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SOFTONE

Οδηγεί τον ψηφιακό
μετασχηματισμό των
ελληνικών επιχειρήσεων
Η ιεχνολογία και ειδικότερα λυσεΐ5 που αξιοποιούν ίο cloud
μπορούν να βοηθήσουν άμεσα us επιχειρήσει να ενισχύσουν
ιην αποΐελεσμαιικόΐητα ιην ανιαγωνισιικόΐηΐα και ιην εξωστρέφεια
tous ôiaocpaXizovtas ιην ανάπιυξή raus μακροπρόθεσμα

Περισσότερο
επιτακτική από ποτέ άλλοτε έκανε η

πανδημία την επένδυση των ελληνικών εταιρειών
στις ψηφιακές τεχνολογίες Επένδυση που

λειτουργεί όχι απλά ως διαβατήριο επιβίωσης αλλά
ως εργαλείο ανάπτυξης στη μετά COV1D-19 εποχή Οι
επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί ότι η επιτάχυνση του ψηφιακού

μετασχηματισμού και η υιοθέτηση προηγμένων
ψηφιακών λύσεων θα κρίνουν το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας

την επόμενη ημέρα Οι επιχειρήσεις που
πριν από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης είχαν
επενδύσει σε ψηφιακές τεχνολογίες που βασίζονται στο
cloud κατάφεραν να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη
επιχειρησιακή και εμπορική τους λειτουργία και κατ
επέκταση τη βιωσιμότητά τους

Δεν είναι τυχαίο συνεπώς ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός
αποτελεί ξεκάθαρα στρατηγική επιλογή για κάθε

επιχείρηση Μάλιστα η έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες
αφορά όλους τους τομείς της επιχειρηματικής λειτουργίας
Η τεχνολογία και ειδικότερα λύσεις που αξιοποιούν το

cloud μπορούν να βοηθήσουν άμεσα τις επιχειρήσεις να
ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα την ανταγωνιστικότητα

και την εξωστρέφειά τους διασφαλίζοντας την
ανάπτυξή τους μακροπρόθεσμα

Απαντώντας στις προκλήσεις
To cloud αποτελεί την πλέον κομβική επιλογή που μπορεί
να οδηγήσει τις επιχειρήσεις προς ένα βιώσιμο μέλλον
με σημαντικές παράλληλα προοπτικές ανάπτυξης και
γΓ αυτό άλλωστε βρίσκεται στην πρώτη θέση της επενδυτικής

ατζέντας των ελληνικών εταιρειών Σύμφωνα με
έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης τα δύο τρίτα
των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν το cloud
ως απαραίτητο εργαλείο επιβίωσης στην εποχή μετά την
πανδημία Εια την ακρίβεια μία στις τρεις εταιρείες 36
κατονομάζει το cloud ως την ψηφιακή τεχνολογία που
θεωρεί πολύ σημαντική για τη μελλοντική του ανάπτυξη
ενώ το 33 τη θεωρεί σημαντική

Σε αυτήν τη συγκυρία οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη
από μια συγκροτημένη συνολική στρατηγική για τη
μετάβαση στην επόμενη ημέρα με τη βοήθεια του cloud
Οι ταχύτατοι ρυθμοί ψηφιακού μετασχηματισμού στους
οποίους μπήκαν οι ελληνικές εταιρείες δημιουργούν με τη
σειρά τους μια σειρά από νέες προκλήσεις που συνδέονται
με την ορθή διαχείριση του κόστους την ασφάλεια των
υποδομών καθώς και με τη διατήρηση του επιθυμητού
επιπέδου συμμόρφωσης

Επιτυχημένη στρατηγική
Σε αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις

στην Ελλάδα η SOFTONE μέλος του ομίλου
Olympia μπορεί να προσφέρει τις κατάλληλες απαντήσεις
οδηγώντας σταθερά τον ψηφιακό μετασχηματισμό τ,ων
ελληνικών επιχειρήσεων

Στον Ομιλο SOFTONE ακολουθούμε με συνέπεια μια
μακροχρόνια στρατηγική επένδυσης στην καινοτομία και
ειδικότερα το cloud αποτελώντας την πρώτη εταιρεία στην
Ελλάδα και μία από τις πρώτες εταιρείες διεθνώς που προσέφερε

υπηρεσίες μηχανογράφησης στο cloud αναφέρει ο
κ Πάνος Μαρτίνης Διευθύνων Σύμβουλος της SOFTONE

Η επιτυχημένη στρατηγική της SOFTONE επιβεβαιώνεται
έμπρακτα από τα αποτελέσματα της εταιρείας καθώς

πρόσφατα οι πωλήσεις των cloud λύσεων και υπηρεσιών
της ξεπέρασαν το ορόσημο των 1 5.000 πελατών καθιστώντας

τη SOFTONE τον μεγαλύτερο πάροχο Cloud SaaS
business software solutions στην Ελλάδα

Με την πανδημία και τον μετασχηματισμό της φορολογικής

διοίκησης να ενισχύουν όπως προαναφέρθηκε
περαιτέρω την υιοθέτηση cloud λύσεων η SOFTONE
διευρύνει διαρκώς την εγκατεστημένη της βάση με νέους
πελάτες μεταξύ των οποίων αναγνωρισμένες επιχειρήσεις

όπως ενδεικτικά οι Ομιλος 1ND1TEX ZARA ΡΜΜ
Public MediaMarkt Skroutz Γρηγόρης Μικρογεύματα

British American Tobacco Mediterraneo Hospital Γ.Β
Γεωργακόπουλος Bed Bath Westnet Distribution
Elanco Hellas

Πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε μόνο στην αρχή της διαδικασίας

ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών
επιχειρήσεων επισημαίνει ο κ Μαρτίνης Στον όμιλο
της SOFTONE συνεχίζουμε σταθερά όχι μόνο να εξελίσσουμε
τις υφιστάμενες λύσεις μας αλλά κυρίως να αναπτύσσουμε

καινοτόμες υπηρεσίες front office και back offne
transformation που θα απελευθερώσουν την ψηφιακή
δυναμική των επιχειρήσεων σε όλες τις δραστιιριόιιιτές
τους
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