
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Συνεργασία της Intelli Solutions µε την 3i- Infotech στο χώρο των Financial Services  

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009. Η Intelli Solutions A.E., www.intelli.gr ανακοινώνει την επίσηµη 

έναρξη της συνεργασίας της - ως αντιπρόσωπος για την Ελληνική αγορά - µε την 3i-Infotech, 

µία από τις κορυφαίες εταιρίες παγκοσµίως στο χώρο των λύσεων για τον χρηµατοπιστωτικό 

τοµέα. Η εταιρία, www.3i-infotech.com, ιδρύθηκε το 1993, έχει παρουσία σε 4 ηπείρους 

(Αµερική, Ασία, Ευρώπη και Αυστραλία), εξυπηρετεί πελάτες σε 30 χώρες και  διαθέτει ένα 

πελατολόγιο αποτελούµενο από περισσότερους από 700 εταιρείες παγκοσµίως στους 

οποίους περιλαµβάνονται µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι όπως οι Dow Jones, 

GlaxoSmithKline, Panasonic, HSBC, RBS, American Insurance Group, OCBC Bank, QBE 

Insurance και Emirates Bank. Προκειµένου να υποστηρίξει τους πελάτες της, η 3i-Infotech 

διαθέτει υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις / κέντρα ανάπτυξης λογισµικού στις πόλεις του Νιού 

Τζέρσι (ΗΠΑ), Μουµπάι (Ινδία), Μπανγκαλόρ (Ινδία), Τσενάι (Κίνα) και Κουάλα Λουµπούρ 

(Μαλαισία). Η 3i-Infotech διαθέτει µία ολοκληρωµένη γκάµα εφαρµογών, προϊόντων και 

λύσεων εξειδικευµένων για το χρηµατοπιστωτικό τοµέα (Banking, Insurance, Capital Market, 

Asset Management), οι οποίες συγκαταλέγονται στις κορυφαίες επιλογές σύµφωνα µε τους 

εγκυρότερους αναλυτές. 

  

«Είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι από τη συνεργασία µας µε την 3i-Infotech. Πρόκειται για µία 

από τις ισχυρότερες δυνάµεις στην παγκόσµια αγορά λογισµικού, µε ολοκληρωµένες λύσεις 

για τον χρηµατοπιστωτικό κλάδο» δηλώνει ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Intelli Solutions, 

Παναγιώτης Γιαλελής. «Θεωρούµε ότι η συγκεκριµένη συνεργασία µπορεί να προσφέρει 

ιδιαίτερη αξία σε οργανισµούς της Ελληνικής αγοράς, αφού συνδυάζει ένα διευρυµένο πακέτο 

κορυφαίων λύσεων λογισµικού, µε την εµπειρία και τη χρήση βέλτιστων πρακτικών από 

επιτυχείς υλοποιήσεις στους µεγαλύτερους παγκοσµίως χρηµατοπιστωτικούς οµίλους. Η 

εµπειρία της 3i-Infotech είναι ακόµα σηµαντικότερη σήµερα, που οι ανάγκες της 

χρηµατοπιστωτικής αγοράς απαιτούν επανεξέταση λειτουργιών και βελτιστοποίηση 

διαδικασιών µε στόχο τη µείωση του κόστους». 

 

Σχετικά µε τη συνεργασία µε την Intelli Solutions, o κ Faisal Khan, Director Banking and 

Insurance της 3i-Infotech, δήλωσε: «Ως µια από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες εταιρίες 

λογισµικού που εξυπηρετεί µε τις λύσεις της το Χρηµατοοικονοµικό τοµέα σε παγκόσµιο 

επίπεδο, η 3i-InfoTech επεκτείνεται στην Ελλάδα µέσα από την συνεργασία της µε την Intelli 

Solutions. Είµαστε πεπεισµένοι ότι ο συνδυασµός του κορυφαίου λογισµικού της 3i-Infotech 

και η υψηλή τεχνογνωσία και ο επαγγελµατισµός της Intelli, παρέχουν ένα µοναδικό 

πλεονέκτηµα σε οργανισµούς στην Ελλάδα που επιθυµούν να αξιοποιήσουν βέλτιστες 

πρακτικές και να έχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τον ανταγωνισµό τους. Έχοντας 

µεγάλη εµπειρία από πολλές επιτυχείς συνεργασίες σε όλο τον κόσµο, είµαστε ενθουσιασµένοι 



από τη µέχρι σήµερα επαγγελµατική σχέση µε την Intelli και είµαστε σίγουροι για την 

αποτελεσµατικότητα αυτής της συνεργασίας στην Ελλάδα»  

 

– 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. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 

 

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


