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Η SoftOne Technologies ιδρύθηκε
το 2002 και δραστηριοποιείται στην
ανάπτυξη συστημάτων ERP/CRM,
πρωτοποριακών cloud υπηρεσιών
και λύσεων enterprise mobility, έχοντας λάβει πλήθος βραβεύσεων και
διακρίσεων για την καινοτομία και
την ηγετική της θέση στην αγορά.
Με έδρα την Αθήνα, απασχολεί συνολικά περισσότερους από 210 εργαζόμενους, διαθέτοντας επίσης
γραφεία στη Θεσσαλονίκη και θυγατρικές εταιρείες στο Βουκουρέστι, τη Λεμεσό και τη Σόφια για την
καλύτερη προώθηση των δραστηριοτήτων της στην ευρύτερη αγορά
της ΝΑ Ευρώπης.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται με
μεγάλη επιτυχία στην ελληνική και
επιλεγμένες διεθνείς αγορές (Κύπρος, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία, Αγγλία), αριθμώντας
ένα πελατολόγιο που υπερβαίνει τις
22.000 επιχειρήσεις. Μέσα από το
ισχυρό δίκτυο των 300+ εξειδικευμένων συνεργατών της, προσφέρει
στους πελάτες της σύγχρονες λύσεις μηχανογράφησης που θέτουν
τις βάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου.
Παρουσιάζοντας πρώτη το 2007,
σύγχρονες υπηρεσίες μηχανογράφησης βάσει του μοντέλου SaaS
(Software as a Service), η SoftOne κα-

τέχει σήμερα την ηγετική θέση στην
εγχώρια αγορά cloud ERP, με περισσότερες από 5.000 εγκαταστάσεις.
Σε επιβράβευση της επιτυχούς της
δραστηριοποίησης, το 2016 έγινε μέλος του Ομίλου Εταιρειών
Olympia, ενός εκ των μεγαλύτερων
ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων, 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 κινήσεων που περιελάμβαναν την εξαγορά
των Unisoft και Prosvasis, αναδεικνυόμενη 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 τεχνολογίες, το 2020 υπήρξε μία από
τις πρώτες εταιρείες λογισμικού
που πιστοποιήθηκαν επίσημα από
την ΑΑΔΕ ως «Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης».
Πρωταγωνιστώντας στις εξελίξεις που αφορούν την αγορά του
business software, προτεραιότητα
και επιδίωξη της SoftOne αποτελεί η
συστηματική ανάπτυξη καινοτόμων
λύσεων που παρέχουν στις επιχειρήσεις υψηλή προστιθέμενη αξία,
σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος.

