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SOFTONE TECHNOLOGIES AE

Η SoftOne Technologies ιδρύθηκε 
το 2002 και δραστηριοποιείται στην 
ανάπτυξη συστημάτων ERP/CRM, 
πρωτοποριακών cloud υπηρεσιών 
και λύσεων enterprise mobility, έχο-
ντας λάβει πλήθος βραβεύσεων και 
διακρίσεων για την καινοτομία και 
την ηγετική της θέση στην αγορά.
Με έδρα την Αθήνα, απασχολεί συ-
νολικά περισσότερους από 210 ερ-
γαζόμενους, διαθέτοντας επίσης 
γραφεία στη Θεσσαλονίκη και θυ-
γατρικές εταιρείες στο Βουκουρέ-
στι, τη Λεμεσό και τη Σόφια για την 
καλύτερη προώθηση των δραστηρι-
οτήτων της στην ευρύτερη αγορά 
της ΝΑ Ευρώπης. 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται με 
μεγάλη επιτυχία στην ελληνική και 
επιλεγμένες διεθνείς αγορές (Κύ-
προς, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερ-
βία, Αλβανία, Αγγλία), αριθμώντας 
ένα πελατολόγιο που υπερβαίνει τις 
22.000 επιχειρήσεις. Μέσα από το 
ισχυρό δίκτυο των 300+ εξειδικευ-
μένων συνεργατών της, προσφέρει 
στους πελάτες της σύγχρονες λύ-
σεις μηχανογράφησης που θέτουν 
τις βάσεις για τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό κάθε επιχείρησης, ανε-
ξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου.
Παρουσιάζοντας πρώτη το 2007, 
σύγχρονες υπηρεσίες μηχανογρά-
φησης βάσει του μοντέλου SaaS 
(Software as a Service), η SoftOne κα-

τέχει σήμερα την ηγετική θέση στην 
εγχώρια αγορά cloud ERP, με περισ-
σότερες από 5.000 εγκαταστάσεις.
Σε επιβράβευση της επιτυχούς της 
δραστηριοποίησης, το 2016 έγι-
νε μέλος του Ομίλου Εταιρειών 
Olympia, ενός εκ των μεγαλύτερων 
ελληνικών επιχειρηματικών ομί-
λων, με 35 χρόνια παρουσίας στην 
αγορά, 8.500+ εργαζόμενους στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό και τζίρο 
άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Το 2019, η SoftOne ολοκλήρωσε μία 
σειρά στρατηγικών επενδυτικών κινή-
σεων που περιελάμβαναν την εξαγορά 
των Unisoft και Prosvasis, αναδεικνυό-
μενη σε έναν ισχυρό όμιλο εταιρειών 
πληροφορικής με περισσότερους από 
350 εργαζόμενους, 600+ συνεργάτες 
και μία συνεχώς αυξανόμενη βάση 
47.000 και πλέον πελατών.
Επενδύοντας σταθερά σε νέες τε-
χνολογίες, το 2020 υπήρξε μία από 
τις πρώτες εταιρείες λογισμικού 
που πιστοποιήθηκαν επίσημα από 
την ΑΑΔΕ ως «Πάροχος Ηλεκτρονι-
κής Τιμολόγησης».
Πρωταγωνιστώντας στις εξελί-
ξεις που αφορούν την αγορά του 
business software, προτεραιότητα 
και επιδίωξη της SoftOne αποτελεί η 
συστηματική ανάπτυξη καινοτόμων 
λύσεων που παρέχουν στις επιχει-
ρήσεις υψηλή προστιθέμενη αξία, 
σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος.
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ΒΡΑΒΕΙΑ
• 2011

Microsoft Partner Award
Emerging Technologies - 
Cloud ERP

• 2015
Microsoft Partner Award
Cloud ERP Solution - Sell out 
of Comfort Zone

• 2015
Greek Export Award
Top Services Company

• 2017
WITSA Global ICT Excellence 
Award
Mobile Excellence

• 2018
Business IT Excellence Award
Best ERP/CRM Solution

• 2019
Superbrands GREECE 2018-
2019
Corporate Superbrand

https://www.facebook.com/SoftOneTechnologies/
https://twitter.com/Soft_One?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://gr.linkedin.com/company/softone-technologies-s-a-
https://www.instagram.com/softonetechnologiesgr/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCdM4W9Bg4MZwV-vp6FagoCQ

