


Η «Building Solid Success» (BSS), είναι μια άρτια στελεχωμένη ομάδα, με ειδικά εκπαιδευμένο, 
έμπειρο και καταξιωμένο ανθρώπινο δυναμικό, που το χαρακτηρίζει η γνώση, η εμπειρία, η αξιο-
πιστία, η ομαδικότητα και η συμβατότητα με τη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Κύριο αντικείμενο και βασική ενασχόληση της εταιρείας είναι το χρηματοοικονομικό τμήμα των 
επιχειρήσεων. 
Σκοπός της η απόλυτη επιτυχία των πελατών της, μέσα από κατανοητές, μελετημένες και στρα-
τηγικές κινήσεις. 

Η BSS, με παρουσία στον χρηματοοικονομικό τομέα των επιχειρήσεων από το 1998, καλύπτει 
ένα ευρύ φάσμα εφαρμογής υπηρεσιών οικονομικής διεύθυνσης, επιδοτήσεων, επενδυτικών 
προγραμμάτων, αναπτυξιακού νόμου, ανάπτυξης πωλήσεων - επέκτασης επιχειρήσεων σε νέες 
αγορές (Αμερική, Αυστραλία, Βαλκάνια, Κύπρος, κ.λ.π), τραπεζικών ζητημάτων, εξωδικαστικού 
συμβιβασμού, αναζήτησης επενδυτικών κεφαλαίων, πιστοποιήσεων και συστημάτων διαχείρισης 
ποιότητας (ISO), καθώς και λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η BSS, διαχειρίζεται για το πελατολόγιό της χρηματοδοτήσεις άνω του 
1,5 δις ευρώ ετησίως, έχει ένα ευρύ φάσμα πελατών (άνω των 1.500, σε κάθε κλάδο της οικονο-
μίας), μέσω των οποίων διαμορφώνει πλαίσιο συνεργιών, όπου ωθεί και ωθείται προς την εξέλι-
ξη, με οδηγό την θετική ενέργεια και την πρωτοπορία.

Η BSS, το Νοέμβριο του 2017, βραβεύτηκε για την «αριστεία» στην επιχειρηματική της δράση, 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EFQM (European Foundation for Quality Management), ενώ είναι 
πιστοποιημένη και κατά ISO 9001 & ISO 27001. Η βράβευση αυτή καθώς και οι πιστοποιήσεις 
μας, αναδεικνύουν τη δυναμική μας και ενισχύουν τον αντίκτυπό μας στην αγορά. 
 



Οι κινητήριες δυνάμεις της BSS είναι οι αξίες της, που οδηγούν την εταιρεία μας στο μέλλον 
και είναι: η ηθική, η εμπιστοσύνη, η προσαρμοστικότητα, η ακεραιότητα, ο επαγγελματισμός, το 
ανθρώπινο κεφάλαιο και το ομαδικό πνεύμα.

Βασική αρχή της εταιρείας: η απλότητα!

Η εταιρεία μας, πάντα με φιλική προσέγγιση στην εφαρμογή πρακτικών λύσεων, έρχεται κάθε 
ημέρα πιο κοντά στην επιτυχία. Αποφεύγοντας τις θεωρητικές κουβέντες και όντας πάντοτε προ-
σηλωμένοι στις ανάγκες του πελάτη, αυξάνουμε δραστικά την πιθανότητα μιας απόλυτα διατη-
ρήσιμης επιτυχίας. 

Γιατί οι άνθρωποι της BSS ακούν προσεκτικά τον πελάτη, μελετούν τα στοιχεία του και κινούνται 
από κοινού στρατηγικά, στην υλοποίηση του έργου που τους ανατίθεται. Η μεθοδολογία αυτή, 
οδηγεί σε αρμονική και αποτελεσματική συνεργασία, τους ανθρώπους της BSS με την διοίκηση 
και τα στελέχη της εκάστοτε επιχείρησης.

Πάντα βαδίζουμε, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το δοκιμασμένο τρίπτυχο: 
Κατανόηση, Προσαρμογή, Δράση!!! 





Οι Οικονομικοί σύμβουλοι της BSS, είναι απόλυτα καταρτισμένοι, ώστε να καλύπτουν όλους 
τους τομείς αιχμής, που αφορούν τον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Με εξειδίκευση, με τα-
κτική και με όρεξη για δουλειά, μεγιστοποιούν στον υπέρτατο βαθμό την πιθανότητα επιτυχίας 
των επιχειρήσεων.

Έχοντας συμμετάσχει σε ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα σε όλους τους τομείς δράσης 
τους, έχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία να συμβάλλουν στην επιτυχία του κάθε πελάτη.

Και όλα αυτά με προσέγγιση value for money ώστε να μπορεί  
κάθε ελληνική επιχείρηση να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες μας.



Η «Building Solid Success» (BSS), δραστηριοποιείται με επιτυχία στους τομείς:

• Private Business Consulting / Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Η BSS, παρέχει πρακτικές και προσιτές λύσεις για το πελατολόγιο της, πάνω από 15 χρόνια, έχο-
ντας ποσοστό διατηρησιμότητας πελατολογίου 95% και έχοντας πλήθος συστάσεων νέων πελα-
τών, από τους υφιστάμενους. Ο πελάτης επιλέγει εμάς για την επιχειρηματική μας «αριστεία» / 
EFQM (το πιο διαδεδομένο μοντέλο διαχείρισης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επι-
χειρήσεων), τη σωστή και προσεγμένη προσέγγιση στον κανονισμό GDPR, τη σωστή αντιμετώπι-
ση όλων των τραπεζικών θεμάτων, τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, τον εξωδικαστικό συμβι-
βασμό οφειλών, τις επιδοτήσεις και τα επενδυτικά προγράμματα, τις οικονομοτεχνικές μελέτες, 
την προσπάθεια ανάπτυξης πωλήσεων και επέκτασης σε νέες αγορές, την αναζήτηση κεφαλαίων 
και τις λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες.

•Εξωτερική Οικονομική Διεύθυνση

Η BSS, με την πολύπλευρη εμπειρία και την εξειδικευμένη γνώση που έχει αποκτήσει, με την 
υψηλή υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα που την διέπει, προσφέρει ολοκληρωμένες λύ-
σεις στην Εξωτερική Οικονομική Διεύθυνση των επιχειρήσεων: διαμόρφωση χρηματοοικο-
νομικής στρατηγικής, εποπτεία οικονομικών τμημάτων, διαχείριση χαρτοφυλακίου (Portfolio 
Management), μελέτες εκποίησης περιουσιακών στοιχείων, εκτίμηση και διαχείριση λειτουργι-
κού κινδύνου (από νομοθετικές & κανονιστικές ρυθμίσεις ή από αστοχία πληροφοριακών συστη-



μάτων ή από κυβερνο-επιθέσεις ή από ανάθεση εργασιών σε τρίτους / outsourcing), διαχείριση 
ακινήτων, διαχείριση τραπεζικών ζητημάτων, διαχείριση στρατηγικής εταιρειών, εκπόνηση οικο-
νομικών μελετών, επίλυση φοροτεχνικών ζητημάτων, αναζήτηση και εκπόνηση επενδυτικών & 
επιδοτούμενων προγραμμάτων, πιστοποιήσεις ISO και υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των Φυσικών προσώπων (GDPR). 

• Εξωδικαστικός Συμβιβασμός Επιχειρήσεων

Η BSS, με την μεγάλη πρακτική εμπειρία και τη γνώση που έχει αποκτήσει από την διαχείριση 
πολλών και μεγάλων περιπτώσεων εξωδικαστικού συμβιβασμού, πρωτοπορεί και στον τομέα αυ-
τό, προσφέροντας στις επιχειρήσεις αρχικό έλεγχο οικονομικών στοιχείων, έλεγχο πλήρωσης 
κριτηρίων για υπαγωγή στον Νόμο 4469/2017, προτάσεις και λύσεις για τη δημιουργία ικανών 
κριτηρίων ένταξης στην διαδικασία του εξωδικαστικού, συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιο-
λογητικών, εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας, σύνταξη πρότασης αναδιάρθρωσης προς τους πι-
στωτές, διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές, συμπλήρωση & διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας, υποβολή αιτήσεων οφειλέτη & συνοφειλετών, συνεχή επικοινωνία με τον «συντονιστή», 
παρακολούθηση των προθεσμιών για τα 12 στάδια του εξωδικαστικού και συνεχή ενημέρωση 
του πελάτη για την πορεία της αίτησης.
Αποτελούμε εταιρεία leader στον τομέα αυτό και συμμετέχουμε στις συζητήσεις περί νομο-
θετικών βελτιώσεων.

• Τραπεζικά Ζητήματα / Κόκκινα Δάνεια

Η BSS έγκαιρα διέγνωσε το πρόβλημα των καθυστερημένων δανείων κάθε μορφής, διαμορ-
φώνοντας έναν διακριτό / διαχειριστικό τομέα, στο σύνολο των εργασιών της. Έχοντας την τε-
χνογνωσία επί του συνόλου των τραπεζικών διαδικασιών, διαπραγματευόμαστε αποτελεσματικά 
τους όρους υφισταμένων δανείων προς όφελος των πελατών μας (μείωση επιτοκίων, επιμήκυνση 
διάρκειας δανείων, «κούρεμα» δανείων), πάντα με βάση σύνταξη μελέτης επιχειρηματικού πλά-
νου αναδιάρθρωσης οφειλών (business plan), διαπραγματευόμαστε νέες γραμμές πιστώσεων, 
συμβουλεύουμε τον πελάτη ώστε να υπάρχει εναρμονισμός των ταμειακών του ροών με τις κα-
ταβολές χρημάτων για την εξόφληση δανείων κάθε μορφής και του παρέχουμε πληροφορίες για 
την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της εταιρείας του και πώς στοχευμένα θα ανακάμψει και θα 
επιστρέψει στην κερδοφορία και στην ανάπτυξη.
Σήμερα αποτελούμε, σε όγκο διαχείρισης, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο.

• Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Η BSS, διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης εταιρειών και 
γενικά χρηματοοικονομικών οργανισμών, ώστε να εκπονεί μεγάλο πλήθος μελετών (ποιοτικών & 
ποσοτικών). Οι μελέτες αυτές, συμβάλουν (ενδεικτικά) στην επίλυση προβλημάτων των επιχει-
ρήσεων, στη διαμόρφωση στρατηγικής, στην υλοποίηση επενδυτικών πλάνων και στην παρακο-
λούθηση και βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας κάθε επιχείρησης. 
Από την πληθώρα των μελετών, αναφέρουμε μερικές, όπως ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, 
budgeting & cash flow, ανάλυση swot και «νεκρού σημείου», ανάλυση επιχειρηματικών σχεδίων, 
μελέτη αποτίμησης, μελέτη σκοπιμότητας, μελέτη κλαδικών αναλύσεων, ανάλυση προσωπικού / 
οικογενειακού προϋπολογισμού και λογιστικές και φορολογικές μελέτες.



• Επιδοτήσεις

Η BSS, με μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση και διαχείριση επιχειρηματικών σχεδίων, αλλά και 
στην σημαντική στήριξη που παρέχει στις επιχειρήσεις (υφιστάμενες και νέες), από την υποβο-
λή, την παρακολούθηση έως και την τελική επαλήθευση του κάθε έργου, μπορεί να παρέχει όλα 
εκείνα τα εφόδια, ώστε να γίνουν πράξη οι επιχειρηματικές ιδέες μιας επιχείρησης. Με υψηλή 
και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, η BSS μπορεί με την κατάλληλη καθοδήγηση να συμ-
βάλλει στην υλοποίηση κάθε επιχειρηματικής ιδέας και να την κάνει πράξη. Αν το business plan, 
η αποτίμηση εταιρείας, ο εσωτερικός έλεγχος, η ρευστότητα, η υλοποίηση μιας καινοτομίας, οι 
εξαγορές ή τα επενδυτικά ταμεία, σας είναι «άγνωστες λέξεις», καλύτερα να εμπιστευτείτε την 
BSS, η οποία χειρίζεται μια ευρεία γκάμα επιδοτούμενων έργων, όπως Ευρωπαϊκά Προγράμμα-
τα, Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, προγράμματα Αναπτυξιακού νόμου, Επιχειρηματικότητα για την 
Αναβάθμιση Περιφερειών, Προγράμματα Εξωστρέφειας, Αγροτικές Επιδοτήσεις, Προγράμματα 
Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ταμεία Επιχειρηματικότητας. 
Τα ποσοστά επιτυχίας μας στα αναπτυξιακά έργα και στον ίδιο τον αναπτυξιακό νόμο, είναι η 
απόλυτη απόδειξη της αποτελεσματικής μας δράσης.



• General Data Protection Regulations (GDPR)

Η BSS αντιλαμβανόμενη ότι ο «Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» (ο οποίος από 
τον Μάιο του 2018 καθίσταται υποχρεωτικός ως προς την εφαρμογή του), είναι η μεγαλύτερη 
επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων τις τελευταίες δεκαετίες, κινητοποιήθηκε 
έγκαιρα κάνοντας σεμινάρια στα στελέχη της, σε λογιστές και νομικούς, κωδικοποίησε το έργο 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα στους πελάτες της. Διαμόρ-
φωσε ένα τεχνοκρατικό πλαίσιο ευελιξίας και αξιοπιστίας, όπου με συγκεκριμένα βήματα παρέ-
χουμε στους πελάτες μας ασφάλεια και εγγυημένο αποτέλεσμα.

• Data Protection Officer (DPO)

Η BSS, κωδικοποιώντας από την αρχή το όλο έργο του GDPR , έδωσε μεγάλη προσοχή στο ρόλο 
του «Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων» (DPO). Είμαστε από τις πρώτες εταιρείες που πιστο-
ποιήσαμε στελέχη μας ως «DPO», παρέχοντας έτσι στους πελάτες μας ολοκληρωμένες υπηρεσί-
ες σχετικά με τον Κανονισμό του GDPR. Δώσαμε και δίνουμε μεγάλη βαρύτητα, στον «Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων», γιατί έχει ηγετικό ρόλο στον τομέα της ασφάλειας και της διαχείρισης 
των πληροφοριών ενός οργανισμού, έχει την ευθύνη της σωστής εφαρμογής των διαδικασιών 
του GDPR, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση κάθε οργανισμού και είναι το σημείο 
επαφής μεταξύ εταιρείας και εποπτικών αρχών.
Αναλαμβάνουμε την ευθύνη, γιατί πιστεύουμε στο έργο μας.

• Αναζήτηση Επενδυτικών Κεφαλαίων

H BSS, γνωρίζοντας ότι, τα τελευταία χρόνια της κρίσης αλλά και της πολυπόθητης ανάπτυξης, 
η ρευστότητα, ήταν, είναι και θα είναι ένα από τα πλέον κρίσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
κάθε επιχείρησης, δημιούργησε ειδική υπηρεσία που ασχολείται με την εύρεση εναλλακτικών 
πηγών ρευστότητας. Με την εμπειρία μας και τη στρατηγική μας, είμαστε σε θέση να συμβάλ-
λουμε αποφασιστικά στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων κάθε επιχείρησης, παρέχο-
ντάς της κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης, μέσω Επενδυτικών Ταμείων - Funds του εσωτερι-
κού ή του εξωτερικού.
Εκπροσωπούμε ή συνεργαζόμαστε με επενδυτικά ταμεία, παρέχοντας λύσεις.

• Πιστοποιήσεις & Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO)

Η BSS δημιούργησε ειδική υπηρεσία Πιστοποιήσεων & Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας 
(ISO) για τους πελάτες της. Γνωρίζοντας πως πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση, αναλαμβά-
νουμε να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες οργανωτικές συνθήκες, που έχουν ως απώτερο στό-
χο την εξυπηρέτηση του πελάτη (ISO 9001), καθώς και ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας 
των Πληροφοριών, ώστε η επιχείρηση να καθορίζει και να εφαρμόζει επαρκείς και κατάλληλους 
ελέγχους που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα της πληρο-
φορίας (ISO 27001). 
Παρέχουμε σχεδόν όλη την γκάμα των συστημάτων ISO. Μας διαφοροποιεί η προσήλωση 
μας στο Business. Δεν εφαρμόζουμε «γενικά» το ISO στις επιχειρήσεις, αλλά το προσαρμό-
ζουμε (στο μέτρο του δυνατού), στον τρόπο λειτουργίας κάθε επιχείρησης, ώστε να είναι ένα 
χρήσιμο εργαλείο.



• Λογιστικό - Φορολογικό Τμήμα

Η BSS, και στον τομέα αυτό, παρέχει εξειδικευμένες και ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες 
της: τακτική διαχείριση και εποπτεία λογιστικών αρχείων & στοιχείων επιχειρήσεων (κάθε νομι-
κής μορφής και μεγέθους), τακτοποιήσεις περιοδικών φορολογικών υποχρεώσεων, σύνταξη και 
μελέτη οικονομικών καταστάσεων, επάνδρωση και οργάνωση λογιστηρίων, διαχείριση και επο-
πτεία μισθοδοσίας και των επιμέρους εργατικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, διαμόρφω-
ση φορολογικού σχεδιασμού και φορολογιστικής στρατηγικής, συμβουλευτική υποστήριξη κάθε 
μορφής ελέγχου, καθώς και διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων και επιδομάτων φυσικών 
προσώπων.
Οδηγός μας, η εμπιστοσύνη, η επάρκεια γνώσεων και η ηθική.

• Hotel Quality Consulting

Η BSS, έχοντας μεγάλη διείσδυση στον ξενοδοχειακό κλάδο, δημιούργησε τον τομέα  
«Hotel Quality Consulting», με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων συμβου-
λευτικών υπηρεσιών και λύσεων. Αναλαμβάνουμε να ολοκληρώσουμε με ασφάλεια και διακριτι-
κότητα: επενδυτικά σχέδια & επιδοτήσεις (μέσω του αναπτυξιακού νόμου & των προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ), αναδιάρθρωση δανεισμού, άντληση δανειακών & επενδυτικών κεφαλαίων, εξωτερική οι-
κονομική διεύθυνση, εξωδικαστικό συμβιβασμό, συστήματα διαχείρισης ποιότητας & πιστοποιή-
σεις (ISO κάθε μορφής), υπηρεσίες διαχείρισης & ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, κοστολό-
γηση, Project Management, On Line Marketing.

Η BSS, συνεργαζόμενη με μεγάλη εταιρεία του κλάδου της πληροφορικής, παρέχει ειδικά για 
τα ξενοδοχεία εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως: κατασκευή «ξενοδοχειακού site»,  συνεργασία 
με έμπειρο φωτογράφο & εξειδικευμένο γραφίστα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, εγκατά-
σταση «cloud emails» για μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία, εγκατάσταση «security πλατ-
φόρμας» για ιούς ή για κλοπή δεδομένων, μελέτη και εγκατάσταση «ασύρματου τηλεφωνικού 
δικτύου» και «Portal» για επισκέπτες με κουπόνια, καθώς και διασύνδεση του site κάθε ξενοδο-
χείου με τοπικά και Διεθνή κανάλια κρατήσεων & προώθησης πελατών.

• Εκπαίδευση, Επιλογή & Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Η BSS, έχοντας πολυετή εμπειρία στον χώρο των επιχειρήσεων, γνωρίζοντας ότι τη διαφορά την 
κάνουν οι άνθρωποι, έχει μια προσεγμένη προσέγγιση στον τομέα αυτό, που τη διακρίνει, η εφευ-
ρετικότητα και η συνεχής αναζήτηση της βέλτιστης λύσης για την εκπαίδευση & την επιλογή του 
Ανθρώπινου Δυναμικού κάθε επιχείρησης. Έχοντας βραβευτεί για την επιχειρηματική μας «αρι-
στεία» από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EFQM (European Foundation for Quality Management), 
εγγυόμαστε το θετικό αποτέλεσμα για την εκπαίδευση / εκμάθηση / αξιολόγηση και την άριστη 
επιλογή των υποψηφίων.



• Σεμινάρια

Η BSS, έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα «σεμιναρίων» από εξειδικευμένα στελέχη της. Βασίζεται 
στις «θεμελιώδεις αρχές» των σεμιναρίων που είναι: η σωστή παρουσίαση, η ενεργοποίηση γνώ-
σεων, η ικανότητα εφαρμογής, η επίλυση προβλημάτων, η καθοδήγηση μέσω coaching, η συλ-
λογική γνώση και η συνεργασία. Έχει κάνει πληθώρα σεμιναρίων, σχεδόν σε όλες της μεγάλες 
πόλεις, για: εξωδικαστικό συμβιβασμό, GDPR, τραπεζικά ζητήματα, επιδοτήσεις, νέο αναπτυξια-
κό νόμο και επενδυτικά προγράμματα.

• Παροχή Πληροφοριακών / Μηχανογραφικών Υπηρεσιών

Η BSS, πρωτοπορεί και στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων & Υπηρεσιών. 
Σε συνεργασία με μεγάλη εταιρεία του συγκεκριμένου χώρου, προσφέρουμε στους πελάτες μας 
ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και υψηλού επιπέδου υποστήριξη (services).

Τα προσφερόμενα προϊόντα είναι: 

Enterprise Resource Planning (ERP) - Υπηρεσίες Συστημάτων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
Μία ολοκληρωμένη εφαρμογή ERP για τη διαχείριση και ανάπτυξη ολόκληρης της επιχείρησης 
σας με χαμηλό κόστος. Το BiQ ERP προσφέρει γρήγορη, απλή, εργονομική, οικονομική & εμπο-
ρική διαχείριση, καλύπτοντας όλες τις φάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας και της παραγωγικής 
διαδικασίας. Είναι ιδανικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν να λειτουργούν σε ένα σύγχρονο και 
ενιαίο περιβάλλον με ενσωματωμένες τις ενότητες CRM, ΒΙ, e-Commerce και POS.
Το υψηλό επίπεδο των στελεχών της συνεργαζόμενης επιχείρησης, η άρτια οργάνωση της δου-
λειάς τους και η τεχνολογική πληρότητα των προϊόντων που διαθέτει, επιτρέπει να προσφέρουμε 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που διασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για τους πελάτες μας.

Business Intelligence (BI) – Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ευφυΐας.
Με την πλατφόρμα Qlik Sense, η λήψη σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων γίνεται ταχύ-
τερα, ευκολότερα και πιο συνεργατικά από ποτέ. Με την εύκολη και γρήγορη δημιουργία ελκυ-
στικών και διαδραστικών εφαρμογών, μπορείτε να έχετε άμεση πληροφόρηση από όλες τις βά-
σεις των δεδομένων σας και να μοιραστείτε, να συνεργαστείτε ή να ανταλλάξετε πληροφορίες 
με οποιοδήποτε άλλο χρήστη χωρίς περιορισμούς.
Τα στελέχη της συνεργαζόμενης επιχείρησης, διαθέτουν υψηλό επίπεδο γνώσεων και πολυετή 
εμπειρία σε υλοποίηση έργων «BI» ώστε να κατευθύνουν την επιχείρησή σας στην ορθή και απο-
τελεσματική διαχείριση των δεδομένων. Εξασφαλίζετε ότι, όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία 
λήψεως αποφάσεων θα έχουν άμεση πρόσβαση στη σωστή πληροφορία, το σωστό χρόνο, ώστε 
να καταλήξουν σε αποφάσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξή των επιχειρηματικών στόχων 
για κερδοφορία και παραγωγικότητα.

Information Technology (IT) Managed Services (= τεχνολογία των πληροφοριών / διαχειρι-
ζόμενες υπηρεσίες): 
Proactive Support (= προληπτική υποστήριξη).
Στην BSS κατανοούμε πλήρως τον κρίσιμο ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων στις καθημε-
ρινές σας δραστηριότητες. Αυτός είναι ο λόγος, που σε συνεργασία με εταιρεία «ΙΤ» υψηλού επι-
πέδου, προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα καταγραφής και άμεσης διασύνδεσης Help 



Desk, που επιτρέπει να γίνονται άμεσα και με ασφάλεια όλες οι εργασίες σας, σε οποιοδήποτε 
σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε.

Παρέχετε 24ωρη παρακολούθηση του δικτύου σας, έλεγχο και ενημέρωση, σε συνδυασμό με 
προληπτικές ενέργειες, διαχείρισης και διοίκησης των υποδομών πληροφορικής, ώστε να εξα-
σφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησή σας.

Παρέχονται επίσης, προσαρμοσμένα συμβόλαια υποστήριξης, με συγκεκριμένο χρόνο απόκτη-
σης και αντιμετώπισης προβλημάτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του κάθε οργανισμού. 

Outsourcing IT
Ασχοληθείτε ως επιχειρηματίες, με αυτό που γνωρίζετε να κάνετε καλύτερα από όλους και αφή-
στε σε εμάς την διαχείριση και την λειτουργία του IT μέσω του Outsource IT! Αποκτήστε σήμερα 
κιόλας, ένα εξειδικευμένο συνεργάτη. 
Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο των υποδομών πληροφορικής, εξασφαλίζοντας την πλήρη ευθυ-
γράμμιση με τις επιχειρησιακές σας ανάγκες. Η υψηλής ποιότητας υπηρεσίες , δίνουν τη δυνα-
τότητα να εστιάσετε στις βασικές δραστηριότητες της επιχείρησής σας, διασφαλίζοντας ότι, τα 
μηχανογραφικά συστήματα παραμένουν ισχυρά, ασφαλή και συμβατά με τις επιχειρησιακές σας 
ανάγκες.

Cloud Services 
Αναλαμβάνουμε να μεταφέρουμε με ασφάλεια τις υπηρεσίες σας και γενικά τις επιχειρηματικές 
σας διαδικασίες, στο «σύννεφο», συνεργαζόμενοι με τους μεγαλύτερους παρόχους της υπηρε-
σίας αυτής, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτουμε λύσεις, για όλα τα μο-
ντέλα υπηρεσιών.

Custom Software (= μη τυποποιημένο Λογισμικό).
Έχουμε την εμπειρία να σχεδιάζουμε και να παραδίδουμε προσαρμοσμένο λογισμικό που να ται-
ριάζει ακριβώς στις επιχειρησιακές σας ανάγκες. Διαθέτουμε μια έμπειρη ομάδα με εξαιρετική 
συνέπεια στην έγκαιρη παράδοση του λογισμικού και στον ακριβή προσδιορισμό κόστους / ανά-
πτυξης. Βοηθάμε την εταιρεία να μεταμορφώσει την ιδέα της, σε λογισμικό προσαρμοζμένο στην 
ροή, της ίδιας της επιχείρησης.

Microsoft .NET Πλατφόρμα:
Το «.NET» είναι μια ελεύθερη πλατφόρμα προγραμματιστών ανοιχτής πηγής για την κατασκευή 
πολλών διαφορετικών τύπων εφαρμογών.
Με το .NET, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλές γλώσσες, εκδότες και βιβλιοθήκες για να 
δημιουργήσουμε : web, κινητά, επιτραπέζιους υπολογιστές, gaming και IoT.

Η συνεργαζόμενη εταιρεία, είναι εξειδικευμένη στην κατασκευή καινοτόμου λογισμικού που βα-
σίζεται στην .NET πλατφόρμα. Σχεδιάζει το λογισμικό, βάση μιας ευέλικτης και στιβαρής αρχιτε-
κτονικής, ικανή να υποστηρίζει αλλαγές και τροποποιήσεις που απαιτούνται από τους χρήστες. 
Η ομάδα της συνεργαζόμενης εταιρείας, εργάζεται στο .Net από τότε που παρουσιάστηκε για 
πρώτη φορά. Υπάρχει πλέον πάνω από 12 χρόνια .NET εμπειρίας.



•  Στη BSS, είμαστε μια καλά οργανωμένη ομάδα, με ειδικά εκπαιδευμένους, πεπειραμένους & 
σωστά καταρτισμένους ανθρώπους, που τους διακρίνει η ποιότητα, η ειλικρίνεια, η ηθική, η 
εμπιστοσύνη, η προσαρμοστικότητα, το ομαδικό πνεύμα και κυρίως ο επαγγελματισμός.

•  Στη BSS, ακούμε τον πελάτη, μελετάμε το πρόβλημά του, ανταλλάσσουμε απόψεις, προτεί-
νουμε λύσεις. 

•  Στη BSS, είμαστε πάντα έτοιμοι να συζητήσουμε και να φέρουμε «εις πέρας», οποιαδήποτε μι-
κρή ή μεγάλη πρόκληση παρουσιαστεί.

 Γιατί μετά την συζήτηση, έρχεται η εμπιστοσύνη!
Και μετά, η απόλυτη επιτυχία!!! 
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