Οι συνθήκες της αγοράς αλλάζουν.
Αλλάξτε κι εσείς τον τρόπο που λειτουργεί
η επιχείρησή σας.

Ελάτε στον κόσμο των "cloud" εφαρμογών SaaS.
Διαχειριστείτε όλη σας την επιχείρηση μέσω web και
μειώστε το κόστος για Πληροφορική μέχρι και 80%.

eon RIX
Business Financials & CRM

Η πρώτη ολοκληρωμένη ελληνική
οικονομική εμπορική και CRM
σουίτα, μέσω internet
με μηνιαία συνδρομή ανά χρήστη.

Αποκτήστε πρόσβαση στην επιχειρηματική σας πλατφόρμα
εφαρμογών από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
Tο μόνο που απαιτείται είναι μια σύνδεση στο Internet.

Δώστε στην επιχείρησή σας
την ώθηση που χρειάζεται για
να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική!
Μετατρέψτε την εμπορική οικονομική και CRM
λειτουργία της σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα
συνεργασίας, με πρόσβαση μέσα από ένα web browser.

Ολοκληρωμένη λειτουργικότητα Εμπορική, Οικονομική και CRM

Ε-ΟΝ RIX
Business, Financials & CRM:
To πλεονέκτημα που χρειάζεστε

Ένα ευέλικτο, σύγχρονο πακέτο με πολλές λειτουργίες και
ευκολίες, καταχώρισης στοιχείων, on line άντλησης πληροφοριών,
ενιαίας εικόνας πελατών, κατάργησης διπλών ενεργειών.

στις νέες συνθήκες της αγοράς.
Εμπορική και Λογιστική Λειτουργικότητα
Αυτοματοποίηση Διαδικασιών και

Καλύπτει με ολοκληρωμένο τρόπο τη ροή των εργασιών μιας επιχείρησης.

Ολοκλήρωση

Εκτελεί μια ευρεία γκάμα λειτουργιών, όπως διαχείριση παραγγελιών,

Αυτοματοποίηση και ολοκληρωμένη

πωλήσεων και αγορών, τήρηση αποθηκών, έκδοση τιμολογίων και

κάλυψη του συνόλου του εμπορικού και

παραστατικών. Πάντα με αυτόματη και ταυτόχρονη ενημέρωση της Γενικής

οικονομικού κυκλώματος συναλλαγών,

Λογιστικής και των οικονομικών καταστάσεων. Παρέχει λειτουργικότητα που

καθώς και CRM λειτουργικότητα για

είναι ενσωματωμένη σε μια και μόνο πλατφόρμα ώστε να επιτρέπει την

παρακολούθηση πελατών και για

πρόσβαση σε real-time πληροφορίες που διευκολύνουν τη λήψη των

συντονισμένες ενέργειες μάρκετινγκ.

αποφάσεων.

Γεφυρώνει τα κενά από τη χρήση
μεμονομένων συστημάτων ή από
πρακτικές συγκέντρωσης πληροφορίας
με διάφορα μέσα.
Έγκυρη και Άμεση Πληροφόρηση
Πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη
πλατφόρμα που επικοινωνεί και
συγκεντρώνει στοιχεία από όλη την
επιχείρηση και διευκολύνει τη λήψη
κρίσιμων στρατηγικών αποφάσεων.
Βελτίωση της Παραγωγικότητας
Κατάργηση κάθε είδους διπλών
καταχωρήσεων και μείωση κόστους
επικοινωνίας και χειρόγραφων
διαδικασιών.
Ενιαίο Περιβάλλον Συνεργασίας
Τόσο μέσα στα σύνορα της επιχείρησής
όσο και με τον έξω κόσμο των
συνεργατών, των προμηθευτών και των
πελατών.

Ένα περιβάλον εργασίας που εξασφαλίζει τη διατήρηση της
ανταγωνιστικότητας κάθε είδους επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης,
εμπορικής ή παροχής υπηρεσιών.

Το e-Οn RIX Business, Financials & CRM
προσφέρει λύσεις για τη σύγχρονη επιχείρηση
e-shop Connector
Συνδέστε τo Ηλεκτρονικό σας Κατάστημα
και τις On Line Πωλήσεις σας με την
Παραγωγή, την Αποθήκη και την

CRM Λειτουργικότητα με οπτική εικόνα 360 μοιρών

Λογιστική σας διαχείριση.

Ενσωματωμένη CRM λειτουργικότητα, έτσι ώστε οποτεδήποτε
κάποιος συναλλάσσεται με την επιχείρηση, σε οποιοδήποτε κανάλι

e- Invoicing

της, η παραμικρή πληροφορία που αφορά τον ίδιο και την

Μειώστε κατακόρυφα το κόστος της

συναλλαγή, καταγράφεται ώστε να βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών

παραδοσιακής «χάρτινης» τιμολόγησης,

προς αυτόν, και να αυξήσει το τελικό αποτέλεσμα για την επιχείρηση.

τόσο σε αναλώσιμα (χαρτί, μελάνι κλπ)

Αυτό για τον χρήστη της εφαρμογής σημαίνει πολλά πράγματα

όσο και σε χρόνο απασχόλησης του

ταυτόχρονα, από την εξάλειψη των περιττών πληκτρολογήσεων των

προσωπικού σας για διαχείριση,

στοιχείων του συναλλασόμενου, μέχρι την πρόσβαση στην

αρχειοθέτηση και αποθήκευση.

ιστορικότητα των συναλλαγών και μέχρι την πρόταση ενεργειών που
θα βοηθήσουν την κάθε απόφασή του .
Η οπτική εικόνα 360 μοιρών, σημαίνει ότι το σύστημα είναι σε θέση
να δώσει πληροφορίες για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.
Δηλαδή εύληπτη και εύκολη πρόσβαση στην ιστορική εξέλιξη των
συναλλαγών με έναν πελάτη, των αξιών, ποσοτήτων και κερδών ανά
προϊόν, ή ανά τμήμα της επιχείρησης.
Άμεση διαθεσιμότητα, στο παρόν, όλης της κρίσιμης πληροφόρησης
για κάθε συναλλαγή.
Δυνατότητα για σχεδιασμό προγραμματσμό και διαχείριση ενέργειων
που πρέπει να γίνουν στο μέλλον για να φέρουν νέες πωλήσεις στην
επιχείρηση, να κρατήσουν πιστή την υφιστάμενη πελατεία και να
φέρουν καινούργια.

Cash Flow & Πιστωτική Πολιτική
Λειτουργικότητα Cash Flow και
Πιστωτικής Πολιτικής γιατί στην παρούσα
περίοδο οικονομικής κρίσης, η διατήρηση
της “οικονομικής υγείας” της επιχείρησής
σας, θα κρίνει την επιβίωσή της.

Project Management
Όλη η κρίσιμη οικονομική και διοικητική
πληροφόρηση που απαιτείται για τη
λήψη αποφάσεων σε κάθε έργο.
Διαθέσιμη από οπουδήποτε και
οποτεδήποτε, μέσω ενός web browser.

Ευελιξία
Η κάθε εταιρία μπορεί να κάνει τις δικές της επιλογές και να

Contract Management

χρησιμοποιήσει μια ή περισσότερες λειτουργίες ή όλες με τρόπο

Λειτουργικότητα που διασφαλίζει τις

ολοκληρωμένο. Αποφασίζει πως θα χρησιμοποιήσει την κάθε

εσωτερικές διαδικασίες και την τήρηση

λειτουργία για να αντιμετωπίσει τις δικές της επιχειρηματικές ανάγκες

των υποχρεώσεων σας προς τους

και αυτόματα οι διαδικασίες που καθορίζει είναι διαθέσιμες σε όλο το

πελάτες σας καθώς και την έγκαιρη και

πλάτος της επιχείρησης. Έτσι, εξασφαλίζεται η ομοιομορφία και η

ορθή τιμολόγηση των υπηρεσιών σας.

κοινή αντιμετώπιση των διαδικασιών σε όλες τις μονάδες.

Ticketing
Απεριόριστη και Συνεπής Υποστήριξη

Λειτουργικότητα "ticketing", που

Σας βοηθάμε να ξεκινήσετε τις λειτουργίες που έχετε επιλέξει και

επιτρέπει στις επιχειρήσεις να "βγουν

είμαστε κοντά σας με διάφορους τρόπους. Παρέχουμε υπηρεσίες που

προς τα έξω" και να ανοίξουν μια νέα

περιλαμβάνονται στο αρχικό ποσό έναρξης και στη μηνιαία συνδρομή

πόρτα επικοινωνίας με τους πελάτες τους

ανά χρήστη καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες με πρόσθετη αμοιβή.

χωρίς δαπανηρές νέες επενδύσεις.

CRM, μια "cloud" εφαρμογή SaaS;
Γιατί τα οφέλη για την επιχείρησή σας θα είναι πολύτιμα, είτε αυτή
είναι μεγάλη είτε είναι μικρή.

Πρόσβαση από οπουδήποτε, οποτεδήποτε
Θα έχετε απόλυτα ασφαλή πρόσβαση στην πλατφόρμα εφαρμογών σας από
οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Τα στελέχη σας, ή ακόμη και οι συνεργάτες
σας και οι πελάτες σας εφόσον το επιθυμείτε, θα μπορούν να εισέρχονται
στο ίδιο περιβάλλον εργασίας χωρίς κανένα περιορισμό γεωγραφικής
τοποθεσίας ή χρόνου. Θα έχετε on-line, real time, πρόσβαση στην κρίσιμη
πληροφόρηση της επιχείρησής σας από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε.
Δεν απαιτείται κανενός είδους λογισμικό στις συσκευές των χρηστών ή σε
τοπικούς servers. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια σύνδεση στο internet.

Μείωση κόστους για Πληροφορική
Θα ωφεληθείτε από μια σημαντική μείωση μέχρι και 80% του κόστους
Πληροφορικής για την επιχείρησή σας. Δεν θα έχετε κόστος για αγορά

Σύμφωνα με έκθεση του
οίκου Forrester “Sizing the
Cloud” οι εφαρμογές
Software-as-a-Service
(SaaS) αναπτύσσονται
περισσότερο από
οποιοδήποτε άλλο τμήμα της
αγοράς υπηρεσιών cloud
computing.
“Οι εφαρμογές SaaS θα
διατηρήσουν τη θέση τους ως
κορυφαία κατηγορία του
cloud computing με την
αγορά τους να φτάνει τα
$ 92,8 δισ. μέχρι το 2016”.

λογισμικού, συντήρησης και αναβάθμισής του. Δεν θα επιβαρύνεστε με
κρυμμένα κόστη για επεκτάσεις και νέες εκδόσεις. Δεν θα χρειάζεστε
διαχείριση βάσεων δεδομένων και επενδύσεις σε εξοπλισμό. Θα
χρησιμοποιείτε όσο χρειάζεστε από την πλατφόρμα εφαρμογών E-ON RIX
πληρώνοντας μια μηνιαία συνδρομή ανά χρήστη. Θα έχετε πάντα την
τελευταία έκδοση της διαθέσιμη χωρίς καμιά δική σας ενέργεια.
Αν θέλετε να επεκτείνετε τις εργασίες σας και την επιχείρησή σας

Το προϊόν E-ON RIX (Retail

αυξάνοντας λειτουργικότητα ή χρήστες θα πληρώνετε μόνο για όσους

Internet Exchange) έχει

χρήστες χρειάζεστε και όχι για την αγορά νέων εκδόσεων λογισμικού.

βραβευθεί ως Best Industry

Το κόστος σας θα είναι απόλυτα κυμαινόμενο ανάλογα με τις εκάστοτε

Solution στα Lotus Awards

ανάγκες σας και θα εξαρτάται από τον αριθμό των χρηστών σας.

2008 και έχει πιστοποιηθεί
από την IBM με SaaS

Ασφάλεια
Δεν υπάρχει κανένα θέμα ασφάλειας για να σας απασχολεί. Η πλατφόρμα E-

(Software-as-a-Service)
Specialty.

ON RIX Business, Financials & CRM είναι ένα απόλυτα ασφαλές multitenant περιβάλλον και φιλοξενείται σε Data Center που υπόκειται σε όλους
τους κανόνες ασφάλειας. Η πρόσβαση σε αυτή γίνεται μέσω ταυτοποίησης
των χρηστών σύμφωνα με ρόλους και εξουσιοδοτήσεις που έχετε καθορίσει
ενώ οι συναλλαγές και τα δεδομένα σας είναι απόλυτα ασφαλή μέσω
τεχνικών κρυπτογράφησης και ισχυρής ταυτοποίησης.
Είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια των δεδομένων σας και παίρνουμε τα
απαραίτητα Back ups σε σταθερούς χρόνους.
Ακόμη περισσότερο για την ασφάλειά σας και για να είστε βέβαιοι ότι όλα

Η σουίτα εφαρμογών E-ON

γίνονται σωστά, όλες οι κινήσεις και οι προσβάσεις στα συστήματά μας

RIX Business, Financials &

καταγράφονται και είναι διαθέσιμες στους διαχειριστές σας.

CRM, ανήκει στην οικογένεια
“cloud” εφαρμογών SaaS
της E-ON INTEGRATION
με τη διακριτική ονομασία

eon•demand
E-ON INTEGRATION Α.Ε.
Γούναρη 3, 153 43 Αγία Παρασκευή
Τηλ: 210 60 18 700, Fax: 210 60 18 709
E-mail: prelations@e-on.gr, Web: www.eon-demand.gr
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