
 

 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Intelli ανέπτυξε τη νέα ∆ικτυακή Πύλη της Epicos.com  

 

Αθήνα, 14 ∆εκεµβρίου 2009.  Η Intelli Solutions Α.Ε. ανέλαβε και ολοκλήρωσε επιτυχώς,  

τον εξ’ αρχής ανασχεδιασµό και ανάπτυξη της επίσηµης δικτυακής πύλης (Portal) της EPICOS, 

την υλοποίηση του εσωτερικού Intranet Portal, καθώς και την αναβάθµιση του εταιρικού CRM .  

Το επιχειρηµατικό portal www.epicos.com, το οποίο αποτελεί µία κάθετη πλατφόρµα 

πληροφόρησης για εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, ανασχεδιάστηκε εξολοκλήρου και 

κατασκευάστηκε από την αρχή,  ώστε να µπορεί να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες 

διαδραστικότητας του µεγάλου αριθµού µελών και επισκεπτών της Epicos από την παγκόσµια 

αγορά. 

Η νέα έκδοση του portal διαθέτει βελτιωµένο µηχανισµό πλοήγησης, επανασχεδιασµένο 

γραφικό περιβάλλον, αναβαθµισµένη µηχανή αναζήτησης περιεχοµένου, σύνθετες δυνατότητες 

δοσοληψιών, φιλικότερη διαχείριση προφίλ µελών καθώς και νέες υπηρεσίες πληροφόρησης. Η 

νέα αρχιτεκτονική έχει βελτιώσει ιδιαίτερα την απόδοση του Portal, ενώ επιπλέον παρέχεται 

πλήρης διασύνδεση µε τα εσωτερικά συστήµατα της εταιρίας  (CRM, ERP), καθώς και µε 

εξωτερικούς συνδέσµους περιεχοµένου.  

Ο κος Απόστολος Ταλαµάγκας, Γενικός ∆ιευθυντής της Epicos, χαρακτηριστικά αναφέρει ότι 

ένα πολυσύνθετο, πρωτοποριακό για την ελληνική αγορά, και υψηλών προδιαγραφών έργο 

εκτελέστηκε µε µεγάλη επιτυχία και παρέχει τη δυνατότητα στην Epicos να παίξει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσµια αγορά, καθώς επίσης και να συνεχίσει στο σχεδιασµό 

πολλαπλών νέων εφαρµογών και προϊόντων µε µεγάλη ευκολία και σύντοµο χρόνο ανάπτυξης. 

Σε αυτή τη προσπάθεια, η άρτια καταρτισµένη οµάδα συµβούλων της Intelli εγγυήθηκε και 

ολοκλήρωσε το σωστό σχεδιασµό της νέας ∆ικτυακής µας Πύλης µε χρήση τελευταίων 

τεχνολογιών και παρέδωσε εµπρόθεσµα ένα πολύ σύνθετο έργο πληροφορικής, το οποίο βέβαια 

αποτελεί κύριο επιχειρηµατικό αντικείµενο στον οργανισµό µας.  

 

– 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) 


