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WINDOWS SOFTWARE ENGINEERING 

 

 
 
 

EASY 
COMPUTING  

suiteconnect7 
 
 
 

Η τάση που ισχυροποιείται διαρκώς ως προς την αποθήκευση και 
διαχείριση δεδομένων σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο είναι η 
ταχύτητα και η ευκολία επεξεργασίας και πρόσβασης - είτε σε τοπικά 
υπολογιστικά συστήματα (stand-alone προσωπικοί υπολογιστές ή/και 
τοπικά δίκτυα), είτε σε διαδικτυακές υπηρεσίες (web), είτε σε έξυπνα 
κινητά (smartphones). Εμείς τα συνδυάζουμε όλα.  
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Εσείς γιατί να πρέπει να γνωρίζετε πολλά 
προγράμματα; 

Ένα είναι αρκετό. Αρκεί να έχει όλες τις εφαρμογές 
που χρειάζεστε. 

 

Γιατί είναι προτιμότερο να ψάχνεις την γνώση, παρά 
την πληροφορία. 
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Συχνές ερωτήσεις 
Tι μου προσφέρει ; 
 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ 

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ 

1/ Τι είναι το suiteconnect7 ; 
To suiteconnect7 παραπέμπει στην διασύνδεση με κάποιον ή κάτι. Αν θα θέλαμε έναν απλό ορισμό, θα λέγαμε πως είναι η 
ενσωμάτωση πολλών εφαρμογών σε ένα ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας. Είναι η διαχείριση και οργάνωση δεδομένων 
τοπικών υπολογιστικών συστημάτων (stand alone υπολογιστών με λειτουργικό Windows XP, Vista, 7 ή τοπικών δικτύων με 
λειτουργικό Windows Small Business Server 2003 ή νεότερο), διαδικτυακών υπηρεσιών και έξυπνων κινητών και η 
ανταλλαγή/συγχρονισμός πληροφοριών μεταξύ τους. 

WINDOWS SOFTWARE ENGINEERING 

 

/ Πραγματικές εφαρμογές 

Η δημοφιλέστερη εφαρμογή είναι η αναζήτηση φακέλων/αρχείων και ο συγχρονισμός επιλεγμένων δεδομένων ή και 
το backup τους σε τοπικές υποδομές. Μπορούμε να έχουμε, δηλαδή, φακέλους ή/και αρχεία σε έναν τοπικό δίσκο π.χ. Τοπικός 
Δίσκος (C:\) και να τα αναζητούμε με λέξεις-κλειδιά. Μπορούμε να συγχρονίζουμε επιλεκτικά το ‘Ημερολόγιο’ του 
suiteconnect7 με το ‘Ημερολόγιο’ του MS Outlook. Επίσης, επαγγελματικές εφαρμογές όπως CRM είναι ενσωματωμένες 
και τα δεδομένα τους αποστέλλονται με ευκολία οπουδήποτε μέσω του MS Outlook ή του GMail. 

Εφαρμογή CRM > ενότητες: Επικοινωνία, Συναλλασσόμενοι, Επαφές, Έργα, Θέματα, Κλήσεις, Αρχεία, Πόροι, 
Υπενθυμίσεις, Αυτοματισμός Γραφείου . . .   
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3/ Πλεονεκτήματα 

Οι αυτόματες ενημερώσεις μέσω e-mail είναι διαθέσιμες από οπουδήποτε υπάρχει πρόσβαση – υπολογιστής, internet και 
έξυπνα κινητά. Στις περιπτώσεις των εταιρειών ειδικά, τα οφέλη είναι μεγαλύτερα γιατί οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες χωρίς 
την συμμετοχή οποιουδήποτε. 

Μείωση χρόνου διεκπεραίωσης εργασιών - Βελτίωση παραγωγικότητας – Εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα – Παροχή 
προσωποποιημένης και στοχευμένης πληροφόρησης – Αυτοματοποίηση διαδικασιών – Link σε οποιαδήποτε εξωτερική 
εφαρμογή. 

4/ Μειονεκτήματα 

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι ότι τα δεδομένα αποστέλλονται συνήθως μέσω e-mail. Ένα πιθανό πρόβλημα στους servers 
ή στις συνδέσεις internet της υπηρεσίας μπορεί να καταστήσει την πρόσβαση σ’ αυτά αδύνατη. H λειτουργία πάντως του 
προγράμματος σε τοπικές υποδομές παραμένει απρόσκοπτη. 

5/ Ποιές είναι οι πιο γνωστές εφαρμογές ή υπηρεσίες  

Συναλλασσόμενοι : Πελάτες, Προμηθευτές, Συνεργάτες, Συνεργεία, Εποπτευόμενοι – η συγκέντρωση κινητών, 
διευθύνσεων e-mail, σταθερών τηλεφώνων και άλλων προσωπικών στοιχείων που σε ενδιαφέρουν σε ένα πρόγραμμα. 
Πρόσθεσε στους συναλλασσόμενους επαφές και κατηγορίες. Ακόμη δες, για τον κάθε συναλλασσόμενο, τι ραντεβού, έργα, 
θέματα και οικονομικές συναλλαγές έχεις. 

Projects / Εργα : οι δραστηριότητες που έχουν σχέση με την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος. 

Issues / Θέματα : οι εργασίες, ενέργειες, διαδικασίες και συναλλαγές για την ολοκλήρωση των έργων. Παρακολούθηση 
και ανάθεση αυτών σε άλλα πρόσωπα. Έλεγχος ενεργειών αυτών. Για να μπορείς να είσαι σίγουρος ότι τα έργα θα γίνουν στην 
ώρα τους. 
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Υπενθυμίσεις : η αυτόματη εμφάνιση τρεις ημέρες πριν την ημερομ. παράδοσης του έργου ή του θέματος. Για να μην 
ξεχνάς ποτέ τίποτα. 

Αγαπημένα : οι αγαπημένες ιστοσελίδες σας με όνομα χρήστη και κωδικό εισόδου ανά ιστοσελίδα (website). Για να μην 
ψάχνεις ποτέ ξανά που είναι τα στοιχεία πρόσβασης ! 

E-mail : η αυτόματη και επιλεκτική αποστολή μέσω MS Outlook ή GMail - με ενσωμάτωση των ζητούμενων πληροφοριών 
της εφαρμογής  σ’ αυτό. Για να μην χρειάζεται να βρείτε τα στοιχεία του παραλήπτη ή/και να γράφετε ξανά τις πληροφορίες 
που αντλήσατε από την εφαρμογή.  

To-Do List (Λίστα πραγμάτων που πρέπει να κάνω) : οι δουλειές που πρέπει να γίνουν σε ημερήσια βάση. Για να 
νιώθεις σίγουρος ότι στο τέλος της ημέρας δεν ξέχασες κάτι. 

Φάκελοι : η αναζήτηση με βάση λέξεις-κλειδιά ή σχόλια. Για να βρίσκεις εύκολα το περιεχόμενο της εργασίας σου και να 
αφιερώνεις έτσι περισσότερο χρόνο σε πιο δημιουργικές ασχολίες. 

Αρχεία : η αναζήτηση με κείμενο π.χ. ‘Πωλήσεις’  που εμπεριέχεται στον τίτλο του αρχείου ή/και στο περιεχόμενο του. Για 
να βρίσκεις εύκολα τα αρχεία σου και να αφιερώνεις έτσι περισσότερο χρόνο σε άλλους τομείς. 

 
6/ Πόσο αποθηκευτικό χώρο μπορεί να χρειάζεται μια εφαρμογή ή υπηρεσία 

suiteconnect7 ; 

Η φύση του προγράμματος είναι τέτοια προκειμένου να απαιτείται ο μικρότερος αποθηκευτικός χώρος. Οι μεγαλύτερες 
εγκαταστάσεις, πάντως, υπολογίζεται πως δεν ξεπερνούν τα 5 GB σε αποθηκευτικό χώρο. Tον περισσότερο αποθηκευτικό 
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χώρο πάντως, καταλαμβάνουν τα εικονίδια του προγράμματος και δεν επιβαρύνουν τους πόρους του συστήματος. 

 
7/ Είναι ασφαλές ; and And 

Τα δεδομένα που ‘πηγαινοέρχονται’ στο internet σαφώς και διατρέχουν κινδύνους, όπως κάθε άλλη ιντερνετική 
δραστηριότητα. Γι’ αυτό και εμείς προτιμούμε την αποθήκευση τους σε τοπικές υποδομές (προσωπικοί υπολογιστές και τοπικά 
δίκτυα) και την επιλεκτική αποστολή αυτών στο internet, με βάση τις επιλογές του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, η 
αποθήκευση τόσο σε τοπικές υποδομές όσο και στο internet, εξαρτώνται από την αξιοπιστία των προσωπικών υπολογιστών, 
του δικτύου, του παρόχου και τις δικλείδες ασφαλείας που υπάρχουν. 

 
8/ Είναι δωρεάν ; 

Το πρόγραμμα δεν παρέχεται δωρεάν. Όμως το κόστος διαμορφώνεται είτε με βάση τις ανάγκες του πελάτη (customized) είτε 
επιλέγοντας μια από τις τρεις εκδόσεις του προγράμματος versions / εκδόσεις  Πρωταρχικός στόχος μας είναι η διατήρηση του 
κόστους κτήσης σε πολύ λογικά πλαίσια.  

Δεν υποχρεούστε σε αγορά συμβολαίου υποστήριξης μετά την αγορά του προγράμματος. Εφόσον όμως ο πελάτης το επιθυμεί, 
μπορεί να υπάρχει συμβόλαιο υποστήριξης και νέων εκδόσεων με μικρό κόστος. Οποιεσδήποτε πρόσθετες βελτιώσεις επιθυμεί 
ο πελάτης και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις εκδόσεις συζητούνται και συμφωνείται το σχετικό κόστος (εφόσον υπάρχει).  

Στηριζόμαστε στο τρίπτυχο  

Εύκολα, αξιόπιστα και οικονομικά 
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9/ Έχει δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης ; 

To πρόγραμμα έχει ενσωματώσει συντομεύσεις για άμεση πρόσβαση στα πιο γνωστά δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης 
(facebook, youtube κ.α.)  

10/ Μπορώ να αποκτήσω το δικό μου suiteconnect7 ; 

Φυσικά ! Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να επιλέξετε μια από τις τρεις εκδόσεις versions / εκδόσεις ή να ζητήσετε προσφορά 
παραθέτοντας μόνο τις εφαρμογές/ενότητες που ικανοποιούν τις ανάγκες σας. Επίσης, μπορείτε να μας ρωτήσετε για ενότητες 
που δεν υπάρχουν στις εκδόσεις μας, αλλά επιθυμείτε να ενσωματωθούν στo πρόγραμμα. 

 

 
11/ Τι χρειάζεται για να λειτουργήσει το suiteconnect7 ; 

Απαιτήσεις εφαρμογής A (front-end) 
 
MS Windows XP Professional, Vista, 7. 
Απαραίτητη προεγκατεστημένη εφαρμογή : MS Access 2000 ή νεότερη (σταθερή ή φορητή), run-time or full. 
Αρχείο εφαρμογής : *.exe ή/και *.mdb 

 
 
Η εφαρμογή μπορεί να τρέχει και από εξωτερικό σκληρό δίσκο ή και flash disk 4gb εφόσον υπάρχει σταθερή ή/και portable MS 
Access 2003 σε περιβάλλον Windows XP Professional. 
 
Γλώσσα προγραμματισμού : Visual Basic 
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Συνεργαζόμενα προγράμματα : MS Office 2003, 2007, 2010 (Outlook, Word & Excel), Nokia PC Suite, HTC Sync, Windows 
Phone Sync Applications, Launchy, Κεφάλαιο, Atlantis. 

 

Ανάλυση Οθόνης : 1280 X 800 
Ελάχιστες Διαστάσεις Οθόνης : 15,6” 
Ποιότητα Χρώματος : Πολύ Υψηλή (32bit) 
Επεξεργαστής : Intel Celeron 2.4 ή ανώτερο 
Ελάχιστη Μνήμη RAM : 512MB 

Κάρτα γραφικών : Ενσωματωμένη 

Βάση δεδομένων (back-end) 
RDBMS : MSSQL, MySQL, Access 
 
 
Server (Ελάχιστες Προδιαγραφές) 
Pentium IV, 1GB RAM, 20GB HD 
 
Client (Ελάχιστες Προδιαγραφές) 
Celeron, 512RAM, 20GB HD 
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 Projects / ‘Εργα – Ελληνική & Αγγλική ‘Εκδοση 

suiteconnect7 
 
 
Δείτε εικόνες (screenshots) της σουίτας στις επόμενες σελίδες . . 
. 
 
Projects, Proj. Phases, Issues, Reminders, Finder . . . 
 
‘Εργα, Φάσεις ‘Εργων, Θέματα, Υπενθυμίσεις, Εύκολη αναζήτηση 
. . . 
 
Βρείτε τα πάντα με ευκολία . . .   
 
Εφαρμογές όλων των τύπων 
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Proj. Phases / Φάσεις ‘Εργων – Ελληνική & Αγγλική ‘Εκδοση 
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Issues / Θέματα – Ελληνική & Αγγλική ‘Εκδοση 
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Incoming Calls / Εισερχόμενες Κλήσεις – Ελληνική & Αγγλική ‘Εκδοση 
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suiteconnect7 
 
Projects / ‘Εργα 
Φαντάσου ένα κόσμο όπου . . . ό,τι ψάχνεις βρίσκεται. 
Γιατί με την τεχνογνωσία της softexperia αλλάζει ο τρόπος που εργάζεσαι. 
Με την λειτουργία της αναζήτησης λύνονται τα χέρια σου. Απλώς γράφεις το όνομα της εφαρμογής ή της εντολής που θέλεις να 
χρησιμοποιήσεις και αυτή εμφανίζεται. 
 

Proj. Phases / Φάσεις ‘Εργων 
 
Issues / Θέματα & εύκολη αποστολή αυτών με e-mail 
 
Reminders / Υπενθυμίσεις & εύκολη αποστολή αυτών με e-mail 
 
Incoming Calls / Εισερχόμενες κλήσεις & εύκολη αποστολή 
αυτών με e-mail. 
 
 
Εφαρμογές όλων των τύπων 
 
Όποια επιφάνεια εργασίας ή μενού και να χρησιμοποιείται, γίνεται αναζήτηση, βρίσκεται η εφαρμογή και προβάλλεται. 
 



 

econnect2All  +plus                                                                                Page 17 

 
Αποτελέσματα αναζήτησης για εφαρμογές ή εντολές που εμπεριέχουν το κείμενο ‘Google’ 
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Πρόσωπα με Προβολή Χάρτη Google 
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Eλληνική Έκδοση – Λίστα προιόντων 3 με φωτογραφία (Φόρμα) 
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Eλληνική Έκδοση – Barcode Προϊόντων - Preview (Προεπισκ.) 
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Eλληνική Έκδοση – Barcode Code 39 or EAN 13 Preview (Προεπισκ.) 
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Αποκτήστε περισσότερα. 
 
Επικοινωνία, Συναλλασσόμενοι, Επαφές, Έργα, Θέματα, Κλήσεις, Αρχεία, Πόροι, Υπενθυμίσεις, 

Αυτοματισμός Γραφείου… 
 
Communication, People, Contacts, Projects, Issues, Calls, Files, Resources, Reminders, Office 

Automation… 
 
είναι μερικές από τις ενότητες του προγράμματος. 
 
Οι υποχρεώσεις τρέχουν, οι ανάγκες αυξάνονται, τα προγράμματα πολλαπλασιάζονται. 
Εσείς γιατί να πρέπει να γνωρίζετε πολλά προγράμματα ; 
Why do you have to know more that one program ? 
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Ένα είναι αρκετό. Αρκεί να τα έχει όλα. 
One program is enough. 
As long as it does all that you want. 

 
από όπου κι αν βρίσκεσαι. 
wherever you are. 

 
 

 
 

suiteconnect7 
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suiteconnect7 
 

To suiteconnect7 +plus είναι μια νέα ηλεκτρονική 
εμπειρία από μία εταιρεία που προτείνει λύσεις. Τώρα με ένα πρόγραμμα έχεις ένα διαχειριστικό περιβάλλον  

και ένα σύνολο υπηρεσιών και εφαρμογών, εύκολα και γρήγορα. 
 

Το μόνο απαραίτητο 
εικονίδιο στην επιφάνεια 

εργασίας σας είναι το 
suiteconnect 7 +plus  

 
Υπάρχουν ενότητες για κάθε ανάγκη. Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα αναζήτησης συγκεκριμένης επιλογής μιας ενότητας π.χ. ‘C.R.M. 

-> Υπενθυμίσεις’  με τον τρόπο αναζήτησης / Search της γνωστής εφαρμογής Google. 
 

 
D i f f e r e n t  V i e w s 
D i f f e r e n t  N e e d s 

 
s t i l l 

One Solution 

suiteconnect7 +plus 
                                           One company 

          softexperia 
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One Program, One Icon, many Apps 
+ desktop search utilities 

All – in - one  

 
 

by  
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s u i t e c o n n e c t  7   
 

Σας δίνουμε  
την δυνατότητα  

να διαχειρίζεστε εύκολα & γρήγορα  
ότι έχει να κάνει με την εργασία σας 

  
Ετσι αφιερώνετε περισσότερο χρόνο  

στα ουσιώδη  
και βελτιώνετε 

τα αποτελέσματα σας  
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Μιλήστε μας 
 

D o  n o t  c o m p r o m i s e 
 

Talk to us 
 

W e c o n n e c t U 2 A l l 
 

e-mail : stellakl@hol.gr 
e-mail 2 : softexperia@gmail.com 
e-mail 3 : info@softexperia.com 

 
Tel : 0030 2610 332630 

Mobile : 0030 6945 849400 
Fax : 0030 2610 342878 

 
 

by  
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suiteconnect 7 +plus 
 
Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος (front-end) 
 
Ανάλυση Οθόνης : 1280 X 800 
Ελάχιστες Διαστάσεις Οθόνης : 15,6” 
Ποιότητα Χρώματος : Πολύ Υψηλή (32bit) 
Επεξεργαστής : Intel Celeron 2.4 ή ανώτερο 
Ελάχιστη Μνήμη RAM : 512MB 
Κάρτα γραφικών : Ενσωματωμένη 
 
Απαιτήσεις εφαρμογής (front-end) 
 
MS Windows XP Professional, Vista, 7. 
Απαραίτητη προεγκατεστημένη εφαρμογή : MS Access 2000 ή νεότερη (σταθερή ή φορητή), run-time or full. 
Αρχείο εφαρμογής : *.exe ή/και *.mdb 
 
Η εφαρμογή μπορεί να τρέχει και από εξωτερικό σκληρό δίσκο ή και flash disk 4gb εφόσον υπάρχει σταθερή ή/και portable MS Access 2003 σε 
περιβάλλον Windows XP Professional. 
 
Γλώσσα προγραμματισμού : Visual Basic 
Συνεργαζόμενα προγράμματα : MS Office 2003, 2007, 2010 (Outlook, Word & Excel), Nokia PC Suite, HTC Sync, Windows Phone Sync 
Applications. 
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Βάση δεδομένων (back-end) 
RDBMS : MSSQL, MySQL, Access 
 
 
Server (Ελάχιστες Προδιαγραφές) 
Pentium IV, 1GB RAM, 20GB HD 
 
Client (Ελάχιστες Προδιαγραφές) 
Celeron, 512RAM, 20GB HD 
 
 

Επικοινωνία 
 

Contact Us 
 

e-mail : stellakl@hol.gr 
email 2 : softexperia@gmail.com 
email 3 : info@softexperia.com 

 
Tel : 0030 2610 332630 

Mobile : 0030 6945 849400 
Fax : 0030 2610 342878 

 

by  


