οικογένειας Πασσιά χρονολογούνται
από το 1950. Η επιχείρηση είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία πώλησης ειδών διατροφής στην Ήπειρο, Ν. Λευκάδας και τη Δυτική Μακεδονία καλύπτοντας τις ανάγκες εκατοντάδων επιχειρήσεων μαζικής
εστίασης σε τρόφιμα και σε διάφορα αναλώσιμα για τις ανάγκες τους
υλικά.
Λύση: Entersoft Expert® & Entersoft Mobile SFA® / Πλήθος Χρηστών:21

Αραμπατζής Μιχαήλ ΑΒΕΕ «Ελληνική Ζύμη»
Η βιομηχανία τροφίμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ, δραστηριοποιείται στον
κλάδο των προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης, Η Στρατηγική της εταιρείας είναι να συνεχίσει τη διαχρονικά σταθερή πορεία ανάπτυξης
στην Ελλάδα με τη δημιουργία νέων προϊόντων και νέων συνεργασιών, αλλά και με την ισχυρή παρουσία της στο εξωτερικό.
Λύση: Entersoft CRM® & Entersoft Mobile SFA® & Entersoft ECommerce / Πλήθος Χρηστών: <15

Sea World Α.Ε.Β.Ε.
Η Sea world δραστηριοποιείται στον αλιευτικό κλάδο. Είναι πιστοποιημένη από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) για την εφαρμογή των προτύπων ποιότητας ISO 22000:2005 στην επεξεργασία, τυποποίηση,
συσκευασία και διανομή κατεψυγμένων αλιευμάτων, καθώς και τα
καταστήματα του ομίλου στην παραλαβή, αποθήκευση και διάθεση
αυτών.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Retail® /
Πλήθος Χρηστών: 52

Χατζηγιαννάκη Κουφετοποιία Α.Ε.
Η βασική αρχή της εταιρείας είναι η ποιότητα, εντοπισμένη στις προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, από πιστοποιημένους παραγωγούς
της Ελλάδας και του εξωτερικού, ικανές να ανταποκριθούν στις υψηλότερες γαστριμαργικές απαιτήσεις. Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και εργοστάσιο στον νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 20
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Ποτά

ΑΜΒΥΞ Α.Ε.
H Εταιρεία
Η Aμβυξ Α.Ε. είναι η παλαιότερη Ελληνική
εταιρεία εισαγωγής, marketing και εμπορίας
αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα. Από το
1917, η εταιρεία αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα
διάσημες μάρκες ποτών, μπύρας, και άλλων
αλκοολούχων (αλλά και μη) προϊόντων. Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προώθησης και
διανομής

Έργα της Entersoft
Με το Entersoft Business Suite® , η ΑΜΒΥΞ Α.Ε., εκσυγχρόνισε το πληροφοριακό της σύστημα και αυτοματοποίησε όλες τις
εταιρικές της διαδικασίες. Η εφαρμογή προσέφερε τα οφέλη μιας ενιαίας λύσης στην εταιρεία, εξυπηρετώντας τις αυξημένες ανάγκες της οικονομικής διεύθυνσης και της παρακολούθησης αποτελεσμάτων, με πλούσια πληροφόρηση από το ενσωματωμένο
υποσύστημα Entersoft Business Analytics,την διαχείριση του προϋπολογισμού και τις προβλέψεις χρηματορροής, δίνοντας έγκαιρα
την γνώση για ενέργειες πρόληψης για την συνεχή καλή ρευστότητα της εταιρείας. Το Entersoft CRM ® έδωσε την δυνατότητα
της πλήρους παρακολούθησης των ροών εργασιών της εμπορικής διεύθυνσης με inhouse και onsite δραστηριότητα, επιτρέποντας
των σχεδιασμό επόμενων ενεργειών για επιτυχημένες πωλήσεις. Οι 80 εξωτερικοί πωλητές και merchandizers της εταιρείας
αξιοποιούν το Entersoft Mobile SFA® και Mobile Merchandising® για την εύκολη παραγγελιοληψία, τον προγραμματισμό
επισκέψεων πελατών, τις εισπράξεις, την καταγραφή ανταγωνισμού και την τυποποίηση όλων των βημάτων εργασιών τους εκτός
γραφείου. Επιπλέον, η ΑΜΒΥΞ, πρόκειται να αξιοποιήσει το EBS Warehouse Management σύστημα, για την πλήρη παρακολούθηση της αποθήκης της με σύγχρονη τεχνολογία RF.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε.
Σε μια συνολική επιφάνεια που αγγίζει τα 15.000 τ.μ. περιλαμβάνεται
ένα πρότυπο αρχιτεκτονικά οινοποιείο, αποστακτήριο, υπόγειες κάβες
παλαίωσης και χώρους υποδοχής. Παράλληλα με την επιτυχία στην
Ελληνική αγορά, η εταιρεία έδωσε έμφαση από την αρχή στις εξαγωγές ώστε τα κρασιά της να βρεθούν στον δύσκολο διεθνή στίβο. Με
πρώτη την αγορά της Γερμανίας, τα προϊόντα μας εξάγονται παράλληλα σε Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία,
Κύπρο και Αλβανία όπως επίσης σε ΗΠΑ, Καναδά, Κίνα, Βραζιλία, Αυστραλία και Σιγκαπούρη.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 20

Vinprom Peshtera S.Α. (Bulgaria)
Vinprom Peshtera κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή οίνου και
υψηλής ποιότητας αλκοολούχων ποτών στη Βουλγαρία. Η εταιρεία
διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και κατέχει όλες τις κορυφαίες μάρκες
αλκοολούχων ποτών στη χώρα.
Λύση: Entersoft CRM® & Entersoft Mobile SFA /
Πλήθος Χρηστών: 180
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Ποτά

Μαλαματίνας Ε. & Υιός Α.Ε.Β.Ε.
H Εταιρεία
H ιστορία της εταιρείας ξεκινά το 1860 όπου
σήμερα συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες
βιομηχανίες της χώρας και κατέχει ηγετική
θέση στην παραγωγή & πώληση παραδοσιακού κρασιού Ρετσίνα παγκοσμίως. Διαθέτει 5
εργοστασιακές μονάδες, εξάγει σε 37 χώρες
και απασχολεί 150 άτομα προσωπικό. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα
των προϊόντων της, με σεβασμό στον καταναλωτή, δημιουργώντας νέα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις τάσεις της αγοράς. Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί επενδύσεις που συμβάλλουν στον διαρκή εκσυγχρονισμό της, στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της και τη
διερεύνηση της εξωστρέφειάς της.

Έργα της Entersoft
Με το Entersoft Business Suite® η εταιρεία ενσωμάτωσε και αυτοματοποίησε στο ίδιο διεταιρικό σύστημα την λειτουργία
των θυγατρικών εταιρειών της Μαλαματίνας Εμπορική Α.Ε. και Δουμπιά-Μαλαματίνα Α.Ε. Το πληροφοριακό σύστημα εγκαταστάθηκε και σε όλα τα οινοποιεία της. Το λογισμικό υποστηρίζει τις ιδιαίτερες διαδικασίες που αφορούν στον κλάδο όπως ο τρύγος
και η ιχνηλασιμότητα, την εμπορική και οικονομική διαχείριση, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα προϋπολογισμών, χρηματοοικονομικών και cash flow και τη διαχείριση της βιομηχανικής κοστολόγησης και της παραγωγής. Με το Entersoft CRM®, η εταιρεία
υποστηρίζει τις εξωστρεφείς και εξαγωγικές της δραστηριότητες, ενώ με το Entersoft Mobile SFA®, MIS & Business Intelligence σύστημα ενισχύει τις ενημερωμένες αποφάσεις των στελεχών της και μέσω iPAD. Οι χρήστες που λειτουργούν την εφαρμογή είναι 53.

Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε.
H Εταιρεία
Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε.
αποτελεί μια από τις πιο ανερχόμενες εταιρείες
παραγωγής μπύρας στην Ελλάδα. Στόχος της
εταιρείας είναι η παραγωγή ποιοτικής μπύρας
και η δημιουργία παράδοσης στον τομέα αυτό. Η πετυχημένη αναπτυξιακή της δυναμική
οφείλεται στο συνδυασμό του έμπειρου προσωπικού της, την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της, καθώς και τη συνεχή ανανέωση του
εξοπλισμού της. Η εταιρεία επιδιώκει την εξάπλωση της τόσο στην ελληνική όσο και διεθνή
αγορά. Ήδη η μπύρα ΒΕΡΓΙΝΑ διατίθεται στην
αγορά των ΗΠΑ από το 1999.

Έργα της Entersoft
Με το Entersoft Business Suite® η εταιρεία αντικατέστησε παλαιότερα ετερογενή συστήματα που διέθετε, με ένα ενιαίο,
σύγχρονο και ευέλικτο πληροφοριακό σύστημα. Το έργο περιλαμβάνει διαχείριση παραγωγής, βιομηχανική κοστολόγηση, διαχείριση αποθηκών και εγγυοδοσίας, εμπορική πολιτική, το εξελιγμένο σύστημα Entersoft CRΜ® και διαχείρισης εγγράφων, καθώς
και MIS. Η σύνδεση κεντρικών και υποκαταστημάτων είναι online, όπως και των στελεχών της εταιρείας που κινούνται εξωτερικά
μέσω Internet και GSM/GPRS με τη χρήση PDA, παρέχοντας στη διοίκηση της εταιρείας άμεση ενημέρωση και ενιαία αποτελέσματα για το σύνολο των λειτουργιών της. Οι χρήστες που λειτουργούν τις εφαρμογές είναι συνολικά 25.
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Γεωργικά Προϊόντα

AGRIS A.E.
H Εταιρεία
Από το 1983, η AGRIS, δημιουργεί μία νέα
προοπτική για την Ελλάδα στο πεδίο της
Λαχανοκομικής δραστηριότητας. Η Agris Α.Ε
έχει στην ιδιοκτησία της 200 στρέμματα, 6
εγκαταστάσεις στη Ν.Α. Ευρώπη, 40 στρέμματα παραγωγικών μονάδων, 10 πρότυπους
θαλάμους επούλωσης εμβολιασμένων φυτών
και 3 πειραματικούς σταθμούς σε ξεχωριστές
λαχανοκομικές ζώνες της Ν.Α. Ευρώπης. Απασχολεί πάνω από 160 εργαζομένους και
70 γεωπόνους.

Έργα της Entersoft
Η δραστηριότητα της εταιρείας βασίζεται κυρίως στη διαδικασία παραγωγής, η οποία με τη λειτουργία του Entersoft Business
Suite® προβλέπεται να βελτιστοποιηθεί σημαντικά. Επίσης, «σημείο κλειδί» στην εγκατάσταση της AGRIS AE αποτελεί η βελτιστοποίηση της δυνατότητας διαχείρισης του χώρου και χρόνου ανάπτυξης των φυτών, διαδικασία που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στη διατήρηση της ηγετικής θέσης εταιρείας. Με γνώμονα τους σημαντικούς αυτούς αυτούς στόχους ανάπτυξης, η εγκατάσταση θα ενισχυθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα με την υλοποίηση Entersoft CRM® και Entersoft WMS ®. Η Agris έχει
συνολικά 88 χρήστες που ασχολούνται με τα συστήματα.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
INTERALLIS CHEMICALS SA
Η Interallis είναι ένα πολυεθνικό δίκτυο διανομής χημικών πρώτων
υλών, με έδρα την Λευκωσία, Κύπρος. Εκπροσωπεί κορυφαίες παραγωγικές μονάδες, σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας ως
βασική της δραστηριότητα τη διάθεση και διανομή χημικών προϊόντων. Το εταιρικό τους μοντέλο βασίζεται στην γεωγραφική κάλυψη
της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με πάνω από
4.000 ενεργούς πελάτες, 2.000 κωδικούς προϊόντων, παρέχουν εναλλακτικούς τρόπους Β2Β διανομής.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Mobile SFA /
Πλήθος Χρηστών: 67

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΦΡΟΥΤΑ ΕΠΕ
Η ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ δραστηριοποιείται στο χώρο
του εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου φρούτων και λαχανικών.
Έχει δημιουργήσει δυναμικές συνεργασίες με σημαντικές ελληνικές
και ξένες εταιρίες και έχει χτίσει ένα αποτελεσματικό παγκόσμιο δίκτυο διανομών για την συνεπή εξυπηρέτηση των πελατών της.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft CRM® /
Πλήθος Χρηστών: 18
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Γεωργικά Προϊόντα

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Η Εταιρεία βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία και ιδρύθηκε από τον
Πρόδρομο Παυλίδη το 1992. Σύντομα έγινε μια από τις μεγαλύτερες
εταιρείες κονσερβοποίησης φρούτων στην Ελλάδα. Το 2003 η εταιρεία διεύρυνε το φάσμα των προϊόντων και του όγκου, μέσω μιας κοινής
συνεργασίας με την ALCO (Industrias Alimenticias Mendocinas Α.Ε.)
στην Αργεντινή, επιτυγχάνοντας να καλύψει τις ανάγκες των περισσότερων πελατών σε όλο τον κόσμο.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 17

Αγροτικός Συνεταιρισμός Τρικάλων «Ένωση»
Η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΕΑΣ Τρικάλων)
της οποία συνέχεια είναι ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
μετά τη συγχώνευση με πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς, έχει πλέον
86 χρόνια εμπειρίας.
Με ιδεολογικό περίβλημα τη συνεταιριστική ιδέα και με σκληρή δουλειά η Ένωση, εξελίχθηκε στο χρόνο σε ένα όμιλο δραστηριοτήτων
που κατέχει κυρίαρχη θέση στην τοπική και περιφερειακή οικονομία
και έχει παρουσία σε 14 σημεία.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 35

ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε.
Η ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΕ ιδρύθηκε το 2002 και είναι μια καθετοποιημένη μονάδα που δραστηριοποιείται στο χώρο των κατεψυγμένων φρούτων και
λαχανικών. Η ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε. απασχολεί παραπάνω από 50 μόνιμους
και 350 έκτακτους υπαλλήλους και η παραγωγική της δυναμικότητα
ανέρχεται σε 20.000 τόνους ετησίως.
Διαθέτει ιδιόκτητους χώρους 33.000 τ.μ. συντήρησης κατεψυγμένων
με σύστημα αποθήκευσης drivein/ backtoback και εφαρμόζει αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων (WMS).
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft CRM/
Πλήθος Χρηστών: 21
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Λιανική & Franchise

HONDOS CENTER
H Εταιρεία
Από την ίδρυση τους το 1967 έως σήμερα,
τα Hondos Center αριθμούν τα 75 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, και είναι γνωστά
ως το πιο καθιερωμένο δίκτυο λιανικής στην
ελληνική αγορά. Με πάνω από 6.000 άτομα
προσωπικό, η εταιρεία αποτελεί μία από τις
μεγαλύτερες αλυσίδες καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς στην ευρωπαϊκή αγορά.

Έργα της Entersoft
Ο Όμιλος Hondos Center επιλέγει το Entersoft Business Suite® για τον εκσυγχρονισμό του πληροφοριακού συστήματος της
οικονομικής και εμπορικής διαχείρισης του ομίλου, των ιδιόκτητων καταστημάτων και franchise. Το νέο σύστημα θα παρέχει
πληροφορίες για το σύνολο του ομίλου αλλά και για κάθε εταιρεία ξεχωριστά. Στόχος είναι να βελτιώσει τη λειτουργία της, να
αυτοματοποιήσει διαδικασίες και να κερδίσει χρόνο στελεχών της, να μειώσει τα κόστη της, να βελτιώσει τη διαπραγματευτική
της δύναμη με τους προμηθευτές μέσω καλύτερης και αμεσότερης πληροφόρησης , να αποκτήσει αναλυτική και αυτοματοποιημένη πληροφόρηση όπως και ΚΡΙ’s για την ενίσχυση των πωλήσεων και την διεύρυνση των καναλιών της . Δυνητικά το σύνολο
των χρηστών έχει φτάσει τους 350.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Θανόπουλος Δημήτριος A.Ε.
Το 1877 ο Παναγιώτης Θανόπουλος ίδρυσε το εδωδιμοπωλείο
"Θανόπουλος" στην οδό Αιόλου. Η ποιότητα, η ποικιλία των τροφίμων και η προσωπική φροντίδα για τους πελάτες του, έκαναν το
"Θανόπουλος" μεγάλο όνομα στην αγορά τροφίμων. Σήμερα η οικογένεια Θανόπουλος, διατηρεί 3 καταστήματα στον Νομό Αττικής, με
άνετους χώρους 2500 τ.μ., με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας,
εκπαιδευμένο προσωπικό και με περισσότερα από 35.000 είδη, εξυπηρετεί τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού καταναλωτή.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 17

ΚΡΗΜ ΤΕΑΜ (Dust & Cream)
Τα καταστήματα Dust + Cream "beauty products and more", είναι
μια νέα ελληνική αλυσίδα καταστημάτων καλλυντικών που ξεκίνησε
το 2012. Σήμερα έχουν παρουσία σε πάνω από 20 πόλεις τις Ελλάδος με άνω των 5.000 κωδικών. Τον Σεπτέμβρη του 2014, η εταιρία έλαβε την πιστοποίηση Συστήματος Ορθής Παρασκευαστικής
Πρακτικής κατά ISO 22716:2007, για την παραγωγή και αποθήκευση καλλυντικών προϊόντων, από την TUV AUSTRIA HELLAS.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft CRM® & Entersoft
Retail® / Πλήθος Χρηστών: 61
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DIXONS South - East Europe A.E.B.E.
Η Εταιρεία
Η ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. Ξεκίνησε το 1950
με ένα μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα λειτουργεί
104 καταστήματα και απασχολεί πάνω από
2.000 εργαζομένους. Από το Σεπτέμβριο του
2004, κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου
ιδιοκτησίας της εταιρείας είναι ο Όμιλος Dixons. Επιπλέον, η δυναμική ανάπτυξη της
‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία χρόνια την έχει
καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα.

Έργα της Entersoft
Η Entersoft έχει υλοποιήσει ποικίλα έργα στην ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ βασισμένα σε διάφορα υποσυστήματα του Entersoft Business
Suite®. Τα περισσότερα έργα έχουν υλοποιηθεί με τα υποσυστήματα των Entersoft CRM®, Entersoft E-Commerce® και
Αγορών. Το τελικό σύστημα υποστηρίζει βασικές λειτουργίες της εταιρείας κυρίως στους τομείς του Marketing Campaign Management, Customer Support Call Center, Customer διαδικασίες εγκατάστασης, Αγορά και Διαχείριση Παγίων, Service Management, Εσωτερικό Help Desk, και Product Information Management. Το σύστημα ενοποιεί το ERP σύστημα της εταιρείας Legacy
ERP και το λογισμικό της Λιανικής, και εξυπηρετεί πάνω από 300 χρήστες.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Electronet A.E.
H Electronet ιδρύθηκε 1996 όταν μια ομάδα πετυχημένων Ελλήνων
επιχειρηματιών στην Λιανική πώληση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δημιουργήσουν μια εταιρεία αγορών. Σήμερα θεωρείται από τις πιο ανερχόμενες εταιρείες λιανικής έχοντας καταστήματα και σημεία διανομής σε όλη την Ελλάδα.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Mobile SFA® &
Entersoft E-Commerce® / Πλήθος Χρηστών: 293 (αφορά όλα τα δί-

Ζεύξη Α.Ε. «Smile Markets»
Η Ζεύξη σήμερα είναι o αποκλειστικός πάροχος (master franchisee)
του πακέτου δικαιόχρησης “Smile Market” για τις περιοχή της κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, για λογαριασμό της
Μαρινόπουλος Α.Ε. Έχει κέντρο διανομής στη βιομηχανική περιοχή
της Σίνδου και υποστηρίζεται από το βασικό κέντρο διανομής της
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στο Δρυμό Θεσσαλονίκης. Η συνεργασία των
δύο αυτών κέντρων διανομής έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη ικανότητα διαχείρισης μεγάλου κωδικολογίου και παροχής υπηρεσιών
logistics υψηλού επιπέδου,
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 15
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ΟΚ Αnytime Markets Α.Ε.Β.Ε.
Η Εταιρεία
Η Ok! Anytime Market Α.Ε. δραστηριοποιείται
αποκλειστικά στο χώρο των καταστημάτων
convenience από το 2004. Διαθέτουν μια ποικιλία μόνο τυποποιημένων προϊόντων που ανέρχεται στους 3500 κωδικούς .Σήμερα έχει 95
καταστήματα εκ των οποίων τα περισσότερα
λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης.

Έργα της Entersoft
Με το Entersoft Business Suite® η εταιρεία αυτοματοποίησε τη συνολική οργάνωση της εταιρείας, αξιοποιώντας το ενιαίο
περιβάλλον και την ενοποιημένη παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων τόσο των ιδιόκτητων όσο και των franchisee καταστημάτων. Το λογισμικό υποστηρίζει τις ιδιαίτερες διαδικασίες που αφορούν στον κλάδο όπως οι συμφωνίες οικονομικών στόχων, ο υπολογισμός των αναδρομικών εκπτώσεων και η τιμοδότηση των εμπορευμάτων. Με το Entersoft Mobile SFA® η εταιρεία υποστηρίζει τις διαδικασίες merchandising και παραγγελιοληψίας, μέσω iPAD. Συνολικά οι χρήστες των συστημάτων της
Entersoft είναι 41.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Ιανός Α.Ε.
Ο ΙΑΝΟS είναι από τις πιο πρωτοποριακές και επιτυχημένες επιχειρήσεις στον χώρο του βιβλίου και του πολιτισμού. Ο Ιανός έχει παραπάνω από 7 καταστήματα και δραστηριοποιείται μέσω eshop σε όλη
την Ελλάδα.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft E-Commerce® /
Πλήθος Χρηστών: 60

Κονταράτου Ι.& Φ. Α.Ε.Ε.Ε.
Τα Super Market Φλώρα εδρεύουν στην Μύκονο και μέχρι στιγμής
υπάρχουν 3 καταστήματα. Λειτουργεί τμήμα χονδρικής και παραγγελιών κατ’ οικον.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft E-Commerce® /
Πλήθος Χρηστών: 15
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Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο

Ζολώτας Κοσμηματοποιία Α.Ε.
Διατηρώντας τον οικογενειακό του χαρακτήρα που αποτελεί μέρος
της επιτυχίας του και συνεχίζοντας με σταθερή πορεία προς την συνέχιση της παράδοσής του, ο οίκος Zolotas βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μιας κληρονομιάς χιλιάδων ετών. Σήμερα είναι από τους πλέον καταξιωμένους οίκους με καταστήματα σε Ελλάδα & Γαλλία.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15

Καίσαρης Διεθνής Συμμετοχές Κόσμημα Α.Ε.
Από το 1965, τα καταστήματα Καίσαρης σχεδιάζουν κοσμήματα υψηλής αισθητικής προσφέροντας την καλύτερη ποιότητα και στους πιο
απαιτητικούς πελάτες. Σήμερα, λειτουργούν 8 καταστήματα σε όλη
την Ελλάδα.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 34

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. ΛΕΤΣΙΟΥ Ο.Ε. “JOOLS”
Οι άνθρωποι της JOOLS δραστηριοποιούνται στο χώρο του ασημένιου
κοσμήματος για διάστημα μεγαλύτερο από μια εικοσαετία. Αντιπροσωπεύεται αυτή τη στιγμή σε περίπου 250 σημεία πώλησης σε Ελλάδα, Κύπρο και διαφορές άλλες χώρες του εξωτερικού με την μέθοδο
του shop in the shop. Διαθέτει επίσης επτά καταστήματα λιανικής,
μέσα σε πολυκαταστήματα και σημαντικές αγορές τις Ελλάδας.
Λύση: Entersoft Expert® & Entersoft Retail® & Entersoft Mobile
SFAt® / Πλήθος Χρηστών: <15
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CALIN A.E., Calzedonia, Intimissimi, Tezenis
H Εταιρεία
Η Calin Α.Ε., αναπτύσσει με μεγάλη επιτυχία
τα γνωστά δίκτυα καταστημάτων Calzedonia, Intimissimi ,Tezenis και Falconeri με
το σύστημα του franchising. Tα δίκτυα καταστημάτων εξαπλώνονται με ταχείς ρυθμούς σε
παγκόσμιο επίπεδο. Από το 2014 το δίκτυο
CALZEDONIA έχει επεκταθεί σε 29 χώρες, το
δίκτυο INTIMISSIMI σε 26 χώρες και το δίκτυο καταστημάτων TEZENIS σε 18 χώρες
(με 1.800 – 1.000 – 400 καταστήματα αντίστοιχα – περισσότεροι από 26.000 υπάλληλοι) . Τέλος, στην Ελλάδα, άνοιξε το πρώτο
κατάστημα Falconeri, στο Golden Hall, τον
Οκτώβριο του 2016.

Έργα της Entersoft
Τα προηγμένα λειτουργικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του ενιαίου λογισμικού Entersoft Retail®, παρέχει στην Calin A.E.
άμεση και συνδυαστική ΜΙS πληροφόρηση, κεντρική παρακολούθηση της εμπορικής και οικονομικής της διαχείρισης, ενισχύοντας τη συνολική της οργάνωση. Το νέο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, είναι ευέλικτο και προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα στις
συναλλαγές. Χρησιμοποιείται από 150 χρήστες, σε ιδιόκτητα και franchise σημεία. Παρέχει απρόσκοπτη λειτουργία & σύνδεση
των σημείων λιανικής με τα κεντρικά στην Ιταλία, για τον έλεγχο των αποθεμάτων, των αναπαραγγελιών και της τροφοδοσίας
τους, συμβάλλοντας στην βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης και της λειτουργίας τους.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Vertice A.E.
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1981 και το 1995 έλαβε την επωνυμία VERTICE. Σήμερα είναι μια από τις σημαντικότερες ελληνικές επιχειρήσεις
στο χώρο του γυναικείου ρούχου με παρουσία, η οποία συστηματικά
αυξάνεται, και στις αγορές του εξωτερικού. Διαθέτει εγκαταστάσεις
παραγωγής & διάθεσης 1.000τμ στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα
λειτουργούν 5 καταστήματα λιανικής και 1 κατάστημα outlet.
Λύση: Entersoft Expert® / Πλήθος Χρηστών: <15

SARRK ABEE– Tommy Hilfiger
Η εταιρεία SARKK ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1998 με στόχο την αποκλειστική
διανομή της Tommy Hilfiger στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία,
την Βουλγαρία, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Μολδαβία.
Τα προϊόντα διατίθενται μέσα από καταστήματα TOMMY HILFIGER,
Shop-in-Shop, Outlet καθώς και ένα ευρύ δίκτυο επιλεγμένων
σημείων πώλησης.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 140
20

Ένδυση & Υπόδηση

Shop and Trade ΑΕΒΕ
H Εταιρεία
Η Shop and Trade, επεκτείνει την αγορά της
σε ρούχα και αξεσουάρ από το 1994. Σήμερα
έχει 20 brands με 1381 σημεία πώλησης και
63 καταστήματα στην Ελλάδα και εκτός.
Στην Εταιρεία απασχολούνται περισσότεροι
από 200 εργαζόμενοι και το 2016 τα έσοδά
τους ξεπέρασαν τα 40 εκ. Ευρώ.

Έργα της Entersoft
Το έργο στηρίζεται στο Entersoft Business Suite® & Entersoft WMS® και αφορά την πλήρη οργάνωση των διαδικασιών
της εταιρείας και έχουν ληφθεί υπόψη οι παράμετροι και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις με σκοπό την αναδιοργάνωση των διαδικασιών της . To σύστημα καλύπτει την οργάνωση της ιεραρχίας και αποτύπωση των πληροφοριών σε όλες τις
επιχειρηματικές διαστάσεις (π.χ. τμήματα, δραστηριότητες), αναδιοργάνωση των τμημάτων και των διαδικασιών με τα προτεινόμενα “Best Business Practices” του πληροφοριακού συστήματος, ενοποίηση των διαδικασιών για τον έλεγχο του κόστους και
αύξηση της παραγωγικότητας των τμημάτων, οργάνωση διαδικασιών ελέγχου και αποφάσεων (ένταξη των διαδικασιών σε workflows), κεντρική Διαχείριση και Οργάνωση των ροών της πληροφορίας με ένα μοναδικό σημείο καταχώρισης και διάχυσης της
πληροφορίας σε όλα τα τμήματα στο βαθμό που απαιτείται από τις επιμέρους λειτουργίες, ισχυρό και ευέλικτο σύστημα αποφάσεων σε ένα ενιαίο Β.Ι. & MIS για όλα τα τμήματα και επίπεδα του ομίλου, διασφάλιση του εσωτερικού auditing των διαδικασιών, αυτονομία υποστήριξης και εξέλιξης του πληροφοριακού συστήματος. Οι χρήστες του συστήματος ξεπερνούν τους
150.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
DIOR GRECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
H Dior Grece ΑΕ Εμπορίας Ενδυμάτων, είναι θυγατρική της γαλλικής
πολυεθνικής και δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά.
Λύση: Entersoft Expert® / Πλήθος Χρηστών: <15

LAPIN HOUSE
Η εταιρεία Lapin House συμπληρώνει τριάντα πέντε χρόνια πρωτοπορίας στον χώρο του παιδικού ενδύματος. Διαθέτει ιδιόκτητα καταστήματα «LAPIN HOUSE» και «LAPIN MAGICLAND» καθώς επίσης προσφέρει οργανωμένα πακέτα franchise. Το διεθνές δίκτυο
λιανικής Lapin House αριθμεί πάνω από 60 αποκλειστικά καταστήματα και 45 ανεξάρτητα σημεία πώλησης παγκοσμίως.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 43
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Τσακίρης Μαλλάς Α.Ε.
H Εταιρεία
Από το 1969 η TSAKIRIS MALLAS έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για τη state-of-art μόδα
που προτείνει στη σύγχρονη γυναίκα.
Tαυτισμένη με τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τις εμπνευσμένες σχεδιαστικές
γραμμές αποτελεί must fashion item όχι μόνο
για τον κόσμο του σήμερα αλλά κυρίως για
αυτόν του αύριο. Σήμερα έχει πάνω από 30
καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και 2 στην
Αμερική.

Έργα της Entersoft
Με το Entersoft Business Suite® o όμιλος Τσακίρης Μαλλάς παρακολουθεί με περίπου 120 χρήστες όλες τις εταιρείες του
ομίλου ενιαία, μέσα από ένα ενιαίο ενοποιημένο περιβάλλον. Στην εγκατάσταση συμπεριλαμβάνεται η πλήρης διαχείριση της
παραγωγικής διαδικασίας και η διαχείριση της λιανικής με πλούσιο retail analytics για τον όμιλο, που αφορά τα ιδιόκτητα, τα
καταστήματα franchise και το e-shop. Η εταιρεία με Entersoft Business Suite δημιουργεί πολυάριθμες και σύνθετες εμπορικές
πολιτικές, οι οποίες εφαρμόζονται στο σύνολο των καταστημάτων της αλυσίδας και e-shop. Η σουίτα του λογισμικού, καλύπτει
επίσης ιδιαιτερότητα του κλάδου που είναι η άρτια διαχείριση των ειδών και των διαστάσεών τους, όπως χρώμα - μέγεθος –
σορτιμέντο σε όλο το φάσμα των διαδικασιών της, από την παραγγελιοληψία, προμήθειες, παραγωγή και αποστολή.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Καζάκου Ιωάννα Α.Β.Ε.Ε.
Μέσα στο διάστημα των 30 και πλέον ετών από την ίδρυση του ομίλου, η εξέλιξή του υπήρξε ραγδαία. Από ένα μικρό κατάστημα υποδημάτων στο κέντρο της Αθήνας, κατέληξε σήμερα, με 8 καταστήματα
λιανικής και περισσότερες από 100 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και γνωστότερες επιχειρήσεις στον κλάδο των υποδημάτων στην
Ελλάδα.
Λύση: Entersoft Expert® / Πλήθος Χρηστών: <15

Αφοι Χατζηπροδρόμου Α.Ε. «adam’s shoes»
Η Εταιρεία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εισαγωγικές εταιρίες του
κλάδου παπουτσιών. Διαθέτει δίκτυο πωλήσεων και διανομής στην
Ελλάδα, καθώς και τμήμα εξαγωγών, εξυπηρετώντας με τον καλύτερο τρόπο τους περισσότερους από 1.500 πελάτες της, στην ελληνική
και τη διεθνή αγορά. Το τμήμα εξαγωγών πραγματοποιεί ένα μεγάλο
όγκο εμπορικών συναλλαγών με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και της Μέσης Ανατολής.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Retail® /
Πλήθος Χρηστών: 30
22

Χονδρικό Εμπόριο & Διανομές

Μπενρουμπή Α.Ε.
H Εταιρεία
Η ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Α.Ε., έχει μια μακρόχρονη
και συνεπή πορεία στο χώρο του οικιακού και
επαγγελματικού εξοπλισμού μέσω ενός δικτύου 5.000 πελατών, καθώς και μέσω της αλυσίδας λιανικής «www.home.com», τοποθετώντας τη στην ηγετική θέση της ελληνικής αγοράς. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO
9001:2000 και εστιάζει την εξέλιξή της και την
ισχυρή της πορεία στην ικανοποίηση του πελάτη προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας. Τα κέντρα διανομής των προϊόντων της
εταιρείας χειρίζονται ετησίως, σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη 25.000 κωδικούς προϊόντων,
1.000 παραλαβές, ενώ εκτελούν πάνω από
90.000 παραγγελίες που διανέμονται πανελλαδικά σε πάνω από 5.000 πελάτες.

Έργα της Entersoft
Με το Entersoft Business Suite® η ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Α.Ε., υποστηρίζει τη συνολική οργάνωση και κεντρική παρακολούθηση της
εμπορικής και οικονομικής της διαχείρισης, τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις διεθνείς της δραστηριότητες. Παράλληλα αναβάθμισε τις διαδικασίες κατάρτισης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού, προγραμματισμού και ελέγχου των οικονομικών
δεδομένων ανά κέντρο κόστους, συντελώντας στην καλύτερη κερδοφορία της εταιρείας και στην αναβαθμισμένη φροντίδα προς
τους πελάτες και συνεργάτες της. Το σύστημα λειτουργούν 55 χρήστες.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Αφοι Κοντζόγλου Α.Ε.
Η Εταιρεία Αφοί Κοντζόγλου διανέμει και αποθηκεύει με συνέπεια και
συνέχεια προϊόντα των μεγαλύτερων πολυεθνικών εταιρειών. Σε ένα
χώρο 7500τ.μ. εκτείνεται το αποθηκευτικό κέντρο διανομών χωρητικότητας 6000τ.μ. ξηρού φορτίου με δυνατότητα αποθήκευσης 4000
παλετοθέσεων αλλά και 600 κυβικά θαλάμους συντήρησης.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Mobile SFA® /
Πλήθος Χρηστών: 55

ACI Hellas
Η ACI Hellas, διανέμει περισσότερα από 6.000 προϊόντα, έχοντας
συνεργασίες με περισσότερους από 40 κατασκευαστές, κυρίως σε
είδη γραφείου, αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών, προϊόντα
hardware, IT αξεσουάρ και μαγνητικά μέσα αποθήκευσης.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 26
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Μakita Hellas A.E.
H Εταιρεία
Η Makita Ελλάς Α.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο
του 1999 και είναι θυγατρική της Makita Corporation. Η πορεία της στην ελληνική αγορά
επαγγελματικών και κηπευτικών εργαλείων,
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων είναι σταθερά εντυπωσιακά ανοδική, στηριζόμενη στην
ποιότητα των εργαλείων της και τη συνεχή
προσαρμογή της στις ανάγκες της αγοράς.

Έργα της Entersoft
Entersoft Business Suite® με ERP λειτουργικότητα, που περιλαμβάνει Διαχείριση Αποθεμάτων, Πωλήσεις, Αγορές, Οικονομική
Διαχείριση, Πάγια, Προϋπολογισμό και ενοποιημένο ΜIS Reporting για την μητρική εταιρεία, με 20 χρήστες.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ είναι ένας
πολύ γνωστός και ταχέως αναπτυσσόμενος προμηθευτής εργαλείων
με μεγάλη εμπειρία στον κλάδο και βαθιά γνώση του σχεδιασμού και
της κατασκευής των εργαλείων . Τα προϊόντα τους πωλούνται και
διανέμονται μέσω του παγκόσμιου δικτύου πωλήσεων τους σε όλο
τον κόσμο. Εξάγουν στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή,
τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και ΗΠΑ.
Λύση: Entersoft Business Suite® , Entersoft CRM® , Entersoft ECommerce® , Entersoft Mobile SFA® / Πλήθος Χρηστών: 77

Αβδημνιώτης—Τροφέας Α.Ε.
Η Εταιρεία έχει ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα και κτιριακές εγκαταστάσεις 2500 τ.μ όπου εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες μέθοδοι αποθήκευσης και συντήρησης καθώς επίσης και οι σχετικές οδηγίες υγιεινής
όπως καθορίζονται από το πιστοποιητικό διαχείρισης και ασφάλειας
των τροφίμων ISO 22000. Ο Τροφέας αυτήν την στιγμή είναι μία
από τις μεγαλύτερες εμπορικές εταιρείες στην Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη στον τομέα της διανομής τροφίμων.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Mobile SFA® /
Πλήθος Χρηστών: 24
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ΒΙΛΧΕΛΜΣΜΕΝ ΣΙΠΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

H Εταιρεία
Η WILHELMSEN είναι ηγέτιδα εταιρεία στην
παγκόσμια βιομηχανία της ναυτιλίας. Εδρεύει
σε 125 χώρες και έχει πάνω από 24.000 υπαλλήλους. Επίσης το δίκτυό της είναι ανεξάντλητο
σε 2.200 σημεία. Ετησίως λαμβάνουν πάνω από
75.000 port calls.

Έργα της Entersoft
Με το Entersoft Business Suite® η εταιρεία εξυπηρέτησε την ολοκληρωμένη διαχείριση του εφοδιασμού των πλοίων πελατών
της ανά την υφήλιο, καλύπτοντας όλο τον εμπορικό κύκλο της δραστηριότητας, όπως τις προμήθειες, την εκτέλεση των παραγγελιών ανά project καλύπτοντας ιδιαιτερότητες νομισμάτων, ισοτιμιών και ιδιαίτερων συνθηκών του κλάδου της ναυτιλίας. Η
σουίτα λογισμικού της Entersoft έδωσε την δυνατότητα στην εταιρεία να παρακολουθεί τα αποτελέσματά της και να αναφέρεται
στον όμιλο κατά τις επιταγές του τελευταίου, χρησιμοποιώντας το υποσύστημα της διοικητικής πληροφόρησης . Επιπλέον, διαθέτοντας σύγχρονα πρωτόκολλα επικοινωνίας, η εφαρμογή έχει ολοκληρωθεί και τροφοδοτεί με δεδομένα τα τρίτα συστήματα
του ομίλου έχοντας 15 χρήστες.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Ερμής Χαρισιάδης A.E.
H ΕΡΜΗΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία
στον χώρο του βιομηχανικού & ναυτιλιακού εξοπλισμού. Εισάγει προϊόντα από Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό μεταφορικών μέσων που είναι διαθέσιμα 24ώρες /ημέρα για αποστολές
σε όλη την Ελλάδα.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 40

ΒΑΝΟΣ Α.Ε.
Η εταιρεία ΒΑΝΟΣ Α.Ε. σήμερα, με ένα ευρύ φάσμα αναγνωρισμένων προϊόντων και υπηρεσιών, μπορεί να προμηθεύσει τους πελάτες της από ολόκληρη τη θαλάσσια βιομηχανία, την ευρύτερη βιομηχανία εν γένει και τους τομείς του δημόσιου τομέα. Τα κεντρικά
γραφεία και αποθήκες στον Πειραιά της εταιρείας καταλαμβάνουν
12.500 τ.μ. στα οποία εργάζονται περισσότερα από 100 άτομα.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft WMS /
Πλήθος Χρηστών: 92
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Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
ΑΝΕΕ ΤΕΧΝΑΒΑ Α.Ε.
Η ΤΕΧΝΑΒΑ είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην προμήθεια, εγκατάσταση και επισκευή εξοπλισμού σε πλοία παντός τύπου. Επίσης, δραστηριοποιείται και στον βιομηχανικό τομέα παρέχοντας εξοπλισμό και υπηρεσίες σε σταθμούς παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας, σε δήμους-κοινότητες και στη βιομηχανία πετρελαίου. Η
ΤΕΧΝΑΒΑ αντιπροσωπεύει αναγνωρισμένους κατασκευαστές διαθέτοντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15

ΑΛΦΑ ΜΑΡΙΝ Τεχνική Συμβουλευτική ΕΠΕ
Η Alpha Marine Consulting εξειδικεύεται ως σχεδιάστρια πλοίων και
ως τεχνική συμβουλευτική σε ναυτιλιακές εταιρείες από το 1984. Η
παγκόσμια εμβέλεια της εταιρείας, η οποία συνδυάζεται με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, την έχουν οδηγήσει σε μακροχρόνια συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης πλοίων στον κόσμο.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Mobile SFA® /
Πλήθος Χρηστών: <15

ΑΣΣΟΝΤΑΪΒΕΡΣ ΕΠΕ
Η Assodivers συμμετέχει ενεργά από τη ίδρυσή της το 1976 στην
αγορά ως σύμβουλος είτε ως υπεργολάβος σε μεγάλες εταιρείες
εγκατάστασης καλωδίων και θαλάσσιων εργολάβων. Από το 1985
ως και σήμερα, είναι ο κύριος ανάδοχος σε όλα τα Ελληνικά έργα
καλωδίων σε στεριά και θάλασσα. Ειδικεύεται σε εργασίες εγκατάστασης υποθαλάσσιου καλωδίου, την προστασία, την επισκευή και
την υποστήριξη.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft E-Commerce® /
Πλήθος Χρηστών: 44
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ISOMAT
H Εταιρεία
Η ISOMAT είναι μία ελληνική παραγωγική εταιρία με πολυεθνικό χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το
1980 και σήμερα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες δομικών υλικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η εταιρία παράγει και διαθέτει πάνω από 350
προϊόντα προηγμένης γερμανικής τεχνολογίας
σε προσιτές τιμές για τον Έλληνα καταναλωτή.

Έργα της Entersoft
Η ISOMAT μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες δομικών υλικών στην Ν.Α. Ευρώπη, επέλεξε τα Entersoft Business Suite®
& Entersoft Mobile SFA® ως τα κεντρικά πληροφοριακά της σύστημα για την κάλυψη των αυξημένων επιχειρηματικών της
απαιτήσεων σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Σερβία και έχει 158 χρήστες.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
DUROSTICK A.B.E.E.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, η DUROSTICK κατάφερε να
κατακτήσει μια από τις πρώτες θέσεις ανάμεσα σε βιομηχανίες του
κλάδου. Οι πωλήσεις της αναπτύσσονται δυναμικά, ενώ η εξαγωγική
της δραστηριότητα σε Αγγλία, Κύπρο, Ρωσία, Αλβανία, Σερβία, Ρουμανία, Εμιράτα, Λιβύη, Κουβέιτ και Αίγυπτο εντείνεται κάθε χρόνο.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Mobile SFA® /
Πλήθος Χρηστών: 71

Συνεταιρισμός Ξυλουργών Πιερίας Α.Ε.Β.Ε.
Η εταιρεία ιδρύθηκε με σκοπό την προμήθεια ξυλείας, βιομηχανικών
ειδών ξυλείας και υλικών επιπλοποιίας. Έχει δικό της εργοστάσιο
3500τ.μ. και το 2009 ανοίγει ένα υπερσύγχρονο τεχνικό πολυκατάστημα 3000τ.μ.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft E-Commerce ® /
Πλήθος Χρηστών: 19
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NORDIA MARMOLINE
H Εταιρεία
Η ΝORDIA A.E. είναι μια εταιρία με βαθιά
γνώση και εμπειρία στο χώρο των οικοδομικών υλικών. Εστιάζει στη βιομηχανοποιημένη
ποιοτική παραγωγή κονιαμάτων, συστημάτων
θερμομόνωσης και άλλων οικοδομικών υλικών. Ταυτόχρονα έχει σημαντική εξορυκτική
δραστηριότητα διακοσμητικών πετρωμάτων
και πρώτων υλών. Σήμερα η NORDIA,
με
βασικό εμπορικό σήμα
το
"MARMOLINE" παράγει προηγμένα οικοδομικά
υλικά, που συμβάλλουν στην αναβάθμιση των
οικοδομικών εργασιών.

Έργα της Entersoft
H Nordia Marmoline Α.Ε. καλύπτει τις ανάγκες της για ενιαία διαχείριση και έλεγχο των λειτουργιών της με την ERP και CRM
λειτουργικότητα του Entersoft Business Suite®. Το λογισμικό εξασφαλίζει ανά ξεχωριστή δραστηριότητα πλήρη διαχείριση
και κοστολόγηση της βιομηχανικής παραγωγής. Παράλληλα το σύστημα έχει αυτοματοποιήσει τις ροές εργασίας, βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες credit control και δρομολόγησης παραγγελιών. Η εγκατάσταση του συστήματος περιλαμβάνει 54 χρήστες.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΒΕΕ
Ο Όμιλος INTERWOOD-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. δραστηριοποιείται
στον χώρο της εισαγωγής & παραγωγής ξυλείας και ξυλεμπορίας. Η
έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Ελευσίνα σε έκταση 45.000 τ.μ. με στεγασμένους αποθηκευτικούς χώρους & χώρους παραγωγής συνολικής έκτασης 14.000 τ.μ. Επιπλέον
διαθέτει ιδιόκτητες αποθήκες στην Θεσσαλονίκη & στη Μάνδρα Αττικής και κτίριο γραφείων, εκθέσεων και αποθηκευτικών χώρων στην
Κηφισιά.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 40

ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε.
Το 1932 ιδρύεται η Vivechrom με σκοπό τη βιομηχανική παραγωγή,
επεξεργασία, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους βερνικιών,
χρωμάτων και πλαστικών υλών. Σήμερα η Vivechrom είναι ενεργό
μέλος της AKZONOBEL. Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής με περισσότερα από 2.000 σημεία πώλησης
Λύση: Entersoft CRM® & Entersoft Mobile SFA® / Πλήθος Χρηστών: 22
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ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΥΛΙΔΗ
H Εταιρεία
Τα Μάρμαρα Παυλίδη θεωρούνται από
τους βασικούς παραγωγούς λευκού
μαρμάρου στην παγκόσμια αγορά. Με
λατομεία σε όλη την Ελλάδα αλλά και
σε γειτονικές χώρες και με παραγωγή
που ξεπερνάει τα 70.000 m³, τα προϊόντα μαρμάρου της ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ εφαρμόζονται και
αναδεικνύουν μεγάλες και μικρές κατασκευές και στις πέντε ηπείρους. λειτουργεί βιομηχανική μονάδα και 5 ιδιόκτητα λατομεία στην περιοχή της Δράμας, Καβάλας και Θάσου. Εξάγει το
95% της Παραγωγής σε μάρμαρα και
γρανίτες σε 40 χώρες σε ολόκληρο τον
κόσμο.

Έργα της Entersoft
Στην εγκατάσταση λειτουργεί πλήρες Entersoft Business Suite® 35 χρηστών καθώς και Entersoft CRM® για την υποστήριξη των διαδικασιών πωλήσεων (δραστηριότητες πωλητών, διαχείριση ευκαιριών κ.ο.κ) και τεχνικής υποστήριξης (αρχείο
μηχανημάτων, παρακολούθηση βλαβών και χρήσης ανταλλακτικών, εργασίες συντήρησης κ.ο.κ). Ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του συστήματος έχει δοθεί για την υποστήριξη των καίριων διαδικασιών παραλαβής σε εξωτερικό χώρο καθώς και παραγωγής (π.χ δήλωση προϊόντων, ποιοτικός έλεγχος κ.ο.κ).

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
ALCHIMICA A.E.
Η ALCHIMICATM είναι μια δυναμική εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται
στην έρευνα, ανάπτυξη και παρασκευή χημικών για τον κατασκευαστικό και βιομηχανικό κλάδο. Η αξιοπιστία που εμπνέει είναι αποτέλεσμα
πολυετούς προσπάθειας καθώς, για πάνω από 25 χρόνια, η εταιρεία
αναπτύσσει προϊόντα που υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές στεγανοποίησης και αδιαβροχοποίησης ακόμα και των πιο απαιτητικών έργων.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 20

ΑΡΜΟΣ Προκατασκευές Α.Ε.
Η ΑΡΜΟΣ ΑΕ δραστηριοποιείται με την παραγωγή προϊόντων προκατασκευασμένου σκυροδέματος. Η ΑΡΜΟΣ ακολουθώντας τα τελευταία 25 χρόνια έντονα αναπτυξιακή πορεία, διαθέτει σήμερα, σε ιδιόκτητες οικοπεδικές εκτάσεις 260 στρεμμάτων σε Λάρισα και Οινόφυτα, γραμμές παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων σε στεγασμένους χώρους 35000 m²
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 20
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CPI A.E.
Η Εταιρεία
Η CPI A.E. δραστηριοποιείται στην αγορά
Πληροφορικής από το 1990 ως διανομέας
προστιθέμενης αξίας στις κάθετες αγορές της
εκτύπωσης, της επεξεργασίας εικόνας και της
ασφάλειας δεδομένων. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στις αγορές της Εντατικής Λιανικής, στην αγορά της Ψηφιακής επιτήρησης
και καταγραφής, στην αγορά της IP τηλεφωνίας ενώ προσφέρει υπηρεσίες Διαχείρισης
Εκτυπώσεων, Διαχείρισης Εγγράφων και Επαγγελματικές Υπηρεσίες σε μεγάλους Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς. Η εταιρεία
είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. από το 2000 και
απασχολεί 160 άτομα. Η έδρα της είναι στην
Αθήνα και διαθέτει υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη.

Έργα της Entersoft
Ο Όμιλος CPI, χρησιμοποιεί το ενιαίο λογισμικό Entersoft Business Suite® και Entersoft CRM® από το 2004. Με την ανάπτυξη του τομέα Παρεχόμενων Υπηρεσιών της εταιρείας αναγνωρίστηκε η ανάγκη για μια εξειδικευμένη λειτουργία του λογισμικού της που θα κάλυπτε το σύνολο των απαιτήσεών της και στη διαχείριση των διαδικασιών Service. Έχοντας βαθιά γνώση της
λειτουργίας της και του πληροφοριακού της συστήματος, η CPI, αξιοποίησε και υλοποίησε και τη λειτουργικότητα του Entersoft
Service Management έχοντας 103 χρήστες.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
DELL A.E.
Η Dell A.E ιδρύθηκε το 1984. Η Dell δίνει τη δυνατότητα σε χώρες,
κοινότητες, πελάτες και μεμονωμένα άτομα, οπουδήποτε στον κόσμο, να αξιοποιούν την τεχνολογία. Η Dell είναι από τις κυρίαρχες
εταιρείες του χώρου της με παγκόσμια δραστηριότητα και φήμη.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 15

Ινφολεξ A.Ε. «Lexmark, FormScape»
Η Infolex ΑΕ ιδρύθηκε το 1991 και είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των Lexmark International Inc, Ringdale & Bottomline Technologies στην Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Αλβανία, Κόσοβο & FYROM.
Λύση: Entersoft Ε-Commerce® / Πλήθος Χρηστών: 42

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.
Με περισσότερους από 300 εργαζόμενους και ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων σε προσοδοφόρους και αναπτυσσόμενους τομείς,
η DIONIC διαθέτει 6.000.000 τεμάχια, ετησίως, και 10.000 προϊόντα
σε 2.500 πελάτες, μέσα από 25 κανάλια διανομής, συνεργαζόμενη με
150 προμηθευτές απ’ όλο τον κόσμο.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 23
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MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Η Εταιρεία
Η ελληνική εταιρεία MLS Multimedia ιδρύθηκε το 1989 στη Θεσσαλονίκη με στόχο
την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας με έμφαση στην καινοτομία. Το
όνομα της είναι συνυφασμένο με καινοτομικά προϊόντα τεχνολογίας, πολλά από
τα οποία είναι μοναδικά στο είδος τους,
που βρίσκουν εφαρμογή σε όλα τα πεδία
όπου χρησιμοποιούνται υπολογιστικές
συσκευές, από την αυτοκίνηση και την
εκπαίδευση έως το γραφείο και την ψυχαγωγία.

Έργα της Entersoft
Με το Entersoft Business Suite® η MLS, κατόρθωσε να ενσωματώσει στο σύνολο πια των λειτουργιών της, τη βασική της
αρχή, που υποστηρίζει θερμά τις καινοτόμες λύσεις και την τεχνολογία αιχμής. Στο έργο έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των διαδικασιών που αφορούν στην εμπορική και οικονομική διαχείριση και για το επόμενο χρονικό διάστημα σειρά παίρνει η επέκταση
του συστήματος Entersoft CRM® στα τμήματα που έχουν ως κύριο αντικείμενο εργασίας την εξυπηρέτηση των πελατών
(Πωλήσεις και Τεχνική Υποστήριξη) . Το σύστημα λειτουργούν 20 χρήστες.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
ΑΜΥ Αθηναϊκοί Μικροϋπολογιστές Α.Ε.
H ΑΜΥ ΑΕ ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1981 και δραστηριοποιείται στον τομέα του hardware, software και τηλεπικοινωνιών. Η
ΑΜΥ δημιουργεί στρατηγικής σημασίας συνεργασίες με εταιρείες που
βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας και διαφοροποιείται προσφέροντας πρωτοποριακά διαχρονικά προϊόντα και λύσεις.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft E-Commerce® /
Πλήθος Χρηστών: 21

Stager Δ. Κωνσταντόπουλος Α.Β.Ε.Ε.
Η Stager διαθέτει πείρα και εξειδίκευση στον τομέα των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων. Επί σειρά ετών, τους εμπιστεύονται
μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες για την υλοποίηση σημαντικών
δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε όλη την Ελλάδα.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Mobile SFA® /
Πλήθος Χρηστών: 60
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Αφοί Α. Σελίδη Α.Ε - ANTISEL
Η Εταιρεία
Η ΑΝΤΙΣΕΛ είναι ο μεγαλύτερος διανομέας
επιστημονικών προϊόντων και λύσεων στην
Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Σήμερα, μετά από πέντε δεκαετίας εξυπηρέτησης επιστημόνων και ερευνητών σε ακαδημαϊκούς, βιομηχανικούς και τομείς υγείας, η ΑΝΤΙΣΕΛ έγινε ο κορυφαίος και πιο αναγνωρισμένος συνεργάτης επιστημονικών οργάνων,
αντιδραστηρίων και αναλωσίμων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη με μια δυνατή ομάδα που
μετρά πάνω από 100 άτομα τα οποία είναι
εξειδικευμένα στα παραπάνω πεδία.

Έργα της Entersoft
Η εταιρεία επενδύοντας σταθερά στο χώρο της τεχνολογίας αντικατέστησε προηγούμενα συστήματα και καλύπτει σήμερα με
την ενιαία πλατφόρμα του Entersoft Business Suite® τις ανάγκες ~120 χρηστών σε τρεις (3) χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία &
Ρουμανία). Τα συστήματα της Entersoft καλύπτουν όλο το φάσμα των λειτουργιών ξεκινώντας από το Κεντρικό ERP του ομίλου
(Πωλήσεις – Αγορές - Δαπάνες – Χρηματοοικονομικά κλπ) με ιδιαίτερη έμφαση σε υποσυστήματα Cash Flow – Budget – Credit
Control αλλά και διαδικασίες εγκρίσεων σε όλα τα παραπάνω μέσω του Entersoft Request For Approval για Web και Mobile. Ταυτόχρονα καλύπτονται όλες οι διαδικασίες CRM της εταιρείας για τα τμήματα Sales και Service. Στο Entersoft CRM Service παρακολουθείται όλος ο κύκλος εξυπηρέτησης της εγκατεστημένης βάσης των πελατών της εταιρείας ΑΝΤΙΣΕΛ, καθώς και η εξυπηρέτηση των ειδικών συμβολαίων υποστήριξης (SLA’s). Tο Entersoft Sales CRM® καθοδηγεί και δρομολογεί τις διαδικασίες πωλήσεων της εταιρείας και καλύπτει όλες τις διαδικασίες των ευκαιριών πώλησης αλλά και της συμμετοχής της εταιρείας σε διαγωνισμούς. Τέλος τα MIS - BI υποσυστήματα είναι σε πλήρη ανάπτυξη και μέσω σύγχρονων εργαλείων πληροφόρησης (Dashboards
– OLAP Scenarios) παρέχουν άμεση πληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα διοίκησης της εταιρείας

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
CD Media A.E.
Η CD Media Α.Ε. λειτουργεί ως διανομέας λογισμικού ψυχαγωγίας . Η
εταιρεία εξυπηρετεί τους εκδότες και περιφερειακούς κατασκευαστές.
Διαθέτει τα προϊόντα της μέσω σούπερ μάρκετ, πολυκαταστήματα,
βιβλιοπωλεία και καταστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η CD Media Α.Ε. ιδρύθηκε το 1993 και εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 25

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Η εταιρεία προσφέρει στην ελληνική βιομηχανία καινοτόμες λύσεις
που καλύπτουν την κωδικοποίηση, ετικετάρισμα, δυναμική ζύγιση,
αυτόματο έλεγχο συσκευασιών, διαχείριση παραγωγής και ιχνηλασιμότητα. Μέχρι σήμερα έχει περισσότερες από 200.000 επιτυχημένες
εφαρμογές σε Ελλάδα και Κύπρο. Διαθέτει 45 έμπειρους μηχανικούς
και 7 κέντρα υποστήριξης.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 58
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Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
ΕΝΑΡΞΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕ
Η Έναρξις Δυναμικά Μέσα ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1999 και ξεκίνησε ως
ανεξάρτητη επιχείρηση χονδρικής πώλησης βιντεοπαιχνιδιών. Σήμερα απασχολεί παραπάνω από 40 άτομα και κάνει εισαγωγές από 57
χώρες.
Λύση: Entersoft Business Suite® , Entersoft CRM® & Entersoft Mobile SFA® / Πλήθος Χρηστών: 47

ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Η Ιάσων Πληροφορική Α.Ε. ιδρύθηκε το 1987 και η πολυετής δραστηριότητα και εμπειρία της την έχει οδηγήσει στην κατάκτηση και
διατήρηση ηγετικής θέσης στην αγορά της πληροφορικής.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft CRM® & Entersoft
WMS® & Entersoft E-Commerce®/ Πλήθος Χρηστών: 35

IASIS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ι.Κ.Ε.
Η IASIS Technologies δημιουργήθηκε το 2007 από επαγγελματίες με
πολύχρονη εμπειρία στον χώρο της Ακτινοδιαγνωστικής. Η εταιρεία
λειτουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο κάνοντας διανομή σχεδόν όλων των
διαγνωστικών μηχανημάτων και αναλωσίμων δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους Μαγνητικούς και Αξονικούς Τομογράφους.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15
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Pharmanel Pharmaceuticals Α.Ε.
Η Εταιρεία
Η Pharmanel είναι ελληνική φαρμακευτική
εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εισαγωγή & εξαγωγή φαρμακευτικών ειδών υψηλών προδιαγραφών. Ιδρύθηκε το
1991 και σε σύντομο χρονικό διάστημα κέρδισε την εμπιστοσύνη του ιατρικού κόσμου και
κορυφαίων πολυεθνικών εταιρειών, αντιπροσωπεύοντας και προωθώντας σημαντικά προϊόντα με στόχο τη διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τους ανθρώπους. Διαθέτει
πρωτοποριακές εγκαταστάσεις και όλες οι
παραγωγικές της δραστηριότητες είναι κατά
GMP και ISO 9001:2000. Η εταιρεία έχει παρουσιάσει πολλές επιτυχίες, επιχειρηματικές
και επιστημονικές και μία σταθερά ανοδική
πορεία.

Έργα της Entersoft
H Pharmanel Pharmaceuticals Α.Ε. καλύπτει τις ανάγκες της για ενιαία διαχείριση και έλεγχο των λειτουργιών της με την ERP και
CRM λειτουργικότητα του Entersoft Business Suite®. Το λογισμικό εξασφαλίζει στην εταιρεία πλήρη διαχείριση και κοστολόγηση της βιομηχανικής παραγωγής με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής των φαρμακευτικών σκευασμάτων, παρακολούθηση και κοστολόγηση εισαγωγών, διαχείριση και έλεγχο των παρτίδων, διαχείριση έργων, παρακολούθηση εμπορικής
και πιστωτικής πολιτικής, καθώς και ολοκληρωμένο σύστημα MIS πληροφόρησης. Το σύστημα λειτουργούν 43 χρήστες.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
AstraZeneca Ελλάδος Α.Ε.
Ως μια παγκόσμια βιο-φαρμακευτική εταιρεία, η AstraZeneca έχει
καίριο ρόλο να διαδραματίσει μέσα από την ανακάλυψη, την ανάπτυξη και την διάθεση των καινοτόμων φαρμάκων για σημαντικούς τομείς της υγειονομικής περίθαλψης. Η AstraZeneca είναι από τις πλέον
καταξιωμένες εταιρείες παγκοσμίως.
Λύση: Entersoft CRM® & Entersoft Ε-Commerce® /
Πλήθος Χρηστών: <15

ΓΚΑΠ A.E.
Σήμερα η GAP είναι μία από τις μεγαλύτερες Φαρμακοβιομηχανίες
στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα απολαμβάνει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά γενοσήμων, ενώ παράλληλα αντιπροσωπεύει πρωτότυπα
προϊόντα διεθνών εταιρειών όπως η Vifor Pharma, Ferrer, Henkel και
άλλες. Η GAP στεγάζει όλα τα τμήματά της σε ιδιόκτητο βιομηχανικό
πάρκο.
Λύση: Entersoft Mobile SFA® / Πλήθος Χρηστών: 89
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Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
PHARMASWISS Hellas A.E.
H PharmaSwiss Hellas AE ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2005 και δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο του φαρμάκου, των ιατρικών
εργαλείων και εξαρτημάτων δερματολογίας, κοσμετολογίας με ηγετική θέση στον χώρο της Οφθαλμολογίας. Απασχολεί 65 άτομα και
είναι μέλος του ομίλου Valeant, όπου κατατάσσεται ανάμεσα στις 15
μεγαλύτερες φαρμακευτικές παγκοσμίως.
Λύση: Entersoft CRM® & Entersoft Mobile SFA® /
Πλήθος Χρηστών: 26

ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Η Arriani Pharmaceuticals S.A. ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1996 και
είναι σήμερα μία από τις σημαντικότερες φαρμακευτικές εταιρίες της
νοτιοανατολικής Ευρώπης. σήμερα αποτελεί βασικό προμηθευτή του
ελληνικού φαρμακείου με προϊόντα που καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό
καθημερινά περιστατικά του Έλληνα Φαρμακοποιού.
Λύση: Entersoft CRM® / Πλήθος Χρηστών: 15

LAVIPHARM A.E.
H Lavipharm, ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1911, είναι σήμερα
ένας ολοκληρωμένος Όμιλος Έρευνας και Ανάπτυξης, παραγωγής,
εισαγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμάκων, καλλυντικών και προϊόντων υγείας στην Ελλάδα με έντονη διεθνή δραστηριότητα.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Mobile SFA® /
Πλήθος Χρηστών: 16

ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Η Ανφαρμ ιδρύθηκε το 1967. Σήμερα είναι μία υψηλούς φήμης εταιρεία κατασκευής γενόσημων φαρμάκων με εκτεταμένη εξαγωγική
δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο. H Ανφαρμ έχει τη δική της εργοστασιακή μονάδα στην Ελλάδα.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Mobile SFA® /
Πλήθος Χρηστών: 28
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Φαρμακευτικά
Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Μαυρογένης Αναστ. Ιατροτεχνολογικά Είδη Α.Ε.
Η Coloplast αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν τη
ζωή των ατόμων με πολύ προσωπικές και ιδιαίτερες παθήσεις. Σήμερα, απασχολεί περισσότερους από 10.000 υπαλλήλους παγκοσμίως.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Mobile SFA® /
Πλήθος Χρηστών: 84

Φαρμασεπτ Ε.Π.Ε.
Η PHARMASEPT είναι μία αμιγώς Ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται εδώ και 20 χρόνια στο χώρο του δερμοκαλλυντικού προϊόντος. H Φαρμασέπτ εδρεύει σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις
έκτασης 2.200τμ, με αποθηκευτικό χώρο δύο ορόφων, συνολικής
έκτασης 1.500τ.μ, χωρητικότητας 450 ευρωπαλετών και με ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος, η εξυπηρέτηση των παραγγελιών πραγματοποιείται ακόμα πιο άμεσα και αποτελεσματικά.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Mobile SFA® /
Πλήθος Χρηστών: 19

ΟΣΦΕ Logiscoop Α.Ε.
Σκοπός της Logiscoop Pansyfa AEE, είναι ο συντονισμός όλων των
συνεταιρισμένων φαρμακαποθηκών της ελληνικής επικράτειας και η
προμήθεια τους με φαρμακευτικά, παραφαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Παραδίδει σε πάνω από 7.000 φαρμακεία, διαθέτει
στόλο 280 φορτηγών, και εκπροσωπεί το 50% της Ελληνικής αγοράς
στο χώρο του φαρμακείου. Ο όμιλος συνεταιρισμών περιλαμβάνει 23
Συνεταιρισμούς και 43 αποθήκες σε όλη την επικράτεια.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15

ACTELION Pharmaceuticals Ελλάς A.E.
H Actellion είναι Ελβετικής καταγωγής και δραστηριοποιείται σε 30
χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Είναι πρωτοπόρος
στην πνευμονική αρτηριακή υπέρταση με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας.
Λύση: Entersoft CRM® / Πλήθος Χρηστών: <15
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Φαρμακευτικά
Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
M.P. Pharma
H MP PHARMA AE είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες πωλήσεων και αποθήκευσης φαρμάκων, ιατρικών προϊόντων,
ιατρικού εξοπλισμού και φαρμάκων. Είναι πιστοποιημένη από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων με ISO 9001: 2008. Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη με 1500τ.μ για γραφεία και αποθήκη.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 18

Βέρμα Ντράγκς Α.Β.Ε.Ε.
Η Εταιρεία παρέχει φάρμακα & υπηρεσίες σε ασθενείς που βρίσκονται
στο τελικό στάδιο της ΤΣΝΑ. Ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός
στο εξειδικευμένο εργοστάσιό των 7000τ.μ, το ικανότατο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, και το άρτιο δίκτυο πωλήσεων εγγυώνται
την συνέχιση της επιτυχημένης πορείας τους στην εγχώρια αγορά
αλλά και την επέκταση των δραστηριοτήτων μας σε Διεθνές πλέον
επίπεδο
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 18

Γενική Χημικών Προϊόντων Α.Ε.
Η εταιρεία Γενική Χημικών είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος στην
Ελλάδα σημαντικών οίκων του εξωτερικού και έχει σημειώσει επιτυχή
πορεία στην Ελληνική αγορά.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Mobile SFA® /
Πλήθος Χρηστών: 166
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Βιομηχανία

ΜΕΓΑ Α.Ε.
Η Εταιρεία
Η ΜΕΓΑ Α.Ε. αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες
παραγωγικές μονάδες προϊόντων προσωπικής
υγιεινής στην Ευρώπη. Με πάνω από 400
άτομα προσωπικό και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, κατέχει ηγετική θέση στη
συνολική κατηγορία προϊόντων προσωπικής
υγιεινής. Με προϊόντα άριστης ποιότητας,
παρουσία σε 4 Ηπείρους και ισχυρές συνεργασίες contract manufacturing στο εξωτερικό προσφέρει μια ξεχωριστή πρόταση στην
κατηγορία της.

Έργα της Entersoft
Με το Entersoft Business Suite® η ΜΕΓΑ υποστηρίζει την συνολική της οργάνωση, αυτοματοποιώντας τις εταιρικές διαδικασίες
και προσφέροντας ενιαίο περιβάλλον, ευκολία στη διαχείριση των καθημερινών ροών εργασίας και παρακολούθηση των εταιρικών
δεικτών παρέχοντας άμεση, πλούσια και συνδυαστική ΜΙS πληροφόρηση. Το λογισμικό υποστηρίζει τις ιδιαίτερες διαδικασίες της
εταιρείας, την εμπορική και οικονομική διαχείριση, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα παραγωγής, φακέλων εισαγωγής, παγίων και
συμφωνιών οικονομικών στόχων. Με το Entersoft CRM® , έχει ένα πλήρες integration με τα B2C sites προϊόντων της για υποδοχή νέων μελών και εξυπηρέτηση παραγγελιών. Τέλος μέσω του CRM υπάρχει ένα πλήρες κύκλωμα υποδοχής και διαχείρισης παραπόνων καταναλωτών για την άμεση επίλυση τυχόν θεμάτων που μπορεί να προκύψουν. Τα συστήματα λειτουργούν 60 χρήστες.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Κάλλιγκαν Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Η Κάλλιγκαν Ελλάς ΑΒΕΕ είναι η πρώτη στην Ελλάδα στον τομέα της
επεξεργασίας του νερού και λειτουργεί από το 1963. Τα κεντρικά της
γραφεία βρίσκονται στην Αθήνα ενώ διαθέτει και υποκατάστημα στη
Θεσσαλονίκη. Η Κάλλιγκαν Ελλάς αποτελεί μέλος του παγκόσμιου
Ομίλου Unibios Συμμετοχών.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft E-Commerce® /
Πλήθος Χρηστών: 32

Palaplast A.E.
Η ομάδα της Palaplast, άνω των 200 ατόμων παράγει και προωθεί
περισσότερα από 3.000 προϊόντα άρδευσης, ύδρευσης και θέρμανσης. Χάρη στον συνεχή εκμοντερνισμό της, η Ρalaplast Α.Ε. είναι
μία από τους βασικότερους παραγωγούς πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς περίπου 65%.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 31
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ΔΡΟΜΕΑΣ
Η Εταιρεία
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1979. Η παραγωγή
του ΔΡΟΜΕΑ είναι καθετοποιημένη με πέντε
ανεξάρτητες εξειδικευμένες Μονάδες Παραγωγής ξύλου, μετάλλου, χύτευσης αλουμινίου,
πλαστικού και πολυουρεθάνης, ταπετσαρίας
και καλουπιών, εγκατεστημένες στην Βιομηχανική Περιοχή Σερρών σε ενιαίο οικόπεδο
115.000 τ.μ.

Έργα της Entersoft
Εκτός από το Entersoft Business Suite® 50 και πλέον χρηστών, το οποίο χρησιμοποιείται σε όλη του την έκταση και με
ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργικότητα της Βιομηχανικής Παραγωγής και Κοστολόγησης, σημαντικό ρόλο στη μηχανογραφική
λειτουργία της εταιρείας έχουν τόσο το Entersoft CRM® όσο και το Entersoft E-Commerce®. Ιδιαίτερα για την κάλυψη
των αναγκών λειτουργίας του Ε-Commerce B2B και B2C χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φάση της υλοποίησης του έργου όλες οι
καινοτόμες λύσεις που προσφέρονται από τη σύγχρονη τεχνολογία στο περιβάλλον του Internet-Cloud.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
ΔΑΪΟΣ Πλαστικά A.B.E.E.
Η Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1974 με κύριο αντικείμενο την
παραγωγή πλαστικών σάκων. Σε σύντομο όμως χρονικό διάστημα, η
εταιρία προσανατολίστηκε αποκλειστικά στην παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων για αγροτικές εφαρμογές. Κατέχουν πάνω από 40 Ευρωπαϊκά & Παγκόσμια διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15

ELOPAK Plastic Systems
Στον καινοτόμο για την Ελλάδα τομέα της παραγωγής ναυτικών συσκευασιών για υγρά τρόφιμα εισήλθε η «Elopak Plastic Systems Hellas SA, μέλος της Νορβηγικής Elopak. Η Elopak δραστηριοποιείται σε
80 χώρες με πάνω από 2800 εργαζομένους και 11 παραγωγικές μονάδες.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft CRM® /
Πλήθος Χρηστών: <15
39

Βιομηχανία

Alfa Wood Α.Ε.B.E.
Η Εταιρεία
Η βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου ALFA
WOOD Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1981 στην Λάρισα, στοχεύοντας αρχικά στην παραγωγή και
διάθεση επίπλων στην τοπική αγορά. O όμιλος
ALFA WOOD, απασχολεί 245 εργαζόμενους,
διαθέτοντας 13 εργοστασιακά συγκροτήματα
και υποκαταστήματα, με εγκαταστάσεις σε
Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, ενώ διαθέτει
συνολικά 11 θυγατρικές εταιρείες, μεταξύ των
οποίων και την ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. την οποία και
εξαγόρασε. Έχει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και κατέχει σταθερά μια από τις ηγετικές
θέσεις στην Ελληνική αγορά ξύλου.

Έργα της Entersoft
Το Entersoft Business Suite® υποστηρίζει την συνολική οργάνωση του ομίλου με 217 χρήστες, ειδικά μετά την εξαγορά της
ΣΕΛΜΑΝ, αυτοματοποιώντας τις εταιρικές διαδικασίες, προσφέροντας ευελιξία στη διαχείριση και παρακολούθηση του ομίλου σε
εταιρικές διαστάσεις. Το Entersoft CRM® ενσωματώνει τις λειτουργίες marketing, πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών. Η
εταιρεία ενισχύει την εξωστρέφεια & την ανταγωνιστικότητά της με το Entersoft Ε-Commerce® με Β2Β & Β2C portal για πελάτες και συνεργάτες. Το προηγούμενο λογισμικό της SAP, που διέθετε η ΣΕΛΜΑΝ, αντικαταστάθηκε με την σουίτα της Entersoft & καλύπτει τις διαδικασίες παραγωγής, διαχείρισης έργων, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, on line διαθεσιμότητας, καθώς
και τα απαιτούμενα δυναμικά MIS εργαλεία πληροφόρησης.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
ΑΣΤΗΡ—Αφοι Βυτόγιαννη Α.Β.Ε.
Η Astir υποστηρίζει τη βιομηχανία εμφιάλωσης και τους πελάτες της
με καινοτόμες λύσεις, σύγχρονη τεχνολογία και άριστες πρώτες ύλες.
Η κατάκτηση των πιστοποιήσεων ISO & HACCP επέτρεψαν στην Αστήρ να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε όλο τον κόσμο, συνάπτοντας σημαντικές συμφωνίες με κορυφαίες εταιρείες.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 16

Αφοι Κωνσταντινίδη Α.Β.Β.Ε. & Ν.Ε.
Η οικογένεια Κωνσταντινίδη ασχολείται με την ανακύκλωση από το
1971. Μακρόχρονη εμπειρία, σύγχρονος εξοπλισμός, επένδυση στην
ποιότητα και το ανθρώπινο δυναμικό, σεβασμός στο περιβάλλον είναι
μερικά από τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το προφίλ της εταιρίας.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 40
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Pipelife Ελλάδα & Βουλγαρία
Η Εταιρεία
Η Pipelife Ελλάς Α.Ε., μέλος του ομίλου
Pipelife με παρουσία σε 26 χώρες, ειδικεύεται στην παραγωγή υψηλής ποιότητας συστημάτων πλαστικών σωλήνων στην Ελλάδα, από
το 1992. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις τους
στην Θήβα Βοιωτίας παράγει συστήματα σωληνώσεων με πληθώρα εφαρμογών στην Οικοδομή, στα Τεχνικά έργα, στην Γεωργία,
στην Βιομηχανία, κ.λπ.

Έργα της Entersoft
Το έργο καλύπτει mε το Entersoft Business Suite® το σύνολο των απαιτήσεων της Pipelife Ελλάς και Βουλγαρίας που αφορούν στη διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας σωλήνων, προμηθειών πρώτων υλών, εισαγωγών, πωλήσεων, φόρτωσης και
διανομής προϊόντων, credit control, κοστολόγησης, οικονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης και παρακολούθησης συμβάσεων, προσφέροντας άμεση συνδυαστική πληροφόρηση, καθώς και πλούσιο MIS Reporting στην εταιρεία του εξωτερικού. Η
εφαρμογή λειτουργεί παράλληλα βάσει Εθνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Επιπλέον, υλοποιήθηκαν και οι εφαρμογές
Entersoft CRM® & Entersoft Mobile SFA® . To σύστημα χρησιμοποιείται και στις 2 χώρες με 42 χρήστες.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Καπνική Μιχαηλίδης Α. Α.Ε.
Η Καπνική Μιαχηλίδης Α.Ε. είναι από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες παραγωγής καπνού σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει εγκαταστάσεις στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Mobile SFA® /
Πλήθος Χρηστών: 56

Βελιβασάκη Αφοί Α.Β.Ε.Ε. Candia Strom
Η Candia Strom συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες Ελληνικές στρωματοβιομηχανίες. Σήμερα, εξάγει στις μεγαλύτερες χώρες
της Ευρώπης αλλά και σε άλλες Ηπείρους με εξαιρετική επιτυχία.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 25
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ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε.
Η Εταιρεία
Η εταιρεία VIOMAL S.A. ιδρύθηκε το 1985. Η
βασική παραγωγική δραστηριότητα της εταιρίας
είναι τα ρολά αλουμινίου. Το εργοστάσιο και τα
κεντρικά γραφεία βρίσκονται στον Βατώντα Ν.
Αρτάκης ενώ στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης
λειτουργεί υποκατάστημα ως κέντρο διανομής
των προϊόντων για την εξυπηρέτηση πελατών
της Βορείου Ελλάδος και των Βαλκανικών χωρών. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων τόσο στην Ελληνική
αγορά όσο και σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες
(Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ουγγαρία,
Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο, Ελβετία, Σλοβακία) καθώς και Σερβία, Σκόπια, Κόσσοβο, Βοσνία,
Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ισραήλ,
Σαουδική Αραβία και Συρία.

Έργα της Entersoft
Με το Entersoft Business Suite® η εταιρεία υιοθέτησε ένα σύγχρονο και ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης και πληροφόρησης για
τις κεντρικές της εγκαταστάσεις στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας. Η σουίτα λογισμικού υποστηρίζει τις ιδιαίτερες διαδικασίες παραγωγής
και κοστολόγησης στον κλάδο της βιομηχανίας αλουμινίου. Η εφαρμογή λειτουργεί παράλληλα βάσει Εθνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και το MIS & Business Intelligence σύστημα ενισχύει τις ενημερωμένες αποφάσεις των στελεχών της και μέσω
iPAD. Το σύστημα λειτουργούν 29 χρήστες.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο

Καπαχήμ Α.Β.Ε.Ε.Χ.Π.
Η Καπαχήμ είναι ηγέτιδα εταιρεία στην παραγωγή πρώτων υλών που
χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία απορρυπαντικών και καλλυντικών. Με 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην αγορά, η εταιρεία έχει
δεσμευτεί στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Με μονάδα
παραγωγής στην Ελλάδα, ΚΑΠΑΧΗΜ Α.Ε. έχει εξελιχθεί σε έναν από
τους μεγαλύτερους παραγωγούς στην περιοχή της Μεσογείου.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15
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ΕΜΑ
Η Εταιρεία
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1958 και δραστηριοποιείται σε 3 τομείς. Είναι αντιπρόσωπος και διανομέας ελαστικών αυτοκινήτων του γερμανικού οίκου Continental,
εμπορεύεται και διανέμει λιπαντικά
Castrol, Aral και 77 σε όλη την Ελλάδα
και τέλος είναι ο ιδιοκτήτης και master
franchisor της αλυσίδας συνεργείων αυτοκινήτων με το σήμα «Fit&Go» .

Έργα της Entersoft
Με το Entersoft Business Suite® η ΕΜΑ υποστηρίζει την συνολική της οργάνωση, αυτοματοποιώντας τις εταιρικές διαδικασίες και προσφέροντας ενιαίο περιβάλλον, ευκολία στη διαχείριση και παρακολούθηση παρέχοντας άμεση, πλούσια και συνδυαστική ΜΙS πληροφόρηση. Το λογισμικό υποστηρίζει τις ιδιαίτερες διαδικασίες της εταιρείας, την εμπορική και οικονομική διαχείριση,
με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα προϋπολογισμών, χρηματοοικονομικών και cash flow. Η αρχική εγκατάσταση του συστήματος
περιελάβανε το Entersoft Business Suite 30 χρηστών, Entersoft Mobile SFA® – Merchandising για το τμήμα των πωλήσεων και
το Β2Β για τους συνεργάτες – αντιπροσώπους της εταιρείας.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Μεϊδάνης A. - Σοφός H. Ελαστικά Α.Ε.
Η εταιρεία ΜΕΪΔΑΝΗΣ – ΣΟΦΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1993.
Το 1999 ιδρύθηκε η ΕΛΑΣΤΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να καλυφθεί ολόκληρος ο Ελλαδικός χώρος. Σήμερα, έχει κατακτήσει μια από τις πρώτες θέσεις στην εγχώρια αγορά.
Λύση: Entersoft Expert® & Entersoft Mobile SFA® /
Πλήθος Χρηστών: 18

ΕΛΜΑ Ελαστικά Μακεδονίας Α.Ε.
Η ΕΛΜΑ Α.Ε. είναι επίσημος διανομέας Βορείου Ελλάδος των προϊόντων BRIDGESTONE, MOMO, MOMO Corse, καθώς και του Γερμανικού οίκου ζαντών BBS. Δραστηριοποιείται στον χώρο των ελαστικών, ζαντών, ειδών αυτοκινήτου και πλέον συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εταιρείες διανομής της Ελλάδας και όχι μόνο.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Mobile SFA® & Entersoft E-Commerce® / Πλήθος Χρηστών: <15

ΒΙΑΚΑΡ A.E.
Η Εταιρία «ΒΙΑΚΑΡ ΑΕ» δραστηριοποιείται στον χώρο της εισαγωγής από το εξωτερικό και διανομής στην Ελλάδα ανταλλακτικών για
όλους τους τύπους και τα μοντέλα επιβατηγών αυτοκινήτων και
φορτηγών, Ευρωπαϊκής, Ιαπωνικής και Κορεάτικης κατασκευής.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Mobile SFA® /
Πλήθος Χρηστών: 39
43
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ΤΕΡΝΑ
Η Εταιρεία
Η ΤΕΡΝΑ, αποτελεί την κατασκευαστική εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενός εκ των κορυφαίων επιχειρηματικών Ομίλων στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται στην κατασκευή ενός
ευρύτατου φάσματος Δημοσίων και ιδιωτικών
έργων μεγάλου προϋπολογισμού και σύνθετης
τεχνογνωσίας, όπως οδικά και σιδηροδρομικά
δίκτυα, μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, κτίρια,
νοσοκομεία, μουσεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, υδροηλεκτρικά έργα, εγκαταστάσεις
ΑΠΕ, φράγματα, κ.λ.π. Η εταιρεία σήμερα
εστιάζει στην ολοκλήρωση μεγάλων και σύνθετων έργων υποδομών, κτηριακών και παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Έργα της Entersoft
Η Διεύθυνση Προμηθειών της εταιρείας ΤΕΡΝΑ, μέσω του Entersoft Business Suite®, διαχειρίζεται ένα μεγάλο μέρος των διαδικασιών προμήθειας υλικών και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των εργοταξίων. Μέσω ειδικά διαμορφωμένων οντοτήτων, dashboards, αυτοματισμών και οθονών, το Entersoft Business Suite υποστηρίζει και παρακολουθεί συνολικά τη ροή της
διαδικασίας προμήθειας. Η διαδικασία ξεκινά με την εντολή έρευνας αγοράς και καταλήγει με την τοποθέτηση παραγγελίας. Παράλληλα τηρείται ολόκληρος ο φάκελος προμήθειας επιτυγχάνοντας την αυτοματοποίηση των εργασιών, επικοινωνιών, σχετικών
εσωτερικών σημειωμάτων και την παρακολούθηση εγγυητικών επιστολών. Το λογισμικό επικοινωνεί με το MS Outlook και αλληλοεπιδρά με το MS Office (Word και Excel) για την αυτόματη παραγωγή των απαιτούμενων εγγράφων. Μέχρι στιγμής υπάρχουν
20 χρήστες.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Ξανθάκης Α.Τ.Ε.
Η ΞΑΝΘΑΚΗΣ Α.Τ.Ε. είναι Ελληνική Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρία.
Με την δημιουργικότητα και την στρατηγική της, καταξιώνεται ως μια
από τις πιο μεγάλες εταιρίες στον τομέα της , με κυρίαρχη εξειδίκευση στα σιδηροδρομικά έργα. Με την επιχειρηματική της ικανότητα και
ανταγωνιστικότητα, σήμερα είναι μια ολοκληρωμένη κατασκευαστική
δύναμη στα Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15

ΕΚΤΕ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Από την ίδρυσή της το 1988 μέχρι σήμερα, η ΕΚΤΕ ΑΤΕΒΕ έχει καταφέρει να εδραιωθεί στον χώρο των τεχνικών έργων και ειδικών κατασκευών χάρη στη συνέπεια και την αξιοπιστία της.
Στα πλαίσια της δυναμικής της ανάπτυξης, ο κύκλος εργασιών της
εταιρείας βαίνει συνεχώς αυξανόμενος.
Λύση: Entersoft Expert® / Πλήθος Χρηστών: <15
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Παροχής Υπηρεσιών

LeasePlan Α.Ε.
Η Εταιρεία
Η LeasePlan είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον
τομέα της λειτουργικής μίσθωσης
(μακροχρόνια μίσθωση) και των υπηρεσιών
διαχείρισης στόλων διαχειριζόμενη 1.400.000
οχήματα σε 30 χώρες. Στην Ελλάδα και στον
υπόλοιπο κόσμο παρέχουν στους διεθνείς
τους πελάτες καινοτόμες και ευέλικτες λύσεις
για την διαχείριση των εταιρικών τους αυτοκινήτων.

Έργα της Entersoft
Υλοποιήθηκαν έργα με το Entersoft Business Suite® για την ολοκληρωμένη διαχείριση της Οικονομικής και Λογιστικής λειτουργίας της εταιρείας παρέχοντας πλούσιο MIS Reporting και ενοποιημένα αποτελέσματα προς την μητρική εταιρεία. Παράλληλα έχουν υλοποιηθεί πολλαπλά έργα βασισμένα στο Entersoft CRM®, για το Call Center και Ηelpdesk της εταιρείας, για τις διαδικασίες και τις ροές εργασιών σχετικά με το service των αυτοκινήτων, αλλά και τη διαχείριση των εισπράξεων. Το σύστημα
χρησιμοποιείται από 25 ταυτόχρονους χρήστες.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Intertranslations ΕΠΕ
Η Intertranslations παρέχει μεταφράσεις από και προς όλες τις ευρωπαϊκές, ασιατικές και ανατολικές γλώσσες. Οι υπηρεσίες παρέχονται
από ένα διεθνές δίκτυο 700 επαγγελματιών.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft E-Commerce® /
Πλήθος Χρηστών: 26

Καριέρα Α.Ε., www.kariera.gr
Το kariera.gr είναι το ηγετικό on-line recruitment site στην Ελλάδα.
Από τον Οκτώβριο του 2007 αποτελεί μέλος του δικτύου
του CareerBuilder.com, του μεγαλύτερου site για την αγορά εργασίας
στις ΗΠΑ.
Λύση: Entersoft Expert® / Πλήθος Χρηστών: <15
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Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.
Η Εταιρεία
Είναι η συνέχεια της υπηρεσίας ΠΟΡΤΑΠΟΡΤΑ, που λειτουργεί στη χώρα εδώ και 20
χρόνια. Είναι ένας ολοκληρωμένος και αξιόπιστος συνεργάτης για επιχειρήσεις και για το
ευρύ κοινό παρέχοντας λύσεις κούριερ. Διαθέτει το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης με 750 ταχυδρομικά καταστήματα
& 20 υποκαταστήματα. Η αναπτυσσόμενη
πορεία των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας μαζί με τη στρατηγική που ακολουθεί για
την ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου της
σε όλη την Ελλάδα, την καθιερώνουν στην
αγορά ως ένα ποιοτικό και αξιόπιστο συνεργάτη παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.

Έργα της Entersoft
Η εταιρεία διέθετε πολυεθνικό λογισμικό το οποίο αντικατέστησε με το Entersoft Business Suite® με 25 χρήστες να το λειτουργούν, ώστε να καλύψει το σύνολο των απαιτήσεων της και να υποστηρίξει την στρατηγική της ανάπτυξη. Με την αναβάθμιση του πληροφοριακού της συστήματος η Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε., ενοποίησε και αυτοματοποίησε τη διαχείριση των διαδικασιών της, διασφαλίζοντας την ομοιογένειά των δεδομένων και την αποτελεσματική παρακολούθηση των λειτουργιών της μέσα
από τις εκτεταμένες δυνατότητες συνδυαστικού ΜΙS Reporting του λογισμικού.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.Ε.Λ.
H ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ. είναι επαγγελματικός οργανισμός
με αντικείμενο την παροχή επαγγελματικών ελεγκτικών και συναφών
υπηρεσιών. Ιδρύθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1993 και έχει για μεγάλο
διάστημα δραστηριοποιηθεί στα πλαίσια διεθνών οργανισμών.
Λύση: Entersoft Expert® / Πλήθος Χρηστών: <15

Γευσήνους Α.Β.Ε.Ε.
H Γευσήνους εξειδικεύεται στον τομέα του contract catering και απασχολεί τουλάχιστον 800 άτομα. Έχει δύο κεντρικές μονάδες παραγωγής, εγκαταστάσεις έκτασης 3700τμ. και εξυπηρετεί πάνω από 95
σημεία στην Ελλάδα.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft E-Commerce® /
Πλήθος Χρηστών: 36

BALANCES Συμμετοχική Α.Ε. “Vivify”
Τα Vivify είναι κέντρα Iατρικής Aισθητικής και Aντιγήρανσης. Δημιουργήθηκαν με βάση τη σύγχρονη τάση παγκοσμίως, που θέλει την
Επιστημονική Αισθητική να συνδυάζεται με την ιατρική Κοσμετολογία
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft CRM® /
Πλήθος Χρηστών: 90
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ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ Διεθνής Μεταφορική Α.Ε.
Η Εταιρεία
Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ είναι η μεγαλύτερη
εταιρεία logistics, μεταφορών, αποθηκεύσεων,
μετακομίσεων & διανομών της Ελλάδας. Η
ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, έχει τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας, και ανταπόκρισης
με τους εγχώριους και διεθνείς πελάτες της.
Σήμερα διατηρεί περισσότερα από 10 υποκαταστήματα παγκοσμίως.

Έργα της Entersoft
Ο Όμιλος Βεϊνόγλου επενδύει στο Entersoft Business Suite® . Στόχος του ομίλου ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ είναι η αναβάθμιση και η ολοκληρωμένη διαχείριση του συνόλου των διαδικασιών στις οικονομικές λειτουργίες, αλλά και στην οργάνωση και παρακολούθηση των
τμημάτων πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών για τους τομείς Cargo-Groupage, Οικοσκευής, Relocation (υπηρεσίες μετεγκατάστασης), των εκθέσεων και της ειδικής μεταφοράς έργων τέχνης μεταξύ άλλων. Το σύστημα λειτουργούν 90 χρήστες.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Μπούσιας Επικοινωνίες Α.Ε.
Η Βοussias Communications είναι η κορυφαία Β2Β εταιρεία επιχειρηματικής επικοινωνίας, με περισσότερα από 35 χρόνια παρουσίας και
με τη μεγαλύτερη αποδοχή στην ελληνική αγορά.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 55

Ethos Media Α.Ε.
Η σύγχρονη αντίληψη και οργάνωση, η βαθιά τεχνογνωσία, η πρωτοτυπία, η προσωπική επαφή, η υπευθυνότητα, η εγκυρότητα της πληροφόρησης και η πελατοκεντρική φιλοσοφία της ETHOS MEDIA S.A
αποτελούν τα σημαντικότερα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15

ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε.
Η ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε ιδρύθηκε το 1981 και σήμερα έχει κατακτήσει ισχυρή
θέση στην Ελληνική αγορά ως μια μεγάλη εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών εγκατάστασης .
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft CRM® /
Πλήθος Χρηστών: <15
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Χρυσός Οδηγός Έντυπη & Ηλεκτρονική Πληροφόρηση Α.Ε.
Η Εταιρεία
Η Χρυσός Οδηγός Έντυπη & Ηλεκτρονική Πληροφόρηση Α.Ε., είναι ο στρατηγικός
συνεργάτης χιλιάδων επαγγελματιών ανά την
Ελλάδα και αποτελεί την πιο αξιόπιστη πηγή
αναζήτησης πληροφοριών και την αποτελεσματικότερη πλατφόρμα διαφημιστικής προβολής στην ελληνική αγορά. Με 40 χρόνια
εμπειρίας στην αγορά επεξεργασίας και της
διάθεσης της πληροφορίας μέσω επαγγελματικών οδηγών συνεχίζει δυναμικά, διεισδύοντας
αποτελεσματικά σε εξειδικευμένες αγορές,
παρέχοντας την πιο έγκυρη πληροφόρηση για
υπηρεσίες προϊόντα, επιχειρήσεις και επαγγελματίες μέσω έντυπων καταλόγων, internet,
κινητών και των τηλεφωνικών της υπηρεσιών.

Έργα της Entersoft
Το Entersoft Business Suite®, υποστηρίζει τις λειτουργίες της εταιρείας που αφορούν στην Οικονομική και Εμπορική της Διεύθυνση, στη Διεύθυνση Προμηθειών και στην ολοκληρωμένη ΜΙS πληροφόρηση προς την διοίκηση της εταιρείας και του ομίλου.
Αυτοματοποιήθηκαν πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες, προσφέροντας ευελιξία, ταχύτερη και ακριβέστερη πληροφορία,
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και βελτιστοποιώντας τα διαχειριστικά κόστη. Αναβαθμίστηκαν οι διαδικασίες κατάρτισης
και παρακολούθησης προϋπολογισμού ανά διεύθυνση. Με το Entersoft E-Commerce® η B2B πλατφόρμα διεργασιών για τα
στελέχη της, συμβάλλει στη μείωση του σχετιζόμενου διαχειριστικού κόστους. Το λογισμικό συνδέεται με πολλαπλά εξειδικευμένα συστήματα λογισμικού της εταιρείας, παρέχοντας απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Τα συστήματα
λειτουργούν 60 χρήστες.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
ABS Maritime Services Hellas ΕΠΕ
H ABS Group of Companies έχει στο δυναμικό της περισσότερους
από 2000 εργαζόμενους σε πάνω από 30 χώρες. Οι λύσεις που παρέχει καλύπτουν τον έλεγχο της τεχνολογίας την παροχή ασφαλείας και
κινδύνων παρέχοντας προηγμένη μηχανική υποστήριξη στους χώρους της ναυτιλίας, πετρελαίου, φυσικού αερίου κλπ.
Λύση: Entersoft Expert® / Πλήθος Χρηστών: <15

Manifest Services A.E.
Η Manifest αποτελεί μια αμιγώς Ελληνική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Facility Management. Από το 2003, η εταιρεία
πλέον με ηγετική θέση στον κλάδο δραστηριοποιείται αποκλειστικά με
τη διαχείριση κτηριακών εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας και απαιτήσεων.
Λύση: Entersoft Expert® / Πλήθος Χρηστών: <15

Πατέντα Α.Ε.
Ξεκινώντας το 1996 από απλή εκμετάλλευση της τέντας του περιπτέρου ,η Πατέντα ξεκίνησε την καθολική αλλαγή του περιπτέρου ένα
βήμα τη φορά.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft E-Commerce® /
Πλήθος Χρηστών: <15
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ALBA
Η Εταιρεία
To Alba είναι από τα πλέον γνωστά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα μεταπτυχιακών
προγραμμάτων. Η ποιότητά και το εξειδικευμένο προσωπικό του, το έχουν φέρει στις
πρώτες θέσεις της προτίμησης των φοιτητών.

Έργα της Entersoft
To ALBA επέλεξε τη λύση Entersoft Business Suite® – School Information System, με στόχο να συγκεντρώσει σε ένα
κεντρικό σύστημα ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων εφαρμογών, αλλά και να αυτοματοποιήσει και βελτιστοποιήσει τις κύριες
ροές εργασίας. Αυτές αφορούν στη Διαχείριση των πελατειακών σχέσεων (CRM), στην Υποδοχή και επεξεργασία αιτήσεων φοίτησης, στη Γραμματειακή υποστήριξη, στον Ορισμό, Προγραμματισμό και Εκτέλεση των Ακαδημαϊκών και λοιπών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, στο Βilling και τις αυτόματες ηλεκτρονικές πληρωμές, στον Οικονομικό προγραμματισμό του ιδρύματος και στη
λειτουργία υπηρεσιών Self-Service για υποψήφιους, φοιτητές και διδακτικό προσωπικό.
Το σύστημα εξυπηρετεί σε πρώτη φάση 30 εσωτερικούς χρήστες και μέσω εξειδικευμένων WEB apps Υποψήφιους, Φοιτητές
και Διδακτικό προσωπικό.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Ε.Π.Ε.
Με το βλέμμα στο μέλλον του παιδιού δημιουργήθηκαν εδώ και 45
χρόνια, στους Ελαιώνες Πυλαίας, τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο, οικογενειακό, «πράσινο» σχολείο που εξειδικεύεται στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15

Εκπαιδευτήρια Δωδεκανήσου Α.Ε.
Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συνιστούν μια ποιοτική εκπαιδευτική μονάδα που παρέχει υψηλού επιπέδου «παιδεία» σε μαθητές
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αποτελούν ένα σχολείο που μπορεί να προσαρμόζεται στις διαφορετικές ανάγκες κάθε
παιδιού για να αναπτύξει τις δυνατότητές του στο μέγιστο βαθμό.
Λύση: Entersoft Expert® / Πλήθος Χρηστών: <15
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ΣΕΒ
Η Εταιρεία
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική,
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως
ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της
ιδιωτικής οικονομίας. Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις πολιτικής για
την οικονομία, τη βιομηχανία, την καινοτομία,
την απασχόληση, την παιδεία και τις εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη
βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.

Έργα της Entersoft
Το Entersoft CRM® υποστηρίζει με ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο τη διαχείριση του Συστήματος Συνδρομών, Οργάνωσης
Εκδηλώσεων καθώς και την Επικοινωνία του Συνδέσμου με τα μέλη του και συμβάλλει στη στοχευμένη και ποιοτική εξυπηρέτηση
τους. Με την παραγωγική λειτουργία του Entersoft CRM, ο ΣΕΒ φιλοδοξεί να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των Μελών του,
όπως και να δημιουργεί νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς όφελος των Μελών και ευρύτερα της επιχειρηματικής κοινότητας.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
«OBI” Ν.Π.Ι.Δ.
Ο ΟΒΙ δραστηριοποιείται από το 1988. Κατοχυρώνει τις εφευρέσεις
στην Ελλάδα, χορηγώντας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Πιστοποιητικά
Υποδείγματος Χρησιμότητας και άλλους τίτλους προστασίας, τοπογραφίες κ.α. Έχει αναπτύξει πρωτοποριακή υπηρεσία τεχνολογικής
πληροφόρησης για τεχνικά και άλλα πληροφοριακά στοιχεία από διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Ευρώπης, των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας.
Επίσης λειτουργεί 3 ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 25

Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ, είναι από τους δημοφιλέστερους ελληνικούς αθλητικούς
συλλόγους. Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη και το καταστατικό του συλλόγου εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο στις 20/4/1926.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 18
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Action Aid
Η Εταιρεία
Η ActionAid Ελλάς ξεκίνησε τη λειτουργία της
το 1998 με τη μορφή μη κυβερνητικής μη
κερδοσκοπικής Αστικής Εταιρείας.
Έκτοτε δημιουργεί γέφυρες αλληλεγγύης μεταξύ των Ελλήνων που τους στηρίζουν και
των πιο περιθωριοποιημένων συνανθρώπων
σε Αφρική, Ασία και Λατινική Αμερική: Το
ελληνικό γραφείο έχει δράση σε περισσότερες
από 55 κοινότητες σε 20 χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Σήμερα, περισσότεροι από
200.000 Έλληνες έχουν στηρίξει το έργο τους
σαν Ανάδοχοι Παιδιού.

Έργα της Entersoft
Με το Entersoft Business Suite® , η Action Aid με 33 χρήστες υποστηρίζει την συνολική της οργάνωση, αυτοματοποιώντας
τις εταιρικές διαδικασίες και προσφέροντας ενιαίο περιβάλλον, ευκολία στη διαχείριση των καθημερινών εργασιών και παρακολούθηση των εταιρικών διαστάσεων, και των Διεθνών λογιστικών Προτύπων (Ι.Α.S.), παρέχοντας άμεση, πλούσια και συνδυαστική
ΜΙS πληροφόρηση. Το λογισμικό υποστηρίζει τις ιδιαίτερες διαδικασίες της εταιρείας, την οικονομική διαχείριση εξοδολογίων, δαπανών και προϋπολογισμού καθώς και την πλήρη παρακολούθηση των δράσεων της εταιρείας μέσω του Entersoft CRM®.
Η αρχική εγκατάσταση του συστήματος περιελάβανε το Entersoft Business Suite 33 χρηστών.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, WWF Ελλάς
Η WWF ξεκίνησε ως μια μικρή ομάδα από συνειδητοποιημένους λάτρεις της άγριας φύσης και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο ισχυρές,
ανεξάρτητες οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft E-Commerce® /
Πλήθος Χρηστών: 56

Χριστιανική Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκης
Το όραμα της ΧΑΝ Θεσσαλονίκης είναι να αποτελεί μια οργάνωση πολυσυλλεκτική και συμμετοχική, που διέπεται από τις αρχές
του έμπρακτου χριστιανισμού και φροντίζει όσο γίνεται περισσότεροι
να συνεισφέρουν εθελοντικά.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft E-Commerce® /
Πλήθος Χρηστών: 24
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WIND
Η Εταιρεία
Η WIND Ελλάς είναι μία από τις μεγαλύτερες
εταιρείες τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα. Μέσα
στα 23 χρόνια λειτουργίας της, η WIND καθιερώθηκε ως πρωτοπόρος στην τεχνολογία της
κινητής τηλεφωνίας και παρουσίασε καινοτομικά προϊόντα που άλλαξαν τα δεδομένα στην
επικοινωνία.
Είναι η πρώτη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην
Ελλάδα που πρόσφερε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Κινητής, Σταθερής & Internet στους πελάτες της.

Έργα της Entersoft
Το Entersoft Mobile SFA® υλοποιήθηκε στο Business Channel εταιρικών πελατών της Wind και κατάφερε να επιταχύνει την
απόδοση της ομάδας Πωλήσεων μέσω mobility, ξεπερνώντας τον παραδοσιακό τρόπο του υπολογιστή. Οι διαδικασίες συναντήσεων και ο κύκλος πωλήσεων καταγράφονται αποδοτικότερα, εύκολα και αποτελεσματικά. Το λογισμικό συνδέεται μέσω iPads
σε real time παρέχοντας απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Οι χρήστες του Entersoft Mobile SFA® είναι
120.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
ΤΕΛΕ-ΓΙΟΥΝΙΚΟΜ εισαγωγές εξαγωγές Α.Ε.
Η TeleUnicom ιδρύθηκε το 1995 και από το ξεκίνημά της δραστηριοποιήθηκε στην διανομή προϊόντων κινητής τηλεφωνίας.
Από το 2015 είναι ο επίσημος και αποκλειστικός αντιπρόσωπος
του HONOR by HUAWEI brand στην ελληνική αγορά. Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο έκτασης 2.500m2 στην Ελλάδα
ενώ οι εγκαταστάσεις στην Κύπρο περιλαμβάνουν γραφεία καθώς και αποθήκες.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Mobile SFA® /
Πλήθος Χρηστών: 39

ΖΕΛΙΤΡΟΝ Α.Ε.
Η ZELITRON ΑΕ (εταιρία του ομίλου VODAFONE) με έδρα την
Μεταμόρφωση Αττικής, ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2004. Από
τον Ιούνιο του 2008, η ZELITRON ΑΕ συνεργάζεται με την VODAFONE για την παροχή υπηρεσιών M2M τηλεμετρίας, τηλεματικής και τηλεπικοινωνιών μέσω GPRS & 3G σε τελικούς πελάτες της VODAFONE και είναι πιστοποιημένη κατά ISO
9001:2008 για την διασφάλιση ποιότητας προϊόντων, παροχής
υπηρεσιών και ανάπτυξη λογισμικού.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15
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Προϊόντα & Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών

TI Sparkle Greece A.E. (Med Nautilus)
Η Εταιρεία
H TI SPARKLE Greece A.E, γνωστή και ως
Mediterranean Nautilus, αποτελεί μέρος της
Sparkle Group, η οποία είναι κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος τηλεπικοινωνιών λύσεων
IP, Data Cloud, Data Center, Mobile & Voice,
με κάλυψη στα 560.000χλμ παγκοσμίως. Το
δίκτυο της Μεσογείου εκτείνεται σε απόσταση
6.000χλμ σε Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία και Ισραήλ. Η TI Sparkle Ελλάδος, διαθέτει 3 data
centers στη Μεταμόρφωση & Κορωπί Αττικής,
όπως και στα Χανιά Κρήτης.

Έργα της Entersoft
Με το Entersoft Business Suite® η TI SPARKLE υποστηρίζει με 19 χρήστες την συνολική της οργάνωση, αυτοματοποιώντας
τις εταιρικές διαδικασίες και προσφέροντας ενιαίο περιβάλλον, ευκολία στη διαχείριση των καθημερινών εργασιών και παρακολούθηση των εταιρικών διαστάσεων, και των συμβάσεων με πελάτες και παρόχους, παρέχοντας άμεση, πλούσια και συνδυαστική ΜΙS
πληροφόρηση. Το λογισμικό υποστηρίζει τις ιδιαίτερες διαδικασίες της εταιρείας, την οικονομική και εμπορική διαχείριση. Μέσω
του Entersoft CRM έχει την πλήρη διαχείριση των συμβολαίων υποστήριξης σε πελάτες βάση των συμφωνημένων υπηρεσιών των
παρόχων, καθώς και την αποτύπωση των δικτυακών διασυνδέσεων, της τοπολογίας διασύνδεσης και του υλικοτεχνι-

κού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ανά σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Οπτοηλεκτρονικές Τεχνολογίες Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Η Optronics Technologies ιδρύθηκε το 1990 ως εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, η οποία εστιάζει στην αγορά των οπτικών
ινών, οπτοηλεκτρονικών και εφαρμογών λέιζερ. Από το 2008, η
εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών.
Λύση: Entersoft Expert® & Entersoft E-Commerce® /
Πλήθος Χρηστών: <15

CQS Α.Ε.
Σήμερα η CQS Α.Ε. είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον
χώρο της μετρολογίας στην Ελλάδα και προσφέρει διαπιστευμένες
παροχές υπηρεσιών για έξι μεγέθη μετρήσεων.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 70
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GLOBALSAT
Η Εταιρεία
Η GLOBALSAT A.E. δραστηριοποιείται στη διανομή προϊόντων κινητής τηλεφωνίας
και αυτοματισμού γραφείου. H εταιρεία συνεργάζεται, σε αρκετές περιπτώσεις και
κατ’ αποκλειστικότητα, με τους μεγαλύτερους
κατασκευαστές συσκευών κινητής
τηλεφωνίας και γενικότερα προϊόντων τεχνολογίας, των οποίων τα προϊόντα διαθέτει στην
ελληνική αγορά και τους τελικούς καταναλωτές
της μέσω του δικτύου συνεργατών της.

Έργα της Entersoft
Με το Entersoft Business Suite® η εταιρεία Globalsat ενσωμάτωσε και αυτοματοποίησε στο ίδιο διεταιρικό σύστημα την λειτουργία των εταιρειών της GlobalSat A.E και TeleUnicom Α.Ε. Το λογισμικό υποστηρίζει τις ιδιαίτερες διαδικασίες που αφορούν
την πρότυπη ανατροφοδότηση λιανικών σημείων πώλησης, την εμπορική και οικονομική διαχείριση, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα εκκαθάρισης παρακαταθηκών, χρηματοοικονομικών και προϋπολογισμών. Μέσω της πλατφόρμας η εταιρεία υποστηρίζει τις
διασυνδέσεις με τρίτα σύστημα (Data Interchange), ενώ ανταλλάσσει καθημερινά αρχεία με δύο συνεργαζόμενες εταιρείες 3PL.
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Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΡΤ
H Εταιρεία
Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί ενιαίο φορέα, ο οποίος
περιλαμβάνει, με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, πανελλαδικούς και περιφερειακούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, μουσικά σύνολα και χορωδία, διαδικτυακούς ιστότοπους, καθώς και έντυπη ή
ηλεκτρονική έκδοση περιοδικού. Δύναται δε
να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και άλλα νομικά
πρόσωπα στην επικράτεια.

Έργα της Entersoft
Με το Entersoft Business Suite® η εταιρεία «ΕΡΤ ΑΕ» υλοποίησε ένα σύγχρονο ERP σύστημα και υιοθέτησε ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης και πληροφόρησης παρέχοντας άμεση , πλούσια και συνδυαστική MIS πληροφόρηση. Η σουίτα λογισμικού
υποστηρίζει τις ιδιαίτερες διαδικασίες που αφορούν στον κλάδο όπως η τοποθέτηση και ιεραρχική παρακολούθηση του πάγιου
εξοπλισμού, η οικονομική διαχείριση με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα προϋπολογισμών, εγκρίσεων προμήθειας και cash flow.
Παράλληλα, καλύπτει τη λειτουργία της εταιρείας βάσει Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Οι χρήστες που λειτουργούν το σύστημα είναι 50.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε.
Φιλοξενώντας μερικά από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά ονόματα της
χώρας και κάποια από τα δημοφιλέστερα τηλεοπτικά φορμάτ, ο Alpha είναι ένας από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς διαγωνισμούς
πανελλαδικής εμβέλειας. Εκτός από την βασική πλατφόρμα της τηλεόρασης, o Alpha έρχεται σε επαφή με το κοινό του και μέσω web και
mobile πλατφόρμας, προσφέροντας μια 360 κάλυψη και ενισχύοντας
την παρακολούθηση και τη διάδραση με τους τηλεθεατές του.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 25

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. Αθανασιάδης & Σια Α.Ε.
Ιδρύθηκε το 1924, από τους αδελφούς Πάνο και Γεώργιο Αθανασιάδη και η ίδρυσή της σηματοδότησε την εμφάνιση του οικονομικού
τύπου στην χώρα μας. Μία σειρά από πρωτιές σε όλους τους τομείς, την κατατάσσουν στην πρώτη θέση μεταξύ των οικονομικών
εφημερίδων.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 20
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Εκδόσεις

Eκδόσεις Ψυχογιός Α.Ε.
H Εταιρεία
Οι Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κατέχουν την ηγετική
θέση στον ελληνικό εκδοτικό χώρο μέσω της
διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού της
εταιρείας και μέσω της συνεχούς ενημέρωσης
των εκδοτικών εξελίξεων στην παγκόσμια αγορά, έτσι ώστε να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες
του ελληνικού αναγνωστικού κοινού, παρέχοντας ταυτόχρονα άριστη εξυπηρέτηση των
πελατών.

Έργα της Entersoft
Με το Entersoft Business Suite® οι Εκδόσεις Ψυχογιός υποστηρίζουν με 58 χρήστες την συνολική της οργάνωση της εταιρείας, αυτοματοποιώντας τις εταιρικές ροές εργασίας και προσφέροντας ενιαίο περιβάλλον, ευκολία στη διαχείριση των καθημερινών εργασιών και παρακολούθηση των εταιρικών διαστάσεων, και των συγγραφικών δικαιωμάτων , παρέχοντας άμεση, πλούσια και συνδυαστική ΜΙS πληροφόρηση. Το λογισμικό υποστηρίζει τις ιδιαίτερες διαδικασίες της εταιρείας, την οικονομική και
εμπορική διαχείριση, καθώς και τον πλήρη κύκλο έκδοσης βιβλίων και συγκραμάτων. Μέσω του Entersoft CRM® και του Entersoft SFA® mobile app, έχει την πλήρη διαχείριση των ευκαιριών πώλησης, της δραστηριότητας των πωλητών και την κατηγοριοποίηση των προτιμήσεων του αναγνωστικού κοινού.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Express Publishing Α.Ε.E.
H Express Publishing ιδρύθηκε το 1988 με στόχο να ανεβάσει το επίπεδο στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας και θεωρείται από τις πιο
αξιόπιστες εταιρίες για την παραγωγή μιας μεγάλης ποικιλίας καινοτόμου διδακτικού υλικού, που περιλαμβάνει κύρια βιβλία, βιβλία γραμματικής, υλικό για εξετάσεις, συμπληρωματικά, βοηθητικά βιβλία και
παραμύθια, προκειμένου να καλύψει τόσο τις ανάγκες των μαθητών
όσο και των καθηγητών.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 70

Πέργαμος Α.Β.Ε.Ε. «Εκδόσεις ΑΔΑΜ»
Η ΠΕΡΓΑΜΟΣ ΑΒΕΕ, για 35 συνεχή χρόνια, κατέχει εξέχουσα θέση
στην ελληνική αγορά στον κλάδο των γραφικών τεχνών, εκτυπώσεων, εκδόσεων, συσκευασίας και κυτιοποιίας, με πλήρη καθετοποιημένη παραγωγή σε όλες τις δραστηριότητές της.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15
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Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε.
H Εταιρεία
Η Χαϊδεμένος από το 1976 δραστηριοποιείται
με ιδιαίτερη επιτυχία στην Ελληνική αγορά γραφικών τεχνών. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στην
Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από
τον Ιανουάριο του 2000. Σήμερα, αποτελεί την
μεγαλύτερη ελληνική καθετοποιημένη εκτυπωτική μονάδα που μπορεί να καλύψει σχεδόν
όλες τις ανάγκες της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής αγοράς.

Έργα της Entersoft
Με το Entersoft Business Suite® η εταιρεία, υποστηρίζει τη συνολική οργάνωση και κεντρική παρακολούθηση της εμπορικής,
βιομηχανικής και οικονομικής της δραστηριότητας. Το λογισμικό εξασφαλίζει στην εταιρεία την αυτοματοποίηση της διαδικασίας
προσφοράς και κατά παραγγελία παραγωγής και κοστολόγησης. Παράλληλα, η διαχείριση έργων και η παρακολούθηση της πιστωτικής πολιτικής συνδυάζεται με την αποτελεσματική παρακολούθηση των λειτουργιών της μέσα από τις εκτεταμένες δυνατότητες συνδυαστικού ΜΙS Reporting του λογισμικού. Το σύστημα λειτουργούν 71 χρήστες.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο

ΣΑΒΒΑΛΑΣ Εκδόσεις Α.&Σ. Α.Ε.
Οι Εκδόσεις Σαββάλας ιδρύθηκαν το 1981 από τους εκπαιδευτικούς Άγγελο και Σπύρο Σαββάλα. Η πολύχρονη και επιτυχημένη πορεία τους στην εκπαίδευση συνέβαλε στο να αποτελέσει ο εκδοτικός
οίκος σημείο αναφοράς στο εκπαιδευτικό βιβλίο.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Mobile SFA® /
Πλήθος Χρηστών: 38
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IKOS RESORTS
Η Εταιρεία
Ο όμιλος IKOS RESORTS αποτελεί έναν από
τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ξενοδοχειακούς ομίλους, που εξειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών υψηλότατων προδιαγραφών.
Βασικό κορμό του ομίλου αποτελούν οι δύο
εταιρείες, που διαχειρίζονται και τα αντίστοιχα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην περιοχή της
Χαλκιδικής (OLIVIA & OCEANIA) καθώς υπάρχουν και επιπρόσθετες για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων αυτών (π.χ. τεχνικά
έργα υποδομών, υπηρεσίες διαχείρισης
κ.ο.κ).

Έργα της Entersoft
To Entersoft Business Suite ® έχει εγκατασταθεί ήδη στις κύριες εταιρείες του ομίλου και εξυπηρετεί σήμερα 37 χρήστες
back office (font office και διασύνδεση με OPERA), με έμφασή στην διεταιρική οικονομική λειτουργία του ομίλου. Κατά την υλοποίηση του έργου, έχουν αναπτυχθεί ειδικές λύσεις για καίριες λειτουργίες του ομίλου, όπως το σύστημα προμηθειών και δαπανών με προηγμένη δυνατότητα απομακρυσμένων εγκρίσεων, η κατάρτιση προϋπολογισμών/απολογισμών με πολλαπλές εταιρικές διαστάσεις, οι καθημερινές διοικητικές αναφορές κ.ο.κ

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ηλέκτρα Α.Ε.
Από την εποχή που ιδρύθηκε το πρώτο ξενοδοχείο Electra, το 1965,
η ιστορία των Electra Hotels and Resorts είναι συνδεδεμένη με υπηρεσίες ζεστής και πολυτελούς φιλοξενίας όπου οι φιλοξενούμενοί θα
μπορούν με άνεση και ευκολία να εξερευνήσουν τις δύο μεγαλύτερες
πόλεις της Ελλάδας και τη Ρόδο. Μέχρι σήμερα έχουν φιλοξενήσει
πάνω από 6.5 εκατομμύρια κόσμο.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 18

Τitania Α.Ε.Ξ.Ε.
Στην καρδιά του Ιστορικού και Εμπορικού κέντρου της Αθήνας, επί
της Πανεπιστημίου κοντά στην Πλατεία Συντάγματος, το πρόσφατα
ανακαινισμένο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ δημιουργεί τη δική του «σελίδα»
στην ιστορία της φιλοξενίας.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15
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Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο

SANI RESORT
To Sani Resort στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής είναι ένας συναρπαστικός
τόπος διακοπών, ένα οικολογικό καταφύγιο όπου άνθρωπος και φύση
συνυπάρχουν αρμονικά, σε μια ιδιωτική έκταση 4.500 στρεμμάτων
με θέα στον Όλυμπο και το Αιγαίο.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 40

ΑΙΡΟΤΕΛ Α.Ε.
Ο Όμιλος Airotel είναι μια Ελληνική αλυσίδα ξενοδοχείων και δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς της τουριστικής βιομηχανίας και άλλου
είδους επιχειρήσεων. O Όμιλος έχει ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα και
συνολικά τον εντυπωσιακό αριθμό των 545 δωματίων.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 15

Καψή Τουριστικές Επιχειρήσεις Θεσ/νικης Α.Ε.
Σήμερα ο όμιλος των ξενοδοχείων της οικογένειας Καψή συνεχίζει με
ανεξίτηλες τις αρχές της φιλοξενίας και της εξυπηρέτησης, το ίδιο
όραμα και την ίδια φιλοσοφία, εξασφαλίζοντας ότι ο σεβασμός προς
τις αξίες της οικογένειας τους διατηρείται και εξελίσσεται.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15
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ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MANAGEMENT Α.Ε.
Η εταιρεία Αδελφοί Παπακαλιάτη ΑΕ έχει στην κατοχή της 4 ξενοδοχεία με την επωνυμία Zeus Hotels. Αποτελούν ιδανικούς προορισμούς
σε Κρήτη και Ρόδο.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 20

Hellas Holiday Hotels A.E. «Gran Meliá Resort &
Luxury Villas Daios Cove»
Προσφέροντας αξεπέραστο στυλ και απαράμιλλη άνεση το Daios
Cove αποτελεί την επιτομή στην πολυτελή διαμονή στην Κρήτη. Τα
κομψά διακοσμημένα δωμάτια, οι σουίτες και οι βίλες αυτού του πολυτελούς ξενοδοχείου στην παραλία Βαθύ μετατρέπουν τις διακοπές
στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης σε μια ανεπανάληπτη εμπειρία.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15

Μήτσης Cο. Ξενοδοχεία Ελλάδος Α.Ε.
Για περισσότερα από 40 χρόνια τα ξενοδοχεία MITSIS βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας υψηλού επιπέδου, δίνοντας έμφαση σε όσα κάνουν την επίσκεψη στην Ελλάδα,
εμπειρία μοναδική. Mε το ίδιο πάθος και το ίδιο μεράκι, με πείρα και
επαγγελματισμό, στα Mitsis Hotels προσφέρουν στους επισκέπτες μία
ολοκληρωμένη εμπειρία διαμονής, χαράσσοντας μία αδιάλειπτα λαμπρή πορεία στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 50
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Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
Αtlantica Hotels
Τα ξενοδοχεία Atlantica είναι από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στην
Ελλάδα. Διοικείται από έναν από τους μεγαλύτερους Ομίλους της
Κύπρου. Η αλυσίδα διαθέτει πάνω από 40 ξενοδοχεία σε Ελλάδα,
Κύπρο και Αίγυπτο και δέχεται πάνω από 400.000 πελάτες ετησίως.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 28

Creta Holidays Resort
Η διαμονή στο Alexandra beach της Κρήτης είναι σίγουρα μια ασύλληπτη εμπειρία για τον πελάτη. Μόλις λίγα βήματα από τα κρυστάλλινα νερά της θάλασσας .
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15

Semeli Mountain Resort A.E.
Στους πρόποδες των Πιέριων βουνών βρίσκεται το Semeli Mountain
Resort. Το τοπίο εξαιρετικής ομορφιάς σε συνδυασμό με την άριστες
παροχές του, το καθιστούν έναν από τους πιο περιζήτητους προορισμούς.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15

Mareblue Hellas Ε.Π.Ε.
Δίπλα στα γαλάζια νερά του Ιονίου βρίσκεται το Mareblue Hotel . Όλα
τα δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα για να διατηρήσουν το υψηλό
επίπεδο παροχών.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15
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Autogrill Eλλάς
Η Εταιρεία
Η Autogrill Ελλάς είναι μέλος του διεθνούς
Ομίλου Autogrill SpA, του μεγαλύτερου ομίλου
παγκοσμίως στον κλάδο της παροχής φαγητού
και ποτού και υπηρεσιών λιανικής και αφορολογήτων ειδών για ταξιδιώτες, με παρουσία σε
πάνω από 42 χώρες. Δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα από το 1997, με συνεχώς αυξανόμενη
παρουσία σε όλα τα στρατηγικά σημεία διέλευσης ταξιδιωτών στη χώρα και με πάνω από 200
υπαλλήλους.

Έργα της Entersoft
Η εταιρεία με το Entersoft Business Suite®, αναβάθμισε το πληροφοριακό της σύστημα και την κεντρική παρακολούθηση
της εμπορικής και οικονομικής της διαχείρισης. Το σύστημα έχει αυτοματοποιήσει τις ροές εργασίας, βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες. Η στρατηγική παρακολούθηση των εμπορικών συμφωνιών της εταιρείας με τους προμηθευτές της, η εξασφάλιση ενιαίας
και υψηλού επιπέδου Πληροφόρησης και MIS Reporting, ενδοεταιρικά και προς τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου στην Ιταλία,
ενισχύει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα και την στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας στην Ελλάδα. Το σύστημα λειτουργούν
15 χρήστες.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
ΑΒΚ Εστιατόρια Α.Ε. «Simply Burgers»
Τα Simply Burgers προσφέρουν αυθεντικές και ποιοτικές γεύσεις για
αρκετά χρόνια τώρα στην Ελλάδα. Κρατούν υψηλά τη γευστική εμπειρία και παρέχουν φρέσκα και προσεγμένα υλικά.
Λύση: Entersoft Expert® / Πλήθος Χρηστών: <15

ΤΡΙΑ ΕΛ Α.Ε. «ΠΙΤΑ ΠΑΝ»
Τα Πίτα Παν είναι αλυσίδα εστίασης σε όλη την Ελλάδα. Η υψηλή
ποιότητα , τα ελεγμένα υλικά και το εξαιρετικό service την έχουν
κάνει από τις πλέον γνωστές γεύσεις. Η εταιρεία 3L Α.Ε. - μητρική
εταιρεία της αλυσίδας Σουβλάκι Πίτα Παν – αναπτύσσεται δυναμικά
στο εξωτερικό, ξεκινώντας από τη Μέση Ανατολή.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15
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Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον κλάδο
TODAY GROUP
Ο Όμιλος Today Group είναι ένας αμιγώς ελληνικός όμιλος, που δραστηριοποιείται στην αγορά των σύγχρονων καταστημάτων ταχείας
εστίασης και μικρής λιανικής. Σήμερα αποτελεί μια μεγάλη οικογένεια
85 συνολικά καταστημάτων με 3 από τα πιο δυναμικά αναπτυσσόμενα σήματα Franchise στην ελληνική αγορά.
Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft CRM® & Entersoft Mobile SFA® / Πλήθος Χρηστών: 25

COFFEE ISLAND
Τα Coffee Island ιδρύθηκαν το 1999 και σήμερα είναι από τις πιο
γνωστές αλυσίδες Πανελλαδικά στον χώρο του καφέ. Απαριθμούν
341 καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχουν ταχεία ανάπτυξη.
Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 33
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Οι πελάτες μας δήλωσαν….

Η Entersoft κατάφερε να μας βοηθήσει να
μπορέσουμε να προσφέρουμε στους πελάτες
μαζί με την υψηλής ποιότητας προϊόντα,
υπηρεσίες αντίστοιχης αξίας.”
Γιώργος Γόγονας, IS Project Manager,
APIVITA

«Η υλοποίηση του Entersoft Business Suite έδωσε
νέες διαστάσεις στον τρόπο λειτουργίας
και
ανάπτυξης της εταιρείας μας. Το σύστημα αποτελεί
πλέον δομικό μας στοιχείο, μέσα από το οποίο
βλέπουμε καθημερινά στην πράξη τα θετικά αποτελέσματα της ενιαίας και
αυτοματοποιημένης λειτουργίας των διαδικασιών μας και τις προοπτικές
που ανοίγονται από την άμεσα αξιοποιήσιμη διάχυση της πληροφορίας.
Σημαντική είναι η συμβολή των ανθρώπων μας οι οποίοι αγκάλιασαν τη
λειτουργία του, καθώς και η εξαιρετική συνεργασία με τους συμβούλους
της Entersoft η οποία εξασφάλισε την ομαλή μας μετάβαση, χωρίς υψηλά
κόστη και με τήρηση του χρονοδιαγράμματος.»
κα Δ. Ξυνού, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της OK Anytime
Market A.E.

«Η δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας μας, καθώς και
οι αυξημένες ανάγκες ενιαίας λειτουργίας και
πληροφόρησης επέβαλαν την αντικατάσταση των συστημάτων που
διαθέταμε. Επιλέξαμε το Entersoft Business Suite® προκειμένου να
εξασφαλίσουμε ένα ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον που να
ανταποκρίνεται πλήρως στις αυξημένες ανάγκες μας και να στηρίζει την
επέκταση της εταιρείας μας.»
κ. Δημ. Πολιτόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος της Ζυθοποιία
Μακεδονίας Θράκης

«Στην JTI στοχεύουμε στη συνεχή βελτιστοποίηση
και αυτοματοποίηση των διαδικασιών μας. Επιλέξαμε
το Entersoft Business Suite® διότι είναι ένα πλήρες
επιχειρηματικό λογισμικό με πλούσια λειτουργικότητα, εντυπωσιακές
δυνατότητες διαχείρισης πωλήσεων SFA & Merchandizing και πολλά
προηγμένα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας. Η διεθνής εμπειρία
υλοποίησης έργων της Entersoft σε συνδυασμό με την τοπική της
παρουσία και εξυπηρέτηση ήταν επιπρόσθετοι σημαντικοί παράγοντες στην
επιλογή μας. Πιστεύουμε ότι θα αποδειχθεί ένα σημαντικός παράγοντας
επίτευξης των στόχων μας.»
κ. Eugen Baloc, IT Manager της JTI Ρουμανίας

«Το
Entersoft
Business
Suite® και το Entersoft
CRM® υλοποιήθηκαν εξαιρετικά γρήγορα,
καλύπτοντας τις ανάγκες μας για την γρήγορη ανάπτυξή μας. Η ενοποιημένη εικόνα της
εταιρείας και η γνώση των εξελισσόμενων
αναγκών των πελατών μας, μας κάνει περισσότερο ανταγωνιστικούς στην αγορά και
ικανούς να προσφέρουμε στους πελάτες μας
καλύτερες και στοχευμένες υπηρεσίες.»
κ. Πετρούτσος, Finance & IT Director,
LeasePlan Hellas Α.Ε.

«Η
βελτίωση
των
διαδικασιών
που
διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την
αποτελεσματικότητά μας είναι για εμάς
προτεραιότητα αλλά και δέσμευσή μας.
Ευχαριστούμε την Entersoft για την
πολύτιμη βοήθειά της στον εκσυγχρονισμό
των συστημάτων μας.»
κ. Γεράσιμος Κουβαράς, Γενικός
Διευθυντής της ActionAid Ελλάς
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«Το Entersoft Retail είναι σε πλήρη λειτουργία εδώ και
λίγους μήνες σε ένα μεγάλο μέρος του δικτύου των
καταστημάτων μας.
Το νέο πληροφοριακό μας
σύστημα είναι ομοιογενές και με εύχρηστο περιβάλλον εργασίας. Η
εφαρμογή μας δίνει πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο συντελώντας στην
περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας και οι εντυπωσιακές της
δυνατότητες προσφέρουν ποιοτική υποστήριξη στους franchisees μας με
σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης.»
κ. Ιωσήφ Κολλάρος, Διευθύνων Σύμβουλος, της Calin A.E.

«Μια από τις σημαντικότερες ανάγκες για
την εταιρεία μας, ήταν η αποτελεσματική
διαχείριση του κόστους παραγωγής και η
αποτύπωση των απαιτητικών εσωτερικών
διεργασιών μας. Με το Entersoft Business
Suite® πετύχαμε έγκυρη πρόβλεψη και
ανάλυση του προϋπολογιστικού κόστους,
καθώς και παρακολούθηση και πλήρη έλεγχο
του απολογιστικού κόστους παραγωγής.»
κ. Β. Ζιώγας, Οικονομικός
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

«Η επιλογή του νέου πληροφοριακού συστήματος το
οποίο θα υποστηρίξει τις σύνθετες και δυναμικές
ανάγκες του ομίλου μας, ιδιαίτερα μετά την εξαγορά
της ΣΕΛΜΑΝ, ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο. Έχοντας
στρατηγική προτίμηση στα ελληνικά προϊόντα, εμπιστευτήκαμε την νέα
οργάνωση του Ομίλου στην Ελληνική εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού
Entersoft. Το Entersoft Business Suite® αποδείχτηκε το πλέον τεχνολογικά
προηγμένο αλλά και πλήρες λογισμικό. Στόχος μας με την επένδυση αυτή
είναι η ενιαία οργάνωση όλων των διαδικασιών του ομίλου μας και η
ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητάς μας.»
κ. Αντώνης Αδαμόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
της ALFA WOOD

Δ/ντής,

«Το Entersoft CRM® είναι πραγματικά πολύ
απλό στη χρήση του και υιοθετήθηκε
εύκολα από
ελκυστικά

τους χρήστες. Διαλέξαμε
χρώματα
και
μενού

δημιουργώντας όμορφες οθόνες και αυτό
παρακίνησε ευχάριστα τους χρήστες. Το
προσωπικό πολύ σύντομα εκτίμησε την
πρακτικότητα και την αποτελεσματικότητα
που τους έδινε το νέο λογισμικό.
Είναι σε θέση πλέον να βρίσκουν
οποιαδήποτε
πληροφορία
χρειάζονται,
ανεξάρτητα από το ποιος καταχώρισε την
κάθε πληροφορία, ώστε να ολοκληρώσουν

«Χάρη στο Entersoft Business Suite® καταφέραμε να αναβαθμίσουμε τη βάση δεδομένων των υποστηρικτών μας ενοποιώντας
την με τα υπόλοιπα συστήματα της οργάνωσης. Το αποτέλεσμα μάς επιτρέπει να εξοικονομήσουμε πόρους, από τη διαχείριση των
συνδρομών και να τους διοχετεύσουμε στις περιβαλλοντικές μας δράσεις.
Επιπλέον, μέσω του Entersoft Business Suite, παρέχουμε την μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τα προσωπικά δεδομένα των υποστηρικτών μας».
κ. Αλέξανδρος Μελβάνι, Υπεύθυνος Υποστηρικτών του WWF Ελλάς

τις εργασίες τους,. Μέσα σε ένα μήνα από
την εφαρμογή του Entersoft CRM® οι όποιες
αντιρρήσεις είχαν σταματήσει
χρησιμοποιούν πλέον πλήρως

και
και

το
με

ευχαρίστηση.»
κ. Γρηγοριάδης, Maintenance Manager,
LeasePlan Hellas Α.Ε.
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Το Entersoft CRM ήταν η βασική πλατφόρμα που χρησιμοποιήσαμε για να
εκσυγχρονίσουμε τις καθημερινές λειτουργίες των τμημάτων πωλήσεων και
εξυπηρέτησης πελατών. Με τα εργαλεία τμηματοποίησης του αναλύουμε τα
εκατομμύρια δεδομένα συναλλαγών που αποκτήθηκαν από τα συστήματα
λιανικής μας, την πελατειακή μας βάση και από τις εκστρατείες marketing.
Μας παρέχει όλα τα δεδομένα των πελατών μας καθώς και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησής μας ώστε να αναπτύσσουμε την αύξηση των πωλήσεων μας. Αποδείχτηκε μια πολύτιμη επένδυση!
κ. Λεωνίδας Αθανασίου, Chief Technology Officer, Dixons SouthEast Europe ΑΕΒΕ

«Η ολοκληρωμένη αυτή εφαρμογή σε συνδυασμό με
την άριστη και ευέλικτη υποστήριξη από την
Entersoft,
επιβεβαίωσε
τις
προσδοκίες
μας,
απαλλάσσοντάς μας από προηγούμενα άγχη και έδωσε στην Makita νέα
“εργαλεία” για την δυναμική επέκταση της στην Ελλάδα.»

«Προκειμένου
να
ανταποκριθούμε στον
έντονα ανταγωνιστικό
κλάδο της λιανικής πώλησης, είχαμε την
ανάγκη από ένα αξιόπιστο εργαλείο για να
λαμβάνουμε
και
να
επεξεργαζόμαστε
οποιαδήποτε πληροφορία, όποτε και όπως
ακριβώς τη χρειαζόμασταν, ενιαία για όλη
την αλυσίδα μας. Μετά από λεπτομερή
έρευνα αγοράς, επιλέξαμε το Entersoft
Business Suite®, με το οποίο μπορούμε να
υλοποιήσουμε
όλες
τις
διαδικασίες
παραγγελιοληψίας με τα μέλη και τους
προμηθευτές μας, να συνδυάζουμε όλα τα
στοιχεία από τα μέλη της αλυσίδας για τις
πωλήσεις, το προφίλ των πελατών μας, τα
αποθέματα, τα κόστη μας κ.λπ. και να
προβαίνουμε έγκαιρα στις κατάλληλες
αποφάσεις και ενέργειες.»
κ. Μ. Τσιγωνάκης, Δ/ντής
Πληροφορικής της ELECTRONET

κ. Ι. Καρύδης, Δ/νων Σύμβουλος της ΜΑΚΙΤΑ Hellas

«Η εξέλιξη της εταιρείας μας βασίζεται
«Οι σύνθετες ανάγκες του πολυεθνικού ομίλου μας
απαιτούσαν την αντικατάσταση του ERP που
χρησιμοποιούσαμε. Επιδίωξή μας ήταν να αξιοποιήσουμε ένα ενιαίο
λογισμικό για το σύνολο των δραστηριοτήτων μας, από την εισαγωγή και
την παραγωγική διαδικασία, μέχρι το reporting σε Ελληνικά και Διεθνή
λογιστικά πρότυπα. Η ομάδα της Entersoft μάς έπεισε ότι κατανόησε
πλήρως τις ανάγκες και τις προσδοκίες μας, διέθετε ένα προϊόν που
μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτές και είχε την τεχνογνωσία να
υποστηρίξει τις αλλαγές που θα επέβαλε το νέο ERP σε μεγάλο αριθμό
χρηστών. Καθώς είμαστε σε πλήρη λειτουργία, αισθανόμαστε δικαιωμένοι
για την επιλογή μας»
κ. Γ. Λυσσαίος, Γενικός Διευθυντής της Pipelife Ελλάς

στην αφοσίωση μας στην ποιότητα με
συνεχή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και των διαδικασιών μας. Η επένδυση
μας σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό λογισμικό, συντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια και στοχεύει να ενισχύσει την
ευελιξία μας να ανταποκρινόμαστε στις
αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να υποστηρίζουμε την ανάπτυξή
μας. Το Entersoft Business Suite ανταποκρίθηκε σε όλες τις απαιτητικές μας προδιαγραφές, καλύπτοντας τόσο τις σημερινές ανάγκες του Ομίλου, ενώ η επεκτασιμότητα του λογισμικού μπορεί να καλύψει τις μελλοντικές και εξελισσόμενες
ανάγκες μας.»
κ. Κώστας Νιτσιάκος, Αντιπρόεδρος
Δ.Σ., της Νιτσιάκος ΑΒΕΕ
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