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Οι υπηρεσίες τής smartTREE διακρίνονται για τα
υψηλά ποιοτικά τους στάνταρ,
την απόλυτη προσαρμογή τους
στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επιχείρησης,
την ευελιξία τους,
ενώ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
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Η SmartTREE
δημιουργήθηκε για να παράσχει
κάθετες συμβουλευτικές
και οργανωτικές υπηρεσίες,
σε μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις.
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Πλαισιώνεται από πιστοποιημένους συμβούλους
και μηχανικούς πληροφορικής,
καθώς επίσης και από καταξιωμένους νομικούς,
δημοσιογράφους και επικοινωνιολόγους.
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Η SmartTREE
αποτελείται από μία ομάδα έμπειρων
επαγγελματιών με υψηλή εξειδίκευση
και πολυετή εμπειρία,
στους τομείς της Πληροφορικής,
των Συστημάτων Ποιότητας,
της Επικοινωνίας και του Περιεχομένου.
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Στόχος της SmartTREE
είναι να δίνει απαντήσεις
και λύσεις σε κάθε επιχειρηματική ανάγκη,
με άριστο δείκτη ανταποδοτικότητας
και να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης,
μέσα από επιτυχημένες υλοποιήσεις έργων.
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Συστήματα Παραγγελιοληψίας
Όλες οι τελευταίες τεχνολογίες συγκεντρωμένες σε ένα έξυπνο
λογισμικό εστίασης που έχει χαμηλές απαιτήσεις εξοπλισμού,
απαιτεί ελάχιστη εκπαίδευση και έχει υψηλή
προσαρμοστικότητα.
Το Order Manager διαθέτει γραφικό περιβάλλον με εξαιρετική
ευκολία στη χρήση και με δυνατότητες παραμετροποίησης.
Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες του εξοικονομούν χρόνο
και μειώνουν κατά πολύ το κόστος λειτουργίας της
επιχείρησης.
Μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα του προσωπικού της
επιχείρησης, μειώνοντας τυχόν λάθη από κακή επικοινωνία.
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Εμπορικά πακέτα
Ευέλικτες εφαρμογές μηχανογράφησης νέας γενιάς που
εξυπηρετούν τις διαχρονικές ανάγκες των εμπορικών
συστημάτων.
Λογιστικά πακέτα - Μισθοδοσία
Εφαρμογές για απαιτητικούς λογιστές, μικρά και μεγάλα
λογιστικά γραφεία, με ανεξάντλητες δυνατότητες μέσα από
ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. Κορυφαίες εφαρμογές
Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, για
μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, έως και 2000+ ατόμων.
Κάθετες αγορές
Εξειδικευμένες εφαρμογές με ολοκληρωμένα πακέτα, για
ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις λιανικής,
καταστήματα εστίασης, δικηγορικά γραφεία, ναυτιλιακές
εταιρείες, εκπαιδευτήρια και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
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Υλοποιήσεις Πληροφοριακών Συστημάτων
Οι καθημερινές επιχειρηματικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι εταιρείες είναι υψηλές και ποικίλλουν σε
βάθος και πολυπλοκότητα, αναλόγως το είδος τους.
Η SmartTREE συνεργάζεται με οργανισμούς όλων των μεγεθών
για την παροχή λύσεων πληροφορικής, προσαρμοσμένων στις
τρέχουσες και τις μελλοντικές τους λειτουργίες και στόχους.
Στη SmartTREE, η παροχή συμβουλών πληροφορικής βρίσκεται
στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Είτε θέλετε να
ανανεώσετε τις υποδομές και τον εξοπλισμό σας, είτε απλά
θέλετε να βελτιώσετε τις τρέχουσες διαδικασίες σας, οι
καταρτισμένοι και έμπειροι σύμβουλοι και μηχανικοί μας
μπορούν να σας βοηθήσουν.
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Κορυφαία Ηλεκτρονική Ασφάλεια

H BitDefender είναι δημιουργός ενός από τους ταχύτερους και
πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς λογισμικού Internet
Security στον κόσμο.
Η εταιρεία είναι πρωτοπόρος στη βιομηχανία
της ηλεκτρονικής ασφαλείας από το 2001 και έχει λάβει
σωρεία βραβείων για τα προϊόντα της.
Σήμερα, η τεχνολογία Bitdefender προστατεύει πάνω από
500 εκατομμύρια οικιακούς και εταιρικούς χρήστες
σε όλο τον κόσμο.

Κορυφαίοι διεθνείς οργανισμοί δοκιμών και παγκοσμίου
φήμης εμπειρογνώμονες λογισμικού, αναγνωρίζουν τις λύσεις
της BitDefender ως τις πιο αποτελεσματικές στον κόσμο.
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Web & Mobile Development – Digital Marketing
Στόχος μας είναι η παροχή κορυφαίων online υπηρεσιών σε
εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλο το επιχειρηματικό
φάσμα.
Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της SmartTREE σχεδιάζουν και
υλοποιούν τις κατάλληλες λύσεις, με βάση τις ιδιαιτερότητες,
τα προϊόντα και το όραμα κάθε πελάτη, από απλές εταιρικές
παρουσίες και blogs, έως σύνθετες λύσεις ηλεκτρονικού
εμπορίου και mobile apps.
Επίσης, η SmartTREE καλύπτει το φάσμα της διαδικτυακής
παρουσίας στα social media, της online διαφήμισης και τη
δημιουργία περιεχομένου σε παραδοσιακά και online μέσα.
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Συμμόρφωση σε όλους τους τομείς του GDPR
Ο νέος Γενικός Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
“για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”
είναι σε ισχύ από τον Μάιο του 2018.
Αφορά κάθε επιχείρηση, ελεύθερο επαγγελματία, οργανισμό,
φορέα ή Δημόσια Αρχή που συλλέγει, διατηρεί ή
επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων
που βρίσκονται στην Ευρώπη.
Οι πιστοποιημένοι σύμβουλοι της SmartTREE αναλύουν τη
λειτουργία κάθε οργανισμού και τον εναρμονίζουν με τον πιο
ευέλικτο δυνατό τρόπο, με το νέο Γενικό Κανονισμό.

Δίνουμε λύσεις σε Επαγγελματίες
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