
 

 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Ολοκληρωµένο Έργο ECM της Intelli  για την CITIBANK  

  
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2009.  Η Intelli Solutions ολοκλήρωσε και διέθεσε σε χρήση τη πλατφόρµα IPMS 

(Invoice Process Management System) στο τµήµα προµηθειών της Citibank A.E. Η πλατφόρµα εξυπηρετεί 

την επεξεργασία και ηλεκτρονική διαχείριση των τιµολογίων της εταιρίας ενώ προβλέπεται να επεκταθεί και 

σε άλλα έγγραφα όπως  νοµικά έγγραφα, παραγγελίες, δελτία συντηρήσεως κλπ. Οι υπηρεσίες της 

πλατφόρµας προσφέρονται υπό το µοντέλο SaaS (Software as a Service) και περιέχει modules document 

management, workflow και collaboration που επιτρέπουν την διεξαγωγή του κύκλου επεξεργασίας και 

έγκρισης των τιµολογίων µε µεγάλη ευκολία και αποδοτικότητα για τους εργαζοµένους και τα διευθυντικά 

στελέχη της τράπεζας, ενώ καταργεί την ανάγκη εσωτερικής µετακίνησης των εγγράφων. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι το σύστηµα είναι διασυνδεδεµένο µε το backoffice τµήµα της τράπεζας όπου διεξάγεται η 

ψηφιοποίηση και η µαζική εισαγωγή των εγγράφων στο σύστηµα. Τα οφέλη από τη χρήση είναι ήδη 

εµφανή, καθώς επιταχύνθηκε ο κύκλος επεξεργασίας αλλά και δόθηκε η δυνατότητα ολοκληρωµένης 

διαχείρισης µε υποστήριξη στατιστικών και reports µέσα από ένα ενοποιηµένο περιβάλλον.  

Παράλληλα έλαβε χώρα η έναρξη της ολοκληρωµένη υπηρεσίας  βεβαίωσης φορολογικής ενηµερότητας 

πελατών για την τράπεζα από την οµάδα της Intelli Solutions κάνοντας χρήση της υπηρεσίας taxis phone 

του Υπουργείου Οικονοµικών.  Η διαδικασία επανασχεδιάστηκε κεντρικά και πλέον επιβεβαιώνονται 

εκατοντάδες ΑΦΜ ηµερησίως εξασφαλίζοντας για την τράπεζα την φορολογική εγκυρότητα των πελατών 

της. Η Advance Fax Server Solution είναι µια ολοκληρωµένη λύση αυτοµατοποίησης και ταξινόµησης 

εγγράφων fax που δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης και αυτόµατης δροµολόγησης ή ταξινόµησης των 

εγγράφων µε βάση το περιεχόµενο ή τον αποστολέα. Η  λύση ενοποιήθηκε µε τις πλατφόρµες έξυπνης 

διαχείρισης περιεχοµένου (ECM) που προσφέρει η Intelli Solutions για την ελαχιστοποίηση του κόστους 

και την βελτίωση της αποδοτικότητας και της εξυπηρέτησης του πελάτη. 

 

– ΤΕΛΟΣ– 

Σηµείωµα  για  τον  εκδότη  
 
Σχετικά µε την IntelliSolutions 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.intelli.gr  
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 

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


