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Softecon Enterprise – Από ηελ Ιδέα ζηελ Πξάμε 

Η Softecon Enterprise έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο  60 

εγθαηαζηάζεηο Oracle JD Edwards ζε Διιάδα, Κχπξν, 

Ρνπκαλία, Βνπιγαξία θαη Οπθξαλία.                                      

Η εηαηξία πινπνηεί επηρεηξεζηαθέο ιχζεηο κέζα ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκέλν ρξφλν, κε ρακειφ θφζηνο, ρσξίο 

κεηέπεηηα εθπιήμεηο ζηνπο πειάηεο.                                        

Μέζα απφ ηα κνληέια (Oracle Accelerators), πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη αλά θάζεηε αγνξά, κεηψλεη εληππσζηαθά ην 

ρξφλν πινπνίεζεο.                                                                

Με Business Intelligence εξγαιεία δηαρεηξίδεηαη ζε αλαιπηηθφ 

επίπεδν, ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, πξνζθέξνληαο 

κεηξήζηκε σθέιεηα. 
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Λνγηζκηθφ ζρεδηαζκέλν κε 

βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

θιάδνπ ζαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπειημία ζεκαίλεη επηινγέο. Δμάιινπ, ε επηρείξεζε πξέπεη λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ ηεο. Πξέπεη λα έρεη 

ην πξνβάδηζκα ζηηο ηάζεηο ηεο λέαο ηερλνινγίαο θαη ζηα 

κεηαβαιιφκελα επηρεηξεζηαθά κνληέια. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ηελ Oracle, ε νπνία πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο απφ κία 

πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

Οξηζκέλεο εηαηξείεο ινγηζκηθνχ αληηκεησπίδνπλ ηηο θαηαζηάζεηο κνλνδηάζηαηα. 

Η νπηηθή ηνπο γσλία είλαη πεξηνξηζκέλε θαη απηή ηε ζεψξεζε ηελ επηβάιινπλ θαη 

ζηνπο πειάηεο ηνπο, παξνπζηάδνληαο κηα άθακπηε πξνζέγγηζε ηεο ηερλνινγίαο. 

Ωζηφζν, νη γεληθεχζεηο ζρεηηθά κε ηα έζνδα θαη ην κέγεζνο ησλ εηαηξεηψλ δελ 

κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ κε αθξίβεηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πειάηεο 

δηεμάγνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ, ηαπηφρξνλα, αδπλαηνχλ 

λα παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ 

ιχζεσλ. Αληίζεηα, ε Oracle απνθνκίδεη γλψζεηο απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ 

ζέηνπλ νη πειάηεο ηεο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο ινγηζκηθνχ, απφ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν πινπνηνχλ ην ινγηζκηθφ ηεο, θαζψο θαη απφ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην ινγηζκηθφ κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ.Σνλ 

θχξην ιφγν ζρεηηθά κε ηε ιχζε JD Edwards EnterpriseOne ηεο Oracle θαη ηε 

ζπκβνιή ηνπ εηδηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο ζηηο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

πειαηψλ ηεο ηνλ έρνπλ, θπζηθά, νη ίδηνη νη πειάηεο ηεο. 
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                                                           JD Edwards EnterpriseOne: 

                                                Η Σσζηή Λύζε γηα ηνπο Σσζηνύο Λόγνπο 

 

Μεγάλο εύρος και βάθος 

λειτοσργικότητας 

Η Oracle μποπεί να ζαρ 

βοηθήζει να ενοποιήζεηε 

όλοςρ ηοςρ ηομείρ ηηρ 

επισείπηζήρ ζαρ -όπωρ είναι η 

διασείπιζη ηων πελαηειακών 

ζσέζεων, η διασείπιζη ηων 

παγίων ηηρ επισείπηζηρ, ο 

ζσεδιαζμόρ ηων 

επισειπηζιακών πόπων, η 

διασείπιζη ηηρ εθοδιαζηικήρ 

αλςζίδαρ και η διασείπιζη ηων 

ζσέζεων με ηοςρ 

ππομηθεςηέρ. Επίζηρ, παπέσει 

επγαλεία διασείπιζηρ ηων 

επισειπηζιακών πληποθοπιών 

και ηηρ απόδοζηρ, ηα οποία θα 

ζαρ βοηθήζοςν να μεηπήζεηε 

ηην αξία πος πποζδίδοςν οι 

λύζειρ ηηρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επελδύνληαο ζε ινγηζκηθό 

Οη πειάηεο ηνπ JD Edwards 

EnterpriseOne αληηκεησπίδνπλ ην 

ινγηζκηθφ σο επέλδπζε θαη φρη σο 

εθάπαμ θφζηνο. Θέινπλ ην 

ινγηζκηθφ πνπ απνθηνχλ ζήκεξα, 

λα κπνξεί κειινληηθά λα απνθέξεη 

θέξδε. Η ιχζε JD Edwards 

EnterpriseOne πξνζθέξεη ζηνπο 

πειάηεο κηα επέιηθηε, ελνπνηεκέλε 

αξρηηεθηνληθή πνπ κεηψλεη ην 

θφζηνο ηδηνθηεζίαο. 

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ε ιχζε 

JD Edwards EnterpriseOne απαηηεί 

ιηγφηεξνπο πφξνπο θαη ιηγφηεξν ρξφλν. 

Σν ινγηζκηθφ απνηειείηαη απφ αλεμάξηεηα 

ππνζπζηήκαηα, επηηξέπνληαο ηελ 

πινπνίεζε κφλν ησλ ιχζεσλ πνπ είλαη 

πξαγκαηηθά απαξαίηεηεο. Δπηπιένλ, 

παξέρεη ιεηηνπξγίεο γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

θιάδνπο, ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη λα 

αλαπηχζζνληαη πξνζαξκνζκέλεο ιχζεηο 

ή λα γίλνληαη επελδχζεηο ζε κεγάιν 

αξηζκφ πξντφλησλ άιισλ πξνκεζεπηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

Υινπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνύ 

Οη εηαηξείεο κε πεπεξαζκέλνπο πφξνπο 

πιεξνθνξηθήο θαη αληαγσληζηηθέο 

επηρεηξεζηαθέο πξνηεξαηφηεηεο, επηδεηνχλ 

κηα ιχζε ηελ νπνία ζα κπνξνχλ λα 

πινπνηήζνπλ γξήγνξα θαη λα ηελ 

εθαξκφζνπλ ζηηο δηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο 

ρσξίο ζεκαληηθέο πξνζαξκνγέο. Με άιια 

ιφγηα,  επηδεηνχλ κηα ιχζε, ε νπνία ζα 

ηνπο παξέρεη πεξηζζφηεξεο επηινγέο κε 

κηθξφηεξν θφζηνο. 

Σν ινγηζκηθφ JD Edwards EnterpriseOne 

επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο λα σθειεζνχλ 

απφ ηε ιχζε ηαρχηεξα, παξέρνληαο κηα 

νκνηφκνξθε ππνδνκή θαη 

πξνελζσκαησκέλεο εθαξκνγέο, 

middleware θαη βάζε δεδνκέλσλ. Με 

απιά ιφγηα, έρεη κηθξφηεξεο απαηηήζεηο 

πινπνίεζεο θαηζπληήξεζεο. Δπίζεο, 

παξέρεη έλα γξαθηθφ εξγαιείν 

κνληεινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, ψζηε 

λα κπνξείηε λα πξνζαξκφζεηε ηε ιχζε 

ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο 

ζαο - πξηλ θαη κεηά ηελ πινπνίεζε. Δζείο 

απιψο αιιάδεηε ηε ξνή ηεο εξγαζίαο ζην 

εξγαιείν κνληεινπνίεζεο θαη ην ζχζηεκα 

πξαγκαηνπνηεί απηφκαηα ηηο απαξαίηεηεο 

αιιαγέο ζηηο ππνθείκελεο εθαξκνγέο. 

Φξεζηκνπνηώληαο ην ινγηζκηθό 

ε κηα ηππηθή εηαηξεία πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ην JD Edwards EnterpriseOne, νη 

ππάιιεινη έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο. 

Καηέρνπλ πνιιαπιέο αξκνδηφηεηεο, νη 

νπνίεο απαηηνχλ γλψζε νιφθιεξεο ηεο 

επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Έλα άηνκν 

πνπ ππνβάιιεη πξνζθνξέο, κπνξεί 

επίζεο λα ιακβάλεη παξαγγειίεο, λα 

ειέγρεη ηα πηζησηηθά δεδνκέλα, λα 

ελεκεξψλεη ηηο πξνβιέςεηο θαη λα εγθξίλεη 

ηηκνιφγηα. 

Σν ινγηζκηθφ JD Edwards EnterpriseOne 

επηηξέπεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζαο λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο απφ 

νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε ζε νπνηνδήπνηε 

επίπεδν ιεπηνκεξεηψλ. Μία εληαία, 

ελζσκαησκέλε βάζε δεδνκέλσλ πνπ 

εμππεξεηεί νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε, 

δηαζθαιίδεη φηη έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο ηηο 

πην πξφζθαηεο πιεξνθνξίεο γηα 

παξαγγειίεο, απνζέκαηα, έξγα θαη 

εμνπιηζκφ, ψζηε λα είζηε ζε ζέζε λα 

ιακβάλεηε ηηο ζσζηέο απνθάζεηο. 
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JD Edwards EnterpriseOne:  

Σρεδηαζκέλν γηα ηα on demand πεξηβάιινληα 

 

Οη απαηηεηηθνί πειάηεο θαη νη δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελεο αγνξέο αιιάδνπλ ην 

επηρεηξείλ. Γηα λα ζπκβαδίδεη κηα 

επηρείξεζε κε ηηο απαηηήζεηο, πξέπεη λα 

απνθηήζεη απμεκέλε ηθαλφηεηα άκεζεο 

αληαπφθξηζεο - αθφκα θαη φηαλ 

πεξηθφπηνληαη ηα θφζηε θαη νη 

ιεηηνπξγηθνί πξνυπνινγηζκνί. 

Σαπηφρξνλα, ε εγγελήο αβεβαηφηεηα ηεο 

αγνξάο ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ιηγφηεξνο 

ρξφλνο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

απαξαίηεησλ πφξσλ θαη εξγαζηψλ.                            

ε απηφ ην λέν θφζκν πνπ θαζνδεγείηαη 

απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, απαηηείηαη 

κηα ηερλνινγία ε νπνία ζα βνεζήζεη ηελ 

επηρείξεζε λα πξνβιέςεη ηηο απαηηήζεηο 

θαη λα εμαιείςεη ηα πξνβιήκαηα, πξηλ θαλ 

εκθαληζηνχλ. Υξεηάδνληαη δπλαηφηεηεο 

εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα ηνλ θιάδν ζηνλ 

νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, 

πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ιεηηνπξγεί. Δπηπιένλ, ρξεηάδεηαη 

κία εληαία, νινθιεξσκέλε πεγή 

πιεξνθνξηψλ, ε νπνία ζα δψζεη ηφζν 

ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε φζν θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη 

ηε δπλαηφηεηα γηα κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, επειημία θαη 

παξαγσγηθφηεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                                                                                                                                     

Η ιχζε JD Edwards EnterpriseOne έρεη 

ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ 

επηβάιινπλ νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

Βειηηζηνπνηεί ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιεηαη εληφο ηεο επηρείξεζεο θαη 

επεθηείλεη απηή ηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Παξάιιεια, 

πξνζθέξεη απμεκέλε πξφζβαζε ζε έλα 

επξχ θάζκα πιεξνθνξηψλ πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ γηα πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο, 

γεγνλφο πνπ ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπγρξνλίζεηε ηελ εξγαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ζαο 

ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Δπηπιένλ, 

παξέρεη απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ησλ 

ελδνεηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Υηιηάδεο επηρεηξήζεηο ζε νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν δηαπίζησζαλ φηη ην JD Edwards 

EnterpriseOne παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ πξνθιήζεσλ ηεο 

αγνξάο ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Αθνινπζνχλ νξηζκέλνη απφ ηνπο ιφγνπο. 
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Τν JD Edwards EnterpriseOne 

ππνζηεξίδεη ηνλ  ηξόπν  ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

 

Οη δηαθνξεηηθνί θιάδνη ηεο αγνξάο 

αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθέο 

πξνθιήζεηο 

Κάζε θιάδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κνλαδηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη απφ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθαξκφδεη ηηο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Οη εηαηξείεο απηψλ 

ησλ θιάδσλ απαηηνχλ ιεηηνπξγίεο εηδηθά 

πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ ηξφπν 

δηεμαγσγήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ. Η ιχζε JD Edwards 

EnterpriseOne πξνζθέξεη αθξηβψο ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

αληαπνθξηζεί ε επηρείξεζε ζηηο 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ζηνπο 

ηνκείο ηεο αγνξάο ζηνπο νπνίνπο 

δξαζηεξηνπνηείηαη. Γηα πνην ιφγν κηα 

επηρείξεζε λα επηιέμεη κηα ιχζε ε νπνία 

δε ζα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

θιάδνπ ηεο. 

Οη δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο 

αληηκεησπίδνπλ παξόκνηεο 

πξνθιήζεηο 

Αλεμάξηεηα απφ ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, πνιιέο 

απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη 

είλαη νη ίδηεο κε ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαη άιιεο επηρεηξήζεηο. 

Οη πφξνη είλαη πεξηνξηζκέλνη, σζηφζν νη 

δπλαηφηεηεο είλαη απεξηφξηζηεο. Γε 

ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη πνιπάξηζκν 

πξνζσπηθφ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πιεξνθνξηθήο. Υξεηάδεηαη απιψο κηα 

εληαία, νινθιεξσκέλε, πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ εηθφλα ησλ πιεξνθνξηψλ ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο. 

ηφρνο είλαη ε πεξηθνπή ηνπ θφζηνπο, 

δηαηεξψληαο σζηφζν ηηο επηινγέο 

αλνηθηέο. Δπηδεηά πςειή 

δηαζπλδεζηκφηεηα θαη απμεκέλε 

ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο θαη 

πξνζαξκνγήο. Η ιχζε JD 

EdwardsEnterpriseOne είλαη 

ζρεδηαζκέλε εηδηθά γηα ηέηνηνπ είδνπο 

επηρεηξήζεηο.                                                                                                                                                       

Οη θαηλνηόκεο εηαηξείεο ρξεηάδνληαη 

θαηλνηόκεο ιύζεηο 

ε κηα επηρείξεζε, νη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη απφ ηα άηνκα πνπ 

ζηειερψλνπλ ηελ παξαγσγή, ην 

εξγνηάμην, ηελ απνζήθε θαη πνπ 

επηθνηλσλνχλ κε ηνπο πειάηεο. Σα 

εμνπζηνδνηεκέλα απηά άηνκα 

ρξεηάδνληαη ηαρεία πξφζβαζε ζε έλα 

επξχ θάζκα πιεξνθνξηψλ. Υξεηάδνληαη 

κηα ζπλνιηθή εηθφλα θαζψο επίζεο θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαηξέρνπλ ζε 

ιεπηνκέξεηεο, αλάινγα κε ηελ εξγαζία 

πνπ εθηεινχλ ηε δεδνκέλε ζηηγκή.  

Η ιχζε JD Edwards EnterpriseOne 

πξνζθέξεη ζηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο 

ηε δπλαηφηεηα λα πξνβιέπνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ - έλα ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηβάιινληα on 

demand. Πξνζθέξεη ζηα άηνκα πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο ζηελ 

επηρείξεζή ζαο ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα εξγάδνληαη πην 

απνηειεζκαηηθά θαη πην απνδνηηθά, αληί 

λα ηνπο ππνδεηθλχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζα εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο. 

Σαπηφρξνλα, απμάλεη ηε δηαζεζηκφηεηα 

ησλ πιεξνθνξηψλ, επηηξέπνληαο ηελ 

πξφζβαζε ζε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα 

ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη πιεξνθνξίεο 

ζπλαιιαγψλ ζε επίπεδν εγγξαθψλ. 

Η παξαγσγηθόηεηα, ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ε αλάιεςε 

επζπλώλ είλαη πάληνηε επίθαηξεο 

Οη θαιέο επηρεηξεζηαθέο ιχζεηο πξέπεη 

πξψηα απφ φια λα είλαη 

απνηειεζκαηηθέο ζηνπο βαζηθνχο 

ηνκείο. Η ιχζε JD Edwards 

EnterpriseOne ζπκβάιιεη ζηε 

δηαρείξηζε βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο 

είλαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, ην 

πξνζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκφο, ψζηε λα 

γίλεηαη βέιηηζηε ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ πφξσλ ζε φιε 

ηελ έθηαζε ηεο επηρείξεζεο. Μελ 

μερλάηε φηη ε επθπήο επηρείξεζε είλαη 

κηα επηηπρεκέλε επηρείξεζε. 

Δπλακηθέο επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο 

Όηαλ ιακβάλεηε κηα παξαγγειία, ηα 

δεδνκέλα ηεο επηρείξεζήο ζαο 

αιιάδνπλ. Πξνθχπηνπλ αιιαγέο ζηηο 

πξνβιέςεηο, ζηα απνζέκαηα, ζηα ζρέδηα 

ηεο παξαγσγήο θαη ζηα πξνγξάκκαηα 

δηαλνκήο. Οη εληνιέο αγνξάο, νη 

ζπκβάζεηο, νη παξαγγειίεο πψιεζεο θαη 

ηα ηηκνιφγηα κεηαθέξνληαη απφ ην έλα 

ηκήκα ζην άιιν, απφ ηε κία επηρείξεζε 

ζηελ άιιε. 

Γηα απηφ ην ιφγν, ε ιχζε JD Edwards 

EnterpriseOne παξέρεη κία εληαία, 

νινθιεξσκέλε πεγή δηνηθεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη δπλαηφηεηεο πνπ ζαο 

επηηξέπνπλ λα παξαθνινπζείηε ηηο 

δηαδηθαζίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

θαζψο ξένπλ ζε νιφθιεξε ηελ 

επηρείξεζε, αιιά θαη ζην δίθηπν ησλ 

ζπλεξγαηψλ ζαο. Με ην JD Edwards 

EnterpriseOne επηηπγράλεηαη ν 

ζπληνληζκφο φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα 

κεηαηξέςεηε ηηο επηηπρεκέλεο 

ζηξαηεγηθέο ζε ιεηηνπξγηθέο 

πξαγκαηηθφηεηεο, ηφζν εληφο ηεο 

επηρείξεζεο, φζν θαη ζε νιφθιεξε ηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα.
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Τα ηκήκαηα θαη νη ζπγαηξηθέο 

εηαηξείεο ζθέπηνληαη θαη ελεξγνύλ σο 

αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο 

Πνηνο ηζρπξίδεηαη φηη νη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ 

απμεκέλε ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο, 

επειημία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα - ηδίσο 

ηα ηκήκαηα θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο; 

Γεγνλφο είλαη φηη νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 

κπνξνχλ λα έρνπλ αθξηβψο ηηο ίδηεο 

αλάγθεο κε ηηο αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο. 

Η ιχζε JD Edwards EnterpriseOne 

εμππεξεηεί ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά 

απηέο ηηο "επηρεηξήζεηο εληφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ", θαζψο ηνπο πξνζθέξεη 

ηηο εμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ 

ρξεηάδνληαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

επειημία λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 

ζρεηηθά κε ηηο αλαθνξέο θαη ηελ 

αλάιεςε επζπλψλ. 

JD Edwards EnterpriseOne:  

Μηα ιύζε ζρεδηαζκέλε εηδηθά  

γηα ηνλ θιάδν ζαο 

Κακία επηρείξεζε δε κέλεη αλεπεξέαζηε 

απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Κάζε κία 

αληαγσλίδεηαη ζην πεξηβάιινλ ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ. Δίλαη θπζηθφ ην 

γεγνλφο φηη επηρεηξήζεηο κε παξφκνηεο 

πξνηεξαηφηεηεο επηδεηνχλ παξφκνηεο 

δπλαηφηεηεο απφ κηα επηρεηξεζηαθή 

ιχζε. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

ε ιχζε JD Edwards EnterpriseOne έρεη 

απνθηήζεη ηφζν έλζεξκνπο νπαδνχο ζε 

ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα. Σν 

ινγηζκηθφ JD Edwards EnterpriseOne 

ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα γηα θιάδνπο κε 

ηζρπξά ελνπνηεκέλεο δηεξγαζίεο, φπνπ ε  

 

επηηπρία εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρεία 

δξάζε βάζεη θνηλψλ πξνηεξαηνηήησλ, 

απφ ηελ θνηλή ρξήζε πιεξνθνξηψλ απφ 

φια ηα ηκήκαηα θαη ηα δίθηπα 

ζπλεξγαηψλ, θαζψο επίζεο θαη απφ ηε 

δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ησλ κεηαβνιψλ 

ηεο αγνξάο θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

πειαηψλ. Με απιά ιφγηα, ε ιχζε JD 

Edwards EnterpriseOne ελδείθλπηαη γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνηηκνχλ λα είλαη 

εηδηθνί ζηνλ θιάδν ηνπο θαη φρη εηδηθνί 

ζηελ ηερλνινγία ηνπο. 

Γηα επηρεηξήζεηο παξαγσγήο θαη 

δηαλνκήο 

ηηο λέεο απαηηεηηθέο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο, ην JD Edwards EnterpriseOne 

αλνίγεη ην δξφκν γηα πην 

απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο παξαγσγήο 

θαηά παξαγγειία - φπνπ νη απαηηήζεηο 

ησλ πειαηψλ γίλνληαη άκεζα θαηαλνεηέο 

ζε νιφθιεξν ην δίθηπν εθνδηαζκνχ θαη 

ππξνδνηνχλ κηα ζπληνληζκέλε δξάζε 

κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηεο. Μπνξείηε λα κεηψζεηε 

ην ρξφλν δηάζεζεο ζηελ αγνξά, λα 

ειαρηζηνπνηήζεηε ηα επίπεδα 

απνζέκαηνο θαη λα βειηηψζεηε ηηο 

επηθνηλσλίεο θαη ηηο θνηλέο δηαδηθαζίεο 

ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 

 Βαξηά βηνκεραλία 

 Σξφθηκα θαη πνηά 

 Δίδε ελδπκαζίαο θαη ππφδεζεο 

 Υνλδξηθέο πσιήζεηο 

 Απηνθηλεηνβηνκεραλία 

 Ιαηξηθέο ζπζθεπέο 

 Φαξκαθεπηηθά πξντφληα 

 Ηιεθηξνληθά ζπζηήκαηα πςειήο 

ηερλνινγίαο 

 Πξντφληα πξνζσπηθήο θαη νηθηαθήο 

ρξήζεο 

 

Γηα επηρεηξήζεηο εληάζεσο παγίσλ 

ε κηα επηρείξεζε κε εθηεηακέλεο 

επελδχζεηο ζε πάγηα πςεινχ θφζηνπο, 

ην JD Edwards EnterpriseOne βνεζάεη 

λα εμηζνξξνπήζεηε ηηο αληαγσληζηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ζηνπο ηνκείο ηεο 

βειηηζηνπνίεζεο ηεο ρξήζεο ησλ 

παγίσλ, ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ 

πσινχκελσλ πξντφλησλ θαη ηεο 

βειηίσζεο ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ. 

 Δίδε ράξηνπ θαη ζπζθεπαζίαο 

 Υεκηθά θαη ιηπαληηθά πξντφληα 

 Δλέξγεηα 

 Τθαληνπξγία 

 Πξσηνγελή κέηαιια 

 Δμνξχμεηο 

 Τπεξεζίεο Κνηλήο Ωθειείαο 

Γηα επηρεηξήζεηο πξνζαλαηνιηζκέλεο 

ζε έξγα 

Σν JD Edwards EnterpriseOne 

πξνζθέξεη ηα εξγαιεία γηα ηε δηαρείξηζε 

ηνπ ρξφλνπ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο 

ηερλνγλσζίαο, ψζηε λα κπνξείηε λα 

δηαηεξήζεηε ηα έξγα ζαο εληφο ηνπ 

πεδίνπ εθαξκνγήο, εληφο ησλ ρξνληθψλ 

πεξηζσξίσλ θαη εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Μπνξείηε λα 

βειηηψζεηε ηελ εηθφλα ζαο ζηελ αγνξά, 

λα απμήζεηε ηελ θεξδνθνξία ησλ έξγσλ 

θαη λα εληζρχζεηε ηελ παξαγσγηθφηεηα 

ησλ πφξσλ, κεηψλνληαο παξάιιεια ηελ 

έθζεζε πξνο ηνπο πειάηεο θαη ηνπο 

ππεξγνιάβνπο. 

 Καηαζθεπέο 

 Κηεκαηαγνξά 

 Σερλνινγία θαη ζρεδηαζκφο 

 Σερληθή ππνζηήξημε ζην ρψξν ηνπ 

πειάηε 

 Οηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο 
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JD Edwards EnterpriseOne: 

 Σρεδηαζκέλν γηα λα πξνζθέξεη άκεζε θαη καθξνπξόζεζκε αμία 

 

Σν JD Edwards EnterpriseOne 

πξνζθέξεη ηνλ θαιχηεξν ζπλδπαζκφ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, γηα λα ζαο 

βνεζήζεη λα επηηχρεηε ηφζν ηνπο 

βξαρππξφζεζκνπο φζν θαη ηνπο 

καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ζαο. 

Η επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέμεη ηελ 

ηερλνινγία πνπ ρξεηάδεηαη, φπσο ηε 

ρξεηάδεηαη, γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο. Μπνξεί, αλ 

ζέιεη, λα βειηηψζεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

παγίσλ, λα εληζρχζεη ηελ εηνηκφηεηα ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη λα 

βειηηζηνπνηήζεη ηε δηαρείξηζε ησλ 

έξγσλ. Καζψο ε επηρείξεζε 

αλαπηχζζεηαη θαη αιιάδεη, κπνξεί λα 

αλαπηχμεη κηα ιχζε ζηαδηαθά, 

πινπνηψληαο ηα δηάθνξα βήκαηα κε ηε 

ζεηξά πνπ ηελ εμππεξεηεί. 

Ό,ηη ζέιεηε, ηε ζηηγκή πνπ ην ζέιεηε 

Η ιχζε JD Edwards EnterpriseOne 

απνηειείηαη απφ αλεμάξηεηα 

ππνζπζηήκαηα. Αγνξάδεηε θαη 

πινπνηείηε κφλν ηηο εθαξκνγέο πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζήο ζαο. Καζψο νη αλάγθεο 

αιιάδνπλ, κπνξείηε λα πινπνηείηε λέεο 

εθαξκνγέο. Δίλαη κηα ινγηθή επηινγή γηα 

ηα ζηειέρε ηεο πιεξνθνξηθήο, θαζψο 

εγθαζηζηνχλ θαη ζπληεξνχλ κφλν ηηο 

εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

επηρείξεζε. Δίλαη κηα ινγηθή επηινγή γηα 

ηνπο εξγαδνκέλνπο, δηφηη εθπαηδεχνληαη 

κφλν ζηηο εθαξκνγέο πνπ πξαγκαηηθά 

ρξεζηκνπνηνχλ. Δίλαη κηα ινγηθή 

επηινγή θαη γηα εζάο, αθνχ αγνξάδεηε 

κφλν ηηο εθαξκνγέο πνπ ρξεηάδεζηε, ηε 

ζηηγκή πνπ ηηο ρξεηάδεζηε. 

                                                                                                                   

   
            

Η αγνξά κεηαβάιιεηαη 

Η αδπλακία πξαγκαηνπνίεζεο 

νπνηαζδήπνηε πξφβιεςεο απνηειεί 

θαλφλα ζηε ζεκεξηλή επνρή. Η ιχζε JD 

Edwards EnterpriseOne ζπκβάιιεη ζηε 

δηαρείξηζε ησλ επκεηάβιεησλ 

ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο παξέρνληαο ηε 

δπλαηφηεηα λα αληαπνθξίλεζηε ζε θάζε 

αιιαγή κε κεγαιχηεξε ακεζφηεηα. 

Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο 

ζηηο ζεκεξηλέο αιιά θαη ζηηο κειινληηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο. πκβάιιεη ζηε κεηάβαζε 

απφ ηηο αλαπνηειεζκαηηθέο θαη 

δαπαλεξέο επηρεηξεζηαθέο κεζφδνπο 

πνπ βαζίδνληαη ζηελ παξαγσγή βάζεη 

ζηφρσλ (φπσο ε παξαγσγή γηα 

απνζήθεπζε) ζε πην ιηηέο θαη πην 

θεξδνθφξεο κεζφδνπο πνπ βαζίδνληαη 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο (φπσο είλαη 

ε παξαγσγή θαηά παξαγγειία) - αθφκα 

θαη αλ αλήθεηε ζε έλαλ θιάδν 

ππεξεζηψλ ή είζηε κηα επηρείξεζε 

εληάζεσο παγίσλ. Η πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο κέζσ ησλ εθαξκνγψλ 

self-service πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

απνηειεζκαηηθνχ ζπληνληζκνχ ησλ 

ζπλαιιαγψλ κε ηνπο ζπλεξγάηεο θαη πην 

απνηειεζκαηηθήο αληαπφθξηζεο ζηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ. 

Η αγνξά κεγαιώλεη θαη ε επηρείξεζή 

ζαο ζπλερίδεη λα αλαπηύζζεηαη 

Κάζε κέξα πνπ πεξλάεη, νη πειάηεο θαη 

νη αληαγσληζηέο ζαο εληζρχνπλ ην 

δηεζλή ηνπο ραξαθηήξα. Η ιχζε JD 

Edwards EnterpriseOne παξέρεη 

δπλαηφηεηεο ρξήζεο πνιιαπιψλ 

λνκηζκάησλ θαη γισζζψλ γηα 

επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηα 

ζεκεία ζηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη 

νη πειάηεο ζαο. Η επηρείξεζε κπνξεί

Τερλνινγία βαζηζκέλε ζε πξόηππα 

Οη δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο κπνξεί λα 

απνθιείζνπλ ηελ θνηλή ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεο δηθήο ζαο 

επηρείξεζεο θαη ησλ πειαηψλ θαη 

ζπλεξγαηψλ ζαο. Απηφ νθείιεηαη ζηε 

δπζθνιία ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

αζχκβαησλ ζπζηεκάησλ, γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη απηφκαηα θαη κηα δπζθνιία 

ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Σν JD Edwards 

EnterpriseOne δηαηεξεί ηελ επηρείξεζε 

αλνηθηή ζε λέα θαη θαζηεξσκέλα 

ηερλνινγηθά πξφηππα, ζπλεπψο 

κπνξείηε λα είζηε αλνηθηνί ζηηο λέεο 

επθαηξίεο. Μπνξείηε λα πξνζζέηεηε λέεο 

ηερλνινγίεο, λα δηαζπλδέεζηε κε ηα 

ζπζηήκαηα ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ησλ 

πειαηψλ ζαο θαη ηαπηφρξνλα λα 

δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θαη ε 

αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

έτσι να δραστηριοποιηθεί σε νέες 
αγορές, σε οποιοδήποτε σημείο στον 
κόσμο. Καθώς η επιχείρηση 
αναπτύσσεται, το JD Edwards 
EnterpriseOne προσφέρει δυνατότητες 
για πολλά σημεία εγκατάστασης και 
λειτουργίας, καθώς και δυνατότητες 
επεκτασιμότητας, ώστε να βοηθήσει στη 
διαχείριση αυτής της ανάπτυξης. 
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JD Edwards EnterpriseOn 

 Τερλνινγία πνπ ππεξεηεί ηελ επηρείξεζε  

 

Μηα ελνπνηεκέλε, πιήξεο θαη επέιηθηε 

ιύζε αλεμάξηεησλ ππνζπζηεκάησλ 

Σν ινγηζκηθφ JD Edwards EnterpriseOne 

δηαζέηεη κία εληαία, ελζσκαησκέλε βάζε 

δεδνκέλσλ, ε νπνία δηαθηλεί 

απνηειεζκαηηθά ηηο ζπλαιιαγέο ζε 

νιφθιεξε ηελ έθηαζε ηεο επηρείξεζεο. 

αο πξνζθέξεη κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο 

ειέγρνπ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ κε κηα νινθιεξσκέλε 

"κνλαδηθή εηθφλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο", ε 

νπνία είλαη δηαζέζηκε ζε θάζε ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο. 

Η ιχζε JD Edwards EnterpriseOne 

πξνζθέξεη δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ 

επηινγψλ δηακφξθσζεο δηθηχνπ θαη πξν-

ελζσκαησκέλεο εθαξκνγέο πνπ 

απνηεινχλ αλεμάξηεηα ππνζπζηήκαηα, ηα 

νπνία κεηψλνπλ ην θφζηνο ηεο 

πινπνίεζεο θαη ηηο επηβαξχλζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλερή ζπληήξεζε. 

Σέινο, δηεπθνιχλεη εμαηξεηηθά ηνπο 

ρξήζηεο, κε επέιηθηεο ιεηηνπξγίεο, 

εχρξεζηα πεξηβάιινληα εξγαζίαο θαη 

απμεκέλε επθνιία πξφζβαζεο ζηηο 

πιεξνθνξίεο. Έηζη, νη ρξήζηεο ηεο 

επηρείξεζεο κπνξνχλ λα εζηηάζνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζηελ εξγαζία ηνπο, ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ.                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Επθνιόηεξε πινπνίεζε, ζπληήξεζε 

θαη ρξήζε 

ην δήηεκα ηεο βειηίσζεο ηνπ ινγηζκηθνχ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε 

Oracle, ηνλ απφιπην ιφγν έρνπλ νη 

εηδηθνί: νη πειάηεο ηεο. Απηφ πνπ 

επηδεηνχλ είλαη ε απινπνίεζε θαη ε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο πινπνίεζεο. Η 

ιχζε JD Edwards EnterpriseOne παξέρεη 

κία εληαία βάζε δεδνκέλσλ θαη πξν-

ελζσκαησκέλεο εθαξκνγέο, ψζηε λα 

κπνξείηε λα απνθνκίζεηε θέξδε απφ ηε 

ιχζε ζαο ζπληνκφηεξα. Δπηπιένλ, ην JD 

Edwards EnterpriseOne είλαη πην εχθνιν 

ζηε ζπληήξεζε. 

Οη πειάηεο δεηνχλ ηαρεία πξφζβαζε ζε 

έλα επξχ θάζκα πιεξνθνξηψλ. Θέινπλ 

λα ειέγρνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο 

δηεξγαζίεο -αθφκα θαη λα ηηο αιιάδνπλ 

φηαλ απαηηείηαη- ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

απεπζχλνληαη ζε πξνγξακκαηηζηέο. 

Δπηπιένλ, απαηηνχλ δπλαηφηεηεο 

ζρεδηαζκέλεο γηα ηνλ θιάδν 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη φρη κηα γεληθή 

ιχζε. Σν JD Edwards EnterpriseOne ηεο 

Oracle αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο ηηο 

αλάγθεο ηνπο θαη πξνζθέξεη εχθνιε 

πξφζβαζε, επειημία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα, 

ραξαθηεξηζηηθά απαξαίηεηα γηα θάζε 

ηειηθφ ρξήζηε. 
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Εθαξκνγέο ηνπ JD Edwards EnterpriseOne

JD Edwards EnterpriseOne  

Supply Chain Management 

Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

 Strategic Network Optimization 

 Production and Distribution 

Planning 

 Sales and Operations Planning 

 Production Scheduling 

 Order Promising 

Γηαρείξηζε Παξαγγειηψλ Πειαηψλ 

 Advanced Pricing 

 Product Variants 

 Sales Order Management 

 Agreement Management 

Γηαρείξηζε Logistics 

 Inventory Management 

 Bulk Stock Inventory 

 Demand Scheduling Execution 

 Warehouse Management 

 Transportation Management 

 Forwarding 

 Advanced Stock Valuation 

 RFID Processor 

 RF Integration 

 3PL Logistics 

Freight Forwarding  

 Proposals 

 Trip Management 

 Agents 

 Costing 

 Inventory 

 Expenses Management 

 Pricing  

 Invoicing 

Γηαρείξηζε Παξαγσγήο 

 Requirements Planning 

 Manufacturing Management 

 Quality Management 

 Demand Flow Manufacturing 

 Plant Manager’s Dashboard 

 Configuration 

 

 

JD Edwards EnterpriseOne Project 

Management 

Γηαρείξηζε Έξγσλ 

 Project Costing 

 Contract and Service Billing 

 Project and Government  

Contract Accounting 

JD Edwards EnterpriseOne 

Financial Management  

Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε 

 General Ledger 

 Accounts Payable 

 Accounts Receivable 

 Fixed Asset Accounting 

 Expense Management 

 Advanced Cost Accounting 

 Financial Management 

and Compliance Console 

 

JD Edwards EnterpriseOne Asset 

Lifecycle Management  

Γηαρείξηζε Παγίσλ 

 Capital Asset Management 

 Equipment Cost Analysis 

 Condition-Based Maintenance 

 Resource Assignments 

 

JD Edwards EnterpriseOne 

Customer Relationship 

Management 

Γηαρείξηζε Πειαηεηαθψλ ρέζεσλ 

 Sales Force Automation 

 Configuration 

 Customer Self Service 

 Service Management 

 Branch Scripting 

 Solution Advisor 

 Case Management 

 

JD Edwards EnterpriseOne Human 

Capital Management 

Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

 Human Resources 

 Manager Self Service        

 Employee Self Service                                                    

 Payroll 

 Time and Labor 

 eRecruit 

 

JD Edwards EnterpriseOne  

Food and Beverage Producers 

Παξαγσγνί Σξνθίκσλ & Πνηψλ 

 Blend Management 

 Grower Pricing and Payments 

 Grower Management 

JD Edwards EnterpriseOne  

Supply Management 

Γηαρείξηζε Πξνκεζεηψλ 

 Procurement and Subcontract 

Management 

 Buyer Workspace 

 Supplier Self Service 

 Operational Sourcing 

 Requisition Self Service 

 

JD Edwards EnterpriseOne Real 

Estate and Home Construction 

Κηεκαηαγνξά θαη Καηαζθεπή Οηθηψλ 

 Homebuilder Management 

 Real Estate Management 

 Advanced Real Estate Forecasting 

 

 

JD Edwards EnterpriseOne  

Food and Beverage Producers 

Παξαγσγνί Σξνθίκσλ & Πνηψλ 

 Blend Management 

 Grower Pricing and Payments 

 Grower Management 

 

 

JD Edwards EnterpriseOne  

Tools and Technology 

Δξγαιεία & Σερλνινγία 

 JD Edwards EnterpriseOne Tools 

 Server Manager 

 Business Services 

 Oracle Technology Foundation 

 IBM Technology Foundation 

 Oracle BI Publisher for JD Edwards 

EnterpriseOne 

 

 

JD Edwards EnterpriseOne Content 

Management 

 

JD Edwards EnterpriseOne Business 

Intelligence 
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Η Softecon Enterprise,  πιςτοποιθμζνοσ ςυνεργάτθσ τθσ Oracle, υλοποιεί και υποςτθρίηει  
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