
  Soft1 Open Enterprise Edition 

     Αναβαθμίζηε ηιρ λειηοςπγίερ ηηρ επισείπηζήρ ζαρ! 



Η έθδνζε Soft1 Open Enterprise απνηειεί ηε λέα γεληά ινγηζκηθνύ Soft1 θαη απεπζύλεηαη ζε θάζε 

ζύγρξνλε “ανοικηή επισείπηζη”, αλεμάξηεηα από κέγεζνο ή θιάδν δξαζηεξηόηεηαο.   

  

Η λέα έθδνζε δηεπξύλεη αθόκε πεξηζζόηεξν ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ινγηζκηθνύ Soft1 γηα ιεηηνπξγία ζην 

cloud θαη αμηνπνίεζε ηνπ mobility, επηηξέπνληαο ηε δηακόξθσζε business ιύζεσλ πνπ δεκηνπξγνύλ 

νπζηαζηηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ επηρείξεζε. 

  

Τν Soft1 Open Enterprise πεξηιακβάλεη εηδηθέο ηερλνινγίεο, αιιά θαη λέεο  web & mobile εθαπμογέρ 

πνπ επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή θαη αμηόπηζηε πξόζβαζε ζε δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο από παληνύ.  

 

Εύκολα, οικονομικά και σωπίρ πεπιοπιζμούρ!  
 

Έηζη, ηθαλνπνηνύλ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα πην απνδνηηθέο 

business δηαδηθαζίεο θαη απηνκαηνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο. 

  

Οη δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε λέα έθδνζε είλαη άμεζα αξιοποιήζιμερ ζε κεραλνγξαθηθέο 

εγθαηαζηάζεηο Soft1, αλεμάξηεηα από ην κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Είηε πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε πνπ 

ιεηηνπξγεί ηνπηθά, είηε πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε πνπ ιεηηνπξγεί ζην cloud, νη ιεηηνπξγίεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Soft1 Open Enterprise κπνξνύλ λα ελεξγνπνηεζνύλ κε εύκολη παπαμεηποποίηζη 

θαη σωπίρ ηιρ ηεσνικέρ πολςπλοκόηηηερ ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ αθνινπζνύλ άιιεο ιύζεηο 

κεραλνγξάθεζεο. 

Τι είναι ηο  

Soft1 Open Enterprise Edition; 

Για μια ανοικηή επισείπηζη! 



v Αξιοποιείζηε ππωηοποπιακέρ ηεσνολογίερ! 

 
Η λέα έθδνζε Soft1 Open Enterprise αμηνπνηεί εηδηθέο, 

θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο πνπ ελζσκαηώλνληαη ζην 

κεραληζκό  Soft1 Open Enterprise Engine. Οη 

ηερλνινγίεο απηέο επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή θαη αμηόπηζηε 

ιεηηνπξγία ησλ Soft1 web & mobile εθαπμογών, ζε κηα 

πξσηνπνξηαθή πινπνίεζε πνπ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά 

νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε. 

 

 

 

 
 

 

Soft1 Mobility Platform 
Η ηερλνινγηθή απηή πιαηθόξκα επηηξέπεη ηε δνκεκέλε 

αλάπηπμε web & mobile εθαξκνγώλ πνπ είλαη πιήξσο 

εληαγκέλεο ζηελ θεληξηθή κεραλνγξάθεζε Soft1. Επίζεο, 

πεξηιακβάλεη έλα εληαίν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγώλ γηα αζθαιή 

δηαθίλεζε δεδνκέλσλ, θεληξηθό θαζνξηζκό δηθαησκάησλ 

πξόζβαζεο θιπ. 

 

Soft1 Web Services 
Τν πεξηβάιινλ ησλ Soft1 Web Services επηηξέπεη ηε 

δηαζύλδεζε άιισλ εθαξκνγώλ κε ην θεληξηθό ινγηζκηθό 

Soft1 κέζα από έλα δνκεκέλν, ειεγρόκελν, αμηόπηζην 

επίπεδν επηθνηλσλίαο.  

Μαδί κε ηνλ κεραληζκό Soft1 Open Enterprise Engine δηαηίζεληαη γηα 

ΔΩΡΕΑΝ ρξήζε νη mobile εθαξκνγέο Soft1 QuickView θαη Soft1 

MyPortal, ε web εθαξκνγή Soft1 Web Report γηα 5 ρξήζηεο.όπσο 

επίζεο και ε cloud ππεξεζία myCustomer γηα 50 πειάηεο. 

Soft1 Cloud Mobilizer 
Πξόθεηηαη γηα κηα πξσηνπνξηαθή ηερλνινγία πνπ 

ιεηηνπξγεί ζηηο cloud ππνδνκέο Microsoft Windows 

Azure θαη επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε ζε ππαγμαηικό 

σπόνο ησλ δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο κε ρξήζε ησλ  

web & mobile εθαξκνγώλ ηεο SoftOne. Αθνξά 

απνθιεηζηηθά ζε εγθαηαζηάζεηο Soft1 πνπ ιεηηνπξγνύλ 

ηνπηθά (on-premise). Με ηε ηερλνινγία απηή, νη web & 

mobile εθαξκνγέο ηεο SoftOne κπνξνύλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ άκεζα, θπξηνιεθηηθά κε ην πάηεκα ελόο 

θνπκπηνύ! Φσξίο αλάγθε γηα πξόζζεην εμνπιηζκό, 

ρσξίο απαηηήζεηο γηα ζπγρξνληζκνύο δεδνκέλσλ, ρσξίο 

ηερληθέο πνιππινθόηεηεο! Οηθνλνκηθά, αμηόπηζηα θαη κε 

απόιπηε αζθάιεηα! 

Τι πεπιλαμβάνει ηο Soft1 Open Enterprise Engine; 



Εθαπμόζηε πιο αποδοηικέρ business διαδικαζίερ! 

Ποιες είναι οι Soft1 Web εφαρμογέσ; 

Οη αλάγθεο πνπ έρνπλ νη ζύγρξνλεο επηρεηξήζεηο γηα εθαξκνγή ησλ πιένλ απνδνηηθώλ business 

δηαδηθαζηώλ, επηβάιινπλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ηελ αμηνπνίεζε ιύζεσλ «επισειπηζιακήρ 

θοπηηόηηηαρ» πνπ ζα ηθαλνπνηνύλ όιεο ηηο απαηηήζεηο εξγαζίαο εθηόο γξαθείνπ. Οη web & mobile 

εθαξκνγέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε λέα έθδνζε Soft1 Open Enterprise  ππνζηεξίδνπλ κε ηνλ 

θαιύηεξν ηξόπν ηελ αλάγθε απηή. 

 

Οη λέεο web εθαξκνγέο ιεηηνπξγνύλ κε ρξήζε νπνηνπδήπνηε browser θαη πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα 

πξόζβαζεο εμσηεξηθώλ ρξεζηώλ ζηελ θεληξηθή κεραλνγξάθεζε Soft1 ηεο επηρείξεζεο, κέζα από 

έλα αζθαλέρ, αξιόπιζηο και πλήπωρ ελεγσόμενο πεπιβάλλον.  

Soft1 Web360 

 
Με δπλαηόηεηα αζθαινύο θαη αμηόπηζηεο web ιεηηνπξγίαο 

ησλ πεξηζζόηεξσλ ελνηήησλ ηεο θεληξηθήο 

µεραλνγξάθεζεο, ε εθαξµνγή απνηειεί έλα ελαιιαθηηθό 

user interface ηνπ ινγηζµηθνύ Soft1 πνπ εληζρύεη ηελ 

επειημία ρξήζεο θαη ηελ αµεζόηεηα πξόζβαζεο ζε 

θξίζηµνπο πιεξνθνξηαθνύο πόξνπο ηεο επηρείξεζεο. 

Soft1 Web Report 

 
Με δπλαηόηεηα πξνβνιήο όισλ ησλ δηαζέζηµσλ 

εθηππώζεσλ ηεο θεληξηθήο κεραλνγξάθεζεο Soft1, ε 

εθαξκνγή µπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεµαληηθό εξγαιείν 

άµεζεο ελεκέξσζεο θαη πιεξνθόξεζεο γηα ηα ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο.   

Δηαηίζεηαη ΔΩΡΕΑΝ κε ηελ έθδνζε Soft1 Open Enterprise Edition  

γηα έσο 5 ρξήζηεο.  



Λύζειρ ζηην αισμή ηηρ ηεσνολογίαρ! 

Ιςχυροποιείςτε τισ ςχέςεισ με τουσ ςυνεργάτεσ ςασ!  

Οη web & mobile εθαξκνγέο πνπ δηαηίζεληαη κε ηελ έθδνζε Soft1 Open Enterprise Edition 

πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο λέεο δπλαηόηεηεο. Τώξα, ηα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο, ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, 

όπνπ θη αλ βξίζθνληαη, έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο όια ηα δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη 

γηα ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ηνπο.  

 

Πξόθεηηαη γηα λύζειρ ζηην αισμή ηηρ ηεσνολογίαρ πνπ επηηξέπνπλ ηελ αποηελεζμαηικόηεπη 

οπγάνωζη ησλ ιεηηνπξγηώλ κηαο επηρείξεζεο.  

Soft1 B2B 

 
Η εθαξκνγή απεπζύλεηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ επηζπµνύλ λα 

απηνκαηνπνηήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζπλεξγαζίαο µε επηρεηξήζεηο / 

πειάηεο ηνπο,  δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηόηεηα λα έρνπλ εηδηθή 

πξόζβαζε ζηε κεραλνγξάθεζεο Soft1, έηζη ώζηε: 

 

• λα δηαρεηξηζηνύλ ηηο ελεξγέο παξαγγειίεο ηνπο 

• λα θαηαρσξήζνπλ λέεο παξαγγειίεο          

• λα έρνπλ πιεξνθόξεζε γηα ηελ νηθνλνµηθή θαξηέια ηνπο, 

ζηαηηζηηθά εηδώλ,  ηηκνθαηαιόγνπο θιπ. 

Soft1 myCustomer 

 
Οη επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην ινγηζκηθό Soft1 Open 

Enterprise κπνξνύλ ηώξα κε ηελ ππεξεζία myCustomer λα 

ηζρπξνπνηήζνπλ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο θαη λα 

πξνζθέξνπλ λέεο ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο ζηνπο πειάηεο ηνπο 

όπσο: 

 
• Ελεκέξσζε κε email θάζε θνξά πνπ εθδίδεηαη έλα   παξαζηαηηθό πνπ ηνπο αθνξά 

• Πξόζβαζε ζε εηδηθό portal γηα πξνβνιή όισλ ησλ  παξαζηαηηθώλ ηνπο 

• Αλαιπηηθή παξαθνινύζεζε ηνπ ζηαδίνπ εθηέιεζεο ησλ  παξαγγειηώλ ηνπο      

• Ελεκέξσζε γηα ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο θαξηέιαο ηνπο 

• Πξνβνιή ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηηο αγνξέο ηνπο 

• Πξόζβαζε ζε ηηκνθαηαιόγνπο 

Δηαηίζεηαη ΔΩΡΕΑΝ κε ηελ έθδνζε Soft1 Open Enterprise Edition  

γηα έσο 50 πειάηεο.  



Αλλάξηε ηον ηπόπο πος κάνεηε ηη δοςλειά ζαρ! 

Ποιες είναι οι Soft1 mobile εφαρμογέσ; 

Οη λέεο mobile εθαπμογέρ ηεο SoftOne απεπζύλνληαη ζε θάζε επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα δώζεη ηε 

δπλαηόηεηα ζηα ζηειέρε ηεο γηα αζθαιή θαη αμηόπηζηε πξόζβαζε ζε δεδνκέλα ηεο κεραλνγξάθεζεο Soft1, 

αθόκε θαη όηαλ βξίζθνληαη καθξηά από ην γξαθείν ηνπο. Οη εθαξκνγέο ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα ζε πεξηβάιινλ 

Android και iOS, ελώ ζύληνκα ζα είλαη δηαζέζηκεο θαη ζε άιιεο  δηαδεδνκέλεο  πιαηθόξκεο. 

Soft1 mobile CRM 
Με ηελ εθαξκνγή Soft1 mCRM ηα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο έρνπλ 

ζηε δηάζεζή ηνπο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, όπνπ θη αλ βξίζθνληαη, 

όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηηο θαζεκεξηλέο 

εξγαζίεο θαη επαθέο κε ηνπο πειάηεο ηνπο, επηηξέπνληαο ζηνπο 

ρξήζηεο κέζσ ησλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ ηνπο: 
 
• λα αμηνπνηνύλ άκεζα πιεξνθνξίεο 

• λα δηαρεηξίδνληαη λέεο επθαηξίεο πώιεζεο 

• λα δηεθπεξαηώλνπλ παξαγγειίεο θαη εηζπξάμεηο 

• λα ηθαλνπνηνύλ αηηήκαηα πειαηώλ. 

Soft1 QuickView 
Η εθαξκνγή δίλεη άκεζα θαη ζπλνπηηθά ηελ νηθνλνκηθή εηθόλα 

κηαο επηρείξεζεο, κε παξνπζίαζε κεγεζώλ όπσο: Έζοδα: 

Μηθηό θέξδνο, Πσιήζεηο, Κόζηνο Πσιεζέλησλ θιπ. Έξοδα: 

Αγνξέο, Υπεξεζίεο, Μηζζνδνζία θιπ. Απαιηήζειρ: Υπόινηπα 

Πειαηώλ / Φξεσζηώλ, Αμηόγξαθα Εηζπξαθηέα Υποσπεώζειρ: 

Υπόινηπα Πξνκεζεπηώλ / Πηζησηώλ, Αμηόγξαθα Πιεξσηέα, 

Δάλεηα θιπ. Ταμείο: Μεηξεηά, Πηζησηηθέο Κάξηεο, Λνγαξηαζκνί 

Καηαζέζεσλ / Εγγπήζεσλ θιπ. 

Soft1 MyPortal 
Η εθαξκνγή εκθαλίδεη ηα ελεξγά data gadgets πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί ζην Soft1 Portal ηεο θεληξηθήο κεραλνγξάθεζεο, έηζη 

ώζηε νη ρξήζηεο λα έρνπλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν πιεξνθνξίεο γηα 

ζέκαηα εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο (όπσο π.ρ. αλνηρηέο ππνζέζεηο 

πειαηώλ, εηζεξρόκελα emails, αμία πσιήζεσλ αλά θαηεγνξία 

εηδώλ θαη ρξνληθή πεξίνδν, top -10 πσιήζεηο εηδώλ ή πειαηώλ 

θιπ.). 

Δηαηίζεηαη ΔΩΡΕΑΝ κε ηελ έθδνζε Soft1 Open Enterprise Edition.  

Δηαηίζεηαη ΔΩΡΕΑΝ κε ηελ έθδνζε Soft1 Open Enterprise Edition.  



Δεκηνπξγήζηε αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα! 

Η εμαηξεηηθή ιεηηνπξγηθή πιεξόηεηα ηεο λέαο γεληάο 

ινγηζκηθνύ Soft1 Open Enterprise Edition είλαη ζε ζέζε λα 

δεκηνπξγήζεη ανηαγωνιζηικά πλεονεκηήμαηα θαη λα 

ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά θάζε επηρεηξεζηαθό κνληέιν 

ιεηηνπξγίαο, παξέρνληαο ηε δπλαηόηεηα δηακόξθσζεο κηαο 

ζύγρξνλεο κεραλνγξάθεζεο κε νπζηαζηηθά νθέιε θαη 

πιενλεθηήκαηα γηα ηελ επηρείξεζε. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Κάζε επηρείξεζε κπνξεί ηώξα λα επηηύρεη:  

• ζεκαληηθή μείωζη λειηοςπγικού κόζηοςρ 

• αςηομαηοποίηζη και απλοποίηζη διαδικαζιών 

• πλήπη διαζύνδεζη κε άιια ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο 

• εύκολη πποζαπμογή λειηοςπγικόηηηαρ ζηηο λέεο 

πξνθιήζεηο ηεο αγνξάο 

 

αιιά θαη λα εληζρύζεη ζεκαληηθά: 

 

• ηελ παπαγωγικόηηηα ησλ ζηειερώλ ηεο 

• ηελ αποδοηικόηηηα ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο 

• ηελ ποιόηηηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 

• ην βαθμό ικανοποίηζηρ ησλ πειαηώλ ηεο 

Ποια είναι ηα ζημανηικόηεπα οφέλη για ηην επισείπηζη; 



H Soft One Technologies ηδξύζεθε ην 2002 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε 

θαη δηάζεζε πξσηνπνξηαθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ business software.  

 

Επηδίσμε ηεο είλαη λα πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ιύζεηο γηα ηε κεραλνγξάθεζε 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ηθαλνπνηνύλ θάζε απαίηεζε ιεηηνπξγίαο, ζα δεκηνπξγνύλ 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ζα ζπλδξάκνπλ νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμέ 

ηνπο ζην ζύγρξνλν, ζύλζεην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ.  

 

Οη άλζξσπνη ηεο SoftOne, θαηαμησκέλα ζηειέρε ζην ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο κε 

καθξόρξνλε εκπεηξία θαη εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία, δηαξθώο εμειίζζνπλ ηα 

πξντόληα Soft1 γηα λα είλαη πάληα ζύγρξνλα θαη λα μερσξίδνπλ γηα ηελ 

θαηλνηνκία, ηελ πιεξόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο.  

 

Σηε SoftOne πηζηεύνπκε όηη ε κεραλνγξάθεζε κπνξεή λα γίλεη ζύκκαρνο αιιά 

θαη εκπλεπζηήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο!  

 

Έλα παξάδεηγκα; 

Η λέα έθδνζε ινγηζκηθνύ Soft1 Open Enterprise Edition.  

Αλαθαιύςηε ηελ αμία ηεο!  

 

www.softone.gr 


