
Για το επόμενο βήμα του ψηφιακού μετασχημα-
τισμού η Data Communication προτείνει cloud 
CRM λύσεις που διασφαλίζουν διαλειτουργικότητα 
και αδιάλειπτη επιχειρησιακή λειτουργία. Συγκε-
κριμένα:

• Dynamics 365 for Sales και Dynamics 365 
for Customer Service (CRM)
Για Μεσαίες & Μεγάλες επιχειρήσεις. Διαχείριση 
Πελατειακών Σχέσεων νέας γενιάς της Microsoft 
και SaaS λύσεις. Η 1η (Sales)  αποτελεί εξέλιξη 
του Dynamics CRM και παρέχει καινοτόμα δια-
χείριση Ολόκληρου του Κύκλου Πώλησης. Η 2η 
(Customer Service) δίνει τη δυνατότητα στους 
εκπροσώπους σας να δρομολογούν ταχύτατα 
την επίλυση κάθε ζητήματος από οποιαδήποτε 
συσκευή. Και οι δύο αξιοποιούν Τεχνητή Νοημο-
σύνη, BI αναλύσεις και δεδομένα από πολλαπλά 
κανάλια και εσωτερικά συστήματα.  

Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η προώθηση 
των λύσεων της Data Communication αποτελεί ε-
πιχειρηματική πρόκληση με βασικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα το δίκτυο συνεργατών της ανά την 
Ελλάδα, δεδομένου του μεγέθους του πελατολο-
γίου της.

Λύσεις Cloud με την αξιοπιστία
Data Communication & Microsoft Azure
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Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το 
www.datacommunication.gr ή επικοινωνήστε:  
T +30 211 1080 0000, Ε info@datacomm.gr

H πανδημία έφερε στο προσκήνιο τα αδιαμφι-
σβήτητα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού 
αποδεικνύοντας ότι οι επιχειρήσεις που πέτυχαν 
άμεση προσαρμογή στις νέες συνθήκες ήταν αυ-
τές που είχαν εγκαίρως μεταβεί στο cloud. 
Τώρα, περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις 
καλούνται να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά 
τους, αναβαθμίζοντας την ψηφιακή τους υποδο-
μή με λύσεις που αξιοποιούν:
• Mobility και cloud
• Τεχνολογίες αιχμής, όπως Artificial 

Intelligence (ΑΙ) & Business Ιntelligence (ΒΙ) 
• Διασυνδεδεμένα δεδομένα, από υφιστάμενα 

συστήματα, εξωτερικά κανάλια & τρίτες εφαρ-
μογές 
Παράλληλα, λύσεις που:
• Αυτοματοποιούν επιχειρηματικές διαδικα-

σίες 
• Απλοποιούν καθημερινές εργασίες
• Μειώνουν το TCO 

Το ολοκληρωμένο cloud πακέτο της 
Data Communication
Από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες πλη-
ροφορικής και Microsoft Gold Partner, η Data 
Communication προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 
περιβάλλον λύσεων και υπηρεσιών που καλύ-
πτουν ένα ευρύτατο φάσμα επιχειρηματικών 
αναγκών, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να 
προχωρήσουν με τον δικό τους ρυθμό στον ψη-
φιακό μετασχηματισμό. Αξιοποιώντας τεχνολογί-
ες αιχμής, προηγμένα εργαλεία Microsoft και την 
κορυφαία ασφάλεια του Microsoft Azure, οι DC 
λύσεις ανήκουν είτε στη νέα γενιά επιχειρηματι-
κών εφαρμογών Dynamics 365 της Microsoft, 
είτε στη νέα γενιά εφαρμογών της εταιρείας, 
υλοποιημένων στην πλατφόρμα DC Framework. 
Συνοπτικά:

• Dynamics 365 Business Central InnovEra 
(ERP)
Για Μεγάλες & Μεσαίες Επιχειρήσεις. Εξέλιξη 
του Microsoft Dynamics NAV. All-in-one λύση 
Επιχειρησιακής Διαχείρισης που καταργεί τα 
μεμονωμένα συστήματα. Με δυνατότητες δια-
χείρισης Οικονομικών, Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 
Αποθεμάτων, Πωλήσεων, Service & Έργων. 
Παρέχει δυνατότητες OCR, AI και προηγμένες 
Microsoft Power BI αναλύσεις δεδομένων. Ε-
πιπλέον, ενσωματώνει την ελληνικοποίηση της 
Data Communication, την πλέον εκτεταμένη 

της αγοράς, και διαθέτει ενσωματωμένη λειτουρ-
γικότητα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Βιβλίων 
(myDATA). 

• MyData Connector
Για Όλες τις Επιχειρήσεις. Λύση SaaS, πλήρως 
εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις τήρησης Ηλε-
κτρονικών Βιβλίων της ΑΑΔΕ, υποστηρίζει τη δια-
σύνδεση με την πλατφόρμα myDATA. Συμβατή με 
κάθε ERP σύστημα, επιτρέπει στην επιχείρησή σας 
να ευθυγραμμιστεί γρήγορα, εύκολα και με χαμηλό 
κόστος. Χωρίς καμία αλλαγή στο υφιστάμενο ERP 
και στον καθημερινό τρόπο εργασίας. Ιδανική λύση 
για επιχειρήσεις με διεθνή ERP.

• MyWinEra 
Για επιχειρήσεις Μικρού & Μεσαίου μεγέθους, 
και Ελεύθερους Επαγγελματίες. Ολοκληρωμένη 
εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης & Οργά-
νωσης της Επιχείρησης. Παρέχει:
◦ Έκδοση Παραστατικών & διαβίβαση των δεδο-

μένων στην πλατφόρμα myDATA
◦ Εμπορική Διαχείριση (Συναλλασσόμενοι, Είδη 

& Υπηρεσίες, Έσοδα & Έξοδα, Προσφορές & Πα-
ραγγελίες)
◦ CRM (Επαφές, Ημερολόγιο, Ραντεβού)
◦ Άμεση ανταλλαγή δεδομένων με το Λογιστή 

της επιχείρησης
Διατίθεται σε πολύ προσιτά πακέτα ανάλογα με τις 
ανάγκες σας και λειτουργεί από την πρώτη στιγμή. 


