«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» το γνωστικό κεφάλαιο κάθε επιχείρησης,
δηλαδή η γνώση , η τεχνολογία και οι πληροφορίες που διαθέτει η
επιχείρηση αποτελούν το σημαντικότερο πόρο που διαχειρίζεται για να
παραμείνει ανταγωνιστική.
Αυτό επειδή η γνώση, η τεχνολογία και οι πληροφορίες δεν μπορούν να
αντιγραφούν ούτε εύκολα ούτε αμέσως.
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Διασυνδεδεμένες Υπηρεσίες της OsB για τους Συνεργάτες της.

Ολοκληρωμένες Yπηρεσίες σημαίνει Αξία σε κάθε Επίπεδο

Η θέληση μας για την βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη αυξάνεται συνεχώς και μας έχει οδηγήσει στην
υιοθέτηση μιας νέας αντίληψης για την εξυπηρέτηση.
Η εξάλειψη της αδυναμίας των μικρότερων επιχειρήσεων, να εκμεταλλευτούν τα επιχειρηματικά εργαλεία εκείνα που εξασφαλίζουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για τις μεγάλες επιχειρήσεις, και που αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα κυριαρχίας τους στις ώριμες παγκοσμιοποιημένες αγορές.
Εστιάζουμε στην εμπειρία σας, ακούμε, μαθαίνουμε και ανταποκρινόμαστε στις φιλοδοξίες σας μέσα από μια σειρά σύγχρονων υπηρεσιών:
Η OsB παρέχει ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τόσο του
Ιδιωτικού όσο και του Δημοσίου Τομέα. Μέσω των συνεργαζομένων με αυτήν ειδικών συμβούλων / εμπειρογνωμόνων
που καλύπτουν περιοχές υψηλής εξειδίκευσης, είναι σε θέση να υποστηρίξει αποτελεσματικά τους πελάτες της παρέχοντάς τους αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες που δημιουργούν αποτέλεσμα με σημαντική προστιθέμενη αξία.
Οι συνεργάτες της εταιρείας διαθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε θέματα διαχείρισης και διοίκησης έργων και χρησιμοποιούν τεχνικές και πρακτικές μεθόδους, τόσο για το σχεδιασμό των επί μέρους φάσεων και υποέργων, όσο και για
την πληροφορική υποστήριξη που είναι απαραίτητη στη διαχείριση μεγάλου όγκου στοιχείων και δεδομένων.

Βασισμένοι στην πολύχρονη εμπειρία μας (Πάνω
από 20 έτη) και συνδυάζοντας γνώση , εμπειρία
και εργαλεία προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις
για την επιχείρηση σας!
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Outsourcing
Outsourcing είναι η ανάθεση υπηρεσιών και εργασιών μιας επιχείρησης σε εξωτερικό
συνεργάτη. Το outsourcing μπορεί να καλύψει τις περισσότερες από τις εργασίες μιας
επιχείρησης, ξεκινώντας από τις πιο βασικές και φθάνοντας μέχρι τις πιο εξειδικευμένες.
Δύο γενικές κατηγορίες outsourcing είναι το ΙΤΟ και το ΒΡΟ.
ITO Information Technology Outsourcing
BPO Business Process Outsourcing.
Οι εταιρείες που προχωρούν σε μία τέτοια συνεργασία αποσκοπούν κυρίως σε αύξηση των εσόδων, βελτίωση των υπηρεσιών, μείωση του κόστους, αύξηση της ευελιξίας και πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες.
H εξάρτηση αποφεύγεται με ένα ξεκάθαρο και λεπτομερές συμβόλαιο, το οποίο, εκτός των άλλων, μπορεί να ορίζει:
1. Τη δυνατότητα και των δύο μερών να βγουν από το συμβόλαιο.
2. Τη δυνατότητα και των δύο μερών να ζητήσουν αλλαγές.
3. Τον τρόπο μεταφοράς της τεχνογνωσίας σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας.
H επιτυχία της συμφωνίας γίνεται, έτσι, κοινός στόχος και των δύο πλευρών (Win-Win, Risk & Reward Sharing)

ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
H επιλογή, πάνω απ' όλα, ενός δοκιμασμένου συνεργάτη που έχει αποδείξει τις ικανότητές του και έχει επιτεύγματα στο
ενεργητικό του μπορεί να εκτοξεύσει την αποδοτικότητα της επιχείρησης ή του οργανισμού. Μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και εμπιστοσύνης, το βάρος των διαδικαστικών λειτουργιών εξαφανίζεται, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των
οργανισμών, των επιχειρήσεων και του συνόλου της αγοράς αυξάνονται και τα οφέλη μεταφέρονται, τελικά, στους καταναλωτές.

“Απαιτεί δηλαδή επιχειρηματική νοοτροπία”

Για τη μικρή και μεσαία ελληνική επιχείρηση που επιθυμεί να μεταβεί από την επιχειρηματικότητα ανάγκης στην επιχειρηματικότητα ευκαιρίας και που είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί σε ένα εχθρικό περιβάλλον, τόσο θεσμικά όσο και φορολογικά, το outsourcing είναι τελικά μονόδρομος. Ίσως γίνει μονόδρομος και το offshoring, η μεταφορά δηλαδή του
συνόλου της επιχειρηματικής δραστηριότητας, και κυρίως της παραγωγής, σε άλλη χώρα.

Συμπερασματικά
Το outsourcing αποτελεί πλέον πρακτική για πολλές μικρές αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις, αφού παρέχει τη δυνατότητα σε αυτές να επωφεληθούν "αγοράζοντας" εξειδικευμένες υπηρεσίες. Έτσι, εκτός από το μειωμένο κόστος, ελαττώνεται
το ρίσκο, βελτιώνεται η παραγωγικότητα, ενώ περιορίζονται οι ευθύνες των επιχειρηματιών και των εργαζομένων σε αυτές. Ειδικά στο χώρο της τεχνολογίας -και λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται- το outsourcing μπορεί
να αποτελέσει ιδανική λύση για μια μικρομεσαία επιχείρηση, καθώς θα λύσει πολλά προβλήματα και θα βελτιώσει ποιο-

τικά και ποσοτικά την παραγωγικότητα.
Τέλος: Εξοικονόμηση Χρημάτων
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«Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΛΥΣΕΩΝ (Best of Bread)»

Διασυνδεδεμένες Υπηρεσίες της OsB για τους
Συνεργάτες της.

Συμβουλευτική και υλοποίηση οργάνωσης
Μηχανογράφηση (Λογισμικό και εξοπλισμός) Total Solutions.
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
Στρατηγικό Marketing/Διαφήμιση – Marketing/Επικοινωνία
Μελέτη και Ανάπτυξη Πωλήσεων (Εξωστρέφεια)
Δημόσιες Σχέσεις
Νομικές Υπηρεσίες
Ασφαλιστικές καλύψεις
Ενεργειακές Λύσεις

