
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΤΗΣ INTELLISOLUTIONS ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 

IT ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2007. Η IntelliSolutions A.E. (www.intellisolutions.gr) σε 

αποκλειστική συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την ερευνητική οµάδα 

Intelen (http://www.intelen.gr), ανακοινώνει την δηµιουργία ενός νέου εσωτερικού  Business 

Unit Ενεργειακών Πληροφοριακών Συστηµάτων & Υπηρεσιών (Energy Information Systems & 

Services - EISS). Η είσοδος της εταιρίας στον τοµέα της Ενέργειας έχει ως στρατηγικό στόχο 

την παροχή υψηλού επιπέδου IT λύσεων και Υπηρεσιών για τον Ενεργειακό Τοµέα, 

καλύπτοντας  τις ανάγκες που προκύπτουν από την απελευθέρωση της αγοράς Ενέργειας 

αλλά και την πολυσύνθετη φύση του Ενεργειακού προβλήµατος, το οποίο πλέον 

αντιµετωπίζεται µε  την είσοδο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)  και την απαίτηση για 

Εξοικονόµηση Ενέργειας (ΕΞΕ). 

Με την αποτελεσµατική χρησιµοποίηση προχωρηµένων υπολογιστικών µεθόδων και 

εξειδικευµένων εργαλείων Πληροφορικής, το EISS Unit της IntelliSolutions παρέχει 

προηγµένες ΙΤ υπηρεσίες έξυπνης διαχείρισης ενεργειακών δεδοµένων. Με βάση την Έρευνα 

και Ανάπτυξη (R&D) της εταιρίας, σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στα 

πλαίσια της αποτελεσµατικής εξυπηρέτησης των αναγκών του κάθε πελάτη, είναι ήδη 

διαθέσιµες ηλεκτρονικές ενεργειακές υπηρεσίες, οι οποίες µπορούν να εξυπηρετήσουν µια 

σειρά από απαιτήσεις και ανάγκες στον χώρο της Εµπορίας Ενέργειας και την Βιοµηχανία, τον 

τοµέα των ΑΠΕ, τον πολλά υποσχόµενο χώρο της Εξοικονόµησης Ενέργειας και του 

Περιβαλλοντολογικού ελέγχου του CO2. Επίσης, βοηθούν ενεργά και αποτελεσµατικά τις 

διαδικασίες ανάλυσης και σχεδιασµού βέλτιστων Ενεργειακών Πολιτικών, στον Ελληνικό 

χώρο, στα πλαίσια της συµφωνίας του Κιότο (Μοντέλα WASP-IV, MARKAL, Εκποµπές C02).   

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


