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Κορυφαίες, «κατά παραγγελία» λύσεις λογισμικού, στα… μέτρα σας 

 

Οι ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων μεταβάλλονται διαρκώς και με διαρκώς ταχύτερο ρυθμό. Γίνονται όλο και 
πιο περίπλοκες με συνέπεια οι μηχανογραφικές απαιτήσεις να αυξάνονται και τις περισσότερες φορές να μην 
καλύπτονται από τις τυποποιημένες εφαρμογές πληροφορικής που διατίθενται στην αγορά. Στις περιπτώσεις αυτές, 
το κατά παραγγελία λογισμικό αποτελεί την πλέον κατάλληλη -αν όχι τη μοναδική- λύση, προκειμένου μια επιχείρηση 
να καλύψει πλήρως και με τον τρόπο που η ίδια θεωρεί συμφέροντα και ορθό, τις ανάγκες της. 

Έχετε μια επαγγελματική ιδέα και δεν βρίσκετε το κατάλληλο λογισμικό να την υποστηρίξετε; Θέλετε μια πιο άμεση 
και ολοκληρωμένη μηχανογραφική διαχείριση της επιχείρησής σας, χωρίς να είστε αναγκασμένοι να αλλάξτε μαζί τον 
τρόπο εργασίας σας; Αναζητάτε τη διαδικτυακή εφαρμογή που θα αυξήσει τις πωλήσεις σας ή απλά διευκολύνει την 
επαφή σας με τους πελάτες, τους προμηθευτές ή τους συνεργάτες σας; Βαρεθήκατε να κυλάτε πάνω σε… ξένες ράγες; 
 

 

         “Tailor-made” εφαρμογές Thesis 
 
Η CGSoft, διαθέτει και προσφέρει, κορυφαία τεχνογνωσία, πολυετή, διεθνή εμπειρία σε σύνθετα έργα κάθε μεγέθους, 
και state of the art τεχνολογικά εργαλεία, για την ανάπτυξη “made-to-measure” (Μ2Μ), desktop, web ή/και mobile, 
εφαρμογών λογισμικού, που να ικανοποιούν πλήρως, με τις βέλτιστες πρακτικές και δίχως αναγκαστικές εκπτώσεις ή 
συμβιβασμούς, τις εξειδικευμένες απαιτήσεις της επιχείρησής σας. Αν δεν θέλετε να «φορέστε» τα έτοιμα πακέτα 
λογισμικού και να προχωρήστε με τον τρόπο εργασίας σας, που αυτά σας επιβάλουν,  επικοινωνήστε μαζί μας για ν’ 
αναπτύξουμε το δικό σας λογισμικό, ή -γιατί όχι;- να σας δώσουμε το πλαίσιο και τα εργαλεία να το κάνετε μόνοι σας. 

                Είδη εφαρμογών 

H CGSoft δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς εξειδικευμένων (custom) λύσεων λογισμικού: 

 Desktop εφαρμογές. Εφαρμογές τέτοιου τύπου μπορεί να είναι από ένα πολύ απλό πρόγραμμα έως μια 
ολοκληρωμένη εφαρμογή ενιαίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης όλων των τμημάτων και λειτουργιών της 
επιχείρησής σας. Όλες οι εφαρμογές μας περιλαμβάνουν ενσωματωμένο υποσύστημα business intelligence 
με αναφορές, συγκεντρωτικά ή αναλυτικά στατιστικά δεδομένα, γραφικές παραστάσεις, dashboards κ.α. και 
συνοδεύονται από εγχειρίδιο χρήσης, οδηγό εγκατάστασης, λειτουργικότητες online υποστήριξης, live update 
κλπ. Παράλληλα και εφόσον απαιτείται αξιοποιούν έτοιμα υποσυστήματα και προϊόντα, όπως τα Thesis.net 
GDPR για τη συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων, Thesis.net BPM για τη διαχείριση 
επιχειρησιακών ροών, Thesis.net CTI για διασύνδεση με IP τηλεφωνικά κέντρα κ.α. 

 Web based εφαρμογές: Διαδικτυακές εφαρμογές με χαρακτηριστικά, λειτουργικότητες και δυνατότητες, 
ανάλογα εκείνων που έχουν οι desktop λύσεις. 

 Mobile εφαρμογές: Για φορητές συσκευές και smartphones με Android ή iOS τεχνολογίες. 

http://www.cgsoft.gr/
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          Μεθοδολογία υλοποίησης έργων  

Η μεθοδολογία που ακολουθούμε σε κάθε έργο, περιγράφεται στις παρακάτω φάσεις: 

 Ανάλυση απαιτήσεων:  Περιλαμβάνει την καταγραφή της παρούσας κατάστασης, καθώς και των απαιτήσεων 
και προδιαγραφών του λογισμικού που επιθυμεί ο πελάτης. Στην συνέχεια καθορίζεται η αρχιτεκτονική και 
τα βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης. Η φάση αυτή ολοκληρώνεται με την σύνταξη της 
σχετικής μελέτης/τεύχους απαιτήσεων και την αμοιβαία συμφωνία επί των προτάσεων αυτής. 

 Σχεδιασμός/Υλοποίηση: Στη φάση αυτή σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε και ελέγχουμε το λογισμικό σύμφωνα 
με τα αμοιβαία συμφωνηθέντα στην μελέτη απαιτήσεων. 

 Εγκατάσταση/Μεταφορά δεδομένων/Test period: Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής σας και την 
αυτοματοποιημένη μεταφορά –όπου αυτή απαιτείται παλαιότερων δεδομένων- ακολουθεί διαβαθμισμένη 
σε βάθος εκπαίδευση όλων των χρηστών, ανάλογα με τη θέση ή τον ρόλο τους και δοκιμαστική λειτουργία σε 
πραγματικό περιβάλλον για ικανό χρόνο, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα δουλεύουν όπως έχουν ζητηθεί και, 

 Οριστική παράδοση και παραλαβή του έργου: Κάθε έργο, προσφέρεται μ’ ένα διάστημα δωρεάν 
υποστήριξης και συντήρησης, ενώ για όλο το χρόνο ζωής της εφαρμογής, εγγυόμαστε και διασφαλίζουμε 
προαιρετικά και μόνον εφόσον το επιθυμείτε, απευθείας από εμάς τηλεφωνική υποστήριξη και συνεχείς νέες 
εκδόσεις με σχετικές ετήσιες συμβάσεις, γνωστού και σταθερού κόστους. 

 

          Βασικά πλεονεκτήματα “tailor-made” εφαρμογών 
 

 Απόλυτη Προσαρμογή: Καθώς η υλοποίηση της τεχνικής λύσης βασίζεται σε τεκμηριωμένες επιχειρησιακές 
ανάγκες που έχουν καταγραφεί και περιγραφεί πλήρως, η λειτουργικότητα της εφαρμογής που παραδίδεται 
έχει την αναμενόμενη συμπεριφορά, χωρίς να απαιτείται προσαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών 
(business rules) σε περιορισμένες λειτουργικές δυνατότητες, όπως συμβαίνει συχνά με τα έτοιμα προϊόντα. 

 Αποτελεσματικότητα: Οι “made-to-measure” λύσεις, είναι σαφώς πιο αποτελεσματικές στην χρήση τους, 
καθώς περιλαμβάνουν μόνο τις λειτουργικότητες που οι επιχειρήσεις χρειάζονται, σε αντίθεση με τα έτοιμα 
πακέτα λογισμικού, που προσπαθώντας να εξυπηρετήσουν ένα μεγάλων εύρος αναγκών για εντελώς 
διαφορετικές επιχειρήσεις, διατηρούν λειτουργίες που δεν σας χρειάζονται, μειώνουν την ευχρηστία της 
εφαρμογής και καθυστερούν τη ροή των καθημερινών εργασιών. 

 Έλεγχος των αλλαγών/ Δυνατότητα Επέκτασης: Η άμεση εκτέλεση μικρών πρόσθετων υλοποιήσεων ή μικρής 
έκτασης αλλαγών στο software μπορεί να αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για μια επιχείρηση.  
Ταυτόχρονα, όσο η επιχείρηση μεγαλώνει, το software πρέπει να εξελίσσεται και να μεγαλώνει μαζί με αυτήν. 
Αν ένα σύστημα είναι εξαρχής σωστά δομημένο αρχιτεκτονικά, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τη 
δυνατότητα επέκτασής του.  Το Thesis.net framework επιτρέπει ακόμη και στον ίδιο τον χρήστη, ανάλογα με 
την εμπειρία του να κάνει δίχως καν την συνδρομή μας, τις αλλαγές/προσθήκες/επεκτάσεις που επιθυμεί και 
να τις συντηρήσει ή ακόμη και να σχεδιάσει δίχως επιπλέον κόστος, εντελώς νέες εφαρμογές, αξιοποιώντας 
τα έτοιμα ενσωματωμένα, desktop εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών (Application builder), με εγγυημένη 
λειτουργικότητα και ευκολίες όμοιες/αντίστοιχες αυτών του αρχικού παραδοτέου. 

 

 
Περισσότερες πληροφορίες για την CGSoft, τα προϊόντα Thesis που αναπτύσσει, ενδεικτικές Μ2Μ υλοποιήσεις κλπ., 
μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας. Για demo, διευκρινίσεις, προσφορές κοκ, μη διστάστε να επικοινωνήστε 
απευθείας μαζί μας ( Τηλ. 210-7488500, εσωτ. 111, Email: info@cgsoft.gr ). Θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε. 
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