
Η
IntelliSolutions αξιοποιώντας την 

εµπειρία της στο χώρο των Business 

Solutions συστηµάτων, τα οποία και 

έχει υλοποιήσει, είναι η πρώτη εταιρεία που 

προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις Process 

Management και MIS. Oι δύο έννοιες ενο-

ποιούνται σε µια ολοκληρωµένη πλατφόρ-

µα, αντιπροσωπεύοντας στην Ελληνική αγο-

ρά τις λύσεις Collaborative Management 

(Συνεργατικού Μάνατζµεντ) της QPR. 

Οι συγκεκριµένες λύσεις επιτρέπουν σε ένα 

οργανισµό να συνδυάσει το Process και το 

Performance Management σε µία ενο-

ποιηµένη πλατφόρµα - την ίδια στιγµή µπο-

ρούν να υλοποιηθούν και ως αυτόνοµα συ-

στήµατα παρακολούθησης της απόδοσης 

ενός οργανισµού µέσω Βασικών Δεικτών 

Απόδοσης.

Επιπλέον, η δυνατότητα καταγραφής και 

παρακολούθησης των διαδικασιών του ορ-

γανισµού που προσφέρεται, επιτρέπει στον 

οργανισµό να «εξηγήσει» την απόδοσή του 

αναλύοντας όλες τις λειτουργικές του ροές, 

ούτως ώστε να µπορέσει να προσδιορίσει 

προβληµατικές περιοχές και να προβεί σε 

βελτιωτικές ενέργειες.

Σηµείο άξιο αναφοράς, είναι πως η παρα-

πάνω λύση καθιστά εφικτή τη συµµετοχή 

όλων των εργαζόµενων στη θέσπιση των 

στόχων, των κριτηρίων επιτυχίας και των δι-

αδικασιών που απαιτούνται για την επίτευξή 

τους. Επιπλέον: η πληροφορία που συσσω-

ρεύεται και αφορά στη µέτρηση της απόδο-

σης ενός οργανισµού, το ποσοστό επίτευ-

ξης των στόχων κάθε χρονική στιγµή, οι δι-

αδικασίες προς υλοποίηση σύµφωνα µε τις 

µεθοδολογίες ποιότητας και τα πρότυπα 

του οργανισµού, γίνονται διαθέσιµα µε κα-

τανοητό και αξιοποιήσιµο τρόπο.

Τέλος, δεδοµένης της εµπειρίας της Intel-

lisolutions στον τοµέα του Business In-

telligence, η εταιρεία έχει υλοποιήσει και 

customized εφαρµογές µέτρησης και πα-

ρακολούθησης Δεικτών Απόδοσης.

Σχετικό παράδειγµα, το έργο σε µεγά-

λο χρηµατοοικονοµικό οργανισµό, που 

αφορά στην υλοποίηση ενός Πληροφορι-

ακού Συστήµατος Παραγωγής και Διαχείρι-

σης Δεικτών Απόδοσης (KPIs) των Δανεια-

κών Ροών του οργανισµού. Η διαχείριση και 

έλεγχος των ειδικευµένων Δεικτών Απόδο-

σης (KPIs), εξασφαλίζει µια σειρά σηµαντι-

κών οφελών για τον οργανισµό και τις δια-

δικασίες έγκρισης των Δανείων, όπως:

•  Παροχή προστιθέµενης αξίας της πληρο-

φόρησης σε όλους τους εµπλεκόµενους 

Τραπεζικούς φορείς για την διαδικασία 

έγκρισης Δανείων

•  Βελτιστοποίηση της διαδικασίας Δανειο-

δότησης, µέσω ταχύτερης και πιο αξιόπι-

στης πληροφόρησης

•  Ενσωµάτωση σε ένα ενιαίο τεχνολογικό και 

πληροφοριακό περιβάλλον, λειτουργιών 

που σήµερα επιτελούνται µε πολλαπλά συ-

στήµατα, και ακολούθως διακοπή της χρή-

σης ενός συστήµατος µε περιορισµένες δυ-

νατότητες ανάπτυξης και κλιµάκωσης (και 

του κόστους που αυτό συνεπάγεται).

•  Επιτάχυνση της ενδο-τραπεζικής επικοι-

νωνίας και διευκόλυνση της λήψης σε ό,τι 

αφορά στα ενδιάµεσα στάδια έγκρισης και 

ελέγχου ενός Δανείου

•  Εκµετάλλευση των Δεικτών και των στατι-

στικών στοιχείων για µία δυναµική SWOT

ανάλυση της όλης διαδικασίας και αναγνώ-

ριση των κρίσιµων ή προβληµατικών σταδί-

ων που µπορούν να βελτιστοποιηθούν.

•  Έµµεσος έλεγχος του συνδυασµού Εξω-

τερικών και Εσωτερικών λειτουργικών 

παραγόντων, που εµπλέκονται στην δια-

δικασία Δανειοδότησης και συµβάλλουν 

στη χάραξη της κατάλληλης στρατηγικής 

και της ορθής λήψης αποφάσεων. 

•  Χρησιµοποίηση της µεθόδου QFD (Quality 

Function Deployment) για την σωστή επε-

ξήγηση και αποκρυπτογράφηση των Δει-

κτών, η οποία θα βοηθήσει τον οργανισµό 

στον ανασχεδιασµό της αποτελεσµατικής 

διαχείρισης των Δανειακών ροών.

•  Ολοκληρωµένη στρατηγική για συνεχές 

BPR (Business Process Re-Engineering) 

και BPO (Business Process modeling) 

σχετικά µε τις διαδικασίες έγκρισης Δα-

νείων, που θα έχει σαν αποτέλεσµα την 

βελτιστοποίηση και επαναπροσδιορισµό 

των σηµαντικών Δανειακών σταδίων και 

ροών.

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 εται-

ρείας στο www.intellisolutions.gr 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 Oι δύο έννοιες ενοποιούνται σε µια ολοκληρωµένη πλατφόρµα, αντιπροσωπεύοντας στην Ελληνική 

αγορά τις λύσεις Collaborative Management (Συνεργατικού Μάνατζµεντ) της QPR. 
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Management από την IntelliSolutions
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