
 
 

 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Μεγάλο έργο Service Management της Intelli στην Αίγυπτο 
 

  
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2009.  Η Intelli Solutions A.E., αντιπρόσωπος της Compuware 

Corporation σε Ελλάδα, Κύπρο και χώρες της περιοχής M.E.A. σε συνεργασία µε την εταιρία 

Value Added Services Αιγύπτου (VAS) ανέλαβε έργο End-to-End Performance Monitoring 

στον τηλεπικοινωνιακό οργανισµό Vodafone Αιγύπτου, η αξία του οποίου ξεπέρασε τα 3 εκατ. 

δολάρια. Η προτεινόµενη λύση, η οποία βασίστηκε σε λύσεις της Compuware και ειδικότερα στη 

σουίτα Vantage, θα παρέχει τη δυνατότητα στη Vodafone να παρακολουθεί τις συναλλαγές που 

εκτελούνται σε πραγµατικό χρόνο και να ελέγχει πλήρως την ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών της, προς τους τελικούς χρήστες και συνδροµητές. 

 

– ΤΕΛΟΣ– 

 
 
Σηµείωµα  για  τον  εκδότη  
 
Σχετικά µε την IntelliSolutions Α.Ε. 
Η Intelli Solutions εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωµένων λύσεων λογισµικού, 
επιχειρηµατικής συµβουλευτικής και εκπαίδευσης. 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.intelli.gr  
 
 
Σχετικά µε την Compuware  
Η Compuware  βοηθά τους CIOs σε όλο τον κόσµο να διαχειρίζονται καλύτερα τις πληροφοριακές 
υποδοµές των επιχειρήσεων τους. Οι λύσεις της Compuware επιταχύνουν την ανάπτυξη, βελτιώνουν την 
ποιότητα και αυξάνουν τις επιδόσεις των κρίσιµης σηµασίας συστηµάτων επιτρέποντας στους CIOs να 
συντονίσου και να διαχειρισθούν όλη την πληροφοριακή υποδοµή µίας επιχείρησης, βελτιώνοντας τις 
επιδόσεις, τον έλεγχο του κόσµους και την παραγωγικότητα των εργαζοµένων στον τοµέα πληροφορικής. Η 
Compuware ιδρύθηκε το 1973 και εξυπηρετεί τους µεγαλύτερους οργανισµούς του κόσµου, 
συµπεριλαµβανοµένου του 90% των εταιρειών του Fortune 100. Περισσότερα για την Compuware στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.compuware.com/. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε το τµήµα Marketing της Intelli Solutions (E-Mail: gtriant@intellisolutions.gr)   
210 – 95 70 983) 

 


