
Τα περισσότερα δικηγορικά γραφεία, ε-

ταιρείες θεματοφυλακής και οργανισμοί

στον χρηματοοικονομικό τομέα χρησιμοποιούν

μια σειρά από συστήματα, κάτι που δημιουργεί

προκλήσεις για τους υπαλλήλους, και δυ-

σκολία στην ανταλλαγή δεδομένων και συγ-

χρονισμό των εργασιών. το Moebius είναι

ένα λογισμικό για την επίλυση καθημερινών

επιχειρησιακών προβλημάτων που αντιμε-

τωπίζουν δικηγόροι, εταιρείες παροχής δι-

οικητικών υπηρεσιών, λογιστές και οποια-

δήποτε εταιρεία διαχειρίζεται αρχεία. ο

Managing Director της Moebius Software

Ltd, Pawel Mandalian αναφέρει στην «κ»

πως οι εταιρείες που χρησιμοποιούν το

Moebius καταφέρνουν να μειώσουν τα

έξοδα διαχείρισης, να αναβαθμίσουν την

ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν,

να βελτιστοποιήσουν πολύπλοκες διαδικασίες

και να έχουν εύκολα και ανά πάσα στιγμή

αναλυτικές εκθέσεις και πρόσβαση σε δε-

δομένα για όλα τα θέματα της επιχείρησης.

- Σε τι εξειδικεύεται η Moebius ως ε-
ταιρεία υψηλής τεχνολογίας;

- H Moebius έχει αναπτύξει ένα ευκο-

λόχρηστο λογισμικό για την επίλυση καθη-

μερινών επιχειρησιακών προβλημάτων που

αντιμετωπίζουν δικηγόροι, εταιρείες παροχής

διοικητικών υπηρεσιών, λογιστές και οποι-

αδήποτε εταιρεία διαχειρίζεται αρχεία. το

λογισμικό αναπτύχθηκε από μια ομάδα προ-

γραμματιστών και επαγγελματιών με πολύ-

χρονη πείρα στο χώρο, σε στενή συνεργασία

με εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών,

δικηγορικά και λογιστικά γραφεία. προσφέ-

ρουμε επίσης εξειδικευμένες συμβουλευ-

τικές υπηρεσίες ούτως ώστε να δίνουμε

στους πελάτες μας την κατάλληλη καθοδή-

γηση για την εφαρμογή ολοκληρωμένων

συστημάτων διαχείρισης επιχειρήσεων.

- Τι καινοτόμο φέρνει η Moebius στο
κυπριακό επιχειρείν; 

- οι εταιρείες που χρησιμοποιούν το

Moebius καταφέρνουν να μειώσουν τα

έξοδα διαχείρισης, να αναβαθμίσουν την

ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν,

να βελτιστοποιήσουν πολύπλοκες διαδικασίες

και να έχουν εύκολα και ανά πάσα στιγμή

αναλυτικές εκθέσεις και πρόσβαση σε δε-

δομένα για όλα τα θέματα της επιχείρησης,

κάτι που βοηθά στο να λαμβάνονται εύκολα

και γρήγορα πλήρως ενημερωμένες απο-

φάσεις. το Moebius διαθέτει πάνω από 20

ενότητες που καλύπτουν σχεδόν όλες τις

ανάγκες των προαναφερθέντων εταιρειών.

κάθε ενότητα ξεχωριστά προσφέρει την

ίδια ποιότητα λειτουργικότητας όσο ένα αυ-

τόνομο σύστημα, και μπορούν να αγοραστούν

και ως αυτόνομες λύσεις. το Moebius έχει

σχεδιαστεί με γνώμονα τον χρήστη, ούτως

ώστε να ενισχύσει την παραγωγικότητα της

εταιρείας. ως εκ τούτου, έχουμε φροντίσει

να υπάρχει η δυνατότητα εξατομίκευσης,

για να μπορεί ο κάθε χρήστης να προσαρμόσει

την επιφάνεια εργασίας του με βάση τις

δικές του ανάγκες. οι ενότητες καλύπτουν

όλους τους τομείς μιας επιχείρησης, από

διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού μέχρι

τιμολόγηση και διαχείριση πληρωμών, προ-

σφέροντας, ανάμεσα σε αλλά: Διαχείριση

αρχείων, εταιρική Διαχείριση, Συμμόρφωση

με μηχανισμό κανόνων κινδύνου, καταγραφή

χρόνου εργασιών, καταγραφή εξόδων, εκ-

θέσεις και διαχείριση ροής εργασιών. με

απλά λόγια, χρησιμοποιώντας το Moebius

όλες οι εργασίες μπορούν να γίνουν μέσω

ενός συστήματος, χωρίς να χρειάζεται ο

χρήστης να εναλλάσσεται σε διαφορετικά

συστήματα για εταιρική διαχείριση, Διαχείριση

νομικών Υποθέσεων, Διαχείριση αρχείων,

Συμμόρφωση και καταγραφή Χρόνου. 

Ψηφιοποίηση vs γραφειοκρατία
- Θεωρείτε πως η ψηφιοποίηση είναι

το μόνο μέτρο που θα πατάξει την γρα-
φειοκρατία στην Κύπρο;

- αν σκεφτούμε τη γραφειοκρατία με

την ακριβή έννοια της λέξης – χρονοβόρες

και πολύπλοκες γραμματειακές διαδικασίες

– τότε, σίγουρα όχι. η χρήση τεχνολογικών

λύσεων που ψηφιοποιούν τις διαδικασίες

αυτές είναι σίγουρα πολύ βοηθητική, αλλά

η τεχνολογία από μόνη της δεν είναι αρκετή.

η πλήρης εκμετάλλευση οποιασδήποτε δια-

δικασίας ψηφιοποίησης εξαρτάται κι από

άλλους παράγοντες. είναι σημαντικό να

σκεφτούμε και τον ανθρώπινο παράγοντα.

Όχι μόνο το προσωπικό που βρίσκεται στην

πρώτη γραμμή αλλά και τη διεύθυνση και

τη μέθοδο με την οποία ηγείται της επιχεί-

ρησης. αρχικά, είναι αναγκαία η δημιουργία

αποτελεσματικής πολιτικής και διαδικασιών

σχεδιασμένων ως προς τη μείωση του γραμ-

ματειακού φόρτου. Έπειτα, στην εφαρμογή

θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα που να προ-

ωθούν την αποδοτικότητα και την ανάγκη

υιοθέτησης της τεχνολογίας. το προσωπικό

χρειάζεται καθοδήγηση από ικανή ηγεσία,

που έχει συναισθηματική νοημοσύνη και

εμπειρία να λύνει προβλήματα, που έχει ό-

ραμα και σκέφτεται προοδευτικά λαμβάνοντας

υπόψη ότι η επιτυχία βασίζεται σε επιπλέον

παράγοντες όπως η εταιρική υπευθυνότητα.

θέτοντας την αποδοτικότητα στην παροχή

υπηρεσιών ως προτεραιότητα θα μπορέσουμε

μέσω της ψηφιοποίησης να πατάξουμε τη

γραφειοκρατία. 

- Σε τι επίπεδο βρίσκεται το κυπριακό
δημόσιο σε σχέση με τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό; 

- το κυπριακό δημόσιο έχει βελτιωθεί

αρκετά κατά τα τελευταία 10 με 20 χρόνια.

παρόλα αυτά, ο δημόσιος τομέας δεν έχει

ακόμα εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες για ο-

λοκληρωμένες διαδικτυακές υπηρεσίες

στους πολίτες της. θεωρώ ότι με το σωστό

όραμα, που να βασίζεται στην καινοτομία,

ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι δυνατός.

κάποια σχετικά παραδείγματα επιτυχούς

μετασχηματισμού είναι τα eGovernment

στην εσθονία και  eCitizen στην πολωνία.

η εσθονία μάλιστα έλαβε τον τίτλο της πιο

εξελιγμένης ψηφιακής κοινωνίας από το

περιοδικό Wired, αφού 99% των δημόσιων

υπηρεσιών της είναι διαθέσιμες διαδικτυακά

24/7 μετά την εφαρμογή ενός ευέλικτου

ψηφιακού οικοσυστήματος. κατά τη γνώμη

μου, η κύπρος μπορεί να φτάσει σε αυτά

τα επίπεδα αρκεί να κάνει κάποια σημαντικά

βήματα. Συνοπτικά, υπάρχει η ανάγκη ε-

φαρμογής κοινών προδιαγραφών για όλους

τους θεσμούς για να γίνεται πιο εύκολα η

ανταλλαγή δεδομένων και οι συναλλαγές

μεταξύ τους.  Χρειάζεται να υπάρχει προθυμία

και, όπου είναι αναγκαία, η αλλαγή σε νόμους

και κανονισμούς για να καλλιεργηθεί και να

στηριχθεί η διασυνδεσιμότητα μεταξύ κυ-

βερνητικών οργανισμών. τέλος, αφού έχουν

γίνει όλα τα πιο πάνω, χρειάζεται η παροχή

δεδομένων API θα διευκολύνει την ανάπτυξη

εφαρμογών για eΥπηρεσίες. 

Υψηλή μόρφωση
- Υποθέτω ότι μία εταιρεία όπως η δική

σας έχει ανάγκη από εξειδικευμένο προ-
σωπικό. Στην Κύπρο υπάρχει τέτοιου
είδους προσωπικό;

- ναι, στην κύπρο γενικά έχουμε πολύ

δυνατό ανθρώπινο δυναμικό, με υψηλή

μόρφωση και δεξιότητες, που ψάχνει για

τις κατάλληλες ευκαιρίες εργοδότησης και

θέλει να είναι μέρος της καινοτομίας και

της ανάπτυξης. παραδείγματος χάρη, το

προσωπικό του Moebius έχει εμπειρία από

δεκαετίες εργασιών στην εταιρική διαχείριση,

την ανάπτυξη λογισμικού και τη διαχείριση

επιχειρήσεων σε ένα ευρύ φάσμα επιχει-

ρηματικών κλάδων, όπως: εταιρικές Υπη-

ρεσίες, τραπεζικές, Χρηματοοικονομικές

Υπηρεσίες και μάρκετινγκ.

- Από το 2015 έως σήμερα πως κρίνετε
την πορεία της ψηφιακής συμμόρφωσης
των κυπριακών επιχειρήσεων; Επιλέγουν
αντίστοιχα λογισμικά με το δικό σας για
την λειτουργία τους;

μιλώντας για περιπτώσεις για τις οποίες

γνωρίζω προσωπικά και μόνο, πολλές επι-

χειρήσεις που επιθυμούν να απλοποιήσουν

χρονοβόρες, και πολλές φορές αχρείαστες,

διαδικασίες, να ενισχύσουν την αποδοτικότητα

ή να συμμορφώνονται με μεγαλύτερη ευκολία

με τους ρυθμιστικούς κανονισμούς, θα επι-

λέξουν ένα λογισμικό σαν το δικό μας. οι

κύριοι λόγοι για να επιλέξει κανείς ένα ενιαίο

σύστημα που να καλύπτει διάφορες πλευρές

μιας επιχείρησης είναι: η συνοχή των δεδο-

μένων, η ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη,

η καλύτερη τιμή, η απλοποίηση της τεχνικής

πολυπλοκότητας, και η δημιουργία μακρο-

χρόνιας σχέσης με έναν και μόνο παροχέα.

τα περισσότερα δικηγορικά γραφεία, εταιρείες

θεματοφυλακής και οργανισμοί στον χρημα-

τοοικονομικό τομέα χρησιμοποιούν μια σειρά

από συστήματα, κάτι που δημιουργεί προ-

κλήσεις για τους υπαλλήλους, και δυσκολία

στην ανταλλαγή δεδομένων και συγχρονισμό

των εργασιών. γενικά, ολοκληρωμένα συ-

στήματα όπως η SAP, SAGE ακόμα και η Moebius,

αποφέρουν μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα,

καλύτερη απόδοση της επένδυσης, και βελ-

τίωση της αποδοτικότητας του προσωπικού.

λόγω των πιέσεων των ρυθμιστικών αρχών,

οι εταιρείες αισθάνονται ότι χάνουν σε θέματα

παραγωγικότητας κι εκεί η τεχνολογία δια-

δραματίζει καταλυτικό ρόλο οδηγώντας τις

να υιοθετούν ενιαία συστήματα. 

H Moebius αποφέρει μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις
Η Κύπρος μπορεί να φτάσει σε υψηλά επίπεδα ψηφιακού μετασχηματισμού αν κάνει σημαντικά βήματα

<<<<<<<

H εταιρεία έχει αναπτύξει ένα
ευκολόχρηστο λογισμικό για
την επίλυση καθημερινών ε-
πιχειρησιακών προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν δικηγό-
ροι, εταιρείες παροχής διοι-
κητικών υπηρεσιών, λογιστές
και οποιαδήποτε εταιρεία
διαχειρίζεται αρχεία. Χρησιμοποιώντας το Moebius όλες οι εργασίες μπορούν να γίνουν μέσω ενός συστήματος, αναφέρει ο Managing Director της Moebius Software Ltd, Pawel Mandalian.
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