
 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Βράβευση της Πλατφόρµας Dynamic Relationship Pricing της Zafin Labs 

από το Περιοδικό “The Banker” και τους Financial Times 

Η IntelliSolutions αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα την κορυφαία λύση 
παγκοσµίως στην κατηγορία της.  
 
Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2007. Η IntelliSolutions (www.intellisolutions.gr) ως αντιπρόσωπος 

της Zafin Labs στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την βράβευση της εφαρµογής Dynamic 

Relationship Pricing της Zafin Labs από το έγκυρο περιοδικό «The Banker” και τους Financial 

Times, στο πλαίσιο των βραβείων “Technology Awards 2007”. Πιο συγκεκριµένα, η 

πλατφόρµα miRevenue της εταιρείας, η οποία προσφέρει εξελιγµένες δυνατότητες 

δηµιουργίας µηχανισµών dynamic pricing, loyalty & benefits schemes, revenue assurance και 

χρησιµοποιείται από κορυφαίες τράπεζες ως financial products workbench, βραβεύτηκε στην 

κατηγορία Retail Banking-Core Banking Systems. Τα κριτήρια µε βάση τα οποία 

αξιολογήθηκαν οι υποψηφιότητες περιελάµβαναν µεταξύ άλλων την δυνατότητα ενοποίησης 

µε υφιστάµενες core banking πλατφόρµες, την ευκολία χρήσης και το εξαιρετικά 

ανταγωνιστικό ROI το οποίο εξασφαλίζουν. Η πλατφόρµα miRevenue χρησιµοποιείται ήδη 

από κορυφαίους τραπεζικούς οργανισµούς σε όλο τον κόσµο, επιτρέποντας τους να 

υλοποιήσουν άµεσα τις πιο πρόσφατες τάσεις στην αγορά λιανικής τραπεζικής σχετικά µε το 

mass customization προϊόντων και υπηρεσιών, την παροχή σύγχρονων σχηµάτων 

πιστότητας και επιβράβευσης στους πελάτες και την παράλληλη εξασφάλιση τήρησης του 

κανονιστικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία τους. Η βράβευση αυτή επιβεβαιώνει την 

στρατηγική της IntelliSolutions για την διάθεση καινοτόµων λύσεων που αυξάνουν την αξία 

των επενδύσεων των πελατών της στον Τραπεζικό τοµέα.  

– 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. 
 
  
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 

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


