H ADVANCED CONSULTING A.E. (ADCON) είναι η κορυφαία
εταιρεία, επί σειρά ετών, υλοποίησης πληροφοριακών
συστημάτων ERP της ALTEC ΑΕ. στην Ελλάδα.
Το πελατολόγιο της αριθμεί 1.000 & πλέον εγκαταστάσεις με
προϊόντα , όπως το Atlantis, το Atlantis Entry (X-Line) & το
Κεφάλαιο.
Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες consulting, παραμετροποίησης,
εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης λογισμικού, καθώς και
πλήρη εκπαίδευση χρηστών.

1992: Ο Κωνσταντίνος Τετώρος ιδρύει ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την εμπορία
προγραμμάτων - H/Y - υπηρεσιών. Σύντομα η επιχείρηση διακρίνεται ως ένας από τους
σημαντικότερους πωλητές - εγκαταστάτες και παρόχους τεχνικής υποστήριξης για την κορυφαία
εφαρμογή της εποχής το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ».
1995: Η ατομική επιχείρηση του Κωνσταντίνου Τετώρου είναι πλέον στρατηγικός συνεργάτης για
τη UNISOFT ΑΕ. Το πελατολόγιο της εταιρείας διανθίζεται συνεχώς με τις μεγαλύτερες και
γνωστότερες επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς. Οι πελάτες την επιλέγουν γιατί έχει ήδη αρχίσει να
διακρίνεται η εξειδίκευση και η εφαρμογή μίας πλήρως διαφορετικής και καινοτόμου προσέγγισης
στην υλοποίηση των εγκαταστάσεων, από αυτή που συνήθως εφαρμόζουν οι εταιρείες του χώρου.
1997: Ιδρύεται η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON)
Εκμεταλλευόμενη με τον ιδανικότερο τρόπο το background που έχει δημιουργηθεί προηγουμένως,
η διοίκηση αποφασίζει ότι η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί αποκλειστικά στον τομέα του
λογισμικού (software) και στην παροχή σχετικών υπηρεσιών (consulting) και αποκλείει τη
δραστηριοποίηση στον ευρύτερο τομέα της πληροφορικής (Εμπορία εξοπλισμού Η/Υ - Hardware,
Eγκαταστάσεις δικτύων κ.λ.π.). Επίσης αρχίζει να εξειδικεύεται στην διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
( DB2, SOLID, κ.α.)
1999: Σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα η ιδρυτική επιλογή της εταιρείας επιβεβαιώνεται
πλήρως και η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) είναι ο πρώτος μεταπωλητής της ΑLTEC
A.E., που πραγματοποιεί εγκατάσταση - του νέου τότε - E.R.P. ATLANTIS , στην πολυεθνική εταιρία
CLARIANT HELLAS A.E.
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2001: Η εξέλιξη της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) είναι ταυτόχρονη και παράλληλη με
την αλλαγή εποχής στο software που συντελείται στην ελληνική αγορά. Κορυφαία, ήδη, σε
σύνθετες, εξειδικευμένες, απαιτητικές εγκαταστάσεις μετατρέπεται σε leader στην εγκατάσταση
συστημάτων ERP.
2002: Η εταιρεία αναπτύσσεται σε 2 επίπεδα. Διατηρεί και ενδυναμώνει στρατηγικές συνεργασίες
με τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες παραγωγής software (UNISOFT, LOGISDIS), ενώ
παράλληλα με διαρκή επιμόρφωση, έρευνα, εντοπισμό και εφαρμογή των πλέον εξελιγμένων
τεχνικών και μεθόδων, μετατρέπει σε state of the art την παροχή υπηρεσιών consulting. H
ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) αποκαλείται πλέον από το σύνολο της αγοράς,
συνεργάτες, πελάτες και ανταγωνιστές, και είναι «o εγκυρότερος φορέας υλοποίησης ERP
ATLANTIS».
2003: Η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) μετασχηματίζει και οργανώνει τμήμα Έρευνας &
Ανάπτυξης το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία λύσεων που θα συνδέονται και θα επεκτείνουν τις
δυνατότητες του software που εγκαθιστά. Συγκεντρώνει όλη την συσσωρευμένη τεχνογνωσία των
προηγούμενων χρόνων, καταγράφει προσεκτικά τις ανάγκες των πελατών, χρησιμοποιεί την πλέον
εξελιγμένη τεχνολογία και δημιουργεί με αυτό τον τρόπο δύο σημαντικά εργαλεία, υποστηρικτές
των ERP συστημάτων: Τα ADCON MIS TOOLS και το σύστημα μισθοδοσίας ADCON HRM.
2006: Εντείνονται οι ενέργειες προώθησης της εφαρμογής ADCON H.R.M. σε μεγάλες εμπορικές
και βιομηχανικές επιχειρήσεις και μέχρι το τέλος του έτους έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά
ογδόντα (100) εγκαταστάσεις.
2010: Οι δυσκολίες της αγοράς στην μετά μνημονίου εποχή επιβάλει στην Advanced Consulting να
ξεκινήσει μία αναδιάρθρωση του μοντέλου ανάπτυξης της. Η μείωση του τζίρου, το κλείσιμο των
επιχειρήσεων και η γενικότερη δυσκολία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων συρρικνώνουν το
πελατολόγιο της.
Έτσι , αποφασίστηκε η δραστηριοποίηση και σε άλλους τομείς πλην της εγκατάστασης των ERP
συστημάτων , όπου ούτως η αλλιώς είναι leader , όπως η απομακρυσμένη παραγγελιοληψία μέσω
Tablet PC , το Internet , το CRM κ.ά.
2015: Σήμερα , μετά από τιτάνια προσπάθεια τα τελευταία έτη ,
συνεχίζουμε:
 Να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία & όραμα.
 Να είμαστε ο μεγαλύτερος αντιπρόσωπος των προϊόντων
της Altec (ERP Atlantis, ERP Atlantis Entry (X-Line) &
ERP Κεφάλαιο) με 800.000€ αγορές.
 Να έχουμε το πλέον εξειδικευμένο τεχνικό τμήμα
 Να διατηρούμε το σύνολο του μεγάλου πελατολογίου μας
και να συνεχίζουμε να του προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου με μεγάλη προστιθέμενη αξία.
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Συνολικά η φιλοσοφία της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON)
συνοψίζεται στο γεγονός ότι για να είναι αποτελεσματική η δραστηριότητά της και να μπορεί να
υλοποιεί το όραμά της οφείλει να έχει ως προτεραιότητα τη δημιουργία των ιδανικότερων
συνθηκών στο επιχειρησιακό περιβάλλον που δραστηριοποιείται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη: ΠΕΛΑΤΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΑΓΟΡΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.
Με ταχύτατους ρυθμούς εξέλιξης, που της επιτρέπουν να υλοποιεί τα αναπτυξιακά της σχέδια, η
ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) για τα επόμενα 3 χρόνια έχει θέσει ως στόχους:
 Να διατηρήσει την πρώτη θέση που κατέχει στην ελληνική αγορά ως εγκαταστάτης
συστημάτων ALTEC ERP.
 Να φτάσει στο 100% το customer loyalty του πελατολογίου της, εφαρμόζοντας
εξειδικευμένες ενέργειες after sales, πέρα από τις υποχρεώσεις της που απορρέουν λόγω
των συμβολαίων τεχνικής υποστήριξης που διατηρεί με τους πελάτες της
 Να διατηρήσει τις στρατηγικές συνεργασίες που έχει και να εφαρμόσει ακόμη πιο
συμφέρουσες συμφωνίες με τους στρατηγικούς εταίρους της, ώστε να αποδώσει όλα τα νέα
πλεονεκτήματα που θα κερδίσει στους πελάτες της.
 Να προχωρήσει σε νέες συνεργασίες οι οποίες θα έχουν ως κριτήριο για επιλογή την
προσφορά εφαρμογών αιχμής για κάθετες αγορές.
 Να εδραιωθεί ως παραγωγός λογισμικού υψηλής τεχνολογίας που αναπτύσσει εφαρμογές
εφάμιλλες του επιπέδου των υπηρεσιών consulting που παρέχει και την έχουν κατατάξει
στην πρώτη θέση, μεταξύ εκατοντάδων αντίστοιχων επιχειρήσεων.
 Να αναπτύξει δίκτυο μεταπωλητών σε όλη την Ελλάδα, εφαρμόζοντας πρωτοποριακό
πλαίσιο συνεργασίας το οποίο επεκτείνει την customer oriented φιλοσοφία της εταιρείας και
σε partner oriented.
Για την επίτευξη των στόχων της η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON)
 Θα διατηρήσει και ενδυναμώσει την customer & partner oriented φιλοσοφία της







Θα μεγιστοποιήσει την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της με προγραμματισμένες,
επαναλαμβανόμενες, επιμορφωτικές ενέργειες
Θα υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα απόκτησης τεχνολογικών εργαλείων αιχμής
Έχει προγραμματίσει τη δημιουργία υποστηρικτικού υλικού και επιμορφωτικών σεμιναρίων
για το δίκτυο μεταπωλητών της
Παρακολουθεί τις εξελίξεις στις τεχνολογίες της πληροφορικής και αναπτύσσει
ολοκληρωμένα συστήματα που διακρίνονται για την ευελιξία τους, την ευχρηστία τους και
την προσαρμοστικότητά τους σε κάθε νέα εξέλιξη
Εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες στο τμήμα Έρευνας & Τεχνολογίας, τέτοιες, οι οποίες
στο άμεσο μέλλον να οδηγήσουν στην Πιστοποίηση βάση Διεθνών Προτύπων (ISO), των
εφαρμογών που αναπτύσσει.
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Η εσωτερική οργάνωση της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) εξυπηρετεί την υλοποίηση
των στόχων που έχει θέσει η εταιρεία και εξασφαλίζει κάθε στιγμή την αξιόπιστη λειτουργία, την
αποδοτική εκμετάλλευση της συσσωρευμένης εμπειρίας - τεχνογνωσίας και την συνεχή ετοιμότητα
για την αντιμετώπιση πάγιων αλλά και έκτακτων εταιρικών αναγκών.
Η εταιρεία διατηρεί ανεξάρτητα, μόνιμα, τμήματα που στελεχώνονται από εξειδικευμένο,
έμπειρο, ανθρώπινο δυναμικό για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της αναγκών.
Η επιστημονική κατάρτηση του προσωπικού της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) είναι
υψηλή, καθώς μεγάλο ποσοστό των στελεχών της διαθέτουν τίτλους Μεταπτυχιακής και
Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ στο σύνολό του το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας
διακρίνεται για την εξαιρετικά μεγάλη εργασιακή εμπειρία του και την σε βάθος γνώση του
επαγγελματικού γίγνεσθαι της ελληνικής αγοράς.
Παράλληλα η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) υλοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα
επιμορφωτικά σεμινάρια, ώστε όλο το προσωπικό της να παραμένει ενήμερο, ως προς τις
εξελίξεις που αφορούν το εργασιακό αντικείμενο του τμήματος που ανήκει και να μπορεί να
διαχειριστεί άψογα κάθε θέμα που απορρέει από τα εργασιακά του καθήκοντα.
Για την υλοποίηση κάθε έργου που αναλαμβάνει, η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON)
εφαρμόζει τη μέθοδο της συγκρότησης ειδικών ομάδων εργασίας (project teams), οι οποίες
έχουν διάρκεια ζωής τόση όσο χρειάζεται για την ολοκλήρωση κάθε έργου. Στόχος της εταιρείας
είναι να καθιστά δυνατή την υλοποίηση ειδικών εφαρμογών με τον πιο αξιόπιστο, αποδοτικό
και αποτελεσματικό τρόπο.
Η εξειδίκευση των τμημάτων που διατηρεί η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) δεν
εμφανίζεται μόνο στο οργανόγραμμά της, εκφράζεται πλήρως στη δομή που έχει κάθε μία από τις
διευθύνσεις που αποτελούν την σπονδυλική στήλη στη λειτουργία της εταιρείας.
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Τμήμα Ανάπτυξης
Αναλαμβάνει την έρευνα των τεχνολογιών πληροφορικής. Αναλύει τις απαιτήσεις και τις εξελίξεις
στο περιβάλλον που δραστηριοποιούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις. Υλοποιεί το σύνολο των
απαιτούμενων ενεργειών για την ανάπτυξη και δημιουργία εφαρμογών λογισμικού που καλύπτουν
στο σύνολό τους τις μηχανογραφικές ανάγκες των επιχειρήσεων, είτε πρόκειται για προσωπική
επιχείρηση που χρειάζεται εφαρμογές Plug and Play, είτε για επιχείρηση με εκατοντάδες
εργαζόμενους και πλήθος υποκαταστημάτων, παραρτημάτων, κλπ, εντός ή εκτός Ελλάδας, που
θέλει να εγκαταστάσει ένα εξαιρετικά sophisticated σύστημα ERP

.
Τμήμα Τεχνικών Συμβούλων
Αναλαμβάνει την εκπόνηση τεχνικών μελετών, που περιλαμβάνουν την ανάλυση απαιτήσεων του
πελάτη, κατά περίπτωση και με συγκεκριμένη μεθοδολογία, για τη βέλτιστη υλοποίηση των έργων
εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων.
Στο δυναμικό του τμήματος ανήκουν στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία και σε βάθος γνώση των
δημοφιλέστερων εφαρμογών της αγοράς, που επιπλέον είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλευτικές
υπηρεσίες σε λογιστικά, οικονομοτεχνικά και business logic ζητήματα.
Τμήμα ERP Συστημάτων
Καλύπτει ολοκληρωμένα τις απαιτήσεις υλοποίησης έργων βασισμένων σε τεχνολογικά προηγμένα
συστήματα ERP (Atlantis, TopValue, κλπ).
Επανδρώνεται από εξειδικευμένα στελέχη με μεγάλη εμπειρία και επίπεδο τεχνογνωσίας που είναι
σε θέση να υλοποιήσουν πληροφοριακά συστήματα υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων σε
επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες τους και να αξιοποιήσουν πλήρως
τους πόρους τους.
Τμήμα Ειδικών Εφαρμογών
Αναπτύσσει ειδικές εφαρμογές ή reporting systems (MIS), με στόχο την πλήρη προσαρμογή των
συστημάτων ERP στις επιμέρους εξειδικευμένες απαιτήσεις κάθε πελάτη και την ουσιαστική
υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.
Στελεχώνεται από επαγγελματίες programmers supporters, με μακρόχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη
εφαρμογών και ουσιαστική γνώση της δομής και λογικής των εμπορικών, λογιστικών και ERP
συστημάτων.
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Τμήμα Υποστήριξης & Hot Line Support
Η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) προσφέρει Τεχνική Υποστήριξη (HELP DESK) σε
όλους τους πελάτες της που έχουν συμβόλαιο συντήρησης σε ισχύ. Επαγγελματίες supporters
στελεχώνουν το συγκεκριμένο τμήμα που είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη και συντήρηση των
μηχανογραφικών συστημάτων των πελατών. Επιλύουν άμεσα και υπεύθυνα προβλήματα και
δυσλειτουργίες των εγκαταστάσεων, διασφαλίζοντας κάθε στιγμή την ομαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία της μηχανογράφησης των πελατών.
Το τμήμα Hot Line Support λειτουργεί με στόχο
την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων ή την
επίλυση αποριών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας,
όταν αυτό είναι εφικτό ή προωθεί τις κλήσεις των
πελατών στα στελέχη του Τμήματος Υποστήριξης,
για την κάλυψη των προβλημάτων που δεν
επιλύονται τηλεφωνικά.
Η Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη παρέχεται
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα - Παρασκευή
09.00 - 17.00).
Το τμήμα στελεχώνεται από
έμπειρους τεχνικούς με γνώση σε βάθος του
συνόλου των εφαρμογών που προσφέρει η
ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) στους
πελάτες της..
Στόχος της Τηλεφωνικής Τεχνικής Υποστήριξης που παρέχει η ADVANCED CONSULTING Α.Ε.
(ADCON) είναι η άμεση επίλυση κάθε μικρότερου ή μεγαλύτερου προβλήματος, δυσλειτουργίας,
κακού χειρισμού, εμπλοκής κλπ που μπορεί να εμφανιστεί κατά τη χρήση των εφαρμογών.
Επίσης η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) παρέχει επίσης Τηλεϋποστήριξη (ON LINE
HELP) ή / και επίσκεψη Τεχνικού στο χώρο του πελάτη (ON SITE).

Τριών Ιεραρχών 31, ΤΚ: 118 51 Άνω Πετράλωνα, Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 3414134, Φαξ: 210 3414061
E-mail: info@adcon.gr, http: www.adcon.gr
Σελίδα | 7

Η εμπορική διεύθυνση της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) στελεχώνεται από άτομα με
μεγάλη εμπειρία και υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας. Τα στελέχη της Εμπορικής Διεύθυνσης, μέσω
της συνεχούς παρακολούθησης των εξελίξεων και της τακτικής επιμόρφωσης, είναι σε θέση να
προτείνουν ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κάθε
επιχείρησης. Επιπρόσθετα, αναλαμβάνουν υπεύθυνα την αδιάλειπτη και στενή παρακολούθηση των
έργων που έχουν αναληφθεί.
Η διάρθρωση της Εμπορικής Διεύθυνσης σε επιμέρους οργανωτικά τμήματα Πωλήσεων που
προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με το μέγεθος, το αντικείμενο δραστηριότητας και τις
ανάγκες των πελατών, διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση της επένδυσης των επιχειρήσεων πελατών.
Τμήμα Μεγάλων Λογαριασμών
Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των μηχανογραφικών έργων μεγάλης κλίμακας και υψηλών
απαιτήσεων που βασίζονται σε συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).
Αποτελείται από έμπειρα στελέχη που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη μελέτη,
ανάλυση και καταγραφή των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων του έργου, σε μία ολοκληρωμένη
πρόταση, με στόχο την υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων πλήρως προσαρμοσμένων στον
τρόπο λειτουργίας και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων.
Τμήμα Εφαρμογών Plug & Play
Προωθεί εφαρμογές που απευθύνονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και υλοποιεί προτάσεις
για μηχανογραφικά συστήματα βασισμένα στα καθιερωμένα τυποποιημένα δημοφιλή προγράμματα
της αγοράς.
Τμήμα After Sales
Η ύπαρξη του είναι αυτή που διασφαλίζει το υψηλό ποσοστό customer loyalty που έχει η
ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON). Φροντίζει να διατηρεί την επαφή με τους πελάτες μετά
την πώληση και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του μηχανογραφικού συστήματος που επέλεξε
κάθε πελάτης. Ενημερώνει τους πελάτες για κάθε νέα εξέλιξη, ενδιαφέρεται να μάθει για την
αποτελεσματική λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος που έχει εγκατασταθεί και συντονίζει
όλα τα τμήματα σε περίπτωση που ζητηθεί κάποια επιμέρους εργασία, εκ των υστέρων, από τον
πελάτη.
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Τμήμα Συμβάσεων Συντήρησης
Φροντίζει για την ενημέρωση των πελατών και την ανανέωση των Συμβάσεών τους, ώστε να
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανογραφικών συστημάτων που χρησιμοποιούν και
να απολαμβάνουν συνεχή υποστήριξη οι εγκαταστάσεις τους, καθώς και επίλυση πιθανών
προβλημάτων και δυσλειτουργιών.
ΤμήμαTelemarketing
Αρμοδιότητά του είναι η ενημέρωση των υποψηφίων πελατών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
εταιρείας, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα πωλήσεων. Η συνεισφορά του, από το Μάιο του
2000 και εντεύθεν, είναι καθοριστική στην επίτευξη των οικονομικών στόχων που θέτει η εταιρεία.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να σας παρουσιάσουμε τις ολοκληρωμένες
μας λύσεις για κάθε ανάγκη της εταιρείας σας καθώς και τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της
ALTEC όπως η χρονομίσθωση.
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