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Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2008. Τα σχέδια της για το 2008 που περιλαµβάνουν την 

επέκταση σε νέες κατηγορίες προϊόντων, όπως είναι αυτός της διαχείρισης συστηµάτων 

ενέργειας, αλλά έναρξη δραστηριοποίησης της εταιρείας εκτός Ελλάδας, παρουσίασε σήµερα η 

Intellisolutions (www.intellisolutions.gr) σε ειδική εκδήλωση για εκπροσώπους των µέσων 

ενηµέρωσης που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Αλέξανδρος. 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της IntelliSolutions, 

Παναγιώτης Γιαλελής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πελατοκεντρική φιλοσοφία της 

εταιρείας, η οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε µεσαίου και µεγάλου µεγέθους 

επιχειρήσεις που αναζητούν αξιόπιστες λύσεις σε τοµείς, όπως είναι η διαχείριση των 

πληροφοριακών υποδοµών τους και η καλύτερη αξιοποίηση των δεδοµένων τους. «Είµαστε 

ικανοποιηµένοι από την µέχρι τώρα πορεία της εταιρείας, θεωρούµε, όµως, ότι υπάρχουν 

πολλά περιθώρια ανάπτυξης σε αρκετούς τοµείς. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουµε ξεκινήσει 

να πραγµατοποιούµε σηµαντικές επενδύσεις στο χώρο της έρευνας και ανάπτυξης 

προκειµένου να παρουσιάσουµε καινοτόµες λύσεις» σηµείωσε ο κ. Γιαλελής. 

Στόχος της IntelliSolutions για τη φετινή χρονιά, η οποία σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα 

µεταφερθεί σε νέο ιδιόκτητο κτίριο,  είναι αφενός η συνέχιση της σταθερής πορείας και της 

ανάπτυξης στους υπάρχοντες τοµείς δραστηριοποίησης της αλλά και η επέκταση σε νέους. Ο 

πρώτος είναι αυτός των συστηµάτων διαχείρισης ενέργειας µε την IntelliSolutions να έχει 

αναπτύξει σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την ερευνητική οµάδα 

Intelen σε επίπεδο R&D, ένα πρότυπο καινοτόµο διαδικτυακό πληροφοριακό σύστηµα 

διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας σε κτιριακές υποδοµές. Το σύστηµα και η 

µέθοδος αναµένεται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο σε διαδικασίες λειτουργικής παραλαβής 

κτιριακών συστηµάτων (Building Commissioning) αλλά και σε βέλτιστη διαχείριση 

ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO). 

Στα πλάνα για τη φετινή χρονιά περιλαµβάνεται ακόµη η επέκταση των δραστηριοτήτων στο 

εξωτερικό. Η αρχή γίνεται µε την Αίγυπτο και θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες στην 

περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.   

Η Intellisolutions κινείται κατά κύριο λόγο σε 5 τοµείς: 

• ∆ιαχείριση και λειτουργία πληροφοριακών υποδοµών (IT Management & 

Operations) όπου αντιπροσωπεύει στην ελληνική και κυπριακή αγορά την 

Compuware, τη µεγαλύτερη εταιρεία παγκοσµίως στο χώρο του ΙΤ Governance. 



• Business Solutions µε έµφαση στο e-business (υλοποίηση µεγάλων web projects, 

κ.ά), το CRM (συνεργασία µε Oracle και Microsoft), το business intelligence 

(διάθεση και υποστήριξη των λύσεων της QPR και Balanced Scorecard εργαλείων) 

και το Enterprise Content Management (όπου υπάρχουν συνεργασίες µε εταιρείες 

όπως η Abby και η Xerox). 

• Συσκευές της Palm, τα προϊόντα της οποίας αντιπροσωπεύει εδώ και µερικούς µήνες 

στην ελληνική αγορά η IntelliSolutions. Στόχος της εταιρίας είναι επιπλέον η 

αξιοποίηση των smartphones Treo της Palm ως ένα ολοκληρωµένο επιχειρηµατικό 

εργαλείο µε µια σειρά από mobile εφαρµογές καλύπτοντας κάθετες αγορές όπως 

ασφαλιστικούς οργανισµούς, φαρµακευτικές εταιρίες και νοµικές υπηρεσίες.   

• Εκπαίδευση. Υλοποιεί τόσο ανοιχτά όσο και ενδοεπιχειρησιακά σεµινάρια σε 

εξειδικευµένα θέµατα πληροφορικής, ∆ιοίκησης, Πωλήσεων. Επιπλέον, συνεργάζεται 

µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο µε στόχο την παροχή εξειδικευµένων 

υπηρεσιών εκπαίδευσης και µάθησης. 

• Ενέργεια. Παροχή ΙΤ Υπηρεσιών που εξυπηρετούν ανάγκες στη νέα Ενεργειακή 

Αγορά, το χώρο της Εµπορίας Ενέργειας και τη Βιοµηχανία, τον τοµέα των ΑΠΕ, τον 

πολλά υποσχόµενο χώρο της Εξοικονόµησης Ενέργειας και του Περιβαλλοντολογικού 

ελέγχου του CO2. 
 

Σηµειωτέον πως η IntelliSolutions από το 2001 που ιδρύθηκε έχει καταφέρει να αποκτήσει ένα 

σηµαντικό πελατολόγιο που περιλαµβάνει εταιρείες και φορείς όπως είναι η Geniki Bank, η 

Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank, η Λαϊκή Τράπεζα, η Citibank, ο ΟΤΕ, η Cosmote η Vodafone, η 

Wind, η hellas online, η ∆ΕΗ, η Βουλή των Ελλήνων, το Κτηµατολόγιο, η Europa, η Knauf, 

κ.ά. 

 
– ΤΕΛΟΣ– 

 

Σηµείωµα  για  τον  συντάκτη  
 
Σχετικά µε την IntelliSolutions Α.Ε. 
 
Η IntelliSolutions 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: pr@IntelliSolutions.gr, Τηλ. 210 – 
95 70 983) 


