
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTELLISOLUTIONS ME COMPUWARE 

H IntelliSolutions αναλαµβάνει επίσηµος διανοµέας της Compuware στην Ελλάδα και 
την Κύπρο. 

  

Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 2006. Η IntelliSolutions A.E. (www.intellisolutions.gr) και η 

Compuware Corporation (www.compuware.com) υπέγραψαν συµφωνία για τη διάθεση και 

διανοµή των προϊόντων και λύσεων της Compuware. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η 

IntelliSolutions ορίζεται ως επίσηµος διανοµέας της Compuware για την Ελληνική και 

Κυπριακή αγορά.  

Η Compuware έχει αναγνωριστεί ως ηγέτης στις περιοχές του  IT Governance, του Application 

Performance Management και του SLA Management (2006, Gartner Magic Quadrant for IT 

Management & APM), ενισχύοντας την προστιθέµενη αξία των υποδοµών πληροφορικής ενός 

οργανισµού και βοηθώντας τους CIO να τις διαχειριστούν αποτελεσµατικότερα. Μέσα από τη 

συνεργασία αυτή η εταιρεία IntelliSolutions στοχεύει στην παροχή ολοκληρωµένων λύσεων 

στους πελάτες της, που θα βελτιώνουν την ποιότητα και την απόδοση των κρίσιµων 

συστηµάτων τους, θα δίνουν έµφαση στη µέτρηση και ανάλυση της απόδοσης από την 

οπτική γωνία του τελικού χρήστη, ενώ µέσω των δυνατοτήτων συνολικής διαχείρισης που 

προσφέρουν, θα βελτιώνουν την παραγωγικότητα, τη διαθεσιµότητα και τους δείκτες κόστους 

που σχετίζονται µε τα τµήµατα πληροφορικής τους.  

Η Compuware ιδρύθηκε το 1973 και αποτελεί σήµερα µια από τις κορυφαίες εταιρείες 

λογισµικού παγκοσµίως, έχοντας στο πελατολόγιό της το 90% των εταιρειών που ανήκουν 

στο Fortune 100. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το 

http://www.compuware.com.  

 

– 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. 
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Για περισσότερες πληροφορίες: 
 

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

mailto:pr@IntelliSolutions.gr

	Σημείωμα για τον εκδότη

