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Σ

την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά του
επιχειρηµατικού λογισµικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό στοχεύει η Entersoft, µια
αµιγώς ελληνική εταιρεία παραγωγής τεχνολογίας και µε εξειδίκευση στα συστήµατα ERP. Η
εταιρεία διαθέτει θυγατρικές σε
Βουλγαρία, Ρουµανία και Ντουµπάι και πραγµατοποιεί πωλήσεις σε 21 χώρες, µε διαβατήριο την πιστοποίησή της από
την Technology Evaluation Centers (TEC) ηγέτιδα εταιρεία εξειδικευµένη στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, ερευνών και επιλογής λογισµικού
για επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο.
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
Κεντροανατολική Ευρώπη.
Όπως τονίζει στη «Ν» ο κ. Κωνσταντίνος Φωκάς, εµπορικός διευθυντής του Enterprise Application Division της Entersoft, «όλοι οι κατασκευαστές
επιχειρηµατικού λογισµικού
χρησιµοποιούµε τις ίδιες λέξεις
και τίτλους, αλλά µε διαφορετικό νόηµα και δυνατότητες. ∆εν
είναι όλα τα ERP ίδια και δεν είναι όλα ERP. Όλα κάνουν ας πούµε “εξυπηρέτηση παραγγελιών”

για να πάρω το πιο απλό παράδειγµα. Αλλά πώς; Η σωστή επιλογή πρέπει να γίνεται έπειτα
από αξιολόγηση και είναι µια
δύσκολη διαδικασία αυτή. Τα
κριτήρια είναι αρκετά και όχι
αναγκαστικά ίδια για όλες τις
επιχειρήσεις». Και ο κ. Φωκάς
εξηγεί πως ένα σύγχρονο ERP
πρέπει να δίνει τη σωστή και
άµεση πληροφόρηση που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων
για όλα τα τµήµατα, είτε είναι
πηγές εσόδων είτε είναι πηγές
κόστους µιας επιχείρησης. Για
παράδειγµα όταν υπάρχει µεγάλο εύρος εφαρµογών για διάφορα τµήµατα µιας εταιρείας ή
ενός οµίλου είναι σηµαντικό να
υπάρχει ενιαίο περιβάλλον, χωρίς ανάγκη «γεφυρών», απόλυτα συγχρονισµένο, µε αξιόπιστη συνδυασµένη πληροφορία
σε πραγµατικό χρόνο, χωρίς λάθη.
Αναφορικά µε το πώς σχετίζεται η επιλογή ERP µε την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, ο κ. Φωκάς τονίζει πως κάποιες επιχειρήσεις στηρίζονται
µόνο στις ικανότητες και στις
προσωπικότητες, ενώ άλλες δηµιουργούν και τις διαδικασίες,
κανόνες, πολιτικές, συστήµατα
ελέγχου των πόρων και αντικειµενικής τεκµηριωµένης πληροφόρησης που µόνο ένα σοβαρό ERP µπορεί να υποστηρίξει. Αν βρεθούν στο ίδιο πεδίο,
είναι προφανές πως στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει σοβαρό

λά και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις προσπαθούν να ακολουθήσουν τον δρόµο του ψηφιακού µετασχηµατισµού.
Ο χρόνος απόσβεσης

Ακόµη και µια µικρή
ή ανοργάνωτη εταιρεία
θα δει γρήγορα
τα πρώτα αποτελέσµατα
και πιθανότατα
θα προχωρήσει
στα επόµενα βήµατα,
εκµεταλλευόµενη
την πληροφόρηση
και το «νοικοκύρεµα»
που ένα ERP παρέχει.
Κωνσταντίνος Φωκάς,
Εµπορικός ∆ιευθυντής
του Enterprise Application
Division της Entersoft.

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.
Παρ’ όλα αυτά, όπως δείχνουν τα στοιχεία η περίοδος
της κρίσης ανέκοψε τις επενδύσεις σε συστήµατα ERP. Ωστόσο ο τοµέας του τουρισµού αλ-

Ο χρόνος απόσβεσης επένδυσης σε ERP είναι τα 2-4 χρόνια.
Όπως συµπληρώνει ο κ. Φωκάς
«στην Entersoft εφαρµόζουµε
τη φιλοσοφία του σταδιακού
“µετασχηµατισµού” των εταιρειών µε τη βοήθεια του συστήµατος, εφαρµόζοντας τις οργανωτικές αλλαγές που η επιχείρηση είναι σε θέση να εφαρµόσει και µάλιστα µε έτοιµα
µοντέλα µικρού κόστους προσαρµογής. Με αυτό τον τρόπο
ακόµη και µια µικρή ή ανοργάνωτη εταιρεία θα δει γρήγορα τα πρώτα αποτελέσµατα και
πιθανότατα θα προχωρήσει στα
επόµενα βήµατα, εκµεταλλευόµενη την πληροφόρηση
και το “νοικοκύρεµα” που ένα
ERP παρέχει, αναζητώντας τεκµηρίωση για το τι αποφάσεις
πρέπει να πάρει και σε ποια κατεύθυνση να κινηθεί για να αναπτυχθεί ή απλώς για να γίνει
πιο αποδοτική/κερδοφόρα (πολιτικές, τοµείς, προϊόντα, προµηθευτές, περιοχές κ.ο.κ.)».
Αναφορικά µε τον βαθµό χρήσης των σύγχρονων ERP και της
καινοτοµίας από τις ελληνικές
επιχειρήσεις ο κ. Φωκάς επεσήµανε πως «για τη µεγάλη αγορά -τηλεπικοινωνίες, χρηµατοπιστωτικός τοµέας, βιοµηχανία-

η υιοθέτηση σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων γίνεται σε σχετικά ικανοποιητικό
βαθµό, αφού οι εταιρείες είναι
συνήθως οργανωµένες, µε δοµές, διαδικασίες κι έχουν επίγνωση ότι χρειάζονται σύγχρονα συστήµατα για να λειτουργούν αποδοτικά. Η µικροµεσαία
επιχείρηση όµως διστάζει. Μια
έρευνα που κάναµε πέρυσι έδειξε ότι περίπου το 30% των µµε
λειτουργεί µε παλιά “στοιχειώδη” συστήµατα, αλλά και από
όσους επένδυσαν σε ERP οι περισσότεροι τα λειτουργούν “στοιχειωδώς” για φορολογικές υποχρεώσεις, τιµολόγηση κ.λπ. και
όχι για πληροφόρηση, ανάλυση, βελτιστοποίηση, ανάπτυξη».
Ανάπτυξη για τρίτη χρονιά

Το 2018 -για τρίτη συνεχόµενη
χρονιά- ο όµιλος της Entersoft
αναπτύχθηκε µε διψήφιους ρυθµούς, γεγονός που δείχνει, όπως
τονίζεται από τη διοίκηση, ότι
υπάρχουν διατηρήσιµοι ρυθµοί ανάπτυξης. Αναλυτικά ο κύκλος εργασιών της διαµορφώθηκε στα 13,8 εκατ. ευρώ, τα
κέρδη προ φόρων στα 2 εκατ.
ευρώ. Η αναπτυξιακή πορεία
των εσόδων του Οµίλου (17%)
προήλθε κυρίως από την απόκτηση πολλών νέων πελατών σε
όλα τα βασικά προϊόντα της. Η
κερδοφορία παρουσίασε αύξηση 45%.
[SID:12685156]

«Κώδωνας κινδύνου» για την«Πτολεµαΐδα V»
Επιστολή της ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ στον υπουργό Περιβάλλοντος για τη βιωσιµότητα της µονάδας

Τ

υχόν καθυστέρηση στη θέσπιση του µηχανισµού των
Αποδεικτικών ∆ιαθεσιµότητας
Ισχύος (Α∆Ι) θα καθιστούσε µη
βιώσιµη οικονοµικά τη νέα λιγνιτική µονάδα της ∆ΕΗ «Πτολεµαΐδα V», όπως σηµειώνει η
ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ σε επιστολή της
προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύµφωνα
µε τη ΓΕΝΟΠ, µε δεδοµένο ότι
στις 30 Ιουνίου τίθεται σε ισχύ
ο νέος ευρωπαϊκός κανονισµός
για την εσωτερική λειτουργία
της αγοράς ηλεκτρισµού, αν
έως τότε δεν έχει θεσµοθετηθεί ο µηχανισµός των Α∆Ι, η

«Πτολεµαΐδα V» κινδυνεύει να
µείνει ένα έργο χωρίς ρόλο και
ουσία.
Η ΓΕΝΟΠ επισηµαίνει χαρακτηριστικά πως «1,4 δισ. λόγοι επιβάλλουν επιτακτικά τη θεσµοθέτηση του µηχανισµού»,
υπονοώντας το κόστος κατασκευής της µονάδας.
Ωστόσο, η απαραίτητη νοµοθετική ρύθµιση δεν έχει ακόµη κατατεθεί από το υπουργείο
στη Βουλή, µε αποτέλεσµα την
υφιστάµενη δυσµενή κατάσταση.
«Μία κατάσταση στο όνοµα
της οποίας διακυβεύονται, όχι

Αν έως τις 30 Ιουνίου
δεν έχει θεσµοθετηθεί
ο µηχανισµός των Α∆Ι,
η «Πτολεµαΐδα V»
κινδυνεύει να µείνει
ένα έργο χωρίς ρόλο
και ουσία.

µόνο οι περιβαλλοντικές διαστάσεις της εν λόγω επένδυσης, όχι µόνο η λειτουργία της
τηλεθέρµανσης και πολλά άλλα, αλλά διακυβεύεται η ίδια η
βιωσιµότητα της µονάδας» συµπληρώνει.
Σύµφωνα µε το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζοµένων
στην επιχείρηση, η διορία της
30ής Ιουνίου φέρνει «µία ανάσα µακριά» την προοπτική να
καταστεί προβληµατική, και
εποµένως µη βιώσιµη, η µεγαλύτερη επένδυση που υλοποιείται αυτή τη στιγµή στη χώρα. «Εκτιµώντας ότι η διαχρο-

νική σας θέση “θα στηρίξουµε
τη ∆ΕΗ” και ο χαρακτηρισµός
“ναυαρχίδα των λιγνιτικών µονάδων” που έχετε αποδώσει
στην “Πτολεµαΐδα V” θα λειτουργήσουν ως καταλύτης έτσι
ώστε να δροµολογήσετε έγκαιρα τα όσα απαιτούνται, προκειµένου να κατατεθεί στη Βουλή η σχετική τροπολογία που
στην κυριολεξία θα δώσει “φιλί ζωής” στην πιο σύγχρονη λιγνιτική µονάδα που αυτή τη
στιγµή είναι υπό κατασκευή»
καταλήγει η ανακοίνωση.
Κ.∆.
[SID:12721578]

Π

ερί τα 100 εκατ. ευρώ σκοπεύει να επενδύσει στην τριετία 2020-2022 η METRO AEBE,
σύµφωνα µε όσα αναφέρει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ ο διευθύνων σύµβουλος Αριστοτέλης Παντελιάδης. Έχοντας ολοκληρώσει
µε επιτυχία το τριετές πλάνο ενοποίησης µε τη Βερόπουλος, καθώς και το πλάνο ανακαινίσεων
στο σύνολο των καταστηµάτων
της αποκτηθείσας αλυσίδας σε
όλη την Ελλάδα, η εταιρεία παραµένει στη short list των πρωταγωνιστών του ελληνικού λιανεµπορίου.
«Την τετραετία 2016 - 2019
επενδύσαµε 175 εκατ. ευρώ» επισηµαίνει ο κ. Παντελιάδης.
Στα νέα επιχειρηµατικά σχέδια της εταιρείας εντάσσεται και
η δηµιουργία, έως το τέλος του
χρόνου, του πρώτου καταστήµατος χονδρικής στην Κύπρο το
οποίο αποτελεί το πρώτο κατάστηµα cash & carry γενικώς στη
Μεγαλόνησο. [SID:12721335]

Κατασκευή
γεφυρών
4,5 εκατ.

Η Σιδηροδροµικά
Έργα ΑΤΕ ανάδοχος

Η

Σιδηροδροµικά Έργα ΑΤΕ
κηρύχθηκε ανάδοχος για
την κατασκευή των νέων σιδηροδροµικών γεφυρών του Γαλλικού ποταµού, σύµφωνα µε την
ΕΡΓΟΣΕ, η οποία υπογραµµίζει ότι
στόχος είναι «ο εκσυγχρονισµός
του σιδηροδροµικού δικτύου της
χώρας». Η σχετική σύµβαση κατασκευής του έργου, µε πλήρη
τίτλο «Κατασκευή νέων Σιδηροδροµικών Γεφυρών του Γαλλικού
Ποταµού, στη Χ.Θ. 9+184 της Σιδηροδροµικής Γραµµής, στο τµήµα από Σ.Σ. Πλατέως έως Τ.Χ.1
Θεσσαλονίκης» (Α.∆. 673), και οικονοµική αξία που ανέρχεται στα
4,5 εκατ. ευρώ, υπεγράφη στη
γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ πρόσφατα.
Να σηµειωθεί ότι ο διαγωνισµός έλαβε χώρα στις 28/9/2018,
ενώ το έργο χρηµατοδοτείται από
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη
(Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014 - 2020».
Αντικείµενό του είναι η κατασκευή των δύο νέων σιδηροδροµικών γεφυρών (άνοδος - κάθοδος), της Γραµµής Θεσσαλονίκης - Φλώρινας. [SID:12721082]

