
Η Caldera Yachting

επέλεξε 

SingularLogic 

Galaxy ERP



Εμείς
Η Caldera Yachting, 

δραστηριοποιείται στη 
Σαντορίνη με κύριο 

αντικείμενο τις υπηρεσίες 
θαλάσσιου τουρισμού.

Για περισσότερα από 6 χρόνια 
προσφέρουμε κρουαζιέρες με μια μεγάλη 

ποικιλία σκαφών, όπως catamaran
πολυτελείας, ιστιοφόρα, μηχανοκίνητα 

σκάφη, παραδοσιακά σκάφη και rib
βάρκες. Κύριο μέλημά μας είναι να 
προσφέρουμε στους πελάτες μας 

υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και 
απαιτήσεων



Οι ανάγκες μας

Στην Caldera Yachting είχαμε την ανάγκη να οργανώσουμε τη 

διαχείριση του στόλου των σκαφών και την διάθεση τους σε 

κρουαζιέρες

• Η διαθεσιμότητα των σκαφών και η άμεση πρόσβαση σε 
αυτήν είναι πολύ σημαντική όταν μιλάμε με τους πελάτες 
μας 

• Έπαιρνε πολύ χρόνο στο προσωπικό μας για να μάθει την 
διαδικασία της πώλησης των εκδρομών, τους 
τιμοκαταλόγους και τα σημεία συλλογής των ανθρώπων

• Το σημαντικότερο απ’ όλα ήταν ότι κάθε φόρα έπρεπε να 
φτιάχνουμε από την αρχή τα Ναυλοσύμφωνα για το 
λιμεναρχείο και τις λίστες πελατών

• Θέλαμε report με στατιστικά χωρίς να χρησιμοποιούμε 
excel

• Τέλος ζητούσαμε το αυτονόητο. Να συμφωνούμε τις 
καρτέλες με τους συνεργάτες μας.  



• Ευελιξία και ευκολία διαχείρισης σκαφών/ εκδρομών/ 

δρομολογίων/ διακίνησης πελατών 

• Σαφή εικόνα διαθεσιμοτήτων και άμεσης ανταπόκρισης 

στα ζητούμενα των συνεργατών μας 

• Πληρότητα και σαφήνεια της πληροφορίας την ίδια στιγμή 

προς διαφορετικούς χρήστες αλλά και από οποιοδήποτε 

σημείο βρίσκεται ο χρήστης, εφόσον ενεργοποιείται η 

πρόσβαση στο σύστημα εξ’ αποστάσεως

• Δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο 

απόδοσης εκδρομών, συνεργατών, 

εσωτερικών/εξωτερικών πωλητών, σκαφών, δρομολογίων

• Λογιστική αποτύπωση στοιχείων και την ευκολία 

παραγωγής εγγράφων για τα σκάφη

• Καλύτερο και αρτιότερο έλεγχο των καταχωρήσεων του 

συνόλου των πληροφοριών προς αποφυγή λαθών

H λύση που επιλέξαμε είναι το Galaxy 

ERP της SingularLogic. Σε συνεργασία με 

τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της, 

Core-IT, η SingularLogic ολοκλήρωσε 

σύντομα  την υλοποίηση και την 

εκπαίδευση των υπαλλήλων μας,  

με αποτέλεσμα τώρα να λειτουργούμε 

άψογα σε όλες μας τις δραστηριότητες.

Η λύση
Το Galaxy ERP μας 
εξασφάλισε:



Τα Οφέλη 

Παρακολούθηση των Pick-up 
points

Εύκολη Έκδοση παραστατικών ανά 
κρουαζιέρα 

Πλήρης διαχείριση τιμοκατάλογων 
ανά  πλοίο, σκάφος ή κρουαζιέρα  

Ολοκληρωμένη παρακολούθηση του 
στόλου μας

Γρήγορα και εύκολα reports με 

στατιστικά

Αυτοματοποίηση όλων των 
διαδικασιών

Οργανωμένες καρτέλες συνεργατών



Θεωρούμε ότι η εγκατάσταση του 
Galaxy ERP της SingularLogic, αποτελεί 

ένα σημαντικό εργαλείο διαχείρισης 
και παρακολούθησης των εργασιών 

μας, δεδομένου ότι διαθέτει την 
ευελιξία να χτίζεται πάνω στις 

απαιτήσεις της δουλειάς μας και στις 
ανάγκες που προκύπτουν και έχει ένα 
σημαντικό εύρος δυνατοτήτων για να 

εξελίσσεται συνεχώς.
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