Ergo Qloud

business management, simplified.

Μόλις ελαφρύναμε την εταιρεία σας
Τώρα, απλά, την έχετε μαζί σας
Τι είναι το
Cloud Computing;

Τα αρχεία σας, από
οπουδήποτε

Cloud Computing είναι η χρήση
υπολογιστικής ισχύος ενός «σύννεφου»
δικτυωμένων υπολογιστών.
Προσφέρει αξιοπιστία,ασφάλεια, οικονομίες
κλίμακας, φθηνή υπολογιστική ισχύ και την
ευελιξία να "ενοικιάζεις" μόνο ό,τι σου
χρειάζεται. Ειδικά για το ErgoQloud,
η αποθήκευση δεδομένων αρχίζει από
μηδενικό κόστος.

Αποθηκεύστε τα αρχεία,
τους φακέλους σας, τις επαφές,
τις εικόνες, ημερολόγια και πολλά
περισσότερα στον server σας, και
δείτε τα από το κινητό σας,
την επιφάνεια εργασίας σας,
ή ένα web browser.
Διαμοιράστε ενημερωτικά,
καταλόγους και εικόνες
σε πελάτες σας,
με έναν απλό σύνδεσμο.
Και δεν χρειάζεστε backup.
Το σύστημα κρατάει αρχείο.

Τα e-mail σας, χωρίς
περιορισμούς
Κρατείστε όλα τα e-mail,σας
και δείτε τα από οπουδήποτε.
Χωρίς περιορισμούς στο χώρο
αποθήκευσης.

Επαφές και ημερολόγια,
για όλους
Ρίξτε μια ματιά στο ErgoQloud από
το κινητό, και βρείτε το τηλέφωνο
του πελάτη.
Δείτε τα ραντεβού σας από το
laptop ή το ξενοδοχείο.
Καταχωρείτε επαφές και
ραντεβού, και τα
μαθαίνει η γραμματεία

Τα πάντα υπό έλεγχο
Καθορίστε ποιά έντυπα είναι
για ποιά δουλειά.
Εγκρίνετε δαπάνες και άδειες.
Και πολλά άλλα.

Πιστοποιηθείτε, χωρίς
γραφειοκρατία
Σας ενδιαφέρει η πιστοποίηση
κατά ISO 9001, αλλά χωρίς
ατελείωτες σειρές από έντυπα;
Ενημερωθείτε γιa το

QPM

process management

και αφήστε πίσω το χαρτί.

Όλα πλέον λειτουργούν χωρίς περιττό κόπο. Με το ErgoQloud, κάθε εταιρεία μπορεί να
εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα, καθιστώντας το προσωπικό της αποτελεσματικό από την πρώτη
ημέρα.
Με την εγκατάσταση του κεντρικού υπολογιστή ErgoQloud στην εταιρία σας, απολαμβάνετε τα
πλεονεκτήματα και την ασφάλεια του cloud computing χωρίς να απαιτείται:
Κανένα επιπρόσθετο μηνιαίο κόστος συνδρομής
Καμία άλλη εγκατάσταση σε κάθε θέση εργασίας
Η ErgoQ, παρουσιάζει στην Ελληνική αγορά την πρώτη ολοκληρωμένη λύση για εταιρική
οργάνωση βασισμένη σε τεχνολογία cloud computing. Ο υπολογιστής φροντίζει για τις
λεπτομέρειες, και εσείς μπορείτε απλά να αφοσιωθείτε στη δουλειά.
Τώρα, υπάρχει χρόνος.
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