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Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 

H ATC εγκαθιστά λογισμικό Budget Planning & Monitoring στο NJV Athens Plaza 

To ξενοδοχείο NJV Athens Plaza επέλεξε την Athens Technology Center (ATC) και την πλατφόρμα 

pcFinancials για την ολοκληρωμένη κατάρτιση και παρακολούθηση των Προϋπολογισμών του, στα πλαίσια 

της ευρύτερης στρατηγικής του στόχευσης ως προς την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της επιχείρισης μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων διαδικασιών και καλών πρακτικών, 

H πλατφόρμα pcFinancials, την οποία η ATC διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα για την περιοχή της Ελλάδας και 

της Κύπρου εκ μέρους της σουηδικής DSPanel,  αποτελεί το απλούστερο, ευφυέστερο και ορθολογικότερο 

εργαλείο για τον σχεδιασμό, κατάρτιση και παρακολούθηση του Προϋπολογισμού που χρειάζεται κάθε 

οικονομική διεύθυνση, ανεξάρτητα του συστήματος ERP που υποστηρίζει τις λοιπές διαδικασίες.  

Η υλοποίηση της εγκατάστασης στο NJV Plaza, που πρόκειται να γίνει σε Cloud υποδομές , έχει σχεδιαστεί 

με γνώμονα την πλήρη ιδιοκτησία της ολοκληρωμένης λύσης από την Οικονομική Διεύθυνση, με εύλογη και 

προβλέψιμη τιμολόγηση συνδρομής, χωρίς απαίτηση επενδύσεων σε εξοπλισμό, με την εγγύηση 

λειτουργίας πάντα της ποιο επίκαιρης έκδοσης και σίγουρα διαμορφωμένη ώστε να ταιριάζει στις μοναδικές 

επιχειρηματικές ανάγκες του Ξενοδοχειακού τομέα. Η εγκατάσταση προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε πολύ 

μικρό χρονικό διάστημα ώστε να γίνει άμεσα εκμεταλεύσιμη για την παρακολούθηση του Προυπολογισμού 

του 2018. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Η Athens Technology Center (ATC) είναι ο Εξουσιοδοτημένος Διανομέας της DSPanel σε Ελλάδα και Κύπρο από το 2015, 

εμπλουτίζοντας την εκτενή εμπειρία και τεχνογνωσία της στην υλοποίηση έργων ERP/FRP σε Πιστωτικά Ιδρύματα και 

στην Βιομηχανία (Discreet Manufacturing είτε “Make-to-Order” είτε “Configure-to-Order”) Η ATC διατηρεί  ενεργή 

παρουσία για πάνω από 30 χρόνια στην ΕΕ, τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική 
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