
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η IntelliSolutions Α.Ε. -  ως επίσηµος αντιπρόσωπος της 3i-Infotech -  ανακοινώνει ότι ο 

όµιλος FIMBank,  που έχει σαν κινητήρια δύναµη την τεχνολογία του  

Kastle™ Factoring Software της 3i Infotech,  κατακτά την πολύτιµη διάκριση από το  

Global Trade Review 

 

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2010. Η Intelli Solutions ως επίσηµος αντιπρόσωπος της 3i-Infotech για την 

Ελλάδα, την Κύπρο και τις χώρες της περιοχής ΜΕΑ,  ανακοινώνει ότι οι οργανισµοί FIMBank plc και  

London Forfaiting Company Ltd, δυο εταιρείες που αποτελούν µέλος του οµίλου FIMBank Group, είναι οι 

νικητές των βραβείων της σηµαντικής διάκρισης  Leaders in Trade Awards  για το 2009, που διοργανώνει 

το  Global Trade Review (GTR).  Σ’ αυτή την βράβευση η  FIMBank plc αναγνωρίστηκε ως η καλύτερη 

οργάνωση Factoring (‘Best Factoring House’), ενώ η  London Forfaiting Company Ltd  κατοχύρωσε τον 

τίτλο της καλύτερης Forfeiting οργάνωσης ( ‘Best Forfaiting House’) για δεύτερη συνεχή χρονιά. Οι δύο 

εταιρίες στηρίζουν την πλήρη λειτουργία τους   στο προϊόν Kastle™ Factoring, της 3i-Infotech.  

 

Το GTR  είναι το ηγετικό περιοδικό που απευθύνεται στην διεθνή αγορά  trade finance  µε αντικείµενο και κοινό τα 

σηµαντικότερα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, credit insurers,  traders, νοµικούς και χρηµατοοικονοµικούς 

συµβούλους,  Ο ετήσιος διαγωνισµός «Leaders in Trade» στοχεύει στο να δώσει την ευκαιρία στους αναγνώστες 

του περιοδικού να εκφράσουν την άποψη τους στο ποια χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα αριστεύουν στην κατηγορία 

τους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς.   

Σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα αυτά ο πρόεδρος του Οµίλου FIMBank,  Margrith Lütschg-Emmenegger δήλωσε: “ 

Είµαστε πολύ υπερήφανοι για την κατάκτηση αυτών των δυο διακρίσεων – αποτυπώνουν την ανερχόµενη καλή 

εικόνα του Οµίλου σαν global trade finance specialist. Αρωγός στην προσπάθεια µας η ολοκληρωµένη λύση 

Kastle™ Factoring της 3i-Infotech στην οποία στηρίζεται συνολικά η λειτουργία του οργανισµού µας.” 

Η FIMBank plc είναι ηγέτης στην αγορά της, και διοικείται µέσω πρωτοποριακών τεχνικών και προηγµένων 

συστηµάτων και λογισµικού που προσφέρει και υποστηρίζει η FIM Business Solutions, µια αµιγώς θυγατρική 

εταιρία του οµίλου. Η FIM Business Solutions παρέχει µε επιτυχία υπηρεσίες σε οργανισµούς που εντάσσουν 

καινοτοµική τεχνολογία που βελτιώνει την αποδοτικότητα τους µε ολοκληρωµένες λύσεις  στους τοµείς του 

Application Service Provision, Business Process Outsourcing και Hosting Facilities στην αγορά των 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών Η καθολική λειτουργία της  FIMBank plc’s Factoring  καθώς και των  joint 

venture συνεργατών της παγκόσµια βασίζεται στο  3i-Infotech Kastle™ Factoring, που υλοποίησε η   FIM 

Business Solutions. 

Το 3i-Infotech Kastle™ Factoring θεωρείται ένα από τα κορυφαία λογισµικά στο χώρο του Factoring σύµφωνα 

µε τους εγκυρότερους αναλυτές. Προσφέρει τη δυνατότητα σε οργανώσεις factoring  να εστιάσουν σε κρίσιµα 

επιχειρηµατικά µεγέθη συµπεριλαµβάνοντας δηµιουργία ευέλικτων προϊόντων, αποτελεσµατική διαχείριση 

ρίσκου, διαχείριση αυξανόµενου όγκο συναλλαγών, αύξηση της ταχύτητας απόκρισης και της ευελιξίας 

του οργανισµού και ξεκάθαρη επεξεργασία του πελατολογίου και των συναλλαγών.  

 

– ΤΕΛΟΣ– 



 
 
 
Σηµείωµα  για  τον  συντάκτη  
 
Σχετικά µε την IntelliSolutions Α.Ε. 
 
Η Intelli Solutions εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωµένων λύσεων λογισµικού, επιχειρηµατικής συµβουλευτικών 
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και στη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων. 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 Intelli Solutions, µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας στο www.intelli.gr. 
 
Η 3i Infotech είναι από τις κορυφαίες εταιρείες ΙΤ στην Ινδία και ανάµεσα στις 3 ηγετικές ινδικές παραγωγής λογισµικού. Η 
εταιρεία παρέχει προϊόντα λογισµικού, υπηρεσίες ΙΤ και υπηρεσίες BPO (Managed IT Services, Application Software 
Development & Maintenance, Payment Services, Business Intelligence, Document Imaging & Digitization, Operations 
Outsourcing and IT Consulting) που απευθύνονται σε οργανισµούς Τραπεζικούς, Ασφαλιστικούς, Capital Markets, Mutual 
Funds, και Wealth Management. Εξυπηρετεί πελάτες σε 50 χώρες και στις 5 ηπείρους. Η τεχνολογική αρτιότητα του λογισµικού 
που παράγει έχει αναγνωριστεί µε πιστοποιήσεις όπως το SEI CMMi Level 5  για την αγορά του Software, µε ISO 9001:2000 
για το BPO, ISO/IEC 27001:2005 για τις λειτουργίες του  Data Centre  και  ISO/IEC 20000-1:2005 για τις υπηρεσίες Data 
Centre Management . 
 
Η FIMBank plc είναι ένας διεθνής εµπορικός τραπεζικός οργανισµός.  Μέσω του τµήµατος Mediterranean Factors , µε έδρα τη 
Μάλτα,  η FIMBank προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες factoring. Η τράπεζα επίσης έχει σαν στρατηγική να ιδρύει factoring 
joint ventures µε επιφανή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σε επιλεγµένες ανερχόµενες αγορές.  Το διεθνές αυτό δίκτυο από  
factoring joint ventures σήµερα περιλαµβάνει τις  MENAFactors στο Dubai, την Egypt Factors στην Αίγυπτο Egypt,την LCI 
Factors στο Λίβανο και δυο ακόµη υπό ίδρυση την FactorRus στην Ρωσσία και την India Factoring στην India. Η London 
Forfaiting Company (LFC)  λειτουργεί στη Μ. Βρετανία είναι µια 100% θυγατρική της FIMBank plc  και κυρίαρχος παίκτης στην 
αγορά forfaiting.  
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε τη Γεωργία Τριανταφύλλου (e-mail: pr@IntelliSolutions.gr, Τηλ. 210 – 95 70 983) 


