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Ποιες είναι οι βασικές υπηρεσίες του Cloud Computing? Ποιοι είναι οι
κύριοι τρόποι υλοποίησης?

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLOUD COMPUTING
Infrastructure as a Service

Χρήση υποδομών εξοπλισμού ως υπηρεσία

Platform as a Service

Χρήση πλατφόρμας για ανάπτυξη και λειτουργία
εφαρμογών
Χρήση λογισμικού ως υπηρεσία

Software as a Service

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΤΥΠΟΙ CLOUD
Public cloud

Για υλοποίηση λύσεων σε περιβάλλον εξειδικευμένων παρόχων

Private cloud

Για υλοποίηση λύσεων στο ιδιαίτερο data center μιας επιχείρησης
ή ενός οργανισμού

Hybrid cloud

Για υλοποίηση λύσεων που συνδυάζουν cloud & on-premise
περιβάλλον

Οι ρυθμοί ανάπτυξης των υπηρεσιών cloud computing υπερβαίνουν κατά πολύ τους ρυθμούς
ανάπτυξης των συμβατικών υπηρεσιών IT.

2|Σ ε λ ί δ α

Ποιες είναι οι εξελίξεις για το ERP στο cloud σήμερα?
Παρόλο που τα πρώτα χρόνια εμφάνισης λύσεων στο cloud, κυρίως με εφαρμογή
του μοντέλου SaaS, το ERP δεν παρουσίασε κάποια ιδιαίτερα αποτελέσματα σε
σχέση με την αποδοχή του, σήμερα οι λύσεις ERP που διατίθενται ως υπηρεσία στο
cloud έχουν ισχυρή διεισδυτικότητα με πολύ καλό μέλλον. Προβλέπεται ρυθμός
ετήσιας αύξησης περίπου 25% έως το 2015 έναντι ρυθμού αύξησης συμβατικού ERP
3%.
Σήμερα όλοι οι megavendors (SAP, ORACLE, MICROSOFT, EPICOR, SAGE κλπ) επενδύουν
σε cloud λύσεις.
Η τρέχουσα ανάπτυξη των cloud ERP λύσεων ενισχύεται από:



τις επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης που πλήττει τις
οικονομίες των περισσότερων χωρών



την τάση που επικρατεί γενικότερα στην παραγωγή λογισμικού για
προσομοίωση των εφαρμογών της επιχείρησης με τα χαρακτηριστικά
των εφαρμογών που απευθύνονται σε καταναλωτές, το λεγόμενο
consumerization του λογισμικού, το οποίο φυσικά συνδέεται με την
τάση για ανάπτυξη του mobility.
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Ποια είναι τα σημαντικότερα οφέλη που μπορεί να έχει μια
επιχείρηση από τη χρήση του ERP με τη μορφή υπηρεσίας στο
“σύννεφο”?

ΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Σημαντικές οικονομίες

ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ
Οικονομίες προκύπτουν στο κόστος λειτουργίας της
μηχανογράφησης, με εξοικονόμηση χρηματικών πόρων για
hardware, τηλεπικοινωνιακές υποδομές αλλά και με ελεγχόμενες
εκροές λόγω σταδιακών πληρωμών*

Ευελιξία χρήσης

Η επιχείρηση αξιοποιεί τους πόρους στη βάση των πραγματικών
αναγκών της κάθε περίοδο**

Άμεση πρόσβαση στο

Τώρα η επιχείρηση είναι σε θέση να ασκήσει τη δραστηριότητά

λογισμικό

της χωρίς γεωγραφικούς ή χρονικούς περιορισμούς, επομένως

Anyplace, Anytime!

εργαζομένων της. Ή να διαφοροποιήσει το μοντέλο λειτουργία

Αξιοποίηση

Η επιχείρηση είναι σε θέση να δημιουργήσει ανταγωνιστικά

τεχνολογιών αιχμής για

πλεονεκτήματα χάρη στη:

να γίνει πιο

να ενισχύσει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα των
της για να ενισχύσει την εξωστρέφεια της.



Χρήση τεχνολογιών τις οποίες μία μικρή ή μεσαία
επιχείρηση δεν μπορεί να αποκτήσει εύκολα ή δεν διαθέτει

ανταγωνιστική

το budget για να το κάνει.


Αναβάθμιση λειτουργίας χωρίς μεγάλες επενδύσεις 
απόκτηση συστήματος που λειτουργεί με την επίβλεψη των
πλέον εξειδικευμένων τεχνικών  επικέντρωση
αποκλειστικά στην ανάπτυξη του core business που ασκεί.

Ενσωμάτωση του
Mobility στις κύριες
επιχειρησιακές
διαδικασίες



Εύκολη χρήση των web και mobile εφαρμογών που
χρειάζεται η επιχείρηση



Αξιοποίηση των δεδομένων της σε πραγματικό χρόνο με
smart phones και ταμπλέτες, τη στιγμή που τα χρειάζεται



Διεύρυνση αξίας που παίρνει από το ERP και
μετασχηματισμός της επένδυσης στην πληροφορική σε
business αποτέλεσμα.

* Εκτιμήσεις πραγματικής λειτουργίας δείχνουν ότι μια μέση επιχείρηση με μέσες ανάγκες
απομακρυσμένης πρόσβασης παρουσιάζει μείωση του δείκτη TCO, του συνολικού κόστους
επένδυσης δηλαδή, τουλάχιστον κατά 25% σε σχέση με το on-premise μοντέλο λειτουργίας.
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Συνήθως η υπηρεσία μηχανογράφησης κοστίζει λιγότερο από όσο θα κόστιζε μια υπηρεσία
VPN που θα ικανοποιούσε τις ίδιες τηλεπικοινωνιακές ανάγκες!
** Π.χ. μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει υπολογιστικούς πόρους μόνο για το χρονικό
διάστημα που τους χρειάζεται, ή να αυξομειώσει τον αριθμό των χρηστών.

Για πολλές επιχειρήσεις τα οφέλη αυτά είναι απαραίτητα για τη βιωσιμότητά τους
γιατί σήμερα οι επιχειρήσεις πρέπει:





να είναι πιο ανοικτές και περισσότερο διασυνδεδεμένες από ποτέ
να προσεγγίσουν με καινοτόμο τρόπο νέες και ευρύτερες αγορές
να συνεργάζονται πιο αποδοτικά με ένα σύνθετο πλέγμα από πελάτες και
προμηθευτές



να είναι έγκαιρα τοποθετημένες όπου χρειάζεται και με τον τρόπο που
αρμόζει κάθε φορά.
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Γιατί επέλεξε η SoftOne την πλατφόρμα Windows Azure για
την ανάπτυξη λύσεων για τους πελάτες της?
Η SoftOne είναι η πρώτη ελληνική εταιρία business λογισμικού που «ανεβάζει» τις
εφαρμογές της στην cloud πλατφόρμα Windows Azure. Εκτός από τον προφανή
στόχο, δηλαδή, τη διεύρυνση των εναλλακτικών επιλογών των πελατών Soft1
επιλέξαμε την πλατφόρμα αυτή για τους εξής βασικούς λόγους:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ

ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Πλήρως

Σημαντική μείωση του IT κόστους

Μείωση του IT κόστους που

αυτοματοποιημένο –

που αφορά στη λειτουργία της

αντανακλάται ως οικονομικό

βιομηχανικού τύπου-

υπηρεσίας, όταν

όφελος για την επιχείρηση

περιβάλλον για hosting

συνυπολογίσουμε εκτός από τις

στην τιμή συνδρομής της

της υπηρεσίας

υποδομές που χρησιμοποιούμε

υπηρεσίας

και το χρόνο που πρέπει να
αναλωθεί σε εργασίες
διαχείρισης των συστημάτων και
του λογισμικού
Ελαστικότητα της

Δυνατότητα αξιοποίησης δικών

Οικονομίες κλίμακας που

πλατφόρμας και το

μας software μηχανισμούς ελέγχου

ενσωματώνονται στο τίμημα

περιβάλλον των APIs που

των υπολογιστικών πόρων που

της συνδρομής προς όφελος

διαθέτει

χρησιμοποιούμε πληρέστερος

των πελατών

και ποιοτικότερο έλεγχος της
λειτουργίας της υπηρεσίας, αλλά
και σημαντικές οικονομίες
κλίμακας
Ασφάλεια και



σταθερότητα της
πλατφόρμας, σε

Απαλλαγή από ένα μεγάλο

Έμφαση στη δημιουργία

εύρος τεχνικών εργασιών

ποιοτικών business υπηρεσιών

Απαλλαγή από διαχειριστικές

με πραγματική προστιθέμενη

συνδυασμό με τη

ευθύνες για τη λειτουργία των

αξία για τους πελάτες:

δομημένη αρχιτεκτονική

υποδομών, οι οποίες ανήκουν



της

αποκλειστικά στη Microsoft



Web και Mobile εφαρμογές
για το Soft1



Περισσότερες λειτουργίες
του ίδιου του Soft1
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Προστιθέμενη αξία SoftOne
Για την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη λειτουργία της υπηρεσίας έχουν
αναπτυχθεί αποκλειστικά από τη SoftOne ειδικές τεχνολογίες που αξιοποιούν τα
πλεονεκτήματα της πλατφόρμας Windows Azure, ελέγχουν αδιάκοπα και
υποστηρίζουν τη λειτουργία της υπηρεσίας.
Τις εφαρμογές αυτές τις ονομάζουμε συγκεντρωτικά Soft1 Azure Hypervisor και
ουσιαστικά πρόκειται για



Αυτοματοποιημένο περιβάλλον υποστήριξης για
o

πληρέστερο έλεγχο (real-time monitoring της πραγματικής
λειτουργίας των υποδομών)

o

αποδοτικότερη κατανομή υπολογιστικών φορτίων με βάση τις
πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της υπηρεσίας (Load balancing και
«ανεβοκατέβασμα» υπολογιστικών πόρων)



Αυτοματοποιημένους μηχανισμούς διαχείρισης για
o

αντιμετώπιση θεμάτων εγκατάστασης νέων εκδόσεων λογισμικού

o

εξουσιοδοτημένης πρόσβασης χρηστών

o

ελέγχων ασφαλείας κλπ.

Συνοπτικά στο Soft1 Azure Hypervisor περιλαμβάνονται οι παρακάτω εφαρμογές:

Soft1 Azure Hypervisor
Health Monitor

Server Initialization

Administrator Facilities

Server Auto Restart

System Resources

Account Management

Idle Connection Check

Environment Setup

Web Management

Connection Check

Web Initialization

Backup Management

Memory Check & Defrag

Soft1 updates

Resources Control & Increase

Version per Customer
Customization Tools
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Ακόμη, έχει ενισχυθεί η βασική λειτουργικότητα του λογισμικού Soft1 για την
κάλυψη των ιδιαίτερων απαιτήσεων της cloud λειτουργίας όπως:

Ειδική λειτουργικότητα Soft1
Δυνατότητα πρόσβασης από συγκεκριμένα PCs (workstation access certification)
Αυτοματοποίηση διαδικασίας uploading & downloading βάσης δεδομένων, που
επιτρέπει στην επιχείρηση να “κατεβάσει” άμεσα τα δεδομένα της από το cloud και
να τα εγκαταστήσει σε τοπικό περιβάλλον, ως μια πρόσθετη ασφάλεια ή
δυνατότητα εναλλακτικής λειτουργίας
Προστασία firewall για έλεγχο πρόσβασης στην εγκατάσταση από συγκεκριμένα
δίκτυα
Κρυπτογράφηση επικοινωνιών (communication encryption)
Έκδοση κωδικού πρόσβασης περιορισμένης χρονικής διάρκειας για παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης
Αυτοματοποίηση διαδικασιών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, σε cloud ή
τοπικό χώρο αποθήκευσης (ακόμη και σε USB stick)

Τέλος, για τους υφιστάμενους πελάτες εφαρμογών Soft1 αναπτύχθηκε ένας
μηχανισμός για εύκολο και γρήγορο «ανέβασμα» μιας on-premise βάσης δεδομένων
Soft1 στο Windows Azure περιβάλλον. Πρόκειται για αυτόματη αντιστοίχηση της
βάσης στις τεχνικές προδιαγραφές του SQL Azure, ώστε να διευκολύνεται η δοκιμή
και αξιολόγηση της cloud υπηρεσία μας από την επιχείρηση, που μπορεί πια να
δοκιμάσει τη λειτουργία με τη δική της βάση και τα δικά της δεδομένα.
Το ίδιο εύκολα μπορεί φυσικά και να ξεκινήσει να δουλεύει παραγωγικά στο cloud.
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Που απευθύνεται η υπηρεσία Soft1 on Windows Azure?
Όπως και το λογισμικό Soft1 γενικότερα, η υπηρεσία απευθύνεται σε κάθε
επιχείρηση ανεξάρτητα από μέγεθος ή κλάδο δραστηριότητας.
Το λογισμικό που χρησιμοποιείται στη υπηρεσία είναι το ίδιο με αυτό που
χρησιμοποιείται και με τα άλλα μοντέλα διάθεσης και έχει τις ίδιες ακριβώς
δυνατότητες λειτουργικότητας και customization.
Ιδιαίτερα σημαντικά οφέλη από την υπηρεσία Soft1 on Windows Azure προκύπτουν,
ενδεικτικά, για επιχειρήσεις που έχουν:





αριθμό υποκαταστημάτων
δραστηριότητες σε άλλες χώρες
μεγάλες ανάγκες για απομακρυσμένη πρόσβαση, δηλαδή προσωπικό που
πρέπει να αξιοποιήσει τη μηχανογράφηση εκτός γραφείου ή και εκτός
ωραρίων εργασίας




διευρυμένο δίκτυο συνεργατών
εποχική δραστηριότητα.

Επίσης, οι συνδρομητές της υπηρεσίας μπορούν να αξιοποιήσουν αποκλειστικά
web & mobile εφαρμογές ώστε να εκμεταλλευθούν ακόμη περισσότερο την
παρουσία των δεδομένων τους στο «σύννεφο».
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Διάθεση υπηρεσίας Soft1 on Windows Azure

Η υπηρεσία διατίθεται για τους εμπορικούς συνδυασμούς:





Soft1 300
Soft1 ERP
My Soft1

Προμήθεια λογισμικού Soft1
Γίνεται αυτόνομα με βάση το γενικό τιμοκατάλογο εφαρμογών & υπηρεσιών Soft1,
ως ASK ή software licenses.

Απαραίτητες προϋποθέσεις



Συνδρομή στο Soft1 on Windows Azure Service Module. Το module επιτρέπει τη
λειτουργία σε περιβάλλον Windows Azure και ενσωματώνει:


τη χρήση της υποδομής



τις πρόσθετες υπηρεσίες διαχείρισης της SoftOne



πρόσθετη λειτουργικότητα που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά
στους συνδρομητές της υπηρεσίας Soft1 on Windows Azure και
δίνει τη δυνατότητα χρήσης συμπληρωματικών web και mobile
εφαρμογών που αναπτύσσει η SoftOne



Ενεργή σύμβαση Νέων Εκδόσεων Λογισμικού ή ενεργή σύμβαση ASK

Διάρκεια συνδρομής στο Soft1 Windows Azure Service Module




Ετήσια
Μηνιαία

Η υπηρεσία σε μοντέλο Virtual Private Cloud
Είναι εφικτή η χρήση της υπηρεσίας και σε μοντέλο Virtual Private Cloud για τις
επιχειρήσεις που επιθυμούν να αξιοποιήσουν για αποκλειστική χρήση τους
υπολογιστικούς πόρους της πλατφόρμας Windows Azure.
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Service Level Agreement
Η χρήση της υπηρεσίας Soft1 on Windows Azure καλύπτεται ως προς λογισμικό από
τη Σύμβαση Παραχώρησης Άδειας Χρήσης (ανάλογα με το μοντέλο διάθεσης) και
συμπληρωματικά από τους όρους που προβλέπονται στο σχετικό Service Level
Agreement (SLA) που συνοδεύει την υπηρεσία και καλύπτει τη διαθεσιμότητα των
υπηρεσιών datacenter της Microsoft και της πλατφόρμας Windows Azure -- και έχει
υπογραφεί back to back με τη Microsoft -- καθώς και τη διαθεσιμότητα των extra
υπηρεσιών της SoftOne.
Tο Service Level Agreement είναι πολύ αναλυτικό και καλύπτει για θέματα
εμπιστευτικότητας, ασφάλειας δεδομένων, διαθεσιμότητας της υπηρεσίας,
προγραμματισμένων ή έκτακτων εργασιών συντήρησης, την εφαρμοζόμενη
πολιτική αντιγράφων ασφαλείας κλπ.
Περιλαμβάνει ακόμη τις αποζημιώσεις που πρέπει να αποδοθούν σε περίπτωση
που η συνολική διαθεσιμότητα της υπηρεσίας είναι μικρότερη του συμφωνημένου
ποσοστού (δέσμευση για συνολική λειτουργία της υπηρεσίας σε ποσοστό 99,9% -δηλαδή η υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη στη χειρότερη περίπτωση για 15 λεπτά
το μήνα!

Τομείς κάλυψης & Διαθεσιμότητα υπηρεσιών βάσει του
SoftOne Service Level Agreement
SoftOne

Instance
Monitoring &
Restart

Storage
Availability

Ασφάλεια

Παρακολούθηση

Συνεχής πρόσβαση

Άμεση πρόσβαση

Διαθεσιμότητ

δεδομένων

όλων των

σε αποθηκευτικούς

σε όλες τις βάσεις

α από

συστημάτων

χώρους

δεδομένων

Internet

Πολιτική

Επανεκκίνηση

Επιτυχής

Συνεχής

Λειτουργία

αντιγράφων

σε περίπτωση

προσπέλαση όλων

παρακολούθηση &

υπολογιστικ

ασφαλείας

σφάλματος

των αιτημάτων

αποκατάσταση

ών μονάδων

Confidentiality

Database

Azure

Availability

Compute

Εργασίες
συντήρησης

>99.9%

>99.9%

>99.9%

>99.95%
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Γιατί Soft1 on Windows Azure?
Πλεονεκτήματα για το Συνεργάτη και τις εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού
Το cloud computing σε περιβάλλον Microsoft Azure διαφοροποιείται από τις άλλες
hosting πλατφόρμες χάρη στις μοναδικές τεχνολογίες Auto Scaling, Auto Load
balancing και Multi-tenancy που του προσδίδουν εξαιρετική αξιοπιστία και απόδοση
αλλά και στις δυνατότητες security, agility και reliability που διαθέτει.
Επιπλέον, το cloud computing σε περιβάλλον Azure δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις
επιχειρήσεις που αναπτύσσουν λύσεις μηχανογράφησης να αξιοποιήσουν
επιχειρησιακά και με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος εγκαταστάσεις και υπηρεσίες
ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου. Βέβαια, η δυνατότητα αξιοποίησης των σύγχρονων
τεχνολογιών και συστημάτων σε ένα απόλυτα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον
απαιτεί ειδική τεχνογνωσία. Τεχνογνωσία μέσω της οποίας οι εταιρίες
μηχανογράφησης οφείλουν να κάνουν προσβάσιμες τις τεχνολογίες στους
συνεργάτες και στα συνεργαζόμενα λογισμικά πακέτα.
Η SoftΟne μέσω του Soft1 Cloud computing platform έχει καταφέρει να ενσωματώσει
και να προσφέρει με εξαιρετική αξιοπιστία και ευκολία στον κάθε συνεργάτη αλλά
και στο κάθε συνεργαζόμενο λογισμικό τη δυνατότητα πλήρους εκμετάλλευσης
όλων των τεχνολογιών που διέπουν την πλατφόρμα.
Η ενασχόληση της SoftOne με τις cloud υπηρεσίες ξεκίνησε ήδη από το 2007, έτσι
σήμερα διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών
μηχανογράφησης στο «σύννεφο». Η νέα υπηρεσία αποτελεί πολύ σημαντικό μέρος
της στρατηγικής που ακολουθούμε, όχι μόνο για την ανάπτυξη της SoftOne στην
Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες, αλλά και για τη δυναμική διείσδυση της σε
επιλεγμένες αγορές της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης.

Τεχνολογίες cloud computing ενσωματωμένες στο Soft1
Η SoftOne δημιούργησε την υπηρεσία Soft1 on Windows Azure, επενδύοντας στην
πληρότητα, σταθερότητα και ασφάλεια της πλατφόρμας και “έκτισε” επάνω στο
Azure τη δική της προστιθέμενη αξία.
Τεχνολογίες ειδικά σχεδιασμένες για cloud computing όπως:


Loose-State Servers Technology



Hibernate Connections Technology
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Selective Compression Technology



Reduced RPC Call Technology



Selective Server Access Technology

ενσωματώνονται στο Soft1, τόσο στην παραδοσιακή λειτουργία του όσο και στις
REST web υπηρεσίες που παρέχονται και δίνουν τη δυνατότητα ανταλλαγής
δεδομένων (modular ή και free) σε οποιαδήποτε μορφή όπως XML,JSON, etc.
Έτσι, το Soft1 έχει εξαρχής σχεδιαστεί για να αξιοποιήσει τις cloud τεχνολογίες της
πλατφόρμας στην οποία λειτουργεί και είναι απολύτως κατάλληλο τεχνολογικά για
το σκοπό αυτό και δεν είναι απλά μία εφαρμογή για on-premise εγκατάσταση που
«φιλοξενείται» στο cloud!

Ποιες IT υπηρεσίες εξασφαλίζει η επιχείρηση που χρησιμοποιεί την
υπηρεσία









Συνεχή λειτουργία 24X7 στα υπερσύγχρονα Microsoft Data Centers
Απόλυτα αυτοματοποιημένο περιβάλλον
Υψηλή διαθεσιμότητα & αξιοπιστία
Μέγιστα επίπεδα ασφάλειας
Κρυπτογράφηση δεδομένων κατά τη μεταφορά τους μέσω Internet
Πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο
Απαλλαγή από τεχνικές εργασίες για:
o

Εγκατάσταση λογισμικού

o

Αναβαθμίσεις εκδόσεων Soft1, λειτουργικού συστήματος & hardware όταν
απαιτείται

o

Data Backup & Replication

o

Συντηρήσεις εξοπλισμού / λογισμικού

o

Διαχειριστικές εργασίες για απομακρυσμένες εγκαταστάσεις

o

Έλεγχος των επιδόσεων του συστήματος

o

Έλεγχος σωστής λειτουργίας της βάσης δεδομένων και του server
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Πως μπορεί να εκμεταλλευθεί η επιχείρηση τη λειτουργία της στο
«σύννεφο»
Με τη χρήση της υπηρεσίας Soft1 on Windows Azure και την ύπαρξη των δεδομένων
της στο «σύννεφο» ανοίγονται άλλες δυνατότητες και προοπτικές για την
επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετάσχει με αξιώσεις στο σύγχρονο επιχειρηματικό
γίγνεσθαι. Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση μπορεί




να ανταλλάξει δεδομένα με άλλες εφαρμογές
να χρησιμοποιήσει web και mobile εφαρμογές που διευρύνουν το πεδίο
αξιοποίησης των δεδομένων της





να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες
να προσεγγίσει νέες αγορές
να αποκτήσει πραγματική αξία από την επένδυση στη μηχανογράφησή της

Soft1 Web & Mobile εφαρμογές

Με την υπηρεσία Soft1 on Windows Azure διατίθενται αποκλειστικά
συμπληρωματικές web εφαρμογές για πρόσθετη B2B και B2C λειτουργικότητα και
mobile εφαρμογές για περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων της μηχανογράφησης.
Η σημασία και αναγκαιότητα για εν κινήσει πρόσβαση αυξάνεται διαρκώς για το
business λογισμικό. Σύμφωνα με έρευνες, καθώς όλο και περισσότεροι χρήστες θα
αποκτούν πρόσβαση στο περιβάλλον του εταιρικού λογισμικού τους μέσω των
κινητών συσκευών τους, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος που εργαζόμαστε θα
αλλάξει. Οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν την υπηρεσία Soft1 on Windows Azure
έχουν άμεσα τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους σε οποιοδήποτε
μοντέλο βελτιώνει την αποδοτικότητά τους με τις διαθέσιμες ή νέες web & mobile
εφαρμογές.
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Πως ωφελείται η επιχείρηση;
Η επιχείρηση που θα επιλέξει την υπηρεσία Soft1 on Windows Azure θα ωφεληθεί
από τη:



Χρήση ενός άριστου, σύγχρονου business λογισμικού, που εξελίσσεται
συνεχώς αλλά είναι ταυτόχρονα δοκιμασμένο από χιλιάδες επιχειρήσεις με
προσιτό τρόπο μέσω της συνδρομής
o

Εξοικονόμηση χρηματικών πόρων, μειώνοντας σημαντικά το κόστος
λειτουργίας της μηχανογράφησης, χωρίς συμβιβασμούς σε θέματα
λειτουργικότητας και ασφάλειας



Ευελιξία στη χρήση της μηχανογράφησης με βάση τις πραγματικές της
ανάγκες (σε υπολογιστικούς πόρους, σε αριθμό χρηστών, ακόμη και σε
περιεχόμενο λογισμικού) σε κάθε χρονική περίοδο, αποφεύγοντας μια
ανελαστική και ρισκοβόρα επένδυση one-off.



Δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στο σύστημα από παντού χωρίς σύνθετα
δίκτυα, με οικονομικό και ασφαλή τρόπο που θα αυξήσει την
παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των στελεχών της.



Δυνατότητα για ευρύτερη και πιο αποδοτική ηλεκτρονική συνεργασία με
πελάτες και προμηθευτές



Αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής που είναι σε θέση να δημιουργήσουν
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα



Δημιουργία νέων ευκαιριών για επιχειρησιακή καινοτομία και ανάπτυξη,
χάρη στην αποκλειστική ενασχόληση με δραστηριότητες με υψηλή
προστιθέμενη αξία.

Δοκιμαστική χρήση Soft1 on Windows Azure
Η SoftOne έχει επιτύχει αυτοματοποίηση της διαδικασίας μετάβασης στο cloud, για
όλες τις επιχειρήσεις που σήμερα χρησιμοποιούν την on-premise έκδοση του
λογισμικού Soft1, για δοκιμαστική χρήση της υπηρεσίας με τα πραγματικά δεδομένα
τους.

Το cloud δεν αφορά μόνο σε τεχνολογία και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται
πληροφοριακές υποδομές, αλλά επηρεάζει δραστικά τα επιχειρησιακά μοντέλα
λειτουργίας και μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία που θα συμβάλλει
καθοριστικά στην αναπτυξιακή προοπτική των επιχειρήσεων.
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