Εταιρεία Διανομής, Παραγωγής,
Εκμετάλλευσης & Προβολής
οπτικοακουστικού περιεχομένου
Customer Story - Galaxy Enterprise Suite

Η εταιρεία, ιδρύθηκε το 2007.
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Οι ανάγκες μας
Οι μηχανογραφικές μας ανάγκες, πέραν των καθημερινών εμπορολογιστικών
διαδικασιών, είναι εξειδικευμένες και απορρέουν από τη δραστηριότητά μας. Πιο
συγκεκριμένα χρειαζόμαστε:
• Παρακολούθηση οικονομικού κύκλου ταινιών κατά την διάρκεια όλων
των δικαιωμάτων χρήσης της ταινίας (Cinematic, DVD, Pay TV, Free TV
etc.)
• Παρακολούθηση ροής προβολών ταινιών σε κινηματογραφικές αίθουσες
• Διαδικασία αυτοματοποιημένης τιμολόγησης κινηματογραφικών

αιθουσών
• Παραγγελίες και τιμολόγηση DVD
• Παρακολούθηση συμβολαίων ταινιών
• Παρακολούθηση διαθεσιμότητας προβολών ταινιών στα υπόλοιπα μέσα
(tv, new media etc.)

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα
αποτελέσματα είμαστε σε θέση να
πούμε ότι πράξαμε σωστά επιλέγοντας
το Galaxy για τη μηχανογράφησή μας.

Η λύση που επιλέξαμε
είναι το Galaxy ERP
•

Επιλέξαμε το Galaxy της SingularLogic ως σύστημα μηχανογράφησης,
με κύρια εφαρμογή το ERP, με ετήσια συνδρομή και τα δεδομένα μας
στο “σύννεφο”.

•

Από την αρχή, στην παρουσίαση που μας έκανε η εταιρεία Άλφα
Σύμβουλοι Πληροφορικής, καταλάβαμε ότι το Galaxy μπορούσε να
“μπει” στην ουσία της δουλειάς μας.

•

Κάναμε μια αναλυτική περιγραφή των αναγκών μας και μας έδειξαν βήμα

προς βήμα πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες του
προγράμματος, ώστε να καλύψουμε στο έπακρο τις ειδικές απαιτήσεις
της δραστηριότητάς μας.
•

Εισπράξαμε αμέσως ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα υψηλής
τεχνολογίας, με εντυπωσιακές οθόνες και φιλικό στη χρήση του.

Το όνομα της SingularLogic,
ήταν ένα σοβαρό κριτήριο
επιλογής, διότι είναι
καθιερωμένη εταιρεία στο

χώρο της, με αξιόπιστο και
ποιοτικό προφίλ.

Σήμερα λειτουργούμε
με το Galaxy
• Με μεθοδική και εντατική δουλειά, σε σύντομο χρονικό
διάστημα, λειτουργήσαμε το Galaxy, με βελτιώσεις και
προσαρμογές στις ανάγκες της δουλειάς μας, οι οποίες
μάλιστα κάνουν το πρόγραμμα ανταγωνιστικό σε διεθνές
επίπεδο.
• Επιτύχαμε τη ζητούμενη αυτόματη τιμολόγηση των κινώ/κών
αιθουσών. Η ταχύτητα της πληροφορίας για τις διαθέσιμες

ταινίες διευκολύνει ιδιαίτερα την καθημερινότητά μας και τελικά
τις “πωλήσεις” μας.
• Η δυνατότητα πολυγλωσσικότητας που διαθέτει το Galaxy
είναι εξαιρετικά σημαντική γι’ εμάς και λόγω των ταινιών, αλλά
και λόγω της υποχρέωσής μας για εξαγωγή στατιστικών
πληροφοριών προς το σύστημα της Warner bros.

Σε όλη αυτή την πορεία η Άλφα Σύμβουλοι
Πληροφορικής είναι δίπλα μας και
ανταποκρίνεται άμεσα και ποιοτικά στις ανάγκες
μας για υποστήριξη.
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