Το όραμα

Οι άνθρωποι

Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1999.
Το όραμά μας είναι να
αναπτύσσουμε web προϊόντα και
λύσεις για τους πελάτες μας που
τους βοηθούν να αυτοματοποιήσουν τις επιχειρησιακές
διαδικασίες τους και να
αξιοποιήσουν με τον καλύτερο
τρόπο τις προκλήσεις των καιρών.
Ταυτόχρονα τους καθοδηγούμε με
ασφάλεια σε ένα συνεχώς
μεταβαλλόμενο και πολλές φορές
αντιφατικό τεχνολογικό
περιβάλλον.
Αυτά τα επιτυγχάνουμε
συνδυάζοντας την επαγγελματική
μας εμπειρία με την τεχνολογία,
τη συνεχή ανάπτυξη των
ανθρώπων μας και των
ειδικοτήτων τους και τη δέσμευσή
μας μέσα από την προσπάθεια να
γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι.

Το κεφάλαιο της γνώσης μας,
διακατέχεται συλλογικά από τους
ανθρώπους μας. Αυτό είναι το
πολυτιμότερο περιουσιακό μας
στοιχείο, αν και δεν καταγράφεται
στον ισολογισμό μας!
Οι άνθρωποί μας έχουν μεγάλη
εξειδίκευση ο καθένας στον τομέα
του. Είναι πτυχιούχοι επιστημών
Πληροφορικής και Διοίκησης
Επιχειρήσεων, έμπειροι
προγραμματιστές και web
developers.
Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι
όλοι μαζί συνδυάζουμε πολλές
δεκάδες χρόνια πραγματικής
εμπειρίας και πολύτιμης έκθεσης
στην επίλυση επιχειρηματικών
προβλημάτων, στον ανασχεδιασμό
και στην αυτοματοποίηση
επιχειρηματικών διαδικασιών στον
εξορθολογισμό της λειτουργίας
μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων
διαφόρων κλάδων.

Οι πελάτες
Από την ίδρυσή μας έχουμε
εργαστεί και εφαρμόσει τις λύσεις
μας σε μια σειρά πολύ σημαντικών
πελατών σε βασικούς τομείς της
οικονομίας Καινοτόμων
επιχειρήσεων που επιδιώκουν να
επωφεληθούν από την διαδικτυακή
επανάσταση και τις νέες
τεχνολογίες ώστε να μετασχηματιστούν σε εταιρίες "ebusiness".
Οι πελάτες μας περιλαμβάνουν
εταιρίες Λιανικού και Χονδρικού
Εμπορίου, Χρηματοοικονομικούς
Οργανισμούς και Τράπεζες,
Εισαγωγείς και Αντιπροσώπους
Αυτοκινήτων, Εταιρίες στον χώρο
των Κατασκευών, του Τύπου και
των Εκδόσεων, Κεντρική
Κυβέρνηση και ΔΕΚΟ.
Μεταξύ αυτών, 10 μεγάλα δίκτυα
πωλήσεων κάνουν χρήση των νέων
εφαρμογών μας “cloud”.

Οι Περιοχές Ενδιαφέροντος
Οι κύριες περιοχές ενδιαφέροντος μας είναι το web, η αυτοματοποίηση διαδικασιών και οι ροές εργασιών (workflows).
Τα προϊόντα που από την αρχή μέχρι σήμερα κατασκευάζουμε τα θεωρούμε “technology enablers” δηλαδή δυνάμεις στις
οποίες “πατάει” η επιχειρησιακή αναδιάρθρωση μέσα σε μία επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη. Οι φιλικές προς τον χρήστη
εφαρμογές μας παρέχουν real-time ολοκληρωμένες υπηρεσίες σύνδεσης μεταξύ της επιχείρησης, του ανθρώπινου
δυναμικού της, των πελατών και των προμηθευτών της, με την απαιτούμενη ασφάλεια.
Μέχρι σήμερα έχουμε αναλάβει μεγάλα και μεσαία έργα άνω των 20 εκ. ευρώ και
έχουμε έμμεσα συμμετάσχει σε άλλα έργα εκατομμυρίων.
Από το 2008 έχουμε επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και προώθηση λύσεων “cloud
computing”. Παρέχουμε "SaaS - Software as a Service" λύσεις στην αγορά για να
βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αντιδράσουν στο κόστος της οικονομικής κρίσης με
μια “έξω από τα καθιερωμένα” προσέγγιση. Αντί να επενδύουν σε άδειες χρήσης
λογισμικού, σε εξοπλισμούς, σε λύσεις και υπηρεσίες αποθήκευσης και διαχείρισης
δεδομένων μπορούν να κάνουν χρήση των συστημάτων μας μέσω του διαδικτύου.
Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό το πεδίο και γι’ αυτό πολύ αισιόδοξοι ότι αυτή η
δραστηριότητά μας θα αποτελέσει το επόμενο «μεγάλο άλμα» για την ανάπτυξη της
εταιρίας μας.

Τα Προϊόντα
Οι τεχνολογίες web έδωσαν τη δυνατότητα για on-line διαφανή
επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων μιας
επιχείρησης, των πελατών και των προμηθευτών της, από οπουδήποτε
και οποτεδήποτε, δημιουργώντας έτσι νέες πιο αποτελεσματικές
αγορές.
Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που παρέχουν οι επιχειρήσεις
στους ανθρώπους τους, τους συνεργάτες και τους πελάτες τους είναι
πλέον μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτή η διαδικασία γίνεται
πλήρως λειτουργική σε ένα περιβάλλον mobile internet που δίνει σε
κάθε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, τη
δυνατότητα on-line πρόσβασης σε κάθε εσωτερική ή εξωτερική
πληροφορία και περιεχόμενο.
Η δυνατότητα αυτή καθώς και η ενεργή συμμετοχή μέσω Web, σε
εφαρμογές ροών εργασίας, γίνεται ολοένα και πιο σημαντική για τις
επιχειρήσεις.

Δημιουργήσαμε λύσεις και προϊόντα
έχοντας υπόψη αυτές τις εξελίξεις ώστε
να παρέχουν real-time ολοκληρωμένη
σύνδεση μεταξύ της επιχείρησης, του
ανθρώπινου δυναμικού της, των
πελατών και προμηθευτών ή άλλων
συνεργατών της με ασφάλεια και
ευκολία στην εφαρμογή τους.
Βοηθούμε τους πελάτες μας να
προσαρμόσουν τις διαδικασίες τους σε
περιβάλλον web ώστε να βελτιώσουν
την παραγωγικότητα και
ανταγωνιστικότητά τους ενώ
ταυτόχρονα να μειώσουν το συνολικό
κόστος Πληροφορικής.
Οι λύσεις μας είναι αποτέλεσμα πολλών
ετών συλλογικής εμπειρίας των
ανθρώπων μας σε διάφορα επιχειρησιακά
περιβάλλοντα και βαθιάς γνώσης των
βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών.
Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαχείρισης
επιχειρησιακών αναγκών, είναι ευέλικτες
και προσαρμόζονται για να ικανοποιούν
ειδικές απαιτήσεις διαφόρων κλάδων.

Η πλατφόρμα / πύλη εφαρμογών E-ON RIX είναι μια ολοκληρωμένη σουίτα
Εμπορικής και Οικονομικής Διαχείρισης, αλλά και εργαλείο αυτοματοποίησης των
Πωλήσεων που καλύπτει ανάγκες επιχειρήσεων σε πολλούς κλάδους.
Η πλατφόρμα ροών εργασίας E-ON EPI καλύπτει πωλήσεις μέσω internet χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως
Δάνεια, Ασφάλειες, Leasing, Factoring, Επιχειρηματικές Χρηματοδοτήσεις και άλλα. Τόσο όσον αφορά τις διαδικασίες
«γκισέ», όσο και τις εσωτερικές ροές εργασίας "Back office”.
Λειτουργικότητα CRM είναι απόλυτα ενσωματωμένη σε όλες
τις επιμέρους ενότητες του E-ON EPI και του E-ON RIX. Έτσι
οι χρήστες αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του
συστήματος έχοντας στη διάθεσή τους μια ολοκληρωμένη
360 μοιρών εικόνα των πελατών και όλων των συναλλαγών
τους.
Μπορούν να δημιουργούν προωθητικές καμπάνιες και να
στέλνουν SMS και e-mails. Όλα αυτά χωρίς να απαιτείται
μετακίνηση από τις κεντρικές πλατφόρμες εφαρμογών.
Ακόμη, μπορούν άμεσα on-line να παρακολουθούν την
πορεία και τα αποτελέσματα όλων των CRM ενεργειών.

Λογιστικές και Οικονομικές λειτουργίες είναι
επίσης απόλυτα ενσωματωμένες στις εφαρμογές έτσι
ώστε να παράγεται το τελικό αποτέλεσμα της κάθε
συναλλαγής, όπως αντικατοπτρίζεται στον
ισολογισμό και στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Οι οικονομικές καταστάσεις παρέχονται on line-real
time μαζί με μια σειρά από άλλες καταστάσεις
διαχείρισης έτοιμες προς χρήση. Αυτό δίνει ισχυρά
χαρακτηριστικά MIS στις εφαρμογές μας.

Εκτός από τις βασικές εκδόσεις με δυνατότητες παραμετροποίησης του E-ON RIX και E-ON EPI
έχουμε έτοιμες για εγκατάσταση εξειδικευμένες λύσεις για συγκεκριμένους κλάδους όπως για
Εισαγωγείς και Αντιπροσώπους αυτοκινήτων, Λιανική Τραπεζική, Μεσίτες Ασφαλίσεων, Εταιρίες
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, Εταιρίες Τύπου και Εκδόσεων.
Η σουίτα MyWorkPlace καλύπτει θέματα ανθρώπινου δυναμικού και διαδικασιών.
Είναι ένα διοικητικό εργαλείο που αυτοματοποιεί και εξορθολογίζει όλες τις διαδικασίες
και τους σχετικούς ελέγχους καλύπτοντας και όσες εμπίπτουν στη Διοίκηση
Προσωπικού όπως Προσλήψεις, Οργανωτική Ένταξη, Αξιολογήσεις, Εκπαίδευση,
Κινητικότητα και Αξιοποίηση Προσωπικού. Περιλαμβάνει ειδικές λειτουργικότητες για
Στοχοθεσία, Διαχείριση Ποιότητας, Ερωτηματολόγια και άλλα.
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη όλου μας του λογισμικού βασίζεται σε βέλτιστες πρακτικές και έχει γίνει
αποκλειστικά από τους ανθρώπους μας και με ίδιες επενδύσεις. Η συνολική μας επένδυση για ανάπτυξη
λογισμικού ανέρχεται σε 1.5 εκ. ευρώ τα τελευταία 10 χρόνια. Έτσι η εταιρία μας ελέγχει πλήρως το λογισμικό της
και είναι σε θέση να το προσαρμόζει και να το εμπλουτίζει ώστε να ικανοποιεί τις εκάστοτε απαιτήσεις της αγοράς
χωρίς καθυστερήσεις και εξαρτήσεις από άλλες εταιρίες.

Το Μοντέλο Υπηρεσιών “Cloud”
Από το 2008 παρέχουμε τις εφαρμογές μας μέσω
διαδικτύου “cloud” ως υπηρεσίες, με το μοντέλο SaaS
– Software as a Service και με την εμπορική
ονομασία “eon-demand”.
Στον τομέα αυτό είμαστε πρωτοπόροι. Τα τελευταία
χρόνια οι εφαρμογές cloud computing και Software as
a Service κερδίζουν συνεχώς έδαφος και φέρνουν ένα
τσουνάμι αλλαγών στον κόσμο της τεχνολογίας και
των mobile επιχειρηματικών λύσεων.
Η επανάσταση του Software as a Service επιτρέπει
στις εταιρίες κάθε μεγέθους να αποκτούν πρόσβαση
στις εφαρμογές που χρειάζονται μέσω συνδρομών,
χωρίς να καταβάλλουν τίμημα για άδειες αγοράς και
εγκατάστασής τους.
Το μόνο που χρειάζονται είναι μια σύνδεση στο
διαδίκτυο. Τίποτα δεν εγκαθίσταται στις συσκευές
των χρηστών.
Σύμφωνα με τους Gartner, το ετήσιο κόστος για την
διαχείριση του παραδοσιακού λογισμικού μπορεί να
είναι και 4 φορές το αρχικό κόστος αγοράς του.
Έτσι οι εταιρίες καταλήγουν να καταναλώνουν
περισσότερο από το 75% του συνολικού τους
προϋπολογισμού για Τεχνολογίες Πληροφορικής μόνο
για να συντηρούν τα υπάρχοντα συστήματα και τις
υποδομές τους.
Με τις eon-demand εφαρμογές μας μειώνονται
σημαντικά τα κόστη για Τεχνολογίες Πληροφορικής
έτσι ώστε τα χρήματα αυτά να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις για την
υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα
συμβάλλουν στην βελτίωση των αποτελεσμάτων τους.

Τα βασικά συστατικά κόστους των παραδοσιακών
εφαρμογών είναι οι άδειες, οι υποδομές που
απαιτούνται για να λειτουργήσει το λογισμικό και οι
υπηρεσίες για τη συντήρηση και διαχείριση
λογισμικού και υποδομών. Τα δύο πρώτα – άδειες και
υποδομές – είναι γνωστά σε όλους τα τελευταία όμως
– υπηρεσίες – συχνά υποεκτιμώνται και δεν
περιλαμβάνονται εξαρχής στο συνολικό κόστος.
Οι “eon-demand” εφαρμογές μας παρέχονται με
μηνιαίες συνδρομές ανά χρήστη. Αυτές
περιλαμβάνουν τα πάντα. Το λογισμικό, τις
υποδομές και τις υπηρεσίες.
Το λογισμικό εγκαθίσταται σε δική μας υποδομή σε
data center και είναι προσβάσιμο μέσω διαδικτύου από
τους πελάτες μας. Παίρνουμε back-ups, εκτελούμε τις
εργασίες στο data center και κάνουμε ότι είναι δυνατόν
για να λειτουργούν απρόσκοπτα οι εφαρμογές. Οι
πελάτες μας έχουν πάντα στη διάθεσή τους την
τελευταία έκδοση αυτόματα χωρίς να κάνουν καμία
ενέργεια. Δεν υπάρχει λόγος να ασχολούνται με
ενημερώσεις και νέες εκδόσεις. Ούτε χρειάζεται να
έχουν δικό τους εξειδικευμένο προσωπικό.

Ένας Κόσμος από Προνόμια
24x7 Πρόσβαση από Οπουδήποτε
Στελέχη, συνεργάτες και πελάτες έχουν πρόσβαση
στις εφαρμογές της εταιρίας χωρίς περιορισμούς
χρόνου και τόπου.
Ενισχυμένη Συνεργασία και Επικοινωνία
Πραγματικό συνεργατικό περιβάλλον που επεκτείνεται
πέρα από τα όρια της επιχείρησης στους συνεργάτες και
τους πελάτες της.

Πραγματική Αξία
Καλύτερες λύσεις λογισμικού και υπηρεσίες με
σημαντικά χαμηλότερο κόστος, από αυτό για
παραδοσιακές λύσεις.

Ευελιξία
Εφαρμογές που εξελίσσονται και μεγαλώνουν μαζί με
την εταιρία. Ανέβασμα νέων χρηστών και λειτουργιών
σε λίγα λεπτά αφού τίποτα δεν εγκαθίσταται στις
συσκευές τους.

Αποτελεσματικότητα Κόστους
Με μια μηνιαία συνδρομή ανά χρήστη ή μονάδα όλες οι
λειτουργίες είναι στη διάθεσή τους σε ένα κλικ. Ένα
μοντέλο “πληρώνω όσο χρειάζομαι” για την επέκταση
της επιχείρησης.

Ασφάλεια
Φιλοξενία σε Data Centers που ακολουθούν όλους τους
κανόνες ασφάλειας. Κρυπτογράφηση και τεχνικές
ελέγχου ταυτότητας για τις συναλλαγές και τα
δεδομένα.

Η Επιτυχία
Σήμερα, ένας σημαντικός αριθμός μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων αλλά και δέκα μεγάλα δίκτυα πωλήσεων,
λειτουργούν το δικό μας μοντέλο εφαρμογών Software
as a Service. Σε αυτά τα δίκτυα και πελάτες
εξυπηρετούμε διάφορα μεγέθη χρηστών από λίγους
μέχρι εκατοντάδες.
Κάθε πελάτης και κάθε δίκτυο πωλήσεων, έχει επιλέξει
τη δική του στρατηγική. Για πολλούς από αυτούς
εμπλεκόμαστε σε μεγάλο βαθμό στις καθημερινές τους
επιχειρησιακές διαδικασίες εφόσον λειτουργούμε για
λογαριασμό τους βασικά συστήματα πληροφορικής.
Οι πελάτες μας στο Cloud Computing προέρχονται από
τους κλάδους του Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου,
Τραπεζών, Χρηματοδοτικών Μισθώσεων, Τύπου και
Εκδόσεων.

Οι Βραβεύσεις
Είμαστε Advanced Partners της IBM, μιας από τις
μεγαλύτερες εταιρίες τεχνολογίας στον κόσμο. Έτσι
απολαμβάνουμε ειδικές υπηρεσίες και προνόμια από
αυτήν τη μεγάλη διεθνή εταιρία που με τη σειρά μας
τα χρησιμοποιούμε για όφελος των πελατών μας.
Το 2008, το 2009 και το 2010, οι λύσεις μας E-ON
RIX και E-ON EPI έλαβαν παγκόσμιες διακρίσεις.

Το 2008 το Ε-ΟΝ RIX και το 2009 το Ε-ΟΝ EPI
διακρίθηκαν ως “Best Industry Solutions” κατά τη
διάρκεια παγκόσμιων συνεδρίων της IBM στο Orlando,
των ΗΠΑ ενώ τον Μάιο του 2010 η Εμπορική και
Λογιστική μας σουίτα E-ON RIX, που προσφέρουμε με
το μοντέλο Software as a Service ήταν finalist στην
κατηγορία βραβείων “CLOUD COMPUTING
INNOVATION” στα IBM Beacon Awards.

Η Επέκτασή στις ΗΠΑ
Το 2010 προωθήσαμε το δύο φορές βραβευμένο από την ΙΒΜ, E-ON RIX, στην αγορά των ΗΠΑ, με το μοντέλο
διανομής SaaS και με τον διακριτικό τίτλο MyDealerSoft.
Το MyDealerSoft είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα DMS που ενσωματώνει CRM και Λογιστική / Οικονομική
Λειτουργικότητα ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Είναι απόλυτα
προσαρμοσμένο στην Αμερικανική αγορά.
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