
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Η λύση Changepoint της Compuware αξιολογήθηκε ως το καλύτερο 
προϊόν στην αγορά στον τοµέα IT investments & Project Portfolio 
Management. 

 

  
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2007.  H IntelliSolutions A.E. ως επίσηµος 
αντιπρόσωπος της Compuware (NASDAQ: CPWR) για την Ελλάδα και την Κύπρο 
ανακοίνωσε ότι η λύση IT Governance της Compuware “Changepoint” 
αξιολογήθηκε από την Yphise ως το καλύτερο προϊόν στην κατηγορία των ΙΤ 
investments & Project Portfolio Management. Η Yphise επισηµαίνει πως το 
Changepoint αποδεικνύεται ώς µία πολύτιµη επένδυση, παρέχοντας το 
προσδοκούµενο όφελος σε εταιρίες και οργανισµούς, βασιζόµενη στο ISO 9001:2000 
– certified assessment.  
Η αξιολόγηση βασίστηκε σε περισσότερα απο 190 λειτουργικά και τεχνολογικά 
κριτήρια ώστε να µετρηθεί η ικανότητα του προϊόντος να αποδώσει το αναµενόµενο 
απο τις εταιρίες ROI (return of investment).   
 
Περισσότερα για την ολοκληρωµένη λύση Changepoint µπορούν να βρεθούν στην 
παρακάτω διεύθυνση www.compuware.com/products/changepoint/default.htm. 
 
– ΤΕΛΟΣ– 

Σηµείωµα  για  τον  εκδότη  
 
Σχετικά µε την IntelliSolutions Α.Ε. 
 
Η IntelliSolutions 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) 


