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Επίπεδο 3:
Το εξειδικευμένο
επιχειρησιακό
λογισμικό. (ΕRP ή
οτιδήποτε σχετικό)
Υλοποίηση,
παραμετροποίηση και
υποστήριξη

Η GECON CONSULTING στο πλαίσιο
μιας νέας εποχής δράσης που
εγκαινιάζεται από τις αρχές του 2007,
δημιούργησε το νέο πρωτοποριακό
πακέτο υπηρεσιών INFOPRO, ένα
πακέτο υπηρεσιών πληροφορικής που
σκοπό έχει να δώσει σε κάθε
επιχείρηση ανεξαρτήτου μεγέθους και
δραστηριότητας, μια άμεση,
ολοκληρωμένη και πάνω από όλα
αποτελεσματική λύση στον τομέα αυτό.

Επίπεδο 2:
Το δίκτυο
Δικτυακό hardware +
λειτουργία

Η/Υ

Η/Υ

Επίπεδο 1:
Ο προσωπικός υπολογιστής.
Hardware + λειτουργικό σύστημα

Η/Υ
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Το πρόγραμμα απευθύνεται:
Σε όλες τις εταιρίες που δεν διαθέτουν πληροφοριακή οργάνωση.
Σε μικρές και μικρομεσαίες εταιρίες οι οποίες διαθέτουν οποιοδήποτε είδος και εύρος
πληροφοριακής οργάνωσης και επιθυμούν την επέκτασή της ή τη συντήρηση των υπαρχόντων
πληροφοριακών πόρων.

Παρουσίαση του προγράμματος
Η πληροφοριακή οργάνωση αναλύεται σε 3 επιμέρους επίπεδα τα οποία είναι άμεσα και άρρηκτα
συνδεδεμένα μεταξύ τους και τα οποία διαδραματίζουν κατά τον ίδιο βαθμό ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σ'
αυτόν τον τομέα.

Τα επίπεδα αυτά αναλύονται ως εξής:
Επίπεδο 1:
Tο επίπεδο αυτό αφορά την υλικοτεχνική υποδομή της επιχείρησης, και πρωταρχικά τον προσωπικό
υπολογιστή (αυτός δηλαδή που βρίσκεται σε κάθε ατομική θέση εργασίας) από την άποψη του υλικού τόσο
και από την άποψη του βασικού λογισμικού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του (λειτουργικό
σύστημα). Η καλή λειτουργία του υπολογιστή αποτελεί τη βάση για την οργάνωση οποιουδήποτε
πληροφοριακού συστήματος.
Επίπεδο 2:
Το επίπεδο αυτό αφορά τη δικτυακή υποδομή, δηλαδή το δίκτυο το οποίο συνδέει μεταξύ τους όλους τους
υπολογιστές. Η καλή λειτουργία του δικτύου και πάνω από όλα ο ορθός σχεδιασμός και υλοποίησή του
είναι τομείς ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία ενός επιχειρησιακού πληροφοριακού
συστήματος.
Επίπεδο 3:
Τα δύο προαναφερόμενα επίπεδα δεν θα είχαν ιδιαίτερη χρησιμότητα χωρίς το επίπεδο του
επιχειρησιακού λογισμικού. Το λογισμικό αυτό επιλέγεται, παραμετροποιείται και υλοποιείται έτσι ώστε να
καλύπτει όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης οι οποίες μπορούν να οργανωθούν στα πλαίσια της
πληροφοριακής τεχνολογίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται κάθε είδους λογισμικό που διευκολύνει τις
επιχειρησιακές λειτουργίες και όχι μόνο τα ολοκληρωμένα επιχειρησιακά συστήματα (ERP).

Περιεχόμενο Προγράμματος – Μεθοδολογία Ανάπτυξης
H GECON CONSULTING μέσω του προγράμματος INFOPRO, είναι σε θέση να παρέχει μια εξειδικευμένη
λύση σε κάθε επίπεδο:
H ομάδα συνεργατών της GECON, αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες του χώρου, με ιδιαίτερη
εξειδίκευση σε όλα τα προαναφερόμενα 3 επίπεδα της πληροφοριακής οργάνωσης.
Η GECON αναπτύσσει ενέργειες παρακολούθησης - υποστήριξης των υπηρεσιών της, ώστε να
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων των πελατών της
Μέσα από τις υπηρεσίες του προγράμματος INFOPRO ειδικοί σύμβουλοι / αναλυτές της GECON
CONSULTING, προσεγγίζουν την ενδιαφερόμενη επιχείρηση όπου γίνεται μια αναλυτική εκτίμηση της
υπάρχουσας κατάστασης αλλά και των τρεχουσών αναγκών σε πληροφοριακή οργάνωση.
Στη συνέχεια συντάσσεται μια πρόταση η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή ενός ενδεχόμενου αρχικού
έργου και τον καθορισμό των όρων μιας μετέπειτα συνεχούς συνεργασίας για την υποστήριξη της
επιχείρησης.
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