
 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Συνεργασία της IntelliSolutions με την QPR 

 

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2006. Η IntelliSolutions Α.Ε. αξιοποιώντας την εμπειρία της  στο 

χώρο των συστημάτων MIS και των ολοκληρωμένων λύσεων Process Management, 

προσφέρει λύσεις που ενοποιούν και τις δύο έννοιες σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα, 

αντιπροσωπεύοντας στην Ελληνική αγορά τις λύσεις Collaborative Management της QPR. 

Οι συγκεκριμένες λύσεις επιτρέπουν σε ένα οργανισμό να συνδυάσει το Process και το 

Performance Management σε μια ενοποιημένη πλατφόρμα, ενώ την ίδια στιγμή μπορούν 

να υλοποιηθούν και ως αυτόνομα συστήματα παρακολούθησης της απόδοσης ενός 

οργανισμού. 

 

Οι λύσεις Performance Management της QPR, κάνουν εφικτή τη συμμετοχή όλων των 

εργαζόμενων στην θέσπιση των στόχων, των κριτηρίων επιτυχίας και των διαδικασιών που 

απαιτούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Η πληροφορία που συσσωρεύεται και αφορά 

την μέτρηση της απόδοσης ενός οργανισμού, το ποσοστό επίτευξης των στόχων κάθε 

χρονική στιγμή καθώς και τις διαδικασίες που θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με τις 

μεθοδολογίες ποιότητας και τα πρότυπα του οργανισμού, γίνεται διαθέσιμη με ένα κατανοητό 

και αξιοποιήσιμο τρόπο. 

 

Οι λύσεις Process Management της QPR, αξιοποιούνται επίσης στον τομέα της 

διασφάλισης διαδικασιών ποιότητας, την πιστοποίηση σύμφωνα με πρότυπα ISO, 

την υλοποίηση προγραμμάτων ποιότητας όπως Six Sigma, καθώς και έργα συμμόρφωσης με 

το Sarbanes-Oxley Act ή αντίστοιχες πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης (corporate 

governance). Η πλατφόρμα ενσωματώνει ισχυρά εργαλεία ανάλυσης και προσομοίωσης 

(simulation), ώστε να μπορούν να μελετηθούν διάφορα σενάρια απόδοσης. 

 

Με αυτό τον τρόπο οι διαδικασίες συνδέονται με τη παρακολούθηση της απόδοσης και με το 

Balanced Scorecard της επιχείρησης. Η IntelliSolutions πρωτοπορεί στη δημιουργία 

συστημάτων παρακολούθησης κρίσιμων δεικτών απόδοσης (KPIs-Key Performance 

Indicators) έχοντας αναπτύξει και κάθετη τεχνογνωσία σε αγορές όπως οι τηλεπικοινωνίες 

και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Αξιοποιώντας την τεχνολογία αιχμής και τις 

βέλτιστες πρακτικές που ενσωματώνουν τα εργαλεία της QPR, η εταιρεία δημιουργεί 

informational dashboards για χρήση τόσο από τη διοίκηση όσο και από κάθε εργαζόμενο, 

με πρόσβαση σε συγκεκριμένη πληροφορία ανάλογα με τη θέση των χρηστών στην ιεραρχία 

ενός οργανισμού.  

 



 
Τα προϊόντα της QRP χρησιμοποιούνται σήμερα από οργανισμούς όπως η Nokia, World Bank, 

AstraZeneca, Skanska, SwissCom, Siemens, Johnson & Johnson κ.α.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις λύσεις της IntelliSolutions, 

μπορείτε να καλέσετε στο 210-95 70 983 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρίας στο 

www.intellisolutions.gr   

 

 

– ΤΕΛΟΣ– 

 
Σημείωμα  για  τον  εκδότη  
 
Σχετικά με την Intelli Solutions 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. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Φωτεινή-Χαρά Χαραλαμποπούλου, Marketing Executive,  
chara@intellisolutions.gr, IntelliSolutions ℡ 210 – 95 70 983 
ή 
με τις κ.κ. Μάρη Μπαχτσετζή mbach@think-pink.gr και Νίκη Αλεξάκη nalex@think-pink.gr, THINK PINK 
Communication Consultants ℡ 210 – 32 33 507. 
 

 

 
 


