
«Επιτέλους με το Galaxy 
& την CRC AEBE 
ως συνεργάτες στην 
Πληροφορική, 
έκανα το όνειρό μου
 πραγματικότητα»

Σωτήρης Καραμούζης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Νέο έργο 
μηχανογράφησης της CRC A.E.B.E.
Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέου μηχανογραφικού συστήματος στην Βιομηχανία «Καραμούζης 
Ελληνική Οπτική  Α.Ε.» που είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής οφθαλμικών 
φακών στην ελληνική αγορά.

Η επιχείρηση έχει κεντρικές εγκαταστάσεις στη Πάτρα(Ακταίο-Ριο) και υποκατάστημα στην Αθήνα.

Το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από 2 Servers και 15 σταθμούς εργασίας.

Για την αναβάθμιση της μηχανοργάνωσης, επιλέχθηκε το Galaxy Enterprise της SingularLogic λόγω των εξαιρετικών του 
χαρακτηριστικών. Αναφέρουμε τα κυριότερα στοιχεία της εγκατάστασης:

> Κάλυψη όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ένα ενιαίο σύστημα.

> Δημιουργία Custom για τη διαχείριση των Παραγγελιών λόγω των ιδιαιτεροτήτων της κατασκευής φακών.

> Φάσεις Παραγωγής - Τιμοκατάλογοι πελατών/Ειδών – Φάκελοι Εισαγωγής.

> Παρακολούθηση SN  και ειδικών χαρακτηριστικών με την δημιουργία custom διαδικασιών και εκτυπώσεων.

> Παρακολούθηση Πωλητών & Custom Εκτυπώσεις.

> Κάρτα Εγγύησης Ειδών & custom Ετικέτες Ειδών - Πελατών.

> Προσαρμοστικότητα και προσωποποίηση - Customization tools.

> Αποτελεσματική λειτουργία απομακρυσμένων χρηστών

> Προηγμένη Ασφάλεια.

> Data talk για εισαγωγή δεδομένων από Εξωτερικά αρχεία.

> Διοικητική πληροφόρηση – MIS.

> Εκμετάλλευση της πολυγλωσσικότητας για τη δημιουργία interface για client στο εξωτερικό.

Στις  Κεντρικές εγκαταστάσεις της Επιχείρησης όπου γίνεται και η Παραγωγή εγκαταστάθηκε νέος ισχυρός Server που 
φιλοξενεί το λογισμικό της SingularLogic με ταχύτητα και αξιοπιστία. Επίσης σταθμοί εργασίας PCs στα οποία 
εγκαταστάθηκε το Galaxy με λειτουργία Εμπορικής Διαχείρισης &  Γεν. Λογιστικής.

Το έργο της εγκατάστασης-εκπαίδευσης & παραμετροποίησης ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015  και ολοκληρώθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2015.Η επιχείρηση ξεκίνησε την λειτουργία της με την νέα εφαρμογή την 1/1/2016.

Πλέον η επιχείρηση έχει αναβαθμίσει τις επιχειρησιακές της διαδικασίες και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
κος Σωτήρης Καραμούζης δήλωσε:

«Επιτέλους με το Galaxy & την CRC AEBE ως συνεργάτες στην Πληροφορική, έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα»

Η Καραμούζης Ελληνική Οπτική  Α.Ε. είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής φακού στην ελληνική αγορά. 
Η εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1986, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων της.

Λίγα λόγια για την επιχείρηση

Από τεχνική άποψη, η μονάδα παραγωγής θεωρείται ότι είναι μια από τις πιο πρωτοποριακές μεταξύ όλων των 
κατασκευαστών στην Ευρώπη.
Οι κύριοι πυλώνες πάνω στους οποίους βρίσκονται οι αξίες της επιχείρησής μας είναι οι εξής:

> Το κορυφαίο επίπεδο της ποιότητας των προϊόντων

> Η αποτελεσματικότητα κόστους

> Εξελίσσεται συνεχώς  και καινοτομεί

> Βελτιστοποιημένη διαδικασία διαχείρισης

> Αύξηση του μεριδίου αγοράς
Στόχος της εταιρίας είναι να προσφέρει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα ζωής από κάθε προϊόν, το οποίο παράγεται από 
αυτή και Υπόσχεσή της η ικανοποίηση των πελατών της. 
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