
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Gartner ανακηρύσσει την Compuware κορυφαία εταιρία στην 
περιοχή του Application Development Testing σε περιβάλλον 
Mainframe. 

 

  
Αθήνα, 10 Σεπτεµβρίου 2009.  H Intelli Solutions A.E. ως επίσηµος 
αντιπρόσωπος της Compuware (NASDAQ: CPWR) για Ελλάδα, Κύπρο, Μ.Ε.Α. 
ανακοίνωσε πως η Gartner αναφέρει σε τελευταία έκθεση της, πως η Compuware, 
εξακολουθεί να διακατέχει την ηγέτιδα θέση στην αγορά εργαλείων Mainframe. Η 
Compuware διατήρησε την θέση την οποία διακατείχε και µάλιστα εξασφάλισε την 
γρηγορότερη ανάπτυξη σε αυτήν την αγορά. Συγκεκριµένα ανάλογα µε την έκθεση, 
“Market share: Application Development Software, Worldwide, 2008” η Compuware 
κατέκτησε την πρώτη θέση στην αγορά προϊόντων Mainframe testing. Τα 
στοιχεία του 2008 αναδεικνύουν πως η Compuware κατέκτησε το µεγαλύτερο 
κοµµάτι της παγκόσµιας αγοράς µε ποσοστό 54,4%, µε τον κοντινότερο αντίπαλο 
να βρίσκεται στα 22,1%. 
 
Περισσότερα για τις ολοκληρωµένες λύσεις της Compuware µπορούν να βρεθούν 
στην παρακάτω διεύθυνση: 
http://www.compuware.com/solutions/mainframe_solutions.asp 
 
 

– ΤΕΛΟΣ– 

Σηµείωµα για τον εκδότη 
 
Σχετικά µε την Intelli Solutions Α.Ε. 
Η Intelli Solutions εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωµένων λύσεων λογισµικού, 
επιχειρηµατικής συµβουλευτικής και εκπαίδευσης.. Η εταιρεία στελεχώνεται από επιστήµονες µε εκτενή 
πείρα στην Ελληνική και διεθνή αγορά και συσσωρευµένη εργασιακή εµπειρία στις µεγαλύτερες 
πολυεθνικές εταιρείες πληροφορικής παγκοσµίως, ενώ απευθύνεται στην αγορά των Τραπεζικών/ 
Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών, των Τηλεπικοινωνιών, καθώς και της Βιοµηχανίας/Εµπορίου, 
παρέχοντας το πλήρες φάσµα των υπηρεσιών ενός έργου, από την ανάλυση απαιτήσεων και το 
στρατηγικό σχεδιασµό έως την εκπαίδευση στελεχών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα 
προϊόντα και τις λύσεις της IntelliSolutions, µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας στο 
www.intellisolutions.gr. 
 
Σχετικά µε την Compuware  
Οι λύσεις Application Delivery της Compuware’s βοηθούν τους IT οργανισµούς να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και εφαρµογές. Η προσέγγιση της Compuware’s στο Application Delivery αφορά 
την εισαγωγή της ποιότητας και επιδόσεων στην εφαρµογή από τα αρχικά στάδια του κύκλου ανάπτυξης 
(development life cycle). Με την χρήση αυτών των ισχυρών λύσεων, οι IT οργανισµοί µπορούν πιο 
αποδοτικά να παρέχουν εξέχουσα ποιότητα στις εφαρµογές µεγιστοποιώντας τα επιχειρηµατικά οφέλη. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα και τις λύσεις της Compuware, µπορείτε να 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας στο www.compuware.com. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε το τµήµα Marketing της IntelliSolutions (E-Mail: pr@IntelliSolutions.gr 
℡ 210 – 95 70 983) 


