
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ανάπτυξη συστήµατος CRM  για την KNAUF από την Intelli 

.  

 
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2009. Η Intelli Solutions A.E. ανέπτυξε για την Knauf Γυψοποιία 

Α.Β.Ε.Ε. ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παραµετροποίησης, σύνθεσης και κοστολόγησης των 

προϊόντων της εταιρίας, προσφέροντας µια σειρά από πλεονεκτήµατα στους µηχανικούς, 

µελετητές και τεχνίτες που προδιαγράφουν και κατασκευάζουν τα συστήµατα δόµησης Knauf. 

Η λύση Cost Wizard που ανάπτυξε η Intelli Solutions, είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 

παραµετροποίησης και σύνθεσης των προϊόντων της Knauf, διαθέτει µηχανισµό θέσπισης 

επιχειρηµατικών κανόνων σύµφωνα µε τους οποίους γίνεται η επιλογή και παραµετροποίηση 

των τεχνικών λύσεων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρεται απλή και εύκολη κοστολόγηση για τα 

συστήµατα δόµησης που απαρτίζουν το τελικό τεχνικό έργο. 

 

Σύµφωνα µε τον κ. Μπουλούκο, ∆ιευθυντή Πωλήσεων της Knauf, «Με το Cost wizard οι 

πελάτες µας έχουν τη δυνατότητα να διαλέγουν το σύστηµα που τους ταιριάζει δίνοντας τις 

παραµέτρους που θέλουν, µε αυτό τον τρόπο ελέγχουν άµεσα το κόστος και τα τεχνικά 

στοιχεία της εφαρµογής που έχουν επιλέξει. Επιπλέον τους παρέχεται η δυνατότητα να 

αποθηκεύουν τα δεδοµένα τους για να µπορούν αργότερα να τα τροποποιούν». 

 

Η Intelli Solutions διαθέτει πολυετή πείρα στην σχεδίαση και ανάπτυξη σύνθετων εφαρµογών 

web, οι οποίες διαθέτουν εύχρηστο περιβάλλον εργασίας και αποτελεσµατική συνεργασία µε 

τρίτα συστήµατα όπως ERP, CRM. Η άρτια καταρτισµένη οµάδα συµβούλων της Intelli 

Solutions εγγυάται τόσο τον σωστό σχεδιασµό της εφαρµογής µε χρήση τελευταίων 

τεχνολογιών όσο και την εµπρόθεσµη παράδοση σύνθετων έργων πληροφορικής. 

 

– 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 IntelliSolutions, µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της 
εταιρείας στο www.intellisolutions.gr. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε τη Γεωργία Τριανταφύλλου (e-mail: pr@IntelliSolutions.gr, Τηλ. 210 – 
95 70 983) 
 


