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ΣΟΥΙΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ DIGIORDER 

ΠΡΟΪΟΝ DIGIORDER_CALL_CENTER 
 

Γενικές πληροφορίες 
Η σουίτα εφαρμογών DigiOrder αποτελείται από ένα σύστημα εφαρμογών για διάφορα 

λειτουργικά συστήματα (Windows, Android, iOS)  καθώς επίσης και από άλλες λειτουργικές 

οντότητες (βάσεις δεδομένων, online servers, περιβάλλοντα, web εφαρμογές κλπ), που 

συνεργάζονται μεταξύ τους για να προσφέρουν μία ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης, 

παραγγελιοληψίας και έκδοσης παραστατικών για περιβάλλοντα εστίασης και εντατικής 

λιανικής πώλησης. Η προσφερόμενη λύση διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της 

επιχείρησης όπου θα εγκατασταθεί, προσθέτοντας τις κατάλληλες άδειες χρήσης για modules ή 

υπηρεσίες.  

 

Οι συνηθέστερες χρήσεις της σουίτας DigiOrder αφορούν τη διαχείριση της διαδικασίας 

παραγγελιοληψίας και σερβιρίσματος σε τραπέζια, τη διαχείριση παραγγελιοληψίας και 

διανομής  μέσω τηλεφωνικών και online παραγγελιών, τη διαχείριση take away ή λιανικής 

πώλησης και την πολυγλωσσική προβολή του τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων της εστίασης. Τα 

οφέλη από τη χρήση της συνοψίζονται στην ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του 

πελατειακού κοινού της επιχείρησης, στην αποφυγή λαθών και παραλείψεων, στην οργάνωση 

και παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας και στην εξοικονόμηση υλικών και 

ανθρώπινων πόρων.  

 

Η σουίτα DigiOrder αναπτύχθηκε από την ελληνική εταιρεία Nanosoft, από την οποία 

εξακολουθεί να συντηρείται, να αναβαθμίζεται και να εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα προϊόντα 

και υπηρεσίες ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες και συνθήκες της αγοράς. Αριθμεί μεγάλο 

πλήθος εγκαταστάσεων σε Ελλάδα και Κύπρο και δουλεύει απρόσκοπτα ακόμη και στα πιο 

απαιτητικά περιβάλλοντα. 

 

Περιγραφή και Δυνατότητες DigiOrder_Call_Center 
Το DigiOrder_Call_Center πρόκειται για την δημιουργία της υποδομής για την υπηρεσία 

(ιστοσελίδα) για την υποστήριξη call center υποδοχής τηλεφωνικών παραγγελιών. Απευθύνεται 

σε επιχειρήσεις εστίασης που διαθέτουν περισσότερα από ένα σημεία διανομής των προϊόντων 

τους.  
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Με το call center η επιχείρηση μπορεί να εξοικονομήσει πόρους, καθώς η παραγγελιοληψια 

γίνεται κεντρικά στο call center για όλα τα υποκαταστήματά της και δεν απαιτείται η ύπαρξη 

τηλεφωνητή στο καθένα από αυτά. 

 

Μερικές από τις επιπλέον δυνατότητες του call center: 

• Αναγνώριση κλήσης από πολλαπλές γραμμές/τηλεφωνικά κέντρα κλπ. 

• Τήρηση καρτελών πελατών 

• Δρομολόγηση των παραγγελιών στο κατάστημα εξυπηρέτησης ανάλογα με την περιοχή 

του καλούντος 

• Ορισμός επιθυμητής ώρας παράδοσης 

• Παρακολούθηση της διαδικασίας διανομής 


