
 

 
 Οι άνθρωποι της Softecon Enterprise 

εντρυφούν στην έννοια του Επιχειρη-

σιακού Συστήματος (ERP) για πολλά 

χρόνια έχοντας υλοποιήσει το JD 

Edwards απο τις αρχές της δεκαετίας 

του 1990. 

 

Κύριος στόχος παραμένει η παροχή 

υπηρεσιών ποιότητας και η υψηλή 

ικανοποίηση των πελατών της. Η 

Softecon Enterprise προσφέρει 

οικονομικές λύσεις χωρίς εκπλήξεις 

στους πελάτες της και οι εγκαταστά-

σεις που έχει κάνει διακρίνονται από 

το ότι έγιναν μέσα στον προγραμματι-

σμένο χρόνο υλοποίησης.  

 

Στην πορεία επέκτεινε τις δραστηριό-

τητες της σε Κύπρο, Βουλγαρία και 

Ρουμανία όπου υποστηρίζει το JD 

Edwards EnterpriseOne της Oracle 

έχοντας καλύψει τις τοπικές ανάγκες 

κάθε χώρας (Localization).  

 

Ο συνδυασμός ενός υψηλού επιπέδου 

επιχειρησιακού συστήματος όπως 

είναι το JD Edwards EnterpriseOne 

της Oracle δημιουργεί εχέγγυο για 

επιτυχή υλοποίηση έργων και ανταπό-

δοση της αντίστοιχης επένδυσης. 

Απασχολείται αποκλειστικά με επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα.  

Mε περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρία στην υλοποίηση του JD Edwards.  

Mε περισσότερες από 60 εφαρμογές σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, 

Ουκρανία και Σαουδική Αραβία.  

Απασχολεί 25 υπαλλήλους.  

. 

 

Η Softecon Enterprise, στη διάρκεια της επιτυχημένης πορείας της, έχει ειδικευτεί και δραστηριο-

ποιείται σε πολλούς ζωτικούς και στρατηγικούς κλάδους της αγοράς όπως:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Προσφέρει επιχειρησιακές λύσεις περιλαμβανομένων και των CRM, Business Intelligence, Content 
Management. 

 

Οι πελάτες της Softecon Enterprise αντιμετωπίζουν το λογισμικό ως επένδυση και οχι ως εφάπαξ 

κόστος. Θέλουν το λογισμικό που αποκτούν σήμερα, να μπορεί μελλοντικά να αυξήσει τα 

μετοχικά κέρδη. Οι λύσεις της Softecon Enterprise προσφέρουν στους πελάτες μια ευέλικτη, 

ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική που μειώνει το κόστος ιδιοκτησίας.  

Με το πέρασμα του χρόνου, η λύση JD Edwards EnterpriseOne απαιτεί λιγότερους πόρους και 

λιγότερο χρόνο. Tο λογισμικό αποτελείται απο ένα πλήθος εφαρμογών, επιτρέποντας την υλοποί-

ηση μόνο των λύσεων που είναι πραγματικά απαραίτητες. Επιπλέον, παρέχει λειτουργικότητες 

για συγκεκριμένους κλάδους, ώστε να μη χρειάζεται να αναπτύσσονται προσαρμοσμένες λύσεις ή 

να γίνονται επενδύσεις σε ένα μεγάλο αριθμό προϊόντων άλλων προμηθευτών λογισμικού, προ-

κειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της επιχείρησης.  

 

Επιλέγοντας τις λύσεις της Softecon Enterprise μπορείτε:  

 

Να επανακτήσετε τον έλεγχο της εταιρείας σας. Το εμπόριο στις μέρες μας έχει γίνει 

πολύ ανταγωνιστικό και για μια εταιρία που θέλει να ανταπεξέλθει σε αυτή την πρόκληση επιβάλ-

λονται γρήγορες και αποτελεσματικές κινήσεις. Ενώ οι περισσότερες από τις επιχειρησιακές λύ-

σεις χάνουν την ευελιξία τους μετά την υλοποίησης τους, οι λύσεις της Softecon Enterprise επι-

τρέπουν αλλαγές και κατά την λειτουργία της εταιρίας και παρέχει άμεσες λύσεις στις ανάγκες 

της και μετά την υλοποίηση - ακόμα και όταν το σύστημα είναι σε λειτουργία. Σαν αποτέλεσμα 

υπάρχει γρήγορη και άμεση ανταπόκριση εξαιτίας του συνεχούς ελέγχου.  

 

Απο την Ιδέα στην Πράξη. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Η μέτρηση μιας αποτελεσματικής 

επιχειρησιακής λύσης πλέον βασίζεται στο πόσο γρήγορα το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί 

σε νέες επιχειρηματικές και τεχνολογικές ιδέες μέσα στο περιβάλλον της εταιρίας. Με τα 

συστήματα που υποστηρίζει η Softecon Enterprise μπορείς να εφαρμόσεις οποιαδήποτε ιδέα 

χωρίς να επηρεάσεις καμία άλλη δραστηριότητα.  

▪ Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών  

▪ Πετρελαιοειδή  

▪ Κλωστοϋφαντουργίες  

▪ Χημικές και Βιομηχανίες Καλλυντικών  

▪ Φαρμακευτικές Βιομηχανίες  

▪ Βιομηχανίες Τροφίμων και  

  Καταναλωτικών Αγαθών  

▪ Εταιρείες Διαχείρισης Έργων  

▪ 3PL Logistics, Μεταφορές 

▪ Κατασκευαστικές Εταιρίες  

  Real Estate – Home Building  

▪ Εν γένει Βιομηχανίες Process &  

  Discrete Manufacturing  

▪ Μεσίτες Ασφαλειών 

▪ Μεταφορικές Εταιρίες  

   ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ  

   ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΞΙΩΝ  



 
 

 
 

Softecon Enterprise Ltd  

45 D Chalkanoros Avenue  

2540, Dali- Cyprus  

Tηλ: 00357 22 521954  

Φαξ: 00357 22 521954  

 

 

Softecon Enterprise Ltd  

Αχαρνών 335, Τ.Κ. 11145  

Αθήνα - Ελλάδα  

Τηλ: +30 210 2117200  

Φαξ: +30 210 2117221  

Email: info@softecon.com  

URL: www.softecon.com  

 

  

Η εταιρεία διατηρεί γραφεία σε Αθήνα και Κύπρο.  

Υποστηρίζουμε ένα πολυεθνικό, πολύγλωσσο και πολλών νομισμάτων σύστημα.  

 

 

. Sizing & Configuration απαιτήσεων hardware.  

. Εγκατάσταση, Διαχείριση λειτουργικού συστήματος, βάσης δεδομένων.  

. Yλοποίηση JD Edwards, Oracle Business Intelligence, Primavera Project 

   Management,  Oracle Content Management, Oracle CRM 

. Κάθε υλοποίηση είναι βασισμένη στην Oracle Unified Methodology.  

. Κέντρο υποστήριξης πελατών (Response Line)  

  Με στόχο την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, η 

  Softecon Enterprise παρέχει Response Line 8.30 πμ. – 18:30 μμ., Δευτέρα έως Παρασκευή.  

. Customizations   

. Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  

 

Τα περιουσιακά στοιχεία της Softecon Enterprise (σαν κατά βάση εταιρία παροχής υπηρεσιών) 

είναι η φήμη της, το πελατολόγιο και το προσωπικό της.  

Οι άνθρωποι της Softecon Enterprise είναι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών και καλύπτουν τις 

ειδικότητες Συμβούλων υλοποίησης, Αναλυτών / Προγραμματιστών, Τεχνικών Συστημάτων και 

Τεχνικών Πωλήσεων  

Όλοι συμμετέχουν συνεχώς σε εκτεταμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με την ειδίκευ-

σή τους, πολλά από τα οποία συντελούνται στο εξωτερικό, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο 

όλες τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις της πληροφορικής.  

Οι άνθρωποι της Softecon Enterprise συνδυάζοντας την τεχνολογική γνώση και το επιχειρηματι-

κό Know-how μπορούν να καλύπτουν τους εκάστοτε βραχυπρόθεσμους ή μακροπρόθεσμους 

στόχους των πελατών μας.  

H ειδικευμένη ομάδα συμβούλων και τεχνικών της Softecon Enterprise βρίσκεται δίπλα στον 

πελάτη σε όλα τα στάδια της υλοποίησης και παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος, προ-

σφέροντας υποστήριξη, αξιολογώντας συνεχώς την προσδοκώμενη απόδοση της επένδυσής 

του. 

    Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ  

    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

    ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ  

 


