
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

H Intelli πιστοποιήθηκε ως Microsoft Gold Certified Partner 

.  

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2009. Η Intelli Solutions A.E. που δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, 

Βαλκάνια και Μ.Ε.Α. λαµβάνει τη τιµητική διάκριση του Microsoft® Gold Certified Partner 

µε τοµείς εξειδίκευσης (Microsoft Competencies) SOA and Business Process, Data 

Management Solutions, Microsoft Business Solutions, Mobility Solutions, Business 

Intelligence, Small Business Specialist Competence. 

 

Η πιστοποίηση είναι αποτέλεσµα της εξειδίκευσης, τεχνογνωσίας και ικανότητας που διαθέτει 

το τµήµα Professional Services της Intelli σε µια σειρά προϊόντων και τεχνολογιών της 

Microsoft®. Η διάκριση αυτή ενδυναµώνει την προσπάθεια της εταιρίας για παροχή 

καινοτόµων λύσεων και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στην αιχµή της τεχνολογίας, µε στόχο 

την ενίσχυση της εταιρικής αξίας των πελατών της µε ένα µετρήσιµο και αποδεδειγµένο 

τρόπο 

 

Η Intelli διαθέτει ένα ευρύ portfolio λύσεων λογισµικού που έχει αναπτύξει η ίδια ή 

αντιπροσωπεύει στην Ελληνική αγορά σε συνεργασία µε πολύ µεγάλες εταιρίες λογισµικού 

παγκοσµίως.  ∆ιαθέτει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και στελεχώνεται από επιστήµονες µε 

εκτενή πείρα στην Ελληνική και διεθνή αγορά και συσσωρευµένη εργασιακή εµπειρία στις 

µεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες πληροφορικής παγκοσµίως. Στο επίκεντρο των στόχων 

και του οράµατος της εταιρείας είναι σαφέστατα ο τελικός πελάτης - γύρω από αυτόν 

διαµορφώνονται όλοι οι εταιρικοί στόχοι και αξίες της εταιρίας καθώς και η υιοθέτηση 

µελλοντικών λύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Microsoft έχει συµβάλει ως πολύτιµος συνεργάτης 

καθόσον αρκετές επιτυχείς ολοκληρωµένες και σύνθετες λύσεις που έχουν αναπτυχθεί σε 

µεγάλους οργανισµούς,  έχουν βασιστεί στις τελευταίες τεχνολογίες της Microsoft®. 

 

 

– 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: gtriant@IntelliSolutions.gr, Τηλ. 
210 – 95 70 983) 
 


