
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Η Compuware κερδίζει «Industry Awards for SOA/Web Services and 
Security Testing» 

 

  
Αθήνα, 14 ∆εκεµβρίου 2006.  H IntelliSolutions A.E. ως επίσηµος 
αντιπρόσωπος της Compuware (NASDAQ: CPWR) για την Ελλάδα και την Κύπρο 
ανακοίνωσε ότι η ψηφοφορία αναγνωστών του “Software Test & Performance 
Magazine (ST&P)” ανέδειξε δύο Application Delivery λύσεις της Compuware  
ως την κύρια επιλογή για το 2006. Οι λύσεις DevPartner SecurityChecker και 
Compuware DevPartner Studio επιλέχθηκαν ως οι βέλτιστες επιλογές για software 
testing και performance management που βελτιώνουν την ποιότητα στην ανάπτυξη 
εφαρµογών. Συγκεκριµένα, η λύση DevPartner Studio απέσπασε την υψηλότερη 
βαθµολογία στην κατηγορία “SOA/Web Services” και η λύση DevPartner 
SecurityChecker ανακηρύχθηκε για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά νικητής στην 
κατηγορία “Security Test Tool”. 
 
– ΤΕΛΟΣ– 

Σηµείωµα  για  τον  εκδότη  
 
Σχετικά µε την IntelliSolutions Α.Ε. 
 
Η IntelliSolutions 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.intellisolutions.gr. 
 
Σχετικά µε την Compuware  
 
Οι λύσεις Application Delivery της Compuware’s βοηθούν τους IT οργανισµούς να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και εφαρµογές. Η προσέγγιση της Compuware’s στο Application Delivery αφορά 
την εισαγωγή της ποιότητας και επιδόσεων στην εφαρµογή από τα αρχικά στάδια του κύκλου ανάπτυξης 
(development life cycle). Με την χρήση αυτών των ισχυρών λύσεων, οι IT οργανισµοί µπορούν πιο 
αποδοτικά να παρέχουν εξέχουσα ποιότητα στις εφαρµογές µεγιστοποιώντας τα επιχειρηµατικά οφέλη. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα και τις λύσεις της Compuware, µπορείτε να 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας στο www.compuware.com. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε το τµήµα Marketing της IntelliSolutions (E-Mail: pr@IntelliSolutions.gr 
℡ 210 – 95 70 983) 


