Η Entersoft σχεδιάζει και αναπτύσσει
επιχειρηματικά λογισμικά και εξειδικευμένες λύσεις,
παρέχοντας προστιθέμενη αξία και ενισχύοντας
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που
την επιλέγουν για συνεργάτη.
Στον πυρήνα της στρατηγικής της είναι
η σταθερή ανάπτυξη, η τεχνολογική καινοτομία
και η πρωτοπορία στην αντιμετώπιση των
επιχειρηματικών προκλήσεων στο μεταβαλλόμενο
οικονομικό περιβάλλον, με επίκεντρο τον πελάτη.
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Με ισχυρή διεθνή παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα, με σημαντικούς ρυθμούς διαχρονικής
ανάπτυξης, με περισσότερα από 200 εξειδικευμένα στελέχη και ποιοτικό δίκτυο συνεργατών που
καταρτίζεται και πιστοποιείται από εσωτερική εκπαιδευτική ακαδημία, εξασφαλίζει τη βέλτιστη
υποδομή για ποιοτική υλοποίηση των συστημάτων της και υψηλού επιπέδου υποστήριξη του
πελατολογίου της.
Σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών, η Entersoft πρωταγωνιστεί στην αγορά των ERP, CRM,
Retail, Mobile, WMS, xVan και Business Intelligence λύσεων, σχεδιασμένα στην πλατφόρμα
.ΝΕΤ της Μicrosoft και διαθέσιμα για εγκατάσταση σε τοπική υποδομή ή στο Cloud, με άδεια
χρήσης ή και ως υπηρεσία Software as a Service (SaaS).
Περισσότερα για την Entersoft μπορείτε να βρείτε στο www.entersoft.gr
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ΙΣΤΟΡΙΚΌ:
Entersoft Business Suite,
Entersoft Expert, έναρξη εμπορικής
δραστηριότητας

Ε.Ν.Α., Entersoft Romania
and Bulgaria, απόκτηση των
Nova Consulting, Retail link

Απόκτηση των Alpha Software
solutions, Cardisoft.
Windows Azure

2004 2008 2012
2002 2006 2010
Ίδρυση
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Entersoft CRM, Entersoft e-Commerce,
έναρξη λειτουργίας πανελλαδικού
δικτύου συνεργατών

Entersoft Retail, Entersoft Mobile, 1η
ελληνική business software εταιρεία στο
@Apple Store, διάκριση TOP Microsoft
partners

Μια διαρκής δημιουργική προσπάθεια με
ισχυρή, διαχρονική, διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Επιλογή του Τεχνικού Δ/ντή της Entersoft
μεταξύ των 130 Microsoft Regional Directors
σε όλο τον κόσμο

2013
Entersoft Middle East

2015

2016
Entersoft WMS

Αξιολόγηση Mobile CRM/SFA από TEC,
έναρξη επένδυσης σε Mobile Pharma
Suite iOS

2017

2018
Απόκτηση του Enterprise
Mobility της SiEBEN
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AΠΟΣΤΟΛΉ

Αποστολή μας είναι η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η υποστήριξη
επιχειρηματικών λύσεων, που δημιουργούν συνθήκες προόδου
και εξωστρέφειας για τους πελάτες μας. Για το σκοπό αυτό,
επενδύουμε στην έρευνα και το σχεδιασμό προηγμένων
συστημάτων τα οποία, σε συνδυασμό με τις υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες, εξασφαλίζουν τη μέγιστη αποδοτικότητα των
λύσεων και τη διαχρονικότητα της επένδυσης σε αυτές.
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& ΟΡΑΜΑ:

Το όραμά μας είναι να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά,
προβλέποντας τις μελλοντικές προκλήσεις της αγοράς
και παρουσιάζοντας προσωποποιημένες εμπειρίες και
δημιουργικό περιβάλλον εργασίας στους πελάτες μας.

Η εμπιστοσύνη των πελατών είναι κεφάλαιο και κινητήρια
δύναμη για εμάς.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ:
Όλα τα προϊόντα εξελίσσονται διαρκώς με νέες αναβαθμισμένες
εκδόσεις που ενσωματώνουν σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές,
νομοθετικές και φορολογικές εξελίξεις και τεχνολογικές αναβαθμίσεις,
εξασφαλίζοντας τη διαχρονικότητα της επένδυσης που κάνουν οι
πελάτες και τη διατήρηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων
που προκύπτουν από αυτήν.
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R&D

Από την ίδρυσή της, η στρατηγική της Entersoft
ήταν επικεντρωμένη στo σχεδιασμό και την
παραγωγή πρωτότυπου επιχειρηματικού λογισμικού.
Κατά συνέπεια, το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών της κατέληγε
στοχευμένα και με συνέπεια στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης.
Η άριστη τεχνική κατάρτιση και το ανεξάντλητο ταλέντο των μελών του,
η προσήλωση στις εξελίξεις των αγορών όπου η εταιρεία απευθύνεται και
η ενσωμάτωση μόνο απόλυτα έτοιμων τεχνολογιών στα προϊόντα,
εξασφαλίζουν τη συνεχή ροή νέων λειτουργιών και λύσεων για τους
πελάτες μας.

Οι καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πελάτες αποτελούν
πολύτιμη πηγή γνώσης και εμπειρίας για τον εμπλουτισμό και την
αναβάθμιση των προϊόντων αλλά και τη σύνθεση των λύσεων που
προτείνονται στην αγορά, προς τη σωστή κατεύθυνση.
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ENTERSOFT
BUSINESS
SUITE
Το Entersoft Business Suite® η ενοποιημένη σουίτα επιχειρηματικού
λογισμικού της Entersoft, με ERP, CRM, Retail, WMS, Mobile,
E-Commerce και Business Intelligence εφαρμογές, δίνει ένα ηγετικό
προβάδισμα σε σύγχρονες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που
φιλοδοξούν να ενσωματώσουν την πρωτοπορία και τη χρήση
υψηλής τεχνολογίας, μαζί με την εξωστρέφεια και την πρόοδο
στην αναπτυξιακή στρατηγική τους.
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Περιέχει role-based επιχειρηματικές ροές, πολλαπλά έτοιμα σενάρια λειτουργίας
(best practices) και πλούσια ουσιαστική πληροφόρηση με διαδραστικά Dashboards,
Olaps και Graphs, ενώ ενσωματώνει εργαλεία πολυδιάστατης ανάλυσης και συνδυασμού
των πληροφοριών που διαχειρίζεται σε όλα του τα υποσυστήματα, ενισχύοντας την
αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.
• Εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία κάθε στιγμή, με ασφάλεια, από κάθε ηλεκτρονικό μέσο.
• Απλότητα, ευχρηστία και τεχνικές καθοδήγησης των χρηστών στις καθημερινές διαδικασίες.
• Προσαρμοστικότητα, σταδιακή ενσωμάτωση νέων τμημάτων και υποσυστημάτων,
για μια επιτυχή μετάβαση σε ένα μοντέρνο, ψηφιακό, αποδοτικό επιχειρηματικό μοντέλο
λειτουργίας (Order-to-cash, Procure-to-pay).
• Πολυσύνθετες και απαιτητικές λειτουργικότητες με τεράστιο βάθος, σχεδιασμένες με τρόπο
ώστε να γίνονται αντιληπτές από τους χρήστες τους ως “απλές καθημερινές διαδικασίες”.
• Υποστήριξη οποιασδήποτε επιχειρηματικής οργάνωσης και δομής (χώρες, εταιρείες, τομείς,
καταστήματα, συνεργάτες).
• Εύκολη παραμετρική ολοκλήρωση με τρίτα συστήματα, με δικλείδες ασφάλειας και
διαδικασίες ελέγχου ορθότητας και συμφωνίας δεδομένων, για τη μέγιστη αυτοματοποίηση
στις επικοινωνίες και την υλοποίηση συνεργειών, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων.
Το Entersoft Business Suite αξιολογήθηκε εξαιρετικά σε όλα τα υποσυστήματά του, στο
πλαίσιο της πολύ σημαντικής διεθνούς πιστοποίησης “Μixed mode manufacturing ERP”
των Technology Evaluation Centers (TEC), της εξειδικευμένης εταιρείας που είναι παγκόσμιος
ηγέτης στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ερευνών και αξιολόγησης λογισμικού
για επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.
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ENTERSOFT
EXPERT
Το Entersoft Expert® είναι το καταλληλότερο εργαλείο για τη βέλτιστη
οικονομική και εμπορική υποστήριξη της δυναμικά αναπτυσσόμενης
μικρομεσαίας επιχείρησης.
Το σύγχρονο και πλήρες λογισμικό του, διαθέτει ενιαία λειτουργικότητα για ERP, CRM,
Retail, WMS, Mobile, E-Commerce και Business Intelligence.
Συνδυάζει την απλότητα ενός τυποποιημένου λογισμικού με την πλούσια λειτουργικότητα
ενός σύγχρονου, προσαρμοσμένου ERP συστήματος.
Περιέχει έτοιμα μοντέλα οργάνωσης που επισπεύδουν την ενσωμάτωση των
χρηστών και την εφαρμογή σύγχρονων και αποδοτικών ροών εργασίας στις λιγότερο
οργανωμένες επιχειρήσεις, ενώ το σύστημα πληροφόρησης που παρέχει το διαφοροποιεί
σημαντικά από όλα τα προϊόντα της κατηγορίας του.
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ENTERSOFT
CRM
Το Entersoft CRM® καλύπτει όλες τις ανάγκες των τμημάτων
Πωλήσεων, Marketing και Εξυπηρέτησης Πελατών και δημιουργεί
το ιδανικό περιβάλλον για την ορθολογιστική οργάνωση, τον έγκαιρο
προγραμματισμό και τη συνολική παρακολούθηση των ενεργειών
που αφορούν στους πελάτες, τονώνοντας την εξωστρέφεια
της επιχείρησης.
Διακρίνεται για την απλότητα και την ευχρηστία του, χρησιμοποιώντας τεχνικές καθοδήγησης
των χρηστών στην καθημερινή τους εργασία, ενώ παρέχει ασύγκριτα οφέλη:
• Διαχειρίζεται, οργανώνει και παρουσιάζει με σαφήνεια πληροφορίες Επιχειρηματικής Ευφυΐας.
• Επιτρέπει στην επιχείρηση να προγραμματίσει και να διαμορφώσει εστιασμένες ενέργειες
επικοινωνίας και προώθησης των προϊόντων της και να οδηγείται μεθοδικά στην
ανάπτυξη και τη διαφοροποίησή της από τον ανταγωνισμό.
• Βελτιστοποιεί τις εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης.
Παράλληλα, ο απόλυτος συντονισμός του με το ERP προσφέρει ασύγκριτο πλεονέκτημα τόσο
στη συνολική καθημερινή δραστηριότητα της δύναμης Πωλήσεων και Marketing, όσο και στην
ενοποιημένη αξιόπιστη εικόνα που παρέχει στη Διοίκηση.
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ENTERSOFT
RETAIL
Το Entersoft Retail® είναι μια αυτόνομη, ολοκληρωμένη και μοντέρνα
λύση για αλυσίδες λιανικής και franchising (με υβριδική λειτουργικότητα
online και offline)
Το σύστημα βελτιστοποιεί τις διαδικασίες του καταστήματος (από τη
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έως την εμπειρία του καταναλωτή
και την ενίσχυση της πιστότητάς του) και μειώνει το διαχειριστικό
κόστος. Μέσα από ένα εξαιρετικά εύχρηστο και προσαρμόσιμο περιβάλλον,
υποστηρίζει πολυσύνθετες εκπτωτικές πολιτικές και προσφορές,
κάθε τρόπο είσπραξης, καθώς και τον πλήρη εμπορικό και λογιστικό
κύκλο των καταστημάτων, ενώ διακρίνεται για το έτοιμο, πλούσιο,
πλήρες σετ στατιστικών ανάλυσης πωλήσεων που διαθέτει.
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ENTERSOFT
WMS
Το Entersoft WMS® είναι ένα σύγχρονο λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας
για τη διαχείριση, δρομολόγηση και αξιόπιστη εκτέλεση των διαδικασιών
μέσα στις αποθήκες.

Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα απλοποίησης των διαδικασιών, βελτιστοποίησης
του κόστους, μεγιστοποίησης της χρηστικότητας των χώρων της αποθήκης,
μείωσης των αποθεμάτων ασφαλείας, ελαχιστοποίησης του διαχειριστικού χρόνου
και αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων μέσα και έξω από τα όρια
της αποθήκης. Eνσωματώνει προηγμένα χαρακτηριστικά και αλγορίθμους
βελτιστοποίησης των διεργασιών (υπολογισμός θέσης προορισμού, βέλτιστη
συσκευασία συλλογής, ακεραιότητα περιεκτών, διαδρομή ανατροφοδοσίας θέσεων,
ταξινόμηση αποστολών, effort balancing στην επιλογή πόρων κ.λπ.) έτσι ώστε να
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις απαιτήσεις σύνθετων Αποθηκών ή Κέντρων
Διανομής, αλλά εφαρμόζεται εξίσου αποτελεσματικά και σε αποθήκες μικρού
μεγέθους και χαμηλής πολυπλοκότητας.

15

ENTERSOFT
MOBILE
CRM/SFA
Το Entersoft Mobile CRM/SFA® iOS καλύπτει όλες τις τυπικές
δραστηριότητες των στελεχών Πωλήσεων (επαφές, ευκαιρίες πώλησης,
προγραμματισμένες επισκέψεις, επίτευξη στόχων) παρέχοντάς
τους πλούσια διαδραστική πληροφόρηση για πελάτες και πωλήσεις,
ενώ ενσωματώνει και field marketing λειτουργικότητες (απογραφές,
αναπλήρωση, καταγραφή ανταγωνισμού κ.λπ.), με βάση το σχεδιασμό
merchandising της επιχείρησης.
Η εφαρμογή του
• ενισχύει την παραγωγικότητα
• μειώνει τον ανενεργό χρόνο σε μετακινήσεις
• μειώνει τα σφάλματα
• επιταχύνει τον κύκλο πώλησης και
• παρέχει αξιόπιστη και σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση της Διοίκησης
για τα αποτελέσματα της δραστηριότητας των πωλητών.
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ENTERSOFT
FIELD
SERVICE
Το Entersoft Service® iOS ολοκληρώνει τη λειτουργία
του Entersoft Service Management, δίνοντας στους τεχνικούς πρόσβαση
μέσα από τη συσκευή τους, σε κάθε λειτουργία που χρειάζονται
Η διαχείριση εργασιών On-Site, η εφαρμογή κανόνων χρέωσης βάσει συμβολαίου
(SLA), η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, η αυτόματη εφαρμογή της εκάστοτε
εμπορικής πολιτικής, αλλά και η πρόσβαση στη Βάση Γνώσης για ταχεία επίλυση
θεμάτων, εξυπηρετούνται εύκολα και γρήγορα από τη συσκευή των στελεχών,
ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά τους, διασφαλίζοντας τη διαφανή διαδικασία
τιμολόγησης και συμβάλλοντας στη γρήγορη και στοχευμένη ανταπόκριση στις
ανάγκες των πελατών, αυξάνοντας το επίπεδο ικανοποίησής τους.
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ENTERSOFT
MOBILE
XVAN
Το Entersoft Mobile xVan® iOS απευθύνεται σε εταιρείες που προσφέρουν
τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες τους σε τελικούς πελάτες (B2B) με τη
φιλοσοφία της τιμολόγησης επί αυτοκινήτου.
• Υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες φορητής τιμολόγησης, επιστροφών και
εισπράξεων στο σημείο παράδοσης
• Παρακολουθεί στοχευμένη διαχείριση αποθήκης οχήματος
• Eκμεταλλεύεται και εφαρμόζει την οργάνωση των δρομολογίων στο back office
• Εφαρμόζει ερωτηματολόγια, καταγραφές ανταγωνισμού και άλλες merchandising
ενέργειες με τυποποιημένο τρόπο
• Αναβαθμίζει το ρόλο του οδηγού και ενισχύει την αποδοτικότητά του.
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ENTERSOFT
POCKETBIZ
Το Entersoft Pocketbiz® είναι μια πλήρης σουίτα εφαρμογών για κινητές
συσκευές Android (Pocketbiz Sales, Pocketbiz Field Service, Pocketbiz
Pharma, Pocketbiz Track & Trace, Pocketbiz Business Intelligence)
που εξοπλίζει τα στελέχη της δύναμης πωλήσεων και εξυπηρέτησης
πελατών on field, έτσι ώστε να βελτιστοποιούν την αποδοτικότητά τους.

• Ταχύτερη παραγγελιοληψία μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον που ελαχιστοποιεί
το χρόνο καταχώρισης
• Βελτιστοποίηση merchandising και διοικητικών εργασιών των αντιπροσώπων
• Εικόνα πελατών 360°
• Μείωση του διαχειριστικού κόστους και εξάλειψη των σφαλμάτων, μέσω της
απλούστευσης στην εκτέλεση των εργασιών και της αξιοπιστίας του συστήματος
(αμφίδρομης) ολοκλήρωσης με τα ERP/CRM back-end συστήματα
• Πληθώρα έτοιμων δεικτών (KPIs) και έξυπνη ανάλυση δεδομένων για λήψη
αποφάσεων και χάραξη στρατηγικής πωλήσεων και προσφορών, βασισμένων σε
στοιχεία κι όχι σε εικασίες.
Επιπλέον, τα συστήματα Mobile Device Management και Mobile Application Management
επιτρέπουν στο διαχειριστή τον πλήρη έλεγχο, το συγχρονισμό και την οργάνωση των
συσκευών από μία κεντρική κονσόλα.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
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Η Entersoft έχει διαμορφώσει ένα πλήρες
οργανωμένο και αποτελεσματικό σύστημα
παροχής υπηρεσιών για να βοηθήσει
τους πελάτες της να υιοθετήσουν και να
εκμεταλλευτούν με το βέλτιστο τρόπο τα
πληροφοριακά της συστήματα.
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YΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οι υπηρεσίες υλοποίησης έχουν βασικό στόχο την παραμετροποίηση
των εφαρμογών με τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις ειδικές
ανάγκες κάθε πελάτη. Παρέχονται από πιστοποιημένα στελέχη με
την απαιτούμενη εμπειρία, κατάρτιση και εξειδίκευση, τόσο σε σχέση
με τις επιχειρησιακές διαδικασίες όσο και με τα τεχνικά εργαλεία και
καινοτομίες.

Οι υπηρεσίες υλοποίησης καλύπτουν τις διαδικασίες εγκατάστασης, μεταφοράς
δεδομένων από προηγούμενα συστήματα, προσαρμογής της έτοιμης
λειτουργικότητας σε ειδικές ανάγκες, προσθετικής ανάπτυξης για λειτουργίες που
δεν υποστηρίζονται άμεσα από τα συστήματα, ολοκλήρωσης με τρίτα συστήματα
(βάσει των τεχνολογιών ανοικτής αρχιτεκτονικής με τις οποίες έχουν αναπτυχθεί
τα λογισμικά της Entersoft, καθώς και διεθνών προτύπων διαλειτουργικότητας
εφαρμογών – web services) και εκπαίδευσης των τελικών χρηστών.
Η μεθοδολογία υλοποίησης των έργων βασίζεται στα προπαραμετροποιημένα
μοντέλα λειτουργίας που έχουν ενσωματωθεί στα συστήματα από την εμπειρία
υλοποίησης μεγάλου πλήθους έργων σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
πολλών κλάδων της οικονομίας, καθώς και στην ορθή ανάλυση και σχεδίαση
των ιδιαιτεροτήτων κάθε εγκατάστασης, με τέτοιο τρόπο και δικλείδες ελέγχου
ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος βαθμός προσέγγισης του τελικού
αποτελέσματος στις απαιτήσεις του πελάτη.
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ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ

Οι υπηρεσίες βελτιστοποίησης έχουν στόχο τη διαρκή στήριξη των
πελατών για την αξιοποίηση των συστημάτων, παρακολουθώντας
την πορεία ανάπτυξής τους και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους:
• Ανάγκες διαρκούς εκπαίδευσης σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (on-the-job training)
• Βελτιστοποίηση και αλλαγές σε επιχειρηματικές διεργασίες εν λειτουργία, για να καταστούν
αποδοτικότερες
• Ανάγκες αξιοποίησης νέας λειτουργικότητας ή επεκτάσεων για να καλυφθούν νέες
επιχειρηματικές δραστηριότητες.
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YΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Οι υπηρεσίες διαρκούς υποστήριξης, μετά την εκκίνηση της
παραγωγικής λειτουργίας, στόχο έχουν την αδιάλειπτη λειτουργία
των συστημάτων χωρίς προβλήματα, στόχο που αποτελεί κορυφαία
στρατηγική προτεραιότητα της Entersoft.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται σε πλήρες ωράριο, καλύπτοντας όλες τις
ανάγκες υποστήριξης των χρηστών, με υψηλή ανταποκρισιμότητα και διάφορους
τρόπους: ηλεκτρονική επικοινωνία, τηλεφωνική, απομακρυσμένη ή επιτόπια
υποστήριξη.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπηρεσίες οργανωμένης αποτελεσματικής εκπαίδευσης παρέχονται
τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος,
όσο και μετά την παραγωγική του λειτουργία, με στόχο την επίτευξη και
διατήρηση υψηλού επιπέδου κατάρτισης των στελεχών (end users, key
users, IT users), εξοικείωσής τους με το σύστημα και αξιοποίησης των
δυνατοτήτων του.
Η Entersoft προσφέρει επίσης υπηρεσίες πιστοποίησης της γνώσης που αποκτούν
τα στελέχη, ώστε να στηρίξουν τις στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης.
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ΠΟΙΟΤΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ:
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Βασική προτεραιότητα της Entersoft είναι η διαρκής επένδυση σε
ένα ποιοτικό και ανταγωνιστικό δίκτυο συνεργατών που προωθεί,
υλοποιεί και υποστηρίζει τα προϊόντα της σε τελικούς πελάτες.
Οι συνεργάτες επιλέγονται με κριτήριο την ποιότητα της
δουλειάς τους, την οργάνωση των εταιρειών τους και την
τεχνογνωσία που διαθέτουν και στηρίζονται από ένα σύνολο
διαδικασιών διαρκούς εκπαίδευσης, υποστήριξης και πιστοποίησης
των γνώσεων των συμβούλων τους, ώστε να διασφαλίζεται η
ικανότητά τους στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων.
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ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ:

28

Οι άνθρωποί μας παράγουν διαρκώς νέες ιδέες, τεχνολογίες,
προϊόντα και υπηρεσίες, έχοντας λάβει υψηλού επιπέδου
εξειδικευμένη γνώση και επιστημονική κατάρτιση από τα
σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του
εξωτερικού. Η εταιρεία βασίζεται στην αναγνώριση και επιβράβευση
του ταλέντου τους, χτίζοντας σχέσεις μακρόχρονης
συνεργασίας, σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, ισονομίας και
προσήλωσης στις ίδιες αξίες. Στόχος μας είναι να παραμένουμε
η πρώτη τους επιλογή και να στηρίζουμε την επαγγελματική τους
εξέλιξη, καθώς η εταιρεία αναπτύσσεται και εκπληρώνει το όραμά της,
στη βάση των δικών τους προσπαθειών.
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ΔΙΕΘΝΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Η Entersoft είναι η πρώτη και μοναδική ελληνική εταιρεία που έχει
λάβει πιστοποίηση για το λογισμικό της από την TEC και μία από τις
ελάχιστες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Το Entersoft
Business Suite απέδειξε ότι ανταγωνίζεται δυναμικά σε διεθνές
επίπεδο στον τομέα του επιχειρηματικού λογισμικού, τονώνοντας
ακόμη περισσότερο τον εξωστρεφή προσανατολισμό της εταιρείας.
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«Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί οι πελάτες της Entersoft
είναι πολύ ικανοποιημένοι από την εταιρεία, τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της. Οι οργανισμοί που ψάχνουν για μια λύση ERP που να
είναι ανταγωνιστική με τα μεγαλύτερα διεθνή ονόματα παρόχων
επιχειρηματικού λογισμικού, όπως Microsoft, Sage, SAP και Oracle, αλλά
σε καλύτερη τιμή, θα ήθελαν να συμπεριλάβουν την Entersoft στη
διαδικασία επιλογής τους.»
Ted Rohm, Senior ERP Analyst, ΤEC
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ:
Η Entersoft είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας και της επιχειρηματικής
κοινότητας με αποδεδειγμένη εταιρική ηθική και υπευθυνότητα.
Έχει αναπτύξει την κοινωνική της δράση πολυδιάστατα, τόσο
στις καθημερινές της λειτουργίες με δομημένο τρόπο και συνέπεια
απέναντι στο προσωπικό, τους πελάτες και τους συνεργάτες της,
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όσο και μέσα από τις επιλογές της για τη στήριξη της κοινωνίας
και των ευπαθών ομάδων της και του περιβάλλοντος, μέσω
συνεργασιών και αφιλοκερδούς υποστήριξης οργανισμών με
τέτοιου είδους αντικείμενα (ΜΠΟΡΟΥΜΕ, Action Aid, WWF).

Συμμετέχει ενεργά σε εκπαιδευτικά προγράμματα
προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών,
σε έρευνες και εργασίες που προσφέρουν επιστημονική και
επιχειρηματική γνώση, ενώ διαθέτει δωρεάν τα λογισμικά της σε
πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα, για την ενίσχυση των ικανοτήτων
των νέων επιστημόνων στα σύγχρονα πληροφοριακά
συστήματα.
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ΔΙΕΘΝΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ:
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Η Entersoft διαθέτει θυγατρικές σε Βουλγαρία, Ρουμανία,
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και παράλληλα έχει αναπτύξει
εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 21 χώρες μέσω
αντιπροσώπων, αναζητώντας ενεργά τις περιοχές όπου το
λογισμικό της μπορεί να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο, παρέχοντας
ισχυρές και καινοτόμες λύσεις σε φιλόδοξες επιχειρήσεις.
Η πολιτική εξωστρέφειας που εφαρμόζει και οι υψηλού επιπέδου
τοπικές ομάδες υποστήριξης που έχει κτίσει, έχουν οδηγήσει
τα τελευταία χρόνια μεγάλους διεθνείς οργανισμούς αλλά και
ελληνικές εταιρείες με διεθνή δραστηριότητα να την εμπιστευτούν,
χρησιμοποιώντας τις λύσεις της.
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