ΖerOne ERP: το σύγχρονο ERP είναι ασφαλές, ταχύτατο
και ευέλικτο
Κάθε επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί οφείλει να επενδύσει πάνω σε
ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ netweek

netweek: Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κύρια
χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου συστήματος ERP;
Γιώργος Λεβεντέλης: Ένα σύστημα ERP οφείλει να προσαρμόζεται στις ανάγκες της επιχείρησης και να εξελίσσεται, υποστηρίζοντας
σε πραγματικό χρόνο και με έναν ολοκληρωμένο τρόπο τη διαχείριση των περισσότερων,
αν όχι όλων, επιχειρηματικών διαδικασιών
μιας επιχείρησης.
Χρειάζεται να αξιοποιεί το cloud, ώστε να
κρατάει σε χαμηλά επίπεδα το κόστος του
ΕRP, απαλλάσσοντας τη Διεύθυνση Πληροφορικής από την ανάγκη εγκατάστασής του
σε κάθε θέση εργασίας. Επιπλέον, θα πρέπει
η ανανέωση των εκδόσεων και το back-up
του συστήματος να γίνεται αυτόματα, χωρίς
επιπρόσθετες ενέργειες. Τέλος, το σύστημα
ΕRP πρέπει να είναι ευέλικτο και να διατίθεται σε όλους τους εργαζόμενους από παντού,
ενισχύοντας, έτσι, την παραγωγικότητά τους.
nw: Tι προσφέρει το ZerOne ERP σε μια επιχείρηση σήμερα,
Γ. Λεβεντέλης: Το ZerOne ERP διαθέτει τα
εξής χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν
και του δίνουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα: • Υψηλή ταχύτητα. Αυτή οφείλεται στο ότι το ZerOne ERP βασίζεται στο
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), εξυπηρετώντας,έτσι, ταυτόχρονα χιλιάδες χρήστες, πάντα με τις ίδιες υψηλές ταχύτητες και
πάντα με τη μέγιστη ασφάλεια που προσφέρουν τα data centers της Amazon. • Είναι
αξιόπιστο και εγγυάται υψηλή ασφάλεια – σε
αυτό συμβάλει και το γεγονός ότι η βάση δε-

netweek I 27 Μαΐου 2013

Γιώργος Λεβεντέλης
ZerOne E.R.P.
Software Solutions

δομένων του προγράμματος βασίζεται στον
Microsoft SQL Server. • Είναι εξαιρετικά εύχρηστο για όλα τα στελέχη μιας επιχείρησης
(ανεξάρτητα από την εμπειρία τους σε πληροφοριακά συστήματα), ενώ απαιτείται ελάχιστος χρόνος για την εκμάθησή του. • Μπορεί να εγκατασταθεί είτε τοπικά σε server είτε
στο cloud στη μορφή υπηρεσίας Software as
a service. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν όλα τα πλεονεκτήματα του προγράμματος, μέσα από την απλή
ενοικίαση, μειώνοντας σημαντικά το κόστος
καθώς δεν χρειάζεται, πλέον, η επένδυση σε
εξοπλισμό (hardware, servers) για την υποστήριξη του συστήματος. Επιπλέον, η πρόσβαση στο ERP γίνεται από παντού (laptops,
tablets, smartphones κ.λπ.), επιτρέποντας
στους εργαζόμενους να εργαστούν από όπου
και αν βρίσκονται (από το σπίτι, κατά τη διάρκεια επαγγελματικών ταξιδιών εντός ή
εκτός Ελλάδος, σε επαγγελματικές συναντήσεις κ.λπ), απολαμβάνοντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας και εξυπηρέτησης, ανά πάσα
στιγμή. • H τεχνολογία του ZerOne ERP αναπτύσσεται πάνω από μία δεκαετία, εξασφαλίζοντας σε όσους το χρησιμοποιούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και συνεχείς
βελτιώσεις (όπως η ποιότητα των εργασιών
που προσφέρονται, η εξάλειψη των ελαττωμάτων, η μείωση του κόστους, η αύξηση των
πωλήσεων και η ποιοτικότερη διαχείριση
των σχέσεων με τους πελάτες).

ήδη, στις πληροφοριακές τους υποδομές;
Γ. Λεβεντέλης: Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, ήδη, το ZerOne ERP έχουν καταγράψει σημαντικά αποτελέσματα στον έλεγχο της παραγωγής και των εμπορικών δραστηριοτήτων τους, βελτιώνοντας τη συνολική
οργάνωση και λειτουργία τους (αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ένα κεντρικό σημείο εταιρικής πληροφόρησης, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι από παντού). Επιπλέον, ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών μειώνεται σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν, ενώ ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση μιας παραγγελίας έως την τιμολόγησή της είναι ελάχιστος (και χωρίς τα λάθη που γίνονταν πριν).
Σε κάθε περίπτωση, τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τους πελάτες μας είναι πολύ θετικά, αναγνωρίζοντας τη συμβολή μας στην
επίτευξη αρκετών από τους στόχους, τους
οποίους είχαν αρχικά θέσει. Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα παραπάνω παρέχονται με
κεντρικό άξονα το χαμηλότερο δυνατό κόστος, την ταχύτητα στην υλοποίηση, την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και το “after sales
service”, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την
εταιρεία μας. Το ZerOne ERP αποτελεί μια
ιδανική και σίγουρη επιλογή, με τους πελάτες μας να αποτελούν την εγγύηση της επιτυχίας του.

nw: Ποιο είναι το feedback που έχετε πάρει από τους πελάτες σας που έχουν εμπιστευτεί το ZerOne ERP και το χρησιμοποιούν,
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