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H Soft One Technologies ιδρύθηκε το 2002 και δραστηριοποιείται 
στην ανάπτυξη και διάθεση πρωτοποριακών προϊόντων και 
υπηρεσιών business software.

Επιδίωξή της είναι να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις
για τη µηχανογράφηση επιχειρήσεων που να ικανοποιούν 
κάθε απαίτηση λειτουργίας, να δηµιουργούν ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήµατα και να συνδράµουν ουσιαστικά στην ανάπτυξή 
τους στο σύγχρονο, σύνθετο επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

Οι άνθρωποι της SoftOne, καταξιωµένα στελέχη στο χώρο 
της πληροφορικής µε µακρόχρονη εµπειρία και εξειδικευµένη 
τεχνογνωσία, διαρκώς εξελίσσουν τα προϊόντα Soft1 για να 
είναι πάντα σύγχρονα και να ξεχωρίζουν για την καινοτοµία, 
την πληρότητα και την αποτελεσµατικότητά τους.

Στη SoftOne πιστεύουµε ότι η µηχανογράφηση µπορεί να γίνει 
σύµµαχος αλλά και εµπνευστής της επιχειρηµατικής δράσης!

Ένα παράδειγµα;
Oι λύσεις Soft1 Cloud ERP που διατίθενται µε την υπηρεσία 
Soft1 as a Service (S1aaS). Ανακαλύψτε την αξία τους!



H «ανοικτή επιχείρηση» εκµεταλλεύεται τις σηµαντικές δυνατότητες που
προσφέρει σήµερα το cloud και το µοντέλο Software as a Service
(SaaS), η πλέον σύγχρονη εξέλιξη στη λειτουργία των ERP συστηµάτων που 
δηµιουργεί νέες προοπτικές για επιχειρησιακή καινοτοµία και ανάπτυξη.

H συνδροµητική υπηρεσία S1aaS (Soft1 as a Service) είναι η πληρέστερη λύση 
για τη λειτουργία της µηχανογράφησης στο cloud και προσφέρει σηµαντικά οφέλη, 
όπως:

          • χαµηλή αρχική επένδυση
          • σταδιακές πληρωµές (µοντέλο «pay as you go»)
          • πρόσβαση σε δεδοµένα από παντού
          • αύξηση παραγωγικότητας
          • µείωση λειτουργικών δαπανών
          • αποδοτικότερες business διαδικασίες
 
Με την υπηρεσία S1aaS, έχετε τώρα τη δυνατότητα να αποκτήσετε ένα σύγχρονο
µοντέλο µηχανογράφησης που υποστηρίζει αποτελεσµατικά κάθε ανάγκη της
επιχείρησής σας!

Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους 
δρόµους ανάπτυξης οφείλει να είναι «ανοικτή». Να προσεγγίζει µε καινοτόµο 
τρόπο νέες και ευρύτερες αγορές, να προσαρµόζεται γρήγορα στις ανάγκες της 
αγοράς, να λειτουργεί χωρίς περιορισµούς.

Η «ανοικτή επιχείρηση» χρησιµοποιεί σύγχρονο λογισµικό µηχανογράφησης 
που δηµιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και επιτρέπει την:

          • πρόσβαση σε δεδοµένα της επιχείρησης από παντού
          • εύκολη προσαρµογή λειτουργιών
          • αυτοµατοποίηση διαδικασιών
          • πλήρη διασύνδεση µε άλλα συστήµατα και εφαρµογές

Για την «ανοικτή επιχείρηση» και µηχανογράφηση µε ουσιαστικά οφέλη και 
πλεονεκτήµατα, η SoftOne προτείνει µια ολοκληρωµένη σειρά από πρωτοποριακά 
προϊόντα και εφαρµογές που δηµιουργούν αξία και business αποτελέσµατα.

Ανάµεσά τους, οι λύσεις Soft1 Cloud ERP που διατίθενται µε την υπηρεσία 
Soft1 as a Service (S1aaS).
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Η συνδροµητική υπηρεσία S1aaS λειτουργεί στα υπερσύγχρονα data centers της 
Microsoft και αξιοποιεί µε τον καλύτερο τρόπο τα τεχνολογικά πλεονεκτήµατα της 
cloud πλατφόρµας Windows Azure.

Με απλή πρόσβαση µέσω internet και χωρίς την ανάγκη για πρόσθετες υποδοµές, 
µπορείτε τώρα να αξιοποιήσετε το λογισµικό Soft1 τη στιγµή που το χρειάζεστε, 
χωρίς χρονικούς ή γεωγραφικούς περιορισµούς. Εύκολα, αξιόπιστα και µε 
απόλυτη ασφάλεια για τα δεδοµένα σας!  

Και επιπλέον, µε συνολική ευθύνη λειτουργίας και πρόσθετα οφέλη από τη 
SoftOne! Γιατί η συνδροµή της υπηρεσίας, εκτός από το λογισµικό και τις 
υποδοµές εξοπλισµού, περιλαµβάνει επίσης:
   
          • τις νέες εκδόσεις λογισµικού Soft1
          • λειτουργία υπηρεσίας 24 x 7
          • διαχείριση Βάσης Δεδοµένων
          • δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backups)

…και µε προδιαγραφές SLA (Service Level Agreement) που εγγυώνται επίπεδα 
διαθεσιµότητας 99,5%.

Η νέα έκδοση λογισµικού Soft1 Open Enterprise περιλαµβάνει τρεις (3) 
εµπορικούς συνδυασµούς Soft1 Cloud ERP που διατίθενται για λειτουργία στο 
cloud µε την υπηρεσία S1aaS. 

          • Prime
          • ValuePlus
          • Global 

Επιπλέον, οι σειρές εφαρµογών Soft1 100 / 300 / ERP & MySoft1 της έκδοσης Soft1 
2012 Edition µπορούν να αναβαθµιστούν στη νέα έκδοση Soft1 Open Enterprise και 
να λειτουργήσουν στο cloud µε την προσθήκη της συνδροµητικής ενότητας Soft1 Cloud 
Module. 

Όλοι οι συνδυασµοί της έκδοσης Soft1 Open Enterprise υποστηρίζουν πλήρως τη 
λειτουργία των Soft1 Web & Mobile εφαρµογών, που παρέχουν τη δυνατότητα στις 
επιχειρήσεις να :

          • ανταποκρίνονται πιο άµεσα σε ανάγκες πελατών
          • εκµεταλλεύονται real-time πληροφορίες 
          • εφαρµόζουν πιο αποδοτικές business διαδικασίες

Η ολοκληρωµένη business
λύση, στις καλύτερες
cloud υποδοµές

...για τις πραγµατικές
ανάγκες της επιχείρησης

Λειτουργεί στα

υπερσύγχρονα

data centers

της Microsoft µε

απόλυτη ασφάλεια,

αξιοπιστία και

υψηλή

διαθεσιµότητα.

Εµπορικοί συνδυασµοί Cloud ERP
Prime ValuePlus Global

Ιδιαίτερα σηµαντικά οφέλη προκύπτουν από την υπηρεσία S1aaS για επιχειρήσεις που διαθέτουν 
υποκαταστήµατα ή θυγατρικές σε Ελλάδα & εξωτερικό, απασχολούν σηµαντικό αριθµό στελεχών εκτός 
γραφείου και πέραν των συµβατικών ωραρίων εργασίας, έχουν διευρυµένο δίκτυο συνεργατών ή ασκούν 
εποχική δραστηριότητα.

Περιλαµβάνει τη βασική
λειτουργικότητα στις ενότητες:

Διαχείριση Αποθήκης
Εµπορική Δραστηριότητα 
Λογιστικές Ενότητες 
Χρηµοτοοικονοµική Διαχείριση
Reporting Tools

Περιλαµβάνει διευρυµένη
λειτουργικότητα στις ενότητες:

Διαχείριση Αποθήκης
Εµπορική Δραστηριότητα 
Λογιστικές Ενότητες
Χρηµοτοοικονοµική Διαχείριση
Reporting Tools
Customization Tools 
CRM 

Περιλαµβάνει πλήρη
λειτουργικότητα στις ενότητες:

Διαχείριση Αποθήκης
Εµπορική Δραστηριότητα 
Λογιστικές Ενότητες 
Xρηµοτοοικονοµική Διαχείριση
Reporting Tools 
Customization Tools 
CRM
Παραγωγή
Διεθνείς Συναλλαγές
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Η υπηρεσία S1aaS δηµιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και ενισχύει την 
αναπτυξιακή προοπτική κάθε επιχείρησης.

Οι ειδικές cloud τεχνολογίες της SoftOne διευρύνουν τις δυνατότητες της 
πλατφόρµας Microsoft Windows Azure και διασφαλίζουν ακόµη περισσότερο την 
απρόσκοπτη λειτουργία του λογισµικού Soft1 στο cloud.  

Το προηγµένο σύστηµα ελέγχου και διαχείρισης Soft1 Azure Hypervisor 
αυτοµατοποιεί πλήρως τις λειτουργίες της υπηρεσίας, αποκλείοντας το 
ανθρώπινο λάθος που θα µπορούσε να επηρεάσει τις εργασίες της επιχείρησης, 
και σας προσφέρει:

          • δυναµική κατανοµή φορτίων (load balancing)
          • ευέλικτη χρήση πόρων Azure (resource elasticity)
          • εγκατάσταση νέων εκδόσεων λογισµικού (versioning control)
          • ασφαλής πρόσβαση χρηστών (secure access)
          • end-to-end έλεγχος λειτουργίας (health monitoring)
          • µετάβαση από on-premise σε cloud λειτουργία (cloud transition)

Με τη συνδροµητική υπηρεσία S1aaS, κάθε επιχείρηση έχει τώρα τη δυνατότητα: 

           • να µειώσει σηµαντικά το κόστος λειτουργίας της µηχανογράφησής της
           • να αποκτήσει µια σύγχρονη λύση µε χαµηλό και προβλέψιµο κόστος 
           • να λειτουργεί τη µηχανογράφηση µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες που θα υπάρχουν κάθε φορά
           •  να επικεντρωθεί σε εργασίες µε πραγµατική business αξία
           • να εκµεταλλεύεται τη διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας χωρίς πρόσθετες επενδύσεις

Δηµιουργήστε
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα

Με προστιθέµενη
αξία από τη SoftOne!
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 ...και συνεχίστε δυναµικά το ταξίδι της επιχείρησής σας!
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 ...και συνεχίστε δυναµικά το ταξίδι της επιχείρησής σας!



Για να φτάσεις ψηλά,
στοχεύεις ψηλότερα 

               

cloud
ERP

ΑΘΗΝΑ: Ακτή Ποσειδώνος 6, 176 74 Καλλιθέα Αττικής, Τ: +30 211 10 22222, F: +30 210 9484094
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ι. Τσαλουχίδη 4, 542 48 Θεσσαλονίκη, Τ: +30 2310 334644, F: +30 2310 334639
e: info@softone.gr, www.softone.gr

H Soft One Technologies ιδρύθηκε το 2002 και δραστηριοποιείται 
στην ανάπτυξη και διάθεση πρωτοποριακών προϊόντων και 
υπηρεσιών business software.

Επιδίωξή της είναι να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις
για τη µηχανογράφηση επιχειρήσεων που να ικανοποιούν 
κάθε απαίτηση λειτουργίας, να δηµιουργούν ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήµατα και να συνδράµουν ουσιαστικά στην ανάπτυξή 
τους στο σύγχρονο, σύνθετο επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

Οι άνθρωποι της SoftOne, καταξιωµένα στελέχη στο χώρο 
της πληροφορικής µε µακρόχρονη εµπειρία και εξειδικευµένη 
τεχνογνωσία, διαρκώς εξελίσσουν τα προϊόντα Soft1 για να 
είναι πάντα σύγχρονα και να ξεχωρίζουν για την καινοτοµία, 
την πληρότητα και την αποτελεσµατικότητά τους.

Στη SoftOne πιστεύουµε ότι η µηχανογράφηση µπορεί να γίνει 
σύµµαχος αλλά και εµπνευστής της επιχειρηµατικής δράσης!

Ένα παράδειγµα;
Oι λύσεις Soft1 Cloud ERP που διατίθενται µε την υπηρεσία 
Soft1 as a Service (S1aaS). Ανακαλύψτε την αξία τους!




