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Η νέα εποχή στα Συστήματα Διαχείρισης (Management Systems- ISO) απαιτεί 
πλέον την μετάβαση σε ψηφιακές λύσεις οι οποίες θα διευκολύνουν την 
εφαρμογή, έλεγχο και βελτίωση της απόδοσης του Συστήματος αλλά γενικότερα 
και ολόκληρης της εταιρείας.  
 
Ως ειδικοί στην Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης, είμαστε σε θέση να 
προσφέρουμε, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους πληροφορικής, 
λύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την κάθε εταιρεία να μεταβεί σε ένα ψηφιακό 
περιβάλλον.  
 
Οι λύσεις αφορούν Συστήματα Διαχείρισης με βάση οποιοδήποτε πρότυπο ISO 
(9001, 22000, 45001, 14001, 27001  κλπ.) και όχι μόνο. Μπορεί δηλαδή να αφορά 
την συνολική οργάνωση μιας εταιρείας χωρίς απαραίτητα να εφαρμόζει κάποιο 
πρότυπο ή να πρέπει να πιστοποιηθεί.  
 
Η μετάβαση αυτή μπορεί να είναι μερική ή ολική, άμεση ή σταδιακή και γίνεται 
μετά από εντοπισμό, καταγραφή και αξιολόγηση των ειδικών αναγκών της κάθε 
εταιρείας ξεχωριστά (customisation). Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα λογισμικό, 
αλλά για ανάπτυξη μιας λύσης βασισμένης στις διεργασίες, συστήματα, 
λογισμικό (software) και υλισμικό (hardware) εξοπλισμό της κάθε εταιρείας.  
 
Η τεχνογνωσία και εμπειρία των συμβούλων της Mind The Gap σε συνδυασμό με 
τις ειδικές γνώσεις και εμπειρία των Συμβούλων πληροφορικής οδηγούν στην 
δημιουργία/ ανάπτυξη της ιδανικής λύσης για κάθε εταιρεία.  
 

 
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μετάβασης σε ένα ψηφιακό 
περιβάλλον; 

 
 Σε Επίπεδο Στρατηγικών στόχων: 

✓ Ενισχύει το business performance βελτιστοποιώντας τη διαχείριση 
ποιότητας 

✓ Εξελίσσει τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης από reactive σε 
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proactive πετυχαίνοντας καλύτερη λειτουργία και εξοικονόμηση πόρων 
✓ Ενισχύει τις εσωτερικές διαδικασίες του οργανισμού για πραγματική 

διαχείριση της Ποιότητας χωρίς περιττή γραφειοκρατία και σπατάλη 
πόρων 

✓ Ενισχύει τον τρόπο λήψεων αποφάσεων (σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας) 
αξιοποιώντας realtime insights and analytic 

✓ Προσδιορίζει και αντιμετωπίζει τα ζητήματα (issues) με ακρίβεια, όπως 
μη συμμορφώσεις, βλάβες, παράπονα, κίνδυνοι κ.ά. με εύκολο και 
αποτελεσματικό τρόπο εμπλέκοντας όλα τα απαραίτητα μέλη του 
οργανισμού για την κάθε περίπτωση 

✓ Βελτιώνει την Ποιότητα που εφαρμόζεται στις επιχειρησιακές 
διαδικασίες 

✓ Διασφαλίζει πως η Ποιότητα εφαρμόζεται στο βαθμό που απαιτείται 
✓ Μαθαίνει να χρησιμοποιεί στρατηγικά την Τεχνολογία για να 

διασφαλίσει ότι ο Οργανισμός ευδοκιμεί στις σημερινές τεχνολογικές 
αγορές 

✓ Αυτοματοποιεί τις διαδικασίες Εγκρίσεις/Απορρίψεις Ζητημάτων, όπως 
άδειες προσωπικού κ.ά. με ένα κλικ από κινητό ή υπολογιστή 

 

 

Σε Επίπεδο Προσωπικού: 

✓ Αναβαθμίζει τις ψηφιακές δεξιότητες του προσωπικού 
✓ Εναρμονίζει το προσωπικό με την κουλτούρα και το όραμα της 

επιχείρησης  
✓ Προωθεί την κουλτούρα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 
✓ Αποτελεσματική εκπαίδευση για ομαλή μετάβαση στον Ψηφιακό 

Μετασχηματισμό 

 

Σε Επίπεδο Τεχνολογίας: 

✓ Στρατηγικός σχεδιασμός για την μετάβαση στον Ψηφιακό 
Μετασχηματισμό 

✓ Συντονίζει την εταιρεία με την Νέα Ψηφιακή Εποχή και αξιοποιεί τις 
τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, όπως Artificial 
Intelligence και Predictive Analytics 

✓ Δίνει την ευκαιρία στην επιχείρηση να θέσει σε εφαρμογή ισχυρή 
τεχνητή νοημοσύνη (AI) και business insights 

✓ Προσαρμογή των τεχνολογικών εργαλείων στην επιχείρηση και τις 
διαδικασίες της και όχι το αντίθετο 

✓ Δημιουργία υποδομών για μελλοντική προσθήκη συσκευών IoT (Internet 
of Things) 

 

Σε Επίπεδο Διαδικασιών: 

✓ Βελτιστοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών μέσω της αξιοποίησης 
της τεχνολογίας 

✓ Εύκολη και γρήγορη συλλογή τεκμηρίων μέσω τεχνολογικών εργαλείων 
✓ Εύκολη και άμεση εποπτεία της διαχείρισης Ποιότητας 
✓ Παρακολούθηση διεκπεραίωσης των διαδικασιών 
✓ Ομαλή μετάβαση από την έντυπη διαδικασία στο digital workspace 

 


