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Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των 

επιχειρήσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα είναι πλέον υπαρκτός και σ’ αυτό 

το επίπεδο οι εταιρίες πληροφορικής 

μπορούν και γνωρίζουν αρκετά καλά για 

το πως μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός 

μπορεί να επιτύχει την ψηφιακή της 

μετάβαση.  

H Looper από το έτος ίδρυσης της (2018) 

ασχολείται με τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό της διαχείρισης 

κτιρίων/ πολυκατοικιών/ ακινήτων. 

Εντάσσοντας σταδιακά στον χώρο της 

διαχείρισης τις ψηφιακές τεχνολογίες,  τις 

έννοιες & λύσεις οι οποίες τότε έμοιαζαν 

ως μη εφαρμοστέες, ενώ σήμερα 

αποτελούν την καθημερινότητα μας. Έτσι 

με την σύμμαχους γνώση των cutting 

edge τεχνολογιών, την εμπειρία μας στον 

χώρο της διαχείρισης και την 

εμπιστοσύνη δεκάδων εταιρειών 

διαχείρισης που ήδη απολαμβάνουν τα 

πλεονεκτήματα του ψηφιακού 

μετασχηματισμού στο polikatikia, 

μπορούμε με την βεβαιότητα του leader 

να μετασχηματίσουμε επιτυχώς την 

εργασία και τις διαδικασίες  

οποιασδήποτε εταιρείας διαχείρισης 

μέσω της πλατφόρμας polikatikia. 

 

 



 

Τι προσφέρουμε και με ποιο τρόπο   

Η Looper IKE αναλαμβάνοντας να παράσχει τις υπηρεσίες για την εν γένει ψηφιακή 

μετάβαση της επιχείρησης/οργανισμού μέσω του polikatikia ακολουθεί την παρακάτω 

μεθοδολογία :  

 

• Παροχή πρόσβασης στην πλατφόρμα για την επιχείρηση σύμφωνα με τον 

αριθμό χρηστών που απαιτούνται από την εκάστοτε  επιχείρηση/οργανισμό 

 

• Εκπαίδευση του προσωπικού στην νέα φιλοσοφία του ψηφιακού 

μετασχηματισμού και των αυτοματισμών  

 

• Εγκατάσταση (εγκατάσταση στις απαιτούμενες από την επιχείρηση θέσεις 

εργασίας της native εφαρμογής, στις φορητές συσκευές (smartphones, tablets 

κλπ) των αντίστοιχων εφαρμογών). 

  

Οφέλη & Πλεονεκτήματα 

Η επιχείρηση/οργανισμός που θα εξελιχθεί και θα επιτύχει την ψηφιακή του μετάβαση, 

εισερχόμενος στην μεγάλη οικογένεια του polikatikia, θα αποκομίσει μια σειρά από 

οφέλη και πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών του, όπως :  

• Γρήγορη και έξυπνη λήψη αποφάσεων αφού πλέον η επιχείρηση/οργανισμός 

λειτουργεί με την λογική Data Driven και όλα τα συστήματα της αποσκοπούν σ’ αυτό 

το αποτέλεσμα, με άμεση πρόσβαση από παντού (cloud).  

 

• Βελτιστοποίηση των καθημερινών ενεργειών και ροών εργασίας με άμεσο όφελος το 

μικρότερο δυνατό χρόνο απασχόλησης σε διαδικασίες ρουτίνας, που σε συνδυασμό 

με τους αυτοματισμούς και την παραμετροποίηση των λειτουργιών της πλατφόρμας 

θα ελαχιστοποιήσει τον χρόνο ενασχόλησης του χρήστη με τις καθημερινές αυτές 

ενέργειες. 

 

• Έχοντας κερδίσει χρόνο σε καθημερινές διαδικασίες, η επιχείρηση/οργανισμός μπορεί 

να επικεντρωθεί στην αύξηση του Πελατολογίου του.  

 



• Με την ψηφιακή μετάβαση και του νέου τρόπου λειτουργίας της 

επιχείρησης/οργανισμού, μπορούμε να επιτύχουμε αύξηση περιθωρίου κέρδους μέσα 

από την μείωση του λειτουργικού κόστους.  

 

• Ασφάλεια των δεδομένων της επιχείρησης/οργανισμού αφού πλέον με την ψηφιακή 

μετάβαση όλες οι σχετικές πληροφορίες & τα δεδομένα υπάρχουν στα πληροφοριακά 

σύστημα και όχι σε hard copy αρχεία με ότι κίνδυνο συνεπάγεται. 

 

• Επίτευξη υψηλής ικανοποίησης των πελατών & προμηθευτών που συνεργάζονται με 

την επιχείρηση/οργανισμό, αφού με τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιτυγχάνουμε την 

αυτοματοποίηση και ενημέρωση τους οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας εντός και 

εκτός ωραρίου, ενώ δίνοντάς τους πρόσβαση στην πλατφόρμα , ανάλογα τον ρόλο 

τους, μπορούν να συμμετέχουν και αυτοί κατ’ επέκταση στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό διαδικασιών.  

 

 

 


