
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

To Compuware Changepoint µεταξύ των κορυφαίων ΙΤ ΡΡΜ λύσεων 
σύµφωνα µε το Magic Quadrant της Gartner 

 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008. Την άποψη ότι η Compuware Corporation ότι είναι ένας από τους 
ηγέτες του κλάδου στο χώρο του IT Governance και ιδιαίτερα των λύσεων διαχείρισης 
έργων πληροφορικής (IT Project and Portfolio Managemenet – IT PPM), έρχεται να 
επιβεβαιώσει η πρόσφατη µελέτη της γνωστής εταιρείας ερευνών Gartner που τοποθέτησε 
την Compuware και τα προϊόντα της, τα οποία στην Ελλάδα διανέµονται και 
υποστηρίζονται από την Intellisolutions Α.Ε., στο τεταρτηµόριο των “leaders” στο “Magic 
Quadrant for IT Project and Portfolio Management .” Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τονιστεί 
ότι η Compuware αναγνωρίστηκε ως κορυφαία εταιρία όσον αφορά στο “Completeness of 
Vision” το οποίο συσχετίζεται µε την κατανόηση των αναγκών της αγοράς, το εύρος των 
δυνατοτήτων του προϊόντος, την στρατηγική, το επιχειρηµατικό µοντέλο και την καινοτοµία.  Η 
µελέτη αξιολόγησε 21 κατασκευαστές αναφορικά µε το το όραµα τους και πόσο εφικτή είναι η 
υλοποίηση του. Μπορείτε να διαβάσετε την έρευνα στο site της Compuware και πιο 
συγκεκριµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.compuware.com/dl/gartner-magic-
quad.pdf. 
 
Σύµφωνα µε την έρευνα οι κορυφαίοι κατασκευαστές λύσεων ΙΤ ΡΡΜ έχουν πετύχει µέχρι 
τώρα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τµηµάτων πληροφορικής προσφέροντας εργαλεία 
που καλύπτουν πλήρως το κοµµάτι της διαχείρισης ενός έργου. «Κατά την άποψη µου, η 
µελέτη αποτελεί µία απόδειξη της δέσµευσης της Compuware να προσφέρουµε υψηλή 
οικονοµική αξία στους πελάτες µας» δήλωσε η Lori Ellsworth, Vice President of IT Portfolio 
Management Solutions στην Compuware.  
 
Το Changepoint της Compuware είναι µία λύση διαχείρισης του ΙΤ που δίνει έµφαση στις 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες και προσφέρει στα στελέχη των τµηµάτων πληροφορικής τη 
δυνατότητα για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση των εταιρικών λειτουργιών. Με το 
Changepoint, οι CIOs µπορούν να προσφέρουν τη µέγιστη επιχειρηµατική αξία µέσα από την 
ενίσχυση της απόδοσης του τµήµατος πληροφορικής, της βελτίωσης του επιπέδου 
εκπαίδευσης µεταξύ ΙΤ και των υψηλόβαθµων διοικητικών στελεχών και καλύτερη διαχείριση 
του κύκλου ζωής όλων των προϊόντων του τοµέα πληροφορικής. 
 

– 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 Corporation 

Η Compuware Corporation βοηθά τους CIOs σε όλο τον κόσµο να διαχειρίζονται καλύτερα τις 
πληροφοριακές υποδοµές των επιχειρήσεων τους. Οι λύσεις της Compuware επιταχύνουν την 
ανάπτυξη, βελτιώνουν την ποιότητα και αυξάνουν τις επιδόσεις των κρίσιµης σηµασίας συστηµάτων 
επιτρέποντας στους CIOs να συντονίσου και να διαχειρισθούν όλη την πληροφοριακή υποδοµή µίας 
επιχείρησης, βελτιώνοντας τις επιδόσεις, τον έλεγχο του κόσµους και την παραγωγικότητα των 
εργαζοµένων στον τοµέα πληροφορικής. Η Compuware ιδρύθηκε το 1973 και εξυπηρετεί τους 
µεγαλύτερους οργανισµούς του κόσµου, συµπεριλαµβανοµένου του 90% των εταιρειών του Fortune 
100. Περισσότερα για την Compuware στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.compuware.com/. 
 
  
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 

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


