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Επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών 
αξιοποίησης των τεχνολογιών 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Σ
την τελετή, όπου συµµετείχαν πλέον των 250 

στελεχών της αγοράς, αξιωµατούχων της κυβέρνησης 

και της ακαδηµαϊκής κοινότητας, παρουσιάστηκαν 

και βραβεύθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές αξιοποίησης 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από 

επιχειρήσεις και οργανισµούς του Ιδιωτικού και Δηµόσιου 

Τοµέα, οι οποίες διακρίθηκαν βάσει µιας αδιάβλητης 

διαδικασίας, που θεσµοθέτησε το περιοδικό netweek της 

Boussias Communications µε την επιστηµονική υποστήριξη 

του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του 

Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Oι αποφάσεις της επιτροπής στηρίχθηκαν σε αντικειµενικά 

στοιχεία και αναλυτική τεκµηρίωση, µε αποτέλεσµα να 

προβληθούν πρωτοβουλίες που εµπεριέχουν στοιχεία όπως η 

καινοτοµία, η αποτελεσµατικότητα, η ευθυγράµµιση της

Πληροφορικής µε την επιχειρηµατική στρατηγική, η συµβολή 

στην εθνική οικονοµία και η κοινωνική ευαισθησία, αξίες 

που αποτελούν παράδειγµα προς µίµηση. Την επιτροπή 

στελέχωσαν εκπρόσωποι από τους συνδέσµους που στήριξαν 

το διαγωνισµό και πιο συγκεκριµένα οι: ΣΕΠΕ, ΗeAIS, HePIS, 

ISACA Athens Chapter, itSMF Hellas, ΕΙΠ της ΕΕΔΕ, Hellenic 

CIO Forum, PMI Greece Chapter και ΣΕΠΒΕ. Ξεχωριστό και πιο 

συγκινητικό σηµείο της βραδιάς ήταν η απονοµή των τιµητικών 

βραβείων – Life Achievement σε στελέχη που µε την πορεία 

και τις πρωτοβουλίες τους διαµόρφωσαν τον κλάδο όπως τον 

γνωρίζουµε σήµερα. Τιµητικά βραβεία απονεµήθηκαν στους 

καθ. Εµµανουήλ Πρωτονοτάριο, Ανδρέα Δρυµιώτη, Γιώργο 

Σε µια φαντασµαγορική γιορτή της τεχνολογίας, πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 στο ξενοδοχείο 
Athenaeum InterContinental, η τελετή απονοµής των βραβείων Business IT Excellence (BITE) Awards 2013.

Καθ. Γεώργιος Δουκίδης, Πρόεδρος 
της Κριτικής Επιτροπής, Καθηγητής 
στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
και Διευθυντής του Εργαστηρίου 
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN)

Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής του 
Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής 
& Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ)

Νίκος Φαλδαµής, Πρόεδρος του 
Ελληνικού Δικτύου Επαγγελµατιών 
Πληροφορικής (HEPIS)

Μιχάλης Μωραΐτης, Μέλος των 
Διοικουσών Επιτροπών του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Πληροφορικής της Ελληνικής 
Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΙΠ-
ΕΕΔΕ) και του CIO Forum

Αναστάσιος Μάνος, Αντιπρόεδρος του 
Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής 
Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)

Αναστάσιος Αλέφαντος, International 
Representative, IT Service Management 
Forum (itSMF Hellas)

Καθ. Αγγελική Πουλυµενάκου, Μέλος 
του Hellenic Association for Information 
Systems (HEAIS) & Καθηγήτρια του 
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Γιώργος Ράικος, Γραµµατέας του Δ.Σ. 
του Ινστιτούτου Ελέγχου Συστηµάτων 
Πληροφορικής – ISACA Athens Chapter

Μάριος Χασάπης, Αντιπρόεδρος 
του Greek Chapter of the Project 
Management Institute (PMI Greece 
Chapter).

ΚΡΙΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH

Γεράρδο, Νίκο Καραµολέγκο και Ευάγγελο Σιταρένιο.

Οι απονεµητές και παραλήπτες των βραβείων συµφώνησαν 

στην αξία της επιβράβευσης των αξιόλογων πρωτοβουλιών 

επιχειρήσεων και οργανισµών ενώ συγκεκριµένα τόνισαν την 

ιδιαίτερη σηµασία των ΤΠΕ τόσο για την αποτελεσµατικότητα 

των επιχειρήσεων όσο και τη δυναµική του κλάδου ως Πυλώνα 

Ανάπτυξης της Οικονοµίας. Η υφυπουργός ΥΔΜ&ΗΔ, κα. Εύη 

Χριστοφιλοπούλου, δήλωσε κατά το σύντοµο χαιρετισµό της: 

«Προτεραιότητά µας είναι η ορθή αξιοποίηση των ΤΠΕ και 

όχι µόνο η έµφαση στην τεχνολογία. Και αυτό το µήνυµα που 

πρεσβεύουν και τα βραβεία ΒΙΤΕ είναι ακριβώς ο στόχος για τις 

µεταρρυθµιστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης».

Η υφυπουργός ΥΔΜ&ΗΔ, κα. Εύη Χριστοφιλοπούλου, δήλωσε κατά το 
σύντοµο χαιρετισµό της ότι «Το µήνυµα που πρεσβεύουν τα βραβεία ΒΙΤΕ είναι 
ακριβώς ο στόχος για τις µεταρρυθµιστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης»



4

Business I.T. Excellence 

Awards

2013

Χριστοδούλου, Πρόεδρος ΔΣ του ΕΙΠ της ΕΕΔΕ, Νίκος Φαλδαµής, 

Πρόεδρος της HePIS, Ξενοφών Λιαπάκης, Πρόεδρος του Hellenic 

CIO Forum, Μάριος Χασάπης, Αντιπρόεδρος του ΡΜΙ Greece 

Chapter, Γιώργος Ράικος, Γραµµατέας ΔΣ του ISACA Athens 

Chapter, Αλέξης Δαυίδ, ex-officio µέλος του ΕΙΠ/ΕΕΔΕ, Μιχάλης 

Μωραΐτης, Μέλος των ΔΕ των Hellenic CIO Forum και ΕΙΠ/ΕΕΔΕ, 

Κρικόρ Μαρουκιάν, Μέλος του itSMF Hellas, Γιάννης Σύρρος, 

Γενικός Διευθυντής του ΣΕΠΕ, Aγγελική Πουλυµενάκου, Μέλος 

του Δ.Σ. του HeAIS και καθ. Γεώργιος Δουκίδης, Διευθυντής 

Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εµπορίου-ELTRUN. 

Χορηγοί της βραδιάς ήταν οι εταιρείες DCW και QlikView Hellas, 

Χορηγός Οίνου ήταν η εταιρεία Κτήµα Μουσών και 

Χορηγός Επικοινωνίας ήταν η εφηµερίδα Κέρδος. 

Ο Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος του ΣΕΠΕ, µε τη σειρά του, Ο Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος του ΣΕΠΕ, µε τη σειρά του, 

υπογράµµισε το γεγονός ότι µε την εξωστρέφεια, τις επενδύσεις υπογράµµισε το γεγονός ότι µε την εξωστρέφεια, τις επενδύσεις 

και την καινοτοµία που διακρίνουν όλες τις επιχειρήσεις του και την καινοτοµία που διακρίνουν όλες τις επιχειρήσεις του 

κλάδου, οι ΤΠΕ πρέπει να καταστούν ένας βασικός Πυλώνας κλάδου, οι ΤΠΕ πρέπει να καταστούν ένας βασικός Πυλώνας 

Ανάπτυξης της Οικονοµίας. Οπως τόνισε τέλος ο καθηγητής κ. Ανάπτυξης της Οικονοµίας. Οπως τόνισε τέλος ο καθηγητής κ. 

Γιώργος Δουκίδης, Πρόεδρος της 

κριτικής επιτροπής και επικεφαλής 

του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού 

Επιχειρείν-ELTRUN: 

«Τα Business IT Excellence Awards 

καθίστανται ένας θεσµός, ιδιαίτερα 

µάλιστα εάν λάβουµε υπόψη την 

ουσιαστική συµµετοχή εταιρειών 

που αξιοποιούν την Πληροφορική 

και τις Επικοινωνίες, την εµφάνιση 

νέων δυναµικών και εξωστρεφών 

εταιρειών, αλλά και τη συγκίνηση 

που δηµιουργούν τα τιµητικά βραβεία Life Achievement». που δηµιουργούν τα τιµητικά βραβεία Life Achievement». 

Τα βραβεία απένειµαν στους νικητές της βραδιάς οι: Εύη Τα βραβεία απένειµαν στους νικητές της βραδιάς οι: Εύη 

Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης 

& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Σωκράτης Κάτσικας, τ. Γ.Γ. & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Σωκράτης Κάτσικας, τ. Γ.Γ. 

Τηλεπικοινωνιών και νυν Πρόεδρος του Ανωτάτου Συµβουλίου Τηλεπικοινωνιών και νυν Πρόεδρος του Ανωτάτου Συµβουλίου 

Παιδείας, Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος του ΣΕΠΕ, Νίκος Παιδείας, Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος του ΣΕΠΕ, Νίκος 

Ο καθηγητής και Πρόεδρος της 
Κριτικής Επιτροπής των Βραβείων, 
Γ. Δουκίδης
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Στην τελετή απονοµής παραβρέθηκαν τα σηµαντικότερα στελέχη της αγοράς, 
αξιωµατούχοι της κυβέρνησης και της ακαδηµαϊκής κοινότητας
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ΠΥΛΩΝΑΣ Α: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
SALES & SUPPORT AUTOMATION FRIGOGLASS ABEE BY SIEBEN EΠΕ

WMS AND LOGISTICS TRADE LOGISTICS BY MOBILE TECHNOLOGY

BUSINESS INTELLIGENCE ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ

INTERAMERICAN

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕ ΒΥ RETAIL@LINK

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / E-LEARNING JANSSEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

PRIVATE CLOUD COMPUTING NISSAN ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ.

VIRTUALIZATION INTERAMERICAN

IT SECURITY ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΤ SECURITY ING GREEK LIFE INSURANCE COMPANY

DATA CENTER & GREEN IT ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / SYSTEMS INTEGRATION ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

OUTSOURCING/ MANAGED SERVICES INTERAMERICAN

PROJECT MANAGEMENT EUROBANK ERGASIAS ΓΙΑ ΤΟ IT SERVICE MANAGEMENT

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

IT SERVICE MANAGEMENT INTERAMERICAN

BUSINESS CONTINUITY ALPHA BANK

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT JUGOPETROL – HELLENIC PETROLEUM GROUP BY CUBEIQ 

BUSINESS IMPROVEMENT KPMG 

RΕ-ΕNGINEERING ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ INTERAMERICAN

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ MICROSOFT ΕΛΛΑΣ

Την παρουσίαση της τελετής απονοµής 
έκανε η Ζωή Ρακοπούλου, Senior Account 
Manager της Boussias Communications
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ΠΥΛΩΝΑΣ Γ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OTS AE 

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ NETU CONSULTANTS

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ BUSINESS EXCHANGES SA

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΣΔΥ

Τιµητικά Βραβεία- Life Achivement
Τιµητικό Βραβείο - Life Achievement Στο Νίκο Καραµολέγκο

Τιµητικό Βραβείο - Life Achievement Στον Ευάγγελο Σιταρένιο

Τιµητικό Βραβείο - Life Achievement Στον Ανδρέα Δρυµιώτη

Τιµητικό Βραβείο - Life Achievement Στο Μανώλη Πρωτονοτάριο

Τιµητικό Βραβείο - Life Achievement Στο Γιώργο Γεράρδο

ΠΥΛΩΝΑΣ Β: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
KAINOTOMIA PHOENIX PRO LTD

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ENTERSOFT AE

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ INFO QUEST TECHNOLOGIES

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - CSR MICROSOFT ΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SPACE HELLAS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ UNIQUE COM ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEAM PAD

ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ IQ SOLUTIONS 

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ SETEL HELLAS ΚΑΙ CISCO

ICT ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ SINGULARLOGIC ΑΕ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ EPSILON NET

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ / ΥΓΕΙΑ EVORAD 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ / ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ SINGULARLOGIC ΑΕ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA SA

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

DATA COMMUNICATION 

Ξεχωριστό και πιο συγκινητικό σηµείο της βραδιάς ήταν η απονοµή των τιµητικών βραβείων – Life Achievement σε στελέχη που µε την πορεία 
και τις πρωτοβουλίες τους διαµόρφωσαν τον κλάδο όπως τον γνωρίζουµε σήµερα. Από αριστερά: Μιχάλης Μπούσιας, Γιώργος Γεράρδος, 
Ανδρέας Δρυµιώτης, Νίκος Καραµολέγκος, καθ. Μανώλης Πρωτονοτάριος, καθ. Γιώργος Δουκίδης
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Α ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

TRADE LOGISTICS 
BY MOBILE TECHNOLOGY
WMS AND LOGISTICS

Η
TRADE LOGISTICS, µέλος του Οµίλου FOURLIS, παρέχει 

υπηρεσίες logistics σε όλα τα καταστήµατα ΙΚΕΑ στην Ελλάδα, 

την Κύπρο και τη Βουλγαρία. Το πλήρως αυτοµατοποιηµένο 

σύστηµα µεταφοράς και αποθήκευσης παλετών που βραβεύτηκε 

υποστηρίζεται από δύο διαφορετικά WMS, τα οποία προσφέρουν 

εξασφαλισµένη αδιάλειπτη λειτουργία, ενώ επικοινωνούν µεταξύ 

τους µέσω ενός ειδικού Interface και συστήµατος telegram που τα 

βοηθά να έχουν συνεχή επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών. 

Κατά τη φόρτωση στα φορτηγά καταγράφεται αυτόµατα η ταυτότητα των 

παλετών, µέσω των αναγνωστών που διαβάζουν τα κυκλώµατα RFID, 

τα οποία είναι τοποθετηµένα επάνω στις ετικέτες παλέτας. 

Ετσι, υπάρχει πάντα η πληροφορία του τι φορτώθηκε σε κάθε φορτηγό, 

άµεσα και χωρίς καµία άλλη διαδικασία εκ µέρους του προσωπικού. 

Το έργο υλοποιήθηκε από την Mobile Technology, ενώ η αρτιότητά 

του αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η αποθήκη λειτουργεί τα 

τελευταία δυο χρόνια χωρίς λάθη στις αποστολές, µε την πιστότητα 

του συστήµατος να ανέρχεται στο 99,9%. Η καινοτοµία της λύσης 

εντοπίζεται στην ενσωµάτωση της εφαρµογής RFID σε ένα πλήρως 

αυτοµατοποιηµένο κέντρο διανοµής µε τα εξής οφέλη: 

Μείωση χρόνου διαχείρισης, κόστους και ελλείψεων, αλλά και 

διατήρησης της 100% αξιοπιστίας στις παραδόσεις εµπορευµάτων 

και την τροφοδοσία των καταστηµάτων. Η βραβευµένη λύση θα 

επεκταθεί και στις ράµπες παραλαβής των καταστηµάτων ΙΚΕΑ στην 

Ελλάδα, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για εφαρµογή της και σε άλλα 

καταστήµατα της ΙΚΕΑ στην Ευρώπη.

Από αριστερά: Γιώργος Σκουτέλης, Support Director της Mobile 
Technology, Αναστάσιος Καραπατάκης, ΙΤ Manager της Trade Logistics, 
καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας.

FRIGOGLASS ABEE 
BY SIEBEN 
SALES AND SUPPORT AUTOMATION

Τ
ο σύστηµα αυτοµατοποίησης υποστήριξης και πωλήσεων 

της Frigoglass ABEE έδωσε τη δυνατότητα στην εταιρεία να 

ενηµερώνεται σε πραγµατικό χρόνο για την πρόοδο των 

κλήσεων τεχνικής υποστήριξης, προσφέροντας ένα καλύτερο 

έλεγχο του business και µια ταχύτερη ικανοποίηση των 

πελατών. Το σύστηµα βασίζεται στο Android, διαθέτει ένα ισχυρό 

backoffice για τον προγραµµατισµό των τεχνικών / οδηγών και 

παρέχει ένα δυνατό reporting. Το έργο υλοποιήθηκε από την 

εταιρία SIEBEN µέσα σε επτά µήνες, από τον Ιούνιο του 2012 

εφαρµόζεται µε απόλυτη επιτυχία σε όλη τη χώρα, ενώ υπάρχουν 

προοπτικές για εφαρµογή του στη Ρουµανία και στην Κύπρο. 

Η µεγάλη πρόκληση για την Frigoglass ήταν η µετάβαση από 

το υπάρχον σύστηµα - που ήταν ένα περιβάλλον µέσω Web 

για τους εργολάβους µε τριπλότυπο χαρτί για τους τεχνικούς 

και τους οδηγούς - σε πλήρη µηχανογραφηµένη λειτουργία. και τους οδηγούς - σε πλήρη µηχανογραφηµένη λειτουργία. 

Οι συνεργάτες ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του νέου Οι συνεργάτες ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του νέου 

συστήµατος, είδαν τις καινοτοµίες (GPS σε κάθε κλήση, λήψη συστήµατος, είδαν τις καινοτοµίες (GPS σε κάθε κλήση, λήψη 

στίγµατος Wi-Fi/3G µέσω τριγωνισµού, ηλεκτρονική υπογραφή στίγµατος Wi-Fi/3G µέσω τριγωνισµού, ηλεκτρονική υπογραφή 

χωρίς γραφίδα κ.λπ.) και τα οφέλη και το υιοθέτησαν.χωρίς γραφίδα κ.λπ.) και τα οφέλη και το υιοθέτησαν.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου υπήρχε µια στενή Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου υπήρχε µια στενή 

συνεργασία µεταξύ του business και του ΙΤ, ενώ η εµπειρία συνεργασία µεταξύ του business και του ΙΤ, ενώ η εµπειρία 

που αποκτήθηκε µπορεί να µοιραστεί σε άλλες εταιρείες. που αποκτήθηκε µπορεί να µοιραστεί σε άλλες εταιρείες. 

Η εφαρµογή σύσφιξε τις σχέσεις της Frigoglass µε τους Η εφαρµογή σύσφιξε τις σχέσεις της Frigoglass µε τους 

εργολάβους της και της έδωσε το στρατηγικό πλεονέκτηµα εργολάβους της και της έδωσε το στρατηγικό πλεονέκτηµα 

έναντι του ανταγωνισµού. έναντι του ανταγωνισµού. 

Ο Κοσµάς Νικολαΐδης (αριστερά), Business Processes & Technology Manager 
της Frigoglass, παραλαµβάνει το βραβείο από τον Σωκράτη Κάτσικα, καθηγητή 
στο Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς.

Business I.T. Excellence 

Awards

2013
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Σας ευχαριστούµε!

Το βραβείο WMS που απονεµήθηκε στην Trade Logistics για την λύση RFID  

που υλοποίησε η Mobile Technology, αποτελεί µεγάλη τιµή για την εταιρία µας 

καθώς και αναγνώριση των καινοτόµων λύσεων που προσφέρουµε. 

B u s i n e s s  I . T .  E x c e l l e n c e 

Awards

2013

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλη την οµάδα της Trade Logistics για την 
άψογη συνεργασία και την εµπιστοσύνη τους σε εµάς! Η συνεργασία αυτή 

αποτυπώνεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο µε την από κοινού απονοµή του 
βραβείου WMS στην Trade Logistics και την Mobile Technology. 

Ποιοι είµαστε: 

Μια οµάδα έµπειρων στελεχών µε πάθος για την τεχνολογία. Έλληνες τεχνικοί και µηχανικοί, 

εστιασµένοι στην καινοτοµία,  που υλοποιούν σύγχρονες  επαγγελµατικές λύσεις για τον ιδιωτικό 

και το δηµόσιο τοµέα, µε συνέπεια και αξιοπιστία. 

Ο κος Γιώργος Σκουτέλης, Διευθυντής Υποστήριξης, ήταν ο επικεφαλής της οµάδας 

Υλοποίησης για την Mobile Technology ενώ για την Trade Logistics επικεφαλής 

ήταν ο κος Αναστάσιος Καραπατάκης, IT Manager της  εταιρίας. 

Η Mobile Technology:

Η εταιρία δραστηριοποιείται στον τοµέα Συστηµάτων Συλλογής Δεδοµένων και Φορητών 

Υπολογιστικών Συστηµάτων για επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Ειδικεύεται στις ολοκληρωµένες λύσεις 

RFID,  µε περισσότερες από 10 υλοποιηµένες λύσεις στην Ελλάδα. 

Η Mobile Technology παρέχει επίσης λύσεις σε τοµείς όπως  Τιµολόγηση επί Αυτοκινήτου, 

Παραγγελιοληψία / Merchandising, Proof of Delivery, Field Service, Διαχείριση Αποθηκευτικών 

Χώρων, Λιανική  κ.ά.  Προσφέρει πανελλαδική κάλυψη µέσω δικτύου συνεργατών, συνεργάζεται µε 

κορυφαίες εταιρίες όπως οι INTERMEC , HONEYWELL και VOCOLLECT και παρέχει τεχνική υποστήριξη 

από τα γραφεία της στην Ελλάδα για όλα τα προϊόντα που διαθέτει. Πελάτες της, οι σηµαντικότερες 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα.

www.mobiletechnology.gr
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ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η
σουίτα εφαρµογών Κτηµατογράφησης της Κτηµατολόγιο 

ΑΕ αναπτύχθηκε το 2008 µε πόρους της ΕΕ και της 

χώρας ως έργο του Γ’ ΚΠΣ εντός περίπου 6 µηνών, µε 

15 µηχανικούς λογισµικού και testers, καλύπτοντας αρχικά 

το σύνολο των αναγκών των αναδόχων για τη συλλογή 

κτηµατολογικής πληροφορίας. H σουίτα αναπτύχθηκε εσωτερικά 

µε τεχνολογίες C++, .NET, ORACLE., ενώ από το 2009 και µετά 

υλοποιήθηκαν επιπλέον υπηρεσίες µε νέες δυνατότητες. 

Ειδικά για τις νεότερες υπηρεσίες, πρόκληση είναι η απρόσκοπτη 

παροχή τους (1.5 δις εικόνες σε τρία χρόνια λειτουργίας), 

η ποιοτική λειτουργία τους και η εξασφάλιση υπηρεσιακής 

συνέχειας. Οι παραπάνω δράσεις οδήγησαν σε διεθνείς και 

εγχώριες βραβεύσεις και αναµένεται να αποτελέσουν στρατηγικό 

εργαλείο για την ολοκλήρωση του έργου ως το 2020. 

Η σουίτα διαδικτυακών εφαρµογών οδήγησε σε καινοτόµες 

υπηρεσίες µε αιχµή το GIS, την ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων υπηρεσίες µε αιχµή το GIS, την ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων 

και την on-line πληρωµή τελών. Ακόµη προσφέρονται εκτενείς και την on-line πληρωµή τελών. Ακόµη προσφέρονται εκτενείς 

δυνατότητες B2G, µε βάση τις οποίες γίνεται η παρακολούθηση δυνατότητες B2G, µε βάση τις οποίες γίνεται η παρακολούθηση 

και η παραλαβή εργασιών των αναδόχων. Τέλος, οι δυνατότητες και η παραλαβή εργασιών των αναδόχων. Τέλος, οι δυνατότητες 

ηλεκτρονικών αντιρρήσεων προσφέρουν υπηρεσίες 4ου ηλεκτρονικών αντιρρήσεων προσφέρουν υπηρεσίες 4ου 

επιπέδου για κρίσιµες συναλλαγές. Οι διαδικτυακές εφαρµογές επιπέδου για κρίσιµες συναλλαγές. Οι διαδικτυακές εφαρµογές 

της Κτηµατολόγιο ΑΕ αποτελούν σηµείο αιχµής της εταιρείας της Κτηµατολόγιο ΑΕ αποτελούν σηµείο αιχµής της εταιρείας 

για την τρέχουσα δεκαετία, αφού αναµένεται να αποτελέσουν για την τρέχουσα δεκαετία, αφού αναµένεται να αποτελέσουν 

µέσο ουσιαστικής επιτάχυνσης του θεσµού. Ειδικά από το µέσο ουσιαστικής επιτάχυνσης του θεσµού. Ειδικά από το 

ΕΣΠΑ αναµένεται η ολοκλήρωση το 2015 νέων υπηρεσιών ΕΣΠΑ αναµένεται η ολοκλήρωση το 2015 νέων υπηρεσιών 

4ου επιπέδου για επαγγελµατίες, βοηθώντας ουσιαστικά 4ου επιπέδου για επαγγελµατίες, βοηθώντας ουσιαστικά 

στην κατεύθυνση πλήρωσης του στόχου ολοκλήρωσης του στην κατεύθυνση πλήρωσης του στόχου ολοκλήρωσης του 

Κτηµατολογίου στη χώρα το 2020. Κτηµατολογίου στη χώρα το 2020. 

O Ελευθέριος Λυκουρόπουλος, Διευθυντής Ψηφιακών Συστηµάτων, Υπηρεσιών 
και Προώθησης Προϊόντων της Κτηµατολόγιο ΑΕ, παραλαµβάνει το βραβείο 
του από την υφηπουργό ΥΔΜ & ΗΔ, κα Εύη Χριστοφιλοπούλου

B/S/H ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
A.B.E BY RETAIL@LINK Α.Ε
INTERNET & COLLABORATIVE I.S.

H 
B/S/H κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά όσον 

αφορά τις λευκές οικιακές συσκευές, ενώ η εξαγωγική 

της δραστηριότητα αυξάνεται συνεχώς στις ευρωπαϊκές 

χώρες. Οι µαζικές τιµολογήσεις ανήκουν στην καθηµερινότητά 

της και χρειάζονταν µια λύση για την αποτελεσµατικότερη 

διαχείρισή τους. Το βραβευµένο έργο ηλεκτρονικής τιµολόγησης 

της B/S/H υλοποιήθηκε από την Retail@Link και κατάφερε να 

µειώσει το κόστος διαχείρισης των παραστατικών της Β/S/H έως 

και 55%, µε την απόσβεση της επένδυσης να γίνεται µόλις σε δύο 

µήνες. 

Η συνεργασία της B/S/H µε την Retail@Link είχε ως στόχο 

την αποϋλοποίηση της διαχείρισης, της διακίνησης και 

της αρχειοθέτησης του ιδιαίτερα µεγάλου όγκου χάρτινων 

παραστατικών της. Γι’ αυτό το σκοπό επιλέχθηκε η εφαρµογή 

R@L BizDoc Enterprise Edition της Retail@Link για την τοπική- 

ηλεκτρονική αρχειοθέτηση (e-archiving), µε σύνδεση στην 

cloud υπηρεσία R@L e-invoicing Paperless για τη διακίνηση των 

παραστατικών της, µέσω ασφαλούς portal στο διαδίκτυο. Μετά 

από ένα χρόνο εφαρµογής της λύσης e-invoicing – e-archiving 

η B/S/H κατάφερε να καλύψει την ανάγκη της για µείωση του 

κόστους τιµολόγησης-αρχειοθέτησης, να βελτιώσει τις σχέσεις 

της µε τους εµπορικούς της συνεργάτες, να επιταχύνει τις 

διαδικασίες της, να διευκολύνει τη βελτίωση των χρηµατορροών 

της και να συνεισφέρει ενεργά στην αειφορία του περιβάλλοντος. 

Η ηλεκτρονική τιµολόγηση πέτυχε απόλυτα και σε αυτό 

συνέβαλαν σηµαντικά η σωστή προετοιµασία και η διατµηµατική 

διαχείριση του έργου τόσο σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο, όσο 

και σε σχέση µε τον πάροχο της λύσης (Retail@Link). 

Από αριστερά: Παύλος Γιεµετζόγλου  Υπεύθυνος Μηχανογράφησης 
της B/S/H, Κωστάµη Ελένη, Project Manager έργου e-invoicing B/S/H 
και Εύη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Α ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ & CLOUD



 

Σας ευχαριστούµε!
To Βραβείο «Εφαρµογή Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης»

έλαβε η Retail@Link, στα ΒΙΤΕ Awards 2013

Η Retail@Link A.E., µέλος του οµίλου Entersoft, κέρδισε στον αναγνωρισµένο θεσµό των 

Business I.T. Excellence (BITE) Awards 2013,

που διοργανώνει το περιοδικό netweek και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ΕLTRUN)

του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

στην κατηγορία Βέλτιστη Αξιοποίηση / Χρήση Της Πληροφορικής 

για το έργο Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης στην B/S/H Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε

Η συνεργασία µας µε τη B/S/H βραβεύτηκε τόσο για τις 

εξοικονοµήσεις κόστους & χρόνου που προσέφερε,

όσο και για την άρτια οργάνωση & υλοποίηση του έργου. 

Τα απτά αποτελέσµατα κέρδους που προσφέρει 

η εφαρµογή των λύσεων e-invoicing-archiving & EDI της Retail@Link, 

είναι η πραγµάτωση του οράµατος της εταιρείας

 για προσφορά προστιθέµενης αξίας στις επιχειρησιακές λειτουργίες των πελατών της.

Στόχος της Retail@Link ως πάροχος Software as a Service,

 είναι η κατανόηση των σχέσεων των πελατών της µε τους επιχειρηµατικούς τους εταίρους

 και η µετατροπή των αναγκών της αγοράς, 

σε µετρήσιµο όφελος σε πολλαπλά επίπεδα και λειτουργίες. 

Αποτελεί λοιπόν δέσµευσή µας, η συνεχής υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων

 στη µείωση του κόστους τους, µε τις πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες & εργαλεία τεχνολογίας

 που οδηγούν σε ένα διατηρήσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.

Retail@Link Α.Ε | www.retail-link.gr | info@retail-link.gr

B u s i n e s s  I . T .  E x c e l l e n c e 

Awards
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Α ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ & CLOUD

ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ. 
PRIVATE CLOUD COMPUTING

Τ
ο πρώτο στον ευρωπαϊκό χώρο έργο fully integrated 

DMS (Dealer Management System), που λειτουργεί 

σε περιβάλλον Private Cloud συνδέει λειτουργικά 

το δίκτυο των 130 ανεξάρτητων dealers της Nissan µε την 

κεντρική αντιπροσωπεία (Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ), παρέχοντας 

κεντρική πληροφόρηση και λειτουργικότητα για την ποιοτική 

και ολοκληρωµένη παροχή υπηρεσιών πώλησης, επισκευής 

αυτοκινήτων, εγγυήσεων, οικονοµικής διαχείρισης καθώς και 

διαχείρισης αποθηκών και αποθεµάτων. Το σύστηµα RIX (Retail 

Internet Exchange) καλύπτει πλήρως όλες τις φορολογικές 

απαιτήσεις των ελληνικών αρχών, ενώ είναι απολύτως συµβατό 

µε το σύνολο των απαιτήσεων και οδηγιών που επιβάλλονται από 

την Nissan Europe. Η εφαρµογή του νέου συστήµατος οδήγησε 

την Nissan Greece σε µία τελείως καινούργια εποχή, παρέχοντας 

πανελλαδικά online πληροφόρηση σε πραγµατικό χρόνο, 

αντικαθιστώντας τις συµβατικές µεθόδους, αυτοµατοποιώντας το 

σύνολο των διαδικασιών και εισάγοντας νέες βέλτιστες πρακτικές, 

όπου τα αποτελέσµατα ήταν άµεσα ορατά και απτά. Η εφαρµογή 

έχει βραβευτεί ήδη µε το πρώτο βραβείο από την IBM Αµερικής 

ως best industry solution, ενώ η υλοποίησή της έχει γίνει IBM- 

Global Customer Case Study. Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή 

της λύσης ήταν εντυπωσιακά. Η άµεση οnline πρόσβαση στις 

πληροφορίες βελτίωσε την εκτέλεση των εταιρικών διεργασιών, 

αύξησε την ταχύτητα λήψης αποφάσεων και δηµιούργησε µια 

κεντρική αποθήκευση και διαχείριση των δεδοµένων. Με αυτόν 

τον τρόπο η αντιπροσωπεία κατάφερε να µειώσει τη διεκπεραίωση 

των παραγγελιών αυτοκινήτων από τις 11 στις 4 ηµέρες, να 

συρρικνώσει τους χρόνους παραγγελιοληψίας ανταλλακτικών, 

να βελτιώσει σηµαντικότατα το επίπεδο των παρεχοµένων 

υπηρεσιών και να περιορίσει δραστικά το κόστος. 

Νικόλαος 
Θεοχαράκης, µέλος 
του ΔΣ της Nissan-
Θεοχαράκης

JANSSEN-CILAG 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / E-LEARNING

Η
διαρκής εκπαίδευση είναι ζήτηµα κεφαλαιώδους 

σηµασίας για την υγεία. Γι’ αυτό το λόγο η φαρµακευτική 

εταιρεία Janssen δηµιούργησε το iLib, µια βιβλιοθήκη 

ενεργών εγχειριδίων, υψηλής ποιότητας και έντονης 

διαδραστικότητας. Το κάθε εγχειρίδιο αναφέρεται σε µία 

πάθηση ή σε µία θεραπευτική κατηγορία από αυτές στις οποίες 

δραστηριοποιείται η Janssen. Εχει ήδη κατασκευαστεί το πρώτο 

βιβλίο για την ψωρίαση και το έργο έχει εγκριθεί εσωτερικά για 

να αποκτήσει ευρωπαϊκή διάσταση. 

Το iLib αποτελεί µια πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε στο 

πλαίσιο της προσπάθειας αξιοποίησης της τεχνολογίας και 

της καινοτοµίας για την επίτευξη επιχειρηµατικών στόχων και 

στρατηγικών επιλογών. Υλοποιήθηκε από µια οµάδα στελεχών 

της Janssen, η οποία εξέτασε διάφορες καινοτόµες ιδέες που 

εντάσσονται στη στρατηγική της εταιρίας. Η οµάδα συστάθηκε εντάσσονται στη στρατηγική της εταιρίας. Η οµάδα συστάθηκε 

µετά από πρόσκληση του management και λειτούργησε κάτω µετά από πρόσκληση του management και λειτούργησε κάτω 

από την αιγίδα της Διεύθυνσης Πληροφορικής. από την αιγίδα της Διεύθυνσης Πληροφορικής. 

Το έργο έχει, ήδη, αναγνωριστεί από την Janssen EMEA ως Το έργο έχει, ήδη, αναγνωριστεί από την Janssen EMEA ως 

πρωτοπόρο και καινοτόµο, ενώ έχει δροµολογηθεί η ανάπτυξη πρωτοπόρο και καινοτόµο, ενώ έχει δροµολογηθεί η ανάπτυξη 

και χρήση του στην Ευρώπη. Τα οφέλη που προέκυψαν από το και χρήση του στην Ευρώπη. Τα οφέλη που προέκυψαν από το 

έργο είναι αυταπόδεκτα, ενώ η αποδοχή του είναι εντυπωσιακή. έργο είναι αυταπόδεκτα, ενώ η αποδοχή του είναι εντυπωσιακή. 

Για να γίνει κατανοητό το µέγεθος της διαφορετικότητας των Για να γίνει κατανοητό το µέγεθος της διαφορετικότητας των 

συγκεκριµένων iBooks από τα χιλιάδες που πλέον υπάρχουν συγκεκριµένων iBooks από τα χιλιάδες που πλέον υπάρχουν 

διαθέσιµα πρέπει κανείς να έχει µία εποπτική ίδια αντίληψη: διαθέσιµα πρέπει κανείς να έχει µία εποπτική ίδια αντίληψη: 

Δηλαδή να τα «διαβάσει». Είναι το περιεχόµενο, είναι η ποιότητα Δηλαδή να τα «διαβάσει». Είναι το περιεχόµενο, είναι η ποιότητα 

του κειµένου, αλλά κυρίως η χρήση widgets µε interactive του κειµένου, αλλά κυρίως η χρήση widgets µε interactive 

components που κάνουν τη διαφορά. components που κάνουν τη διαφορά. 

Ντίνος Κωνσταντινίδης, 
Διευθυντής Πληροφορικής 

της Janssen Φαρµακευτικής 
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INTERAMERICAN
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

Τ
ο έργο που βραβεύτηκε αφορούσε στον εκσυγχρονισµό 

του Underwriting Ζωής και Υγείας της Interamerican. Κύριο 

στοιχείο του έργου αποτέλεσε ένα ειδικό λογισµικό σύστηµα 

(Genius), το οποίο αγοράστηκε, χρησιµοποιήθηκε ως βάση, 

εξελίχθηκε και προσαρµόστηκε κατάλληλα, ώστε να εξυπηρετεί 

απολύτως τις σύγχρονες ανάγκες διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων 

και τη στρατηγική της Interamerican. Η διαδικασία Underwriting 

Ζωής & Υγείας έχει ως αντικείµενο την ανάλυση των δεδοµένων 

και των πληροφοριών (που αντλούνται µέσω της σχετικής αίτησης 

ασφάλισης) για τη κατάλληλη εκτίµηση της πιθανότητας να συµβεί 

ο ασφαλιστικός κίνδυνος και την ορθή επιλογή του (risk selection). 

Αντικείµενο του έργου ήταν η αυτοµατοποίηση των εκτιµήσεων 

ασφαλιστικών κινδύνων και η σύνδεση του λογισµικού µε την 

πλατφόρµα διαχείρισης εκδόσεων ασφαλιστηρίων της εταιρείας 

(“Integration of expert Uw in e-services”). Το όφελος από την 

υλοποίηση του έργου είναι η µεγάλη αύξηση νέων πελατών (µε 

βάση στοιχεία του αναθεωρηµένου BP 2013 για την AnyTime 

υπολογίζονται σε 50.000), η αύξηση των πωλήσεων προϊόντων 

Ζωής & Υγείας και η µείωση του άµεσου ή έµµεσου κόστους για 

προασφαλιστικές ιατρικές εξετάσεις. Το έργο καταφέρνει, επίσης, να 

ισχυροποιήσει την εταιρική θέση της Interamerican ως πρωτοπόρου 

και καινοτόµου στη µελέτη και αξιοποίηση του ασφαλιστικού ρίσκου, 

χρησιµοποιώντας τεχνολογικές εφαρµογές απαράµιλλης ποιότητας.

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 
BUSINESS INTELLIGENCE / 
ANALYTICS

Η
καινοτοµία πάντοτε αποτελούσε την κινητήριο δύναµη της 

Δ. Μασούτης.  Ο στόχος ήταν να δοθεί στα στελέχη της 

εταιρείας η δυνατότητα, όχι µόνο να αντιδρούν γρήγορα 

στις νέες συνθήκες της αγοράς, αλλά να δρουν και προληπτικά. Για 

να γίνει αυτό δυνατό θα έπρεπε η επιχειρηµατική πληροφόρηση 

να προσφέρεται γρήγορα και µε απλοϊκό τρόπο. Επιπλέον, η 

εταιρεία ήθελε να δώσει τη δυνατότητα στους τελικούς χρήστες 

να αλληλεπιδρούν µε την πληροφορία, ώστε να είναι εφικτή η 

σύνθεση και αξιολόγηση των πιο απλών, αλλά και των πιο σύνθετων 

επιχειρησιακών σεναρίων. Τέλος, θεωρήθηκε απολύτως απαραίτητο 

να δοθεί στους χρήστες η δυνατότητα της αποµακρυσµένης 

πρόσβασης στην πληροφορία, µε χρήση έξυπνων συσκευών. Για 

να επιτευχθούν όλοι οι παραπάνω στόχοι η εταιρεία κατέληξε στην 

DCW Software Hellas και στο QlikView, το οποίο χρησιµοποίησε ως 

πλατφόρµα ανάπτυξης των εφαρµογών του έργου που ονοµάστηκε 

MasInfo. Σήµερα το έργο βρίσκεται σε λειτουργία, αυξάνοντας 

την παραγωγικότητα των στελεχών, προσφέροντας τη δυνατότητα 

άµεσης εξέτασης σεναρίων, µε αποτέλεσµα την απόκτηση ενός 

σηµαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Σηµαντικό ρόλο για 

την επιτυχηµένη υλοποίηση των συστηµάτων επιχειρηµατικής 

ευφυΐας στη Διαµαντής Μασούτης Α.Ε. έπαιξε η ορθή και δοµηµένη 

προεργασία που έγινε, τη χρήση του κατάλληλου λογισµικού και 

hardware, όπως και η άρτια εκπαίδευση των ενδιαφεροµένων.

Ο Ιωάννης Βασαλάκης,  Chief Underwriter of Life & Health της Interamerican 
παραλαµβάνει το βραβείο από την Αγγελική Πολυµενάκου, Μέλος του ΗEAIS 
και καθηγήτρια του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ο Στέλιος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Ανάπτυξης Εφαρµογών της Δ. Μασούτης Α.Ε., 
παραλαµβάνει το βραβείο από τον καθηγητή Σωκράτη Κάτσικα.

Α ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



Α ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Business I.T. Excellence 

Awards
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INTERAMERICAN
VIRTUALIZATION

Σ
την προσπάθεια της να εκσυγχρονιστεί και να εξασφαλίσει 

υψηλό επίπεδο διαθεσιµότητας των συστηµάτων, υπηρεσιών 

και δεδοµένων της, πλήρη εκµετάλλευση των πόρων, καθώς 

και τη µείωση κόστους για την αγορά εξοπλισµού (hardware), η 

Interamerican προχώρησε στο virtualization σχεδόν όλων των 

συστηµάτων της. Ο σχεδιασµός και υλοποίηση της ενέργειας 

αυτής ξεκίνησε πριν τρία χρόνια, προχώρησε σταδιακά και 

ολοκληρώθηκε το 2012, έχοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έργου, την ξεκάθαρη υποστήριξη του Διοικητικού Συµβουλίου 

της εταιρείας και τη διάθεση των απαραίτητων πόρων. Το έργο 

virtualization βασίστηκε σε αυστηρά χρονοδιαγράµµατα, project 

plans µε milestones και αποτέλεσε σηµαντική εµπειρία για όλους 

τους εµπλεκόµενους. Τα οφέλη που έχει αποκοµίσει η εταιρεία από 

το ίδιο το virtualization είναι η αύξηση του χρόνου διαθεσιµότητας 

των συστηµάτων (uptime), η µείωση των φυσικών συστηµάτων µε 

αποτέλεσµα την ελάττωση του κόστους συντήρησης του υλικού, αποτέλεσµα την ελάττωση του κόστους συντήρησης του υλικού, 

η χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας καθώς και η µείωση η χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας καθώς και η µείωση 

των αναγκών σε κλιµατισµό, η δηµιουργία κεντρικοποιηµένου των αναγκών σε κλιµατισµό, η δηµιουργία κεντρικοποιηµένου 

ελεγχόµενου περιβάλλοντος µε real time παρακολούθηση ελεγχόµενου περιβάλλοντος µε real time παρακολούθηση 

των πόρων, η πολύ εύκολη µεταβολή, διαµοίραση των πόρων των πόρων, η πολύ εύκολη µεταβολή, διαµοίραση των πόρων 

και η µετακίνηση των συστηµάτων (hardware independent), η και η µετακίνηση των συστηµάτων (hardware independent), η 

ταχύτατη ανάκαµψη από δυσλειτουργία, η εύκολη δηµιουργία ταχύτατη ανάκαµψη από δυσλειτουργία, η εύκολη δηµιουργία 

«δοκιµαστικών» συστηµάτων και περιβάλλοντος για δοκιµές/«δοκιµαστικών» συστηµάτων και περιβάλλοντος για δοκιµές/

UATs/Patching, η ευκολία στην δηµιουργία πλήρες αντιγράφων UATs/Patching, η ευκολία στην δηµιουργία πλήρες αντιγράφων 

ασφαλείας που επαναφέρονται ταχύτατα κ.λπ.ασφαλείας που επαναφέρονται ταχύτατα κ.λπ.

Σηµαντικό πλεονέκτηµα που αξίζει να αναφερθεί ξεχωριστά είναι η Σηµαντικό πλεονέκτηµα που αξίζει να αναφερθεί ξεχωριστά είναι η 

οικολογική πλευρά του virtualization, καθώς µειώνονται σηµαντικά οικολογική πλευρά του virtualization, καθώς µειώνονται σηµαντικά 

ο αριθµός του υλικού, αλλά και η κατανάλωση ρεύµατος, τόσο για ο αριθµός του υλικού, αλλά και η κατανάλωση ρεύµατος, τόσο για 

τα µηχανήµατα όσο και για τα κλιµατιστικά.τα µηχανήµατα όσο και για τα κλιµατιστικά.

Ο Ξενοφών Λιαπάκης,Γενικός Διευθυντής Μηχανογράφησης (CIO) 
της INTERAMERICAN, παραλαµβάνει το βραβείο του από τον Κρικόρ 
Μαρουκιάν, µέλος του itSMF Hellas

Ο Ανδρέας Κρεµαστιώτης, CIO και Μαρία Τσόλτς, Head of IT User 
Security Administration της ING, παραλαµβάνουν το βραβείο τους από 
τον Κρικόρ Μαρουκιάν, µέλος του itSMF Hellas

ING ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΙΤ SECURITY

Τ
ο ForecastΤοYellow αποτελεί ένα στρατηγικό πρόγραµµα 

που έχει στόχο να αυξήσει στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τα 

επίπεδα ασφαλείας της πληροφορίας και των πληροφοριακών 

συστηµάτων της ING Ασφαλιστικής. Για την υλοποίησή του 

εφαρµόστηκε µια πολυδιάστατη προσέγγιση, µε πολλαπλούς 

στόχους κάλυψης κενών ασφαλείας σε επτά υποπεριοχές του IT 

κινδύνου. Στόχος ήταν η εστίαση στον πελάτη και η αναβάθµιση των 

ασφαλών υπηρεσιών προς αυτόν. Η υλοποίηση πραγµατοποιήθηκε 

µε βάση τρεις θεµατικούς άξονες και µεθοδολογίες προσέγγισης. 

Risk Mitigation Method, Web Security και Security Monitoring. Η 

πρόκληση που αντιµετωπίστηκε ήταν τα χρονοδιαγράµµατα και η 

γνώση. Ολο το έργο υλοποιήθηκε µέσα σε ένα έτος, µε πολύ αυστηρή 

παρακολούθηση παραδοτέων. Το προσωπικό της Διεύθυνσης 

Πληροφορικής ανταποκρίθηκε στην πρόκληση µε εκπαίδευση 

και προσήλωση στο στόχο, καθώς απαιτούνταν υψηλή κατάρτιση 

σε ειδικευµένους τοµείς. Κατά τη διάρκεια της µεθοδευµένης 

ανάλυσης καταγράφηκαν οι απειλές και αποκαλύφθηκαν όλες οι 

ευπάθειες και τα αδύνατα σηµεία των πληροφοριακών συστηµάτων. 

Η καινοτοµία του ότι για πρώτη φορά έγινε στην επιχείρηση 

ολοκληρωτική διαχείριση του IT Security έφερε εντυπωσιακά 

οφέλη στον οργανισµό θωρακίζοντας τοµείς του IT όπως είναι τα 

change management, sourcing, external connections, security 

monitoring, user access, datacenter facilities, patch management, 

vulnerability scanning και malicious code. Τέλος, η υλοποίηση του 

έργου πραγµατοποιήθηκε µέσω της άψογης συνεργασίας που είχε η 

Διεύθυνση Πληροφορικής µε τα business τµήµατα της εταιρίας και το 

τµήµα Operational Risk Management, καθώς και τη Διοίκηση της ING 

που υποστήριξε έµπρακτα το έργο.
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ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IT SECURITY

Χρίστος Τόπακας, Chief Security Officer, Group IT Security & 
Control του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.
DATA CENTER & GREEN IT ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Ιωάννης Ντίνας, Επικεφαλής Τοµέα Λειτουργίας Συστηµάτων 
Πληροφορικής του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας.

H
Τράπεζα Πειραιώς βραβεύτηκε για το έργο 

συµµόρφωσής της µε βάση τα πρότυπα του PCI DSS 

(Payment Card Industry Data Security Standard), 

αποτελώντας το µοναδικό πιστωτικό ίδρυµα στην Ελλάδα και 

στην ευρύτερη περιοχή που έχει πάρει µια τέτοια πιστοποίηση για 

τη διαχείριση δεδοµένων πιστωτικών καρτών. 

Η πιστοποίηση PCI DSS είναι από τις απαιτητικότερες 

πιστοποιήσεις. Συγκεκριµένα, οι απαιτήσεις της υπερκαλύπτουν 

τις αντίστοιχες άλλων πιστοποιήσεων (όπως SOX, κ.λπ.), 

δίνοντας τη δυνατότητα στην τράπεζα να πιστοποιηθεί εύκολα για 

οτιδήποτε στο µέλλον - αν αυτό χρειαστεί. Για την υλοποίηση του 

έργου απαιτήθηκε η κάλυψη δώδεκα ενοτήτων και η πλήρης 

συµµόρφωση µε 270 ξεχωριστά σηµεία ελέγχου. Υπάρχει, 

επίσης, επανέλεγχος σε ετήσια βάση για την ανανέωση της 

πιστοποίησης. 

Οι, δε, προκλήσεις του έργου ήταν τέτοιες, που η υλοποίηση 

από µόνη της αποτέλεσε µια καινοτοµία. Η συµµόρφωση µε τις 

απαιτήσεις της πιστοποίησης οδήγησαν στην υλοποίηση νέων 

ασφαλέστερων υποδοµών, δίνοντας στην τράπεζα ένα σηµαντικό 

τεχνολογικό προβάδισµα. Θα πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί ότι 

τα πρότυπα του PCI βελτιώνονται και ενισχύονται συνεχώς, µε 

αποτέλεσµα τα επίπεδα ασφαλείας της τράπεζας να διατηρούνται 

σε υψηλά επίπεδα. 

Η επιτυχής υλοποίηση ενός τέτοιου έργου βοήθησε την τράπεζα 

στην τεχνολογική αναβάθµιση των υποδοµών, αλλά και των 

εφαρµογών που διαχειρίζονται και αποθηκεύουν τα ευαίσθητα 

δεδοµένα των πιστωτικών καρτών

Η
επέκταση των δραστηριοτήτων της Εθνικής Τράπεζας 

σε χώρες του εξωτερικού και η αύξηση των τραπεζικών 

συναλλαγών εντός Ελλάδος δηµιούργησε νέες 

ανάγκες σε εξοπλισµό και επικοινωνίες. Αυτό οδήγησε στην 

απόφαση της συγκέντρωσης των υποδοµών και λειτουργιών 

Πληροφορικής στο Athens Data Center (ADC), το οποίο από 

µόνο του αποτελεί µία τεχνολογική πρόκληση µεγάλης 

κλίµακας. Κατά την υλοποίηση του έργου ιδιαίτερα απαιτητικό 

ήταν το στάδιο της µετάπτωσης. Η δυσκολία του εγχειρήµατος 

γίνεται εµφανής αν σκεφθεί κανείς ότι το ζητούµενο ήταν η 

µεταφορά όλων των µηχανογραφικών λειτουργιών µε την 

τράπεζα σε πλήρη λειτουργία και µε zero down time. Το σχέδιο 

µετάπτωσης στηρίχθηκε στην τριγωνική λειτουργία του παλαιού 

µε το νέο και το DR Site. Τα οφέλη από τη λειτουργία του νέου 

µηχανογραφικού κέντρου είναι τόσο οικονοµικά, κυρίως από τη 

µείωση κόστους που επιτεύχθηκε λόγω οικονοµιών κλίµακας, 

όσο και ποιοτικά, λόγω της αναβάθµισης των µηχανογραφικών 

υπηρεσιών που µεταφέρονται σε αυτό. Για τη δηµιουργία ενός 

µηχανογραφικού κέντρου µε βάση το πρότυπο Tier 4 - ΤΙΑ942 

προαπαιτείται η δηµιουργία ενός κτιριακού συγκροτήµατος, 

το οποίο είναι σχεδιασµένο από την αρχή µε αυστηρές 

προδιαγραφές και απαιτήσεις, που εκτείνονται σε όλα τα 

επίπεδα, από εκείνο του αρχιτεκτονικού σχεδίου µέχρι τα υλικά 

κατασκευής. Η διαθεσιµότητα των υπηρεσιών που παρέχονται 

υπόκειται σε Service και Operation Level Agreements και είναι 

υψηλότατη, ξεπερνώντας το 99,999% σε πολλές περιπτώσεις. 
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Aπό αριστερά: Αρης Δίβαρης, Επικεφαλής της Οµάδας Συντονισµού Μονάδων 
Πληροφορικής Οµίλου Eθνικής Τράπεζας, Χαράλαµπος Ερµείδης,Ανώτερος 
Διευθυντής SAP και T24, Competence CENTERS της εταιρείας EΘΝΟDATA και 
Νίκος Φαλδαµής, Πρόεδρος της HEPIS

INTERAMERICAN
OUTSOURCING / MANAGED SERVICES

Σ
τοχεύοντας στη µείωση του λειτουργικού κόστους, αλλά 

και στον εκσυγχρονισµό της, εξασφαλίζοντας ένα υψηλό 

επίπεδο υπηρεσιών, η Interamerican προχώρησε στην 

ανάθεση υπηρεσιών, εργασιών και εξοπλισµού - εκτυπωτικά, 

διαχείριση και συντήρηση των µηχανογραφικών συστηµάτων 

(servers), µηχανογραφικές υπηρεσίες (όπως αντίγραφα 

ασφαλείας), παρακολούθηση συστηµάτων, disaster recovery 

κ.λπ. - σε εξωτερικές εταιρείες. 

Αυτή τη στιγµή πάνω από 220 εικονικοί servers και τα δίκτυα της 

εταιρείας έχουν γίνει outsourcing, όπως και η συντήρηση και 

παρακολούθηση των πάνω από 170 εκτυπωτών της εταιρείας, 

διαµοιρασµένων σε περισσότερα από 30 σηµεία σε όλη την 

Ελλάδα.  Ο σχεδιασµός και υλοποίηση αυτής της προσπάθειας 

ξεκίνησε πριν πέντε χρόνια, ενώ σήµερα το outsourcing έχει 

ενσωµατωθεί πλήρως στη λειτουργία της εταιρείας, µε τους 

συνεργάτες να αντιµετωπίζονται ως «συνάδελφοι». Λαµβάνοντας 

υπόψη την υψηλή διαθεσιµότητα των υπηρεσιών, την άµεση 

ανταπόκριση σε αλλαγές, την ταχύτητα και αξιοπιστία, και την 

ουσιαστική µείωση λειτουργικών εξόδων, το όλο εγχείρηµα 

θεωρείται πλήρως επιτυχηµένο. Σε αυτό συνέβαλε η σωστή 

προετοιµασία, αλλά και η σωστή επιλογή των υπηρεσιών 

(«ώριµες» και δοκιµασµένες επί πολλά έτη στην αγορά). Τα 

οφέλη που έχει αποκοµίσει η εταιρεία από το outsourcing είναι 

η διατήρηση των υπαρχόντων πόρων παρά την τεράστια αύξηση 

των συστηµάτων τα τελευταία χρόνια, η σηµαντική µείωση των 

λειτουργικών εξόδων και η ενασχόληση του προσωπικού µε 

ουσιαστικότερες και αποδοτικότερες εργασίες, λαµβάνοντας 

παράλληλα σηµαντική τεχνογνωσία από εξειδικευµένους στο 

χώρο συνεργάτες.

Κωνσταντίνο Μουσίνιο, Γενικός Διευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών (CFO) 
της Interamerican

Α ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Σ
τόχος του προγράµµατος NBG Model Bank είναι η παροχή 

τραπεζικών υπηρεσιών από τις θυγατρικές τράπεζες 

του εξωτερικού µε τη χρήση ενός κοινού λειτουργικού 

µοντέλου που επιτρέπει τον κεντρικό σχεδιασµό, συντονισµό 

και εποπτεία σε επίπεδο οµίλου. Το πρόγραµµα υποστηρίζεται 

από το κεντρικό τραπεζικό σύστηµα και τις περιφερειακές 

εφαρµογές που είναι απαραίτητες για την λειτουργία των 

τραπεζών και καλύπτουν περιοχές όπως είναι τα CRM, Loan 

Origination, Accounting, Data warehouse, HR και Anti-Money 

Laundering. Παράλληλα, για να επιτευχθούν οικονοµίες 

κλίµακας, τόσο σε θέµατα υποδοµών όσο και παρεχόµενων 

υπηρεσιών, αποφασίστηκε µια κεντροποιηµένη προσέγγιση. Η 

αρχιτεκτονική αυτή υλοποιήθηκε για όλες τις θυγατρικές µε τη 

χρήση ενός κοινού Data Center στην Αθήνα που εξασφαλίζει 

την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, µε παράλληλη την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, µε παράλληλη 

µείωση του κόστους, καθώς και τη δηµιουργία εξειδικευµένων µείωση του κόστους, καθώς και τη δηµιουργία εξειδικευµένων 

Group Competency Centers που αναλαµβάνουν την Group Competency Centers που αναλαµβάνουν την 

υποστήριξη. Επιπλέον, στην οµαλή µετάβαση κάθε τράπεζας υποστήριξη. Επιπλέον, στην οµαλή µετάβαση κάθε τράπεζας 

στην τελική λύση συνέβαλε η προετοιµασία και η εκτέλεση στην τελική λύση συνέβαλε η προετοιµασία και η εκτέλεση 

περισσότερων από 3.000 αναλυτικών test scenarios και περισσότερων από 3.000 αναλυτικών test scenarios και 

δοκιµαστικών µεταπτώσεων που εξασφάλισαν την ορθή και δοκιµαστικών µεταπτώσεων που εξασφάλισαν την ορθή και 

έγκαιρη µετάβαση στην τελική λύση. Με την ολοκλήρωση του έγκαιρη µετάβαση στην τελική λύση. Με την ολοκλήρωση του 

προγράµµατος, η Εθνική Τράπεζα απέκτησε τη δυνατότητα να προγράµµατος, η Εθνική Τράπεζα απέκτησε τη δυνατότητα να 

παρέχει κεντροποιηµένες υπηρεσίες Πληροφορικής σε όλες παρέχει κεντροποιηµένες υπηρεσίες Πληροφορικής σε όλες 

τις θυγατρικές της. Με τη δηµιουργία των Competency Centers, τις θυγατρικές της. Με τη δηµιουργία των Competency Centers, 

ελαχιστοποιήθηκε η εξάρτηση από εξωτερικούς προµηθευτές, ελαχιστοποιήθηκε η εξάρτηση από εξωτερικούς προµηθευτές, 

αυξήθηκε σηµαντικά η τεχνογνωσία των στελεχών της, ενώ αυξήθηκε σηµαντικά η τεχνογνωσία των στελεχών της, ενώ 

παράλληλα µειώθηκε κατά 70% το κόστος υποστήριξης. παράλληλα µειώθηκε κατά 70% το κόστος υποστήριξης. 
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ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 
ERGASIAS 
IT SERVICE MANAGEMENT

Μ
ετά από τρία απαιτητικά χρόνια µετασχηµατισµού της 

Πληροφορικής του Οργανισµού και προσαρµογής του 

στο πλαίσιο των αρχών του IT Service Management, 

η Διεύθυνση Πληροφορικής απέκτησε την πιστοποίηση 

κατά το πρότυπο ISO 20000 του συνόλου των λειτουργιών 

και υπηρεσιών Πληροφορικής του Οµίλου. Το εύρος της 

πιστοποίησης, δηλαδή όλες οι υπηρεσίες που παρέχει το 

Group IT στις επιχειρηµατικές µονάδες στην Ελλάδα, κάνει 

το εγχείρηµα µοναδικό για τα ελληνικά δεδοµένα, αλλά και 

ιδιαίτερα αξιοσηµείωτο σε παγκόσµιο επίπεδο. Τα οφέλη της 

εφαρµογής του συστήµατος ΙΤ Service Management είναι ήδη 

ορατά στον οργανισµό και ειδικότερα η πιστοποίηση κατά το 

πρότυπο ISO 20000 τα ενισχύει σηµαντικά: ευθυγράµµιση των 

ΙΤ υπηρεσιών µε τον επιχειρηµατικό σχεδιασµό, τυποποίηση 

του πλαισίου εργασίας, δηµιουργία κουλτούρας παροχής 

ποιοτικών υπηρεσιών, διαφάνεια στη µέτρηση και τιµολόγηση 

των παρεχόµενων υπηρεσιών, µείωση των περιστατικών µη 

διαθεσιµότητας υπηρεσιών, έµφαση στη συνεχή βελτίωση 

υπηρεσιών κ.λπ. 

Το σύνθετο περιβάλλον, στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν 

οι τραπεζικοί οργανισµοί στην Ελλάδα, επιφέρει µεγάλη πίεση 

και προκλήσεις στις Διευθύνσεις Πληροφορικής, οι οποίες 

πρέπει να καταφέρουν να αντεπεξέλθουν στις αιφνίδιες αλλαγές 

και έκτακτες απαιτήσεις, διατηρώντας την υποστήριξη του 

γρήγορου επιχειρηµατικού time-to-market, µε το ελάχιστο 

δυνατό κόστος, υψηλή ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών 

και λειτουργικό κίνδυνο στο βέλτιστο επίπεδο. Σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον, η φιλοσοφία του ΙΤ Service Management και πολύ 

δε περισσότερο η πιστοποίηση βάσει του προτύπου ISO 20000, 

οριοθετεί ένα πλαίσιο λειτουργίας που βοηθά σηµαντικά στην 

αντιµετώπιση των παραπάνω προκλήσεων. 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE 

Αλέξανδρος Παραγιός, Βοηθός 
Γενικός Διευθυντής της Eurobank, 
Αναπληρωτής Group CIO 

Ο Μιχάλης Μαυροφοράκης, Επικεφαλής Τοµέα Διακυβέρνησης 
Πληροφορικής Οµίλου Εθνικής Τράπεζας, παραλαµβάνει το βραβείο 
του από τον Γιώργο Ράικο, Γραµµατέα του ΔΣ του ISACA Athens Chapter

H
Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Εθνικής 

Τράπεζας και του οµίλου υιοθέτησε ένα νέο «Μοντέλο 

Διακυβέρνησης Πληροφορικής». Αυτό το µοντέλο 

οδήγησε στο µετασχηµατισµό της Πληροφορικής σε µονάδα 

προσανατολισµένη στην παροχή υπηρεσιών (service-oriented), 

ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη σύνθετων εργασιών, 

η ταχεία προσαρµογή σε κανονιστικές απαιτήσεις και η 

επίτευξη οικονοµιών κλίµακας. Επίσης, η Γενική Διεύθυνση 

Πληροφορικής προέβη σε µια νέα οργανωτική δοµή, που 

περιλάµβανε τη δηµιουργία του Τοµέα Διακυβέρνησης 

Πληροφορικής. Ο νέος Τοµέας - υπεύθυνος για την αρχιτεκτονική 

και τα πρότυπα της Πληροφορικής, τη διαχείριση υπηρεσιών 

και την ασφάλεια των πληροφοριακών αγαθών, µεταξύ των 

άλλων δράσεων και αρµοδιοτήτων - ανέπτυξε τέσσερα Πλαίσια 

Διαχείρισης και Λειτουργίας ) ITSM, ISMS, PMLC και SDLC), τα 

οποία βασίστηκαν σε διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές. 

Για την υλοποίηση τους αναπτύχθηκαν πολιτικές, κανονισµοί, 

διαδικασίες και µηχανογραφικά συστήµατα, δηµιουργώντας 

ένα νέο µοντέλο λειτουργίας που, µε την έγκαιρη εµπλοκή 

και εκπαίδευση του προσωπικού, διαµόρφωσε µια νέα, 

αποτελεσµατική προσέγγιση, επικεντρωµένη στην παροχή 

υπηρεσιών Πληροφορικής. Τα βασικά οφέλη που προκύπτουν 

από την υιοθέτηση του Μοντέλου Διακυβέρνησης Πληροφορικής 

και της εφαρµογής των επιµέρους Πλαισίων Διαχείρισης και 

Λειτουργίας είναι η µείωση του κόστους λειτουργίας, η βελτίωση 

της ποιότητας παροχής υπηρεσιών Πληροφορικής, η ενίσχυση 

της ασφάλειας των πληροφοριακών αγαθών, η βελτίωση της 

διαχείρισης των πληροφοριακών πόρων και αγαθών, η µείωση 

των κινδύνων που σχετίζονται µε την ανάπτυξη και λειτουργία των 

πληροφοριακών συστηµάτων και η κανονιστική συµµόρφωση µε 

τις απαιτήσεις των ελληνικών και διεθνών εποπτικών αρχών.

Α ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
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ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
BUSINESS CONTINUITY

Τ
ο ολοκληρωµένο πλαίσιο-σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας 

(business continuity plan) της Alpha Bank βασίζεται 

στην εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών και διασφαλίζει στο 

µέγιστο δυνατό βαθµό τη συνέχεια των εργασιών. Εχει πάρει, 

δε, την πιστοποίηση BS25999 από την TÜV Austria Hellas, 

ενώ στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών η 

τράπεζα έχει προγραµµατίσει για φέτος τη µετάβαση στο πρότυπο 

ISO22301:2012. Τα οφέλη που απορρέουν από την πιστοποίηση 

είναι πολλά: διασφαλίζεται ότι η µεθοδολογία και οι διαδικασίες που 

ακολουθούνται είναι σε πλήρη συµµόρφωση µε τα διεθνή πρότυπα 

και τις βέλτιστες πρακτικές, επιτυγχάνεται η διαρκής ενηµέρωση και 

αναπροσαρµογή των σχετικών διαδικασιών καθότι παραµένουν σε 

πλήρη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των προτύπων, αναγνωρίζεται 

εµµέσως η τήρηση του κανονιστικού πλαισίου κατά τους σχετικούς 

ελέγχους από εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές σε Ελλάδα 

και εξωτερικό, ενώ οι πελάτες και κρίσιµοι συνεργάτες της 

τράπεζας νιώθουν την ασφάλεια της συνεχής παροχής υπηρεσιών. 

Η Διεύθυνση Οργανώσεως της τράπεζας, ανέλαβε την ευθύνη 

αναπτυξης, συντήρησης, δοκιµών καθώς και συνεχούς βελτίωσης 

του Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας σε επίπεδο οµίλου σε 

συνεργασία µε τις επιχειρησιακές µονάδες της τράπεζας και των 

εταιρειών του οµίλου. Ειδικότερα στη Διεύθυνση συστήθηκε 

Γραφείο Επιχειρησιακής Συνέχειας Οµίλου το οποίο στελεχώθηκε µε 

λειτουργούς που συµµετείχαν στην οµάδα εργου.

Τέλος, το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας «δοκιµάσθηκε» 

το Φεβρουάριο του 2012 σε πραγµατικές συνθήκες, µετά από 

εκτεταµένες ζηµίες που προκλήθηκαν από πυρκαγιά-εµπρησµό, 

οπότε ενεργοποιήθηκε µε επιτυχία και 241 θέσεις εργασίας 

κατέστησαν λειτουργικές εντός 48 ωρών.

Στέλιος Αρώνης, 
Υπεύθυνος Γραφείου 
Επιχειρησιακής 
Συνέχειας Οµίλου 
Alpha Bank

INTERAMERICAN
IT SERVICE MANAGEMENT

Γ
ια να εξυπηρετήσει το πλήθος, την ποικιλότητα και 

πολυπλοκότητα των αιτηµάτων που υποβάλλονταν 

στη Διεύθυνση Πληροφορικής από τους χρήστες-

υπαλλήλους, η Interamerican ανάπτυξε ένα σύστηµα ITSM (IT 

Service Management) µε βάση το Remedy. Οι δυνατότητες για 

ψηφιακή έγκριση ενός αιτήµατος (workflow based approvals), 

η κατηγοριοποίηση των αιτηµάτων ανάλογα τη φύση τους 

(incident η change), o ορισµός συγκεκριµένων διαδικασιών ανά 

κατηγορία αιτηµάτων, οι µηχανισµοί αναφορών σχετικά µε τους 

χρόνους ενασχόλησης σε κάθε αίτηµα, άνοιξαν νέους ορίζοντες 

στον ευρύτερο τοµέα του ITSM για την Interamerican. 

Ετσι, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα σύστηµα ηλεκτρονικής 

έγκρισης των αιτηµάτων, είτε αυτή (η έγκριση) γίνεται σε 

επίπεδο «business» (από προϊσταµένους των αιτούντων), είτε 

σε επίπεδο «technical» (από προϊσταµένους της Διεύθυνσης 

Πληροφορικής). Το αποτέλεσµα ήταν η δηµιουργία ενός 

σύγχρονου συστήµατος ITSM, το οποίο εξυπηρετεί πάνω από σύγχρονου συστήµατος ITSM, το οποίο εξυπηρετεί πάνω από 

2.000 χρήστες, µε 95% βαθµό ικανοποιήσης στις αναφο ρές 2.000 χρήστες, µε 95% βαθµό ικανοποιήσης στις αναφο ρές 

συµβάντων. συµβάντων. 

Ως εκ τούτου η Interamerican σήµερα προσφέρει ένα σύστηµα Ως εκ τούτου η Interamerican σήµερα προσφέρει ένα σύστηµα 

ITSM, το οποίο είναι «κοµµένο και ραµµένο» στις ανάγκες της, ITSM, το οποίο είναι «κοµµένο και ραµµένο» στις ανάγκες της, 

συντηρείται (κατά κύριο λόγο) από τους «ανθρώπους της» συντηρείται (κατά κύριο λόγο) από τους «ανθρώπους της» 

και µπορεί να αντεπεξέλθει σε κάθε παρούσα ή µελλοντική και µπορεί να αντεπεξέλθει σε κάθε παρούσα ή µελλοντική 

απαίτηση. Τέλος, η υλοποίησή του έχει βοηθήσει στη απαίτηση. Τέλος, η υλοποίησή του έχει βοηθήσει στη 

συµµόρφωση µε τους ελεγκτικούς µηχανισµούς.συµµόρφωση µε τους ελεγκτικούς µηχανισµούς.

Ο Ιωάννης Καντώρος (αριστερά), Γενικός Διευθυντής 
Πωλήσεων & Marketing (CCO) της Interamerican 
παραλαµβάνει το βραβείο του από τον Γιώργο Ράικο, 
Γραµµατέα ΔΣ του ISACA Athens Chapter.

Α ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
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KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ. 
BUSINESS IMPROVEMENT

Η
KPMG Ελλάδος αναζητούσε µία λύση για να 

αυτοµατοποιήσει την κατάρτιση του οικονοµικού 

προϋπολογισµού, την παρακολούθηση των κυλιόµενων 

προβλέψεων, την εξαγωγή των οικονοµικών αποτελεσµάτων 

και την παραγωγή χρηµατο-οικονοµικών αναλύσεων για την 

ενηµέρωση Γι΄αυτό το λόγο η KPMG αποφάσισε να υλοποιήσει το 

σύστηµα Tagetik και να αντικαταστήσει τα εν λόγω υποστηρικτικά 

συστήµατα, ώστε να αυτοµατοποιήσει πλήρως τις παραπάνω 

οικονοµικές διαδικασίες. Ετσι, αναπτύχθηκε µία ολοκληρωµένη 

λύση για τη συλλογή και επεξεργασία των πραγµατικών 

δεδοµένων και των προβλέψεων ανά έργο και οµάδα της KPMG. 

Με τη ίδια διαδικασία, οι αναφορές προόδου της εταιρείας 

παράγονται µε διαφάνεια, χωρίς επιπλέον προσπάθεια ή κόστος, 

βασισµένες στην ενιαία οργανωτική δοµή, ιεραρχία λογαριασµών 

και κατηγοριοποίηση υπηρεσιών που συντηρούνται στο σύστηµα 

Tagetik. Η συνολική διαδικασία είναι πολύ πιο αποτελεσµατική, 

εύχρηστη και κατανοητή. Με την αυτοµατοποίηση της εισαγωγής 

δεδοµένων από τα πηγαία συστήµατα, ο χρήστης έχει πρόσβαση 

στο δικό του περιβάλλον διαχείρισης µέσα από το οποίο µπορεί 

να αξιολογήσει αποτελεσµατικά και να διαχειριστεί τα οικονοµικά 

µεγέθη και αναλύσεις που του/της αντιστοιχούν για να σχεδιάσει τις 

ανάγκες σε πόρους και δυναµικό που χρειάζεται. Χρησιµοποιώντας 

το Tagetik, η KPMG κατάφερε να ενσωµατώσει σε µία ενιαία 

και συγκεντρωτική διαδικασία την αποτίµηση των τρεχουσών 

εργασιών, τον αυτόµατο υπολογισµό κατά τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα (IFRS), την ανάλυση κερδοφορίας και την παραγωγή 

αναφορών ανά τµήµα, υπηρεσία, πελάτη και έργο.  

HELLENIC PETROLEUM 
GROUP BY CUBEIQ LTD
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT / 
BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

Η
CubeIQ έχει αναπτύξει την οικογένεια εφαρµογών 

CashPartner, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί σε πρατήρια 

καυσίµων της Jugopetrol (ΕΚΟ-ΕΛΠΕ) στο Μαυροβούνιο. 

Στόχος αυτής της εγκατάστασης είναι η αυτοµατοποιηµένη διαχείριση 

των εισπράξεων σε µετρητά, στο χώρο του πρατήριου, η µείωση του 

κόστους διαχείρισης και η ασφαλής διαφύλαξή τους. Η απλότητα 

στη χρήση του συστήµατος, σε συνδυασµό µε την απόλυτη έλλειψη 

λαθών και την ταχύτητα διεκπεραίωσης έχουν συµβάλλει στην 

πλήρη αποδοχή του CashPartner από όλους τους εµπλεκόµενους. 

Μέσω της εφαρµογής CashPartner και των έξυπνων 

χρηµατοκιβωτίων, ο κάθε χειριστής αντλίας «καταθέτει» σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της βάρδιας του τα µετρητά, τα 

οποία έχει εισπράξει από την πώληση καυσίµων. Τα χαρτονοµίσµατα 

αυτά ελέγχονται από το έξυπνο χρηµατοκιβώτιο, ενώ παράλληλα 

κάθε συναλλαγή καταγράφεται ηλεκτρονικά και καταχωρείται σε 

σχεδόν πραγµατικό χρόνο στη κεντρική βάση δεδοµένων. Επιπλέον 

της «νοητικής» υπεροχής των έξυπνων-χρηµατοκιβωτίων έναντι 

των απλών, ιδιαίτερα σηµαντικό για την ενίσχυση της φυσικής 

ασφάλειας είναι ο τρόπος τοποθέτησης των χρηµάτων στο εσωτερικό 

τους, αφού η πρόσβαση είναι δυνατή µόνο στους εκπαιδευµένους 

εκπροσώπους της εταιρείας χρηµαταποστολών. Για την υλοποίηση 

του έργου αποµακρυσµένης κατάθεσης µετρητών στα πρατήρια 

βενζίνης της Jugopetrol, συνεργάστηκαν από την πλευρά του 

εµπόρου η Οικονοµική Διεύθυνση και η Διεύθυνση Πληροφορικής, 

ενώ από την πλευρά της CubeIQ το τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης.

Από αριστερά: Παπαδέδες Ανδρέας Managing Director της CubeIQ, Δάνας 
Αναστάσιος, Διευθυντής Πληροφορικής Οµίλου, Ελληνικά Πετρέλαια και 
Νίκος Χριστοδούλου, Πρόεδρος ΔΣ του ΕΙΠ της ΕΕΔΕ 

Νίκος Δηµάκος, Γενικός Διευθυντής της KPMG και Επικεφαλής στο τµήµα ΙΤ 
Management Consulting 

Α ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΙΤ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ
RE-ENGINEERING

Σ
την προσπάθεια της να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική 

και να διαφοροποιηθεί από τους άλλους οργανισµούς, 

η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου δηµιούργησε τρεις 

υπηρεσίες, βασισµένες στην τεχνολογία: την υπηρεσία 

πραγµατοποίησης συναλλαγών εξ αποστάσεως µε την 

παράλληλη χορήγηση µιας κάρτας lobby, τη βελτίωση της 

εσωτερικής λειτουργίας του οργανισµού µε την αρωγή της 

τεχνολογίας και την ανάπτυξη ενός συνεταιριστικού e-shop, το 

οποίο παρέχει δυνατότητα στους πελάτες–µέλη του οργανισµού 

που δεν έχουν τη οικονοµική και τεχνική δυνατότητα να 

υποστηρίξουν ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, να προωθήσουν 

µέσα από αυτή την υπηρεσία τα προϊόντα τους, σε Ελλάδα και 

εξωτερικό. 

Επειδή το έργο αναπτύχθηκε µε ίδιους πόρους (από το 

προσωπικό της Πληροφορικής της τράπεζας) και κάνοντας χρήση προσωπικό της Πληροφορικής της τράπεζας) και κάνοντας χρήση 

υπάρχοντος εξοπλισµού, το κόστος υλοποίησης ήταν µηδαµινό, υπάρχοντος εξοπλισµού, το κόστος υλοποίησης ήταν µηδαµινό, 

πέραν των ανθρωποωρών εργασίας του προσωπικού. Για το έργο πέραν των ανθρωποωρών εργασίας του προσωπικού. Για το έργο 

δεν απαιτήθηκε η συνεργασία µε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη. δεν απαιτήθηκε η συνεργασία µε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη. 

Στα πλάνα επέκτασης της υπηρεσίας είναι η προσθήκη συνεχώς Στα πλάνα επέκτασης της υπηρεσίας είναι η προσθήκη συνεχώς 

νέων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, σε όποια πόλη της Ηπείρου νέων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, σε όποια πόλη της Ηπείρου 

έχει παρουσία η Τράπεζα. Επίσης, στόχος είναι η επέκταση και σε έχει παρουσία η Τράπεζα. Επίσης, στόχος είναι η επέκταση και σε 

όµορες πόλεις όπου δεν υπάρχει άλλη συνεταιριστική τράπεζα. όµορες πόλεις όπου δεν υπάρχει άλλη συνεταιριστική τράπεζα. 

Τα οφέλη που προσδοκά η τράπεζα είναι ο διπλασιασµός Τα οφέλη που προσδοκά η τράπεζα είναι ο διπλασιασµός 

των χρηστών της υπηρεσίας µέσα στο επόµενο εξάµηνο, των χρηστών της υπηρεσίας µέσα στο επόµενο εξάµηνο, 

χωρίς καµία διαφηµιστική προβολή. Επίσης, αυξήθηκαν σε χωρίς καµία διαφηµιστική προβολή. Επίσης, αυξήθηκαν σε 

σηµαντικό βαθµό οι υπηρεσίες και συναλλαγές που µπορούν σηµαντικό βαθµό οι υπηρεσίες και συναλλαγές που µπορούν 

να πραγµατοποιήσουν οι πελάτες µέσα από την ηλεκτρονική να πραγµατοποιήσουν οι πελάτες µέσα από την ηλεκτρονική 

τραπεζική, ενώ προσελκύθηκαν και βοηθήθηκαν πελάτες σε τραπεζική, ενώ προσελκύθηκαν και βοηθήθηκαν πελάτες σε 

δυσπρόσιτες και ορεινές περιοχές της χώρας. δυσπρόσιτες και ορεινές περιοχές της χώρας. 

 Γιάννης Τσαβδαρίδης, 
Διευθυντής Πληροφορικής & 
Οργάνωσης Συνεταιριστικής 
Τράπεζας Ηπείρου
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INTERAMERICAN
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΜΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

H
Interamerican, συνεχίζοντας την πορεία της προς την 

επιχειρησιακή αριστεία και την όσο το δυνατόν καλύτερη 

ευθυγράµµιση µεταξύ οράµατος - επιχειρησιακής 

στρατηγικής και προγραµµατισµού έργων/ενεργειών, ανέπτυξε 

και εφαρµόζει µε επιτυχία ένα ενοποιηµένο πλαίσιο αρχών και 

κανόνων για τη διακυβέρνηση σχεδιασµού του επιχειρησιακού 

προγραµµατισµού (Integrated Strategy Governance Framework 

- ISGF). Το εν λόγω πλαίσιο έρχεται να καλύψει µε τρόπο 

οργανωµένο και διαφανή τη µετουσίωση του οράµατος και της 

στρατηγικής της εταιρείας σε συγκεκριµένα έργα, επιτυγχάνοντας 

καλύτερη στοχοθεσία, ευθυγράµµιση µε την εταιρική στρατηγική 

και τη στρατηγική του µετόχου (Achmea) και στοχευµένη εστίαση 

των εταιρικών πόρων. 

Η Interamerican προέβη στη δηµιουργία του Program 

Management Office (PMO), µετεξέλιξη του IT Project Office, το 

οποίο αποτελεί τον µηχανισµό που διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο 

έργων της εταιρείας, διασφαλίζοντας την ευθυγράµµιση αυτών 

µε το εκάστοτε επιχειρηµατικό πλάνο. Το PMO αποτελεί τον 

συνδετικό κρίκο και κοινό σηµείο επικοινωνίας µεταξύ όλων 

των δοµών της εταιρείας.  Εντοπίζει τα πιθανά ρίσκα κατά την 

πορεία εκτέλεσης των έργων και φροντίζει για τη δροµολόγηση 

προληπτικών ενεργειών µείωσης αυτών. Το Ενοποιηµένο Πλαίσιο 

Διακυβέρνησης Σχεδιασµού του Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού 

επιτρέπει στην Interamerican, για όλα τα έργα \ δράσεις που 

υλοποιεί η εταιρεία, να υπάρχει κοινή αντίληψη µεταξύ όλων των 

εµπλεκοµένων. Η διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα αποτελεί βασική 

αρχή, η οποία κτίζει ενδοεταιρικά κλίµα εµπιστοσύνης, ενώ 

παράλληλα επιτυγχάνεται ο βέλτιστος συντονισµός των ενεργειών 

και η στοχευµένη διαχείριση των πόρων. 

Ο Γιώργος Μαυρέλης, Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών 
(COO) της Interamerican, παραλαµβάνει το βραβείο του από τον Νίκο 
Χριστοδούλου, Πρόεδρο ΔΣ του ΕΙΠ της ΕΕΔΕ.

Α ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΙΤ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ



SINGULARLOGIC
ICT ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Τ
ο Orbi είναι η µοναδική ελληνική online υπηρεσία για 

τον ελεύθερο επαγγελµατία µε τα απαραίτητα εργαλεία 

για να διαχειρίζεται τη δουλειά του, οικονοµικά και 

αποτελεσµατικά. Το Orbi της SingularLogic, σηµατοδοτεί 

δυναµικά τη µετάβαση της εταιρείας στη νέα τάξη πραγµάτων. 

Ταυτόχρονα, σήµανε και την είσοδό της σε νέα τµήµατα 

της αγοράς, όπως αυτό των ελεύθερων επαγγελµατιών, 

επεκτείνοντας το υπάρχον επιχειρηµατικό της µοντέλο. 

Το Orbi υλοποιήθηκε απ’ την οµάδα Cloud Division της 

SingularLogic, βγήκε σε φάση beta τον Ιούλιο 2012 κι έκανε 

επίσηµο λανσάρισµα στο τέλος Οκτωβρίου 2012. Τεχνικά, 

αποτελείται από δυο τµήµατα: Το portal (www.orbi.gr), το οποίο 

είναι υλοποιηµένο σε τεχνολογία Drupal και εκτελεί χρέη 

διαχείρισης περιεχοµένου, χρηστών, συνδροµών και πληρωµών 

και το application, το οποίο είναι υλοποιηµένο σε framework 

παραγωγής SingularLogic, µε χρήση τεχνολογιών PHP, MySQL, 

JavaScript και Ext JS. Το monitoring της υπηρεσίας είναι 

συνεχές σε επίπεδο Infrastructure και Web service availability, 

Application και Website monitoring (error logs) και Payment 

gateway monitoring (monitor transactions). 

Το Orbi µέσα σε έξι µήνες παρουσίας αριθµεί περισσότερους 

από 8.000 συνδροµητές, ενώ το www.orbi.gr έχει δεχθεί 

περισσότερους από 180 χιλιάδες µοναδικούς επισκέπτες. Τα 

οφέλη για τον ελεύθερο επαγγελµατία είναι η ευελιξία και 

οικονοµία, η παραγωγικότητα και η αποτελεσµατικότητα, ο 

έλεγχος, ενώ στις καινοτοµίες του περιλαµβάνονται η µοναδική 

online εφαρµογή του είδους στην Ελλάδα για τη συγκεκριµένη 

αγορά, οι απλοποιηµένες έννοιες, οι νεωτερισµοί στην εµπειρία 

χρήσης και οι αυτοµατισµοί.

Ο Πάνος Θεοδοσόπουλος, Γενικός Διευθυντής Cloud Division της Singular Logic, 
παραλαµβάνει το βραβείο του από τον Γιάννη Σύρρο, Γενικό Διευθυντή του ΣΕΠΕ.

H Ματίνα Χατζηπαύλου,  Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναµικού της 
Microsoft, παραλαµβάνει το βραβείο της από τον Νίκο Χριστοδούλου, 
Πρόεδρο ΔΣ του ΕΙΠ της ΕΕΔΕ.

MICROSOFT ΕΛΛΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ: 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Η
Microsoft Ελλάς λάνσαρε στην Ελλάδα ένα πρωτοποριακό 

µοντέλο “activity-based” εργασίας που µειώνει τα κόστη, 

αυξάνει την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση των 

εργαζοµένων και βοηθά τις εταιρείες να αποκτήσουν ένα πιο 

οικολογικό προφίλ. Συγκεκριµένα πρόκειται για το “NEW WORLD 

OF WORK”, το οποίο προσφέρει στους εργαζόµενους ελευθερία 

και δυνατότητα ένταξης προσωπικών τους δραστηριοτήτων µέσα 

στη µέρα τους, µε στόχο να ακολουθήσουν κι άλλες τοπικές 

εταιρείες σε αυτή την υιοθέτηση, στο βαθµό που ταιριάζει στο 

αντικείµενο και τις δυνατότητες της καθεµίας. Η Διοίκηση και µια 

αφοσιωµένη οµάδα-εργασίας συνεργάστηκε στενά µε µηχανικούς 

και σχεδιαστές και σε διάστηµα λίγων µηνών τα γραφεία της 

εταιρείας αναδιαρθρώθηκαν, ώστε να ανταποκρίνονται στις 

πραγµατικές εργασιακές ανάγκες των εργαζοµένων. Επίσης, 

καταργήθηκε η έννοια των ατοµικών γραφείων: καθένας κάθεται 

όπου προτιµάει κάθε µέρα, µε βάση τις ανάγκες της δουλειάς 

του, ενώ προωθήθηκε εξαρχής πολύ σθεναρά η ευελιξία και 

προσωπική απόφαση καθενός να εργάζεται από όπου αποδίδει 

καλύτερα. Οι σταθερές τηλεφωνικές συσκευές αντικαταστάθηκαν 

από απρόσκοπτη επικοινωνία µέσα από τα laptop (κλήσεις, βίντεο, 

µοίρασµα αρχείων), βελτιστοποιώντας έτσι την επικοινωνία και τη 

συνεργασία. Σήµερα, σχεδόν ένα χρόνο µετά, τα λειτουργικά κόστη 

έχουν µειωθεί σηµαντικά: κατά 20% αντικαθιστώντας τα ταξίδια µε 

χρήση της τεχνολογίας Lync, κατά 15% περιορίζοντας το χαρτί µε 

χρήση SharePoint και επιχειρηµατικών υπηρεσιών Cloud, κατά 

10% από τη µείωση των µετακινήσεων των υπαλλήλων. Τέλος, 

σε βάθος τριετίας η εταιρεία στοχεύει να µειώσει το αποτύπωµα 

σε CO2 κατά 25% 

Β ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ/
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Α ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΙΤ ΜΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
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EVORAD 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΚΛΑΔΟΥΣ

Η
Evorad ξεκίνησε το 2003 και έλαβε εταιρική µορφή 

το 2006 στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου 

Κρήτης, ως µια ερευνητική προσπάθεια, από Ελληνες 

επιστήµονες για την ανάπτυξη εργαλείων λογισµικού που θα 

επέτρεπε την επικοινωνία µε ιατρικά απεικονιστικά µηχανήµατα, 

αλλά και τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία της ιατρικής 

εικόνας µε στόχο να καλυφθούν οι διαρκώς αυξανόµενες, σε 

παγκόσµιο επίπεδο, επιστηµονικές απαιτήσεις για διατήρηση 

των παραγόµενων απεικονιστικών δεδοµένων - µε σκοπό την 

καλύτερη και πιο ολοκληρωµένη ιατρική διάγνωση. 

Η στρατηγική που ακολουθήθηκε απέδωσε καρπούς µε 

αποτέλεσµα να παραχθούν τα παρακάτω προϊόντα: RIS 

(Radiology Information System), PACS (Picture Archive & 

Communication System) και Medical Viewer (Αλγόριθµοι 

και Λογισµικό Επεξεργασίας Ιατρικής εικόνας), τα οποία και Λογισµικό Επεξεργασίας Ιατρικής εικόνας), τα οποία 

βρίσκονται σε διαδικασία διαρκούς βελτίωσης και προσθήκης βρίσκονται σε διαδικασία διαρκούς βελτίωσης και προσθήκης 

νέων δυνατοτήτων (modules). Επιπλέον, αυτά τα προϊόντα νέων δυνατοτήτων (modules). Επιπλέον, αυτά τα προϊόντα 

είναι προσανατολισµένα είτε στις εξελίξεις στον Τοµέα της είναι προσανατολισµένα είτε στις εξελίξεις στον Τοµέα της 

Ιατρικής Απεικόνισης, είτε στη διάγνωση και παρακολούθηση Ιατρικής Απεικόνισης, είτε στη διάγνωση και παρακολούθηση 

κάποιας ασθένειας (disease based), είτε χρησιµοποιούνται κάποιας ασθένειας (disease based), είτε χρησιµοποιούνται 

για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων (QA) σε µαγνητικούς και για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων (QA) σε µαγνητικούς και 

αξονικούς τοµογράφους. αξονικούς τοµογράφους. 

Μέσα από την ενασχόληση, τόσο επιστηµονικά όσο και εµπορικά, Μέσα από την ενασχόληση, τόσο επιστηµονικά όσο και εµπορικά, 

µε το συγκεκριµένο αντικείµενο αποκτήθηκε πολύ σηµαντική µε το συγκεκριµένο αντικείµενο αποκτήθηκε πολύ σηµαντική 

εµπειρία και γνώση σε διάφορες θεµατικές ενότητες, ενώ εµπειρία και γνώση σε διάφορες θεµατικές ενότητες, ενώ 

παράλληλα έγινε επιτακτική η ανάγκη για αξιοποίηση διεθνών παράλληλα έγινε επιτακτική η ανάγκη για αξιοποίηση διεθνών 

προτύπων, οδηγιών καθώς και βέλτιστών πρακτικών. προτύπων, οδηγιών καθώς και βέλτιστών πρακτικών. 

Ο Γρηγόρης Κοτσικάρης Διευθύνων Σύµβουλος & Αντιπρόπεδρος ΔΣ 
της Evorad παραλαµβάνει το βραβείο του από τον Γιάννη Σύρρο.
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SINGULARLOGIC 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΚΛΑΔΟΥΣ

Η
SingularLogic σχεδίασε το ARTius High Street, που 

απευθύνεται στις µικρές επιχειρήσεις του κλάδου και 

αποτελεί µια λύση εντατικής λιανικής, η οποία καλύπτει 

πλήρως τη λειτουργικότητα της απλής ταµειακής µηχανής σε 

επίπεδο καταστήµατος και σε επίπεδο τόσο PoS όσο και tablets, 

ενώ παράλληλα η παραµετροποίηση και η διαχείριση των 

κόµβων PoS και καταστηµάτων γίνεται σε περιβάλλον Web. 

Η επένδυση βασίστηκε στην πλατφόρµα λιανικής SRS 

(SingularLogic Retail System), η οποία ήδη εξυπηρετεί 

περισσότερες από 1 εκ. συναλλαγές ηµερησίως. Ειδικότερα, 

το ARTius High Street αφορά στην πλήρη προσαρµογή του 

συστήµατος SRS στις ιδιαίτερες ανάγκες των µικρών επιχειρήσεων 

λιανικής, λαµβάνοντας υπόψη τις αυξηµένες απαιτήσεις τους 

για απλότητα, εργονοµία, γρήγορη εγκατάσταση και πρόσβαση 

από παντού. Ιδιαίτερη πρόκληση αποτέλεσε ο σχεδιασµός 

της συλλειτουργίας µιας Web based βάσης διαχείρισης των 

βασικών δεδοµένων και διαδικασιών ενός/πολλαπλών 

καταστηµάτων µε µια εφαρµογή εντατικής λιανικής που θα 

λειτουργεί αυτόνοµα και απρόσκοπτα από θέµατα επικοινωνιών 

στο ταµείο του εκάστοτε καταστήµατος. Το ARTius High Street 

της SingularLogic ενσωµατώνει όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

που είναι απαραίτητα στον απαιτητικό χώρο των λιανικών 

πωλήσεων, γεγονός που το καθιστά ως ένα από τα πλέον 

εξελιγµένα συστήµατα του είδους που κυκλοφορούν στην αγορά, 

συνδυάζοντας πλήθος καινοτοµιών - όπως παραµετροποίηση και 

reporting µέσω ενός εύχρηστου και ταχύτατου περιβάλλοντος 

Web, δυνατότητα χρήσης της εφαρµογής σε tablet PCs, πολλαπλές 

επιλογές διασύνδεσης µε εξειδικευµένο εξοπλισµό λιανικής κ.λπ.. 

Ο Ισίδωρος Σερέτης, Product Development Unit Manager, Vendor 
Division της Singular Logic, παραλαµβάνει το βραβείο του από τον 
Γιάννη Σύρρο

Β ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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Ο Μύρων Φλουρής, Business Development Manager CRM 
Systems της Data Communications, παραλαµβάνει το 
βραβείο του από τον Γιάννη Σύρρο.

DATA COMMUNICATION
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΚΛΑΔΟΥΣ

T
o Pharma CRM Accelerator αποτελεί µια εξειδίκευση 

από την Data Communication της πλατφόρµας 

Microsoft Dynamics CRM. Η εφαρµογή προσφέρει µια 

ολοκληρωµένη λύση διαχείρισης πελατειακών σχέσεων για τη 

φαρµακοβιοµηχανία µε γνώµονα τις ταχύτατα µεταβαλλόµενες 

ανάγκες του κλάδου. Με εξειδικευµένες λειτουργίες για 

ανάπτυξη πωλήσεων και µάρκετινγκ, αλλά και µε µια ανοικτή 

µηχανή εύκολης παραµετροποίησης και ευθυγράµµισης µε, 

πρακτικά, το Pharma CRM Accelerator αποτελεί µία γρήγορη, 

ευέλικτη και προσιτή πελατοκεντρική λύση που προσφέρει 

συνεχείς και µετρήσιµες βελτιώσεις σε κάθε επιχειρησιακή 

διαδικασία και υποστηρίζει ουσιαστικά την επιχείρηση στην 

επίτευξη των στόχων της. Η υλοποίηση της λύσης Pharma 

CRM Accelerator παρέχει µια σειρά από λειτουργικές 

περιοχές, εξειδικευµένες για τη φαρµακοβιοµηχανία, όπως 

αυτοµατοποίηση ιατρικής ενηµέρωσης, διαχείριση key accounts, 

διαχείριση πωλήσεων φαρµακείων και άλλων σηµείων, 

αυτοµατοποίηση ενεργειών marketing και επιχειρηµατική 

ευφυΐα. Τα µοναδικά οφέλη της λύσης απορρέουν αθροιστικά 

τόσο από τη συσσωρευµένη γνώση της ελληνικής αγοράς 

από την Data Communication όσο και από τα κορυφαία 

χαρακτηριστικά της πλατφόρµας Microsoft Dynamics.

Η ανάπτυξη του Pharma CRM Accelerator πάνω στην πλατφόρµα 

του Microsoft Dynamics CRM ήταν µια επιχειρηµατική επιλογή 

και πρωτοβουλία που βασίστηκε στις ακόλουθες βέλτιστες 

πρακτικές: Μείωση επιχειρηµατικού ρίσκου, Time-to-market, 

βελτίωση της παραγωγικότητας του υλοποιητή, διεθνής 

προβολή και λογότυπο κύρους, εκµετάλλευση όλης της γκάµας 

τεχνολογιών Microsoft, αξιοποίηση των υφιστάµενων δεξιοτήτων 

της εταιρείας και υποστηρικτικό διεθνές οικοσύστηµα Dynamics 

CRM στην κατασκευή και την εξέλιξή του.

ATCOM INTERNET AND 
MULTIMEDIA AE
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΚΛΑΔΟΥΣ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Τ
ο Netvolution, η τεχνολογική πλατφόρµα που έχει 

υλοποιήσει η ATCOM, αποτελεί το πιο αξιόπιστο 

ελληνικό Web Content Management System και 

καλύπτει όλο το φάσµα αναγκών διαχείρισης περιεχοµένου, 

από µεγάλα portals και eCommerce sites µέχρι πολύ 

σύνθετες online τραπεζικές λύσεις. Λόγω της αρχιτεκτονικής 

του µπορεί να εστιάσει όχι µόνο στις τρέχουσες ανάγκες 

της εκάστοτε επιχείρησης, αλλά να επεκταθεί γρήγορα και 

εύκολα, προκειµένου να καλύψει πρόσθετες µελλοντικές 

απαιτήσεις. Το Netvolution βασίζεται σε µία αρχιτεκτονική 

τριών επιπέδων, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις εύκολα, 

γρήγορα και αξιόπιστα να δηµιουργούν, να δηµοσιεύουν 

και να διαχειρίζονται περιεχόµενο. Ταυτόχρονα, παρέχει 

την ευκαιρία για γρήγορη και εύκολη επέκταση του 

δικτυακού τόπου σε περίπτωση που αυξηθούν σηµαντικά 

η επισκεψιµότητα ή άλλες λειτουργικές ανάγκες. Και αυτό 

διότι βασίζεται στο .Net framework, το οποίο, λόγω της 

αρχιτεκτονικής του Netvolution, επιτρέπει τη 

εκτέλεση της εφαρµογής σε περισσότερους από έναν load 

balanced servers, συµβάλλοντας έτσι στην εξυπηρέτηση 

υψηλού αριθµού επισκεπτών και στην αποδοτική λειτουργία 

του δικτυακού τόπου - ακόµα και στην περίπτωση βλάβης στο 

hardware. Το Netvolution, λόγω της αρθρωτής (modular) 

αρχιτεκτονικής του, µπορεί να εστιάσει στις τρέχουσες 

ανάγκες µιας επιχείρησης, αλλά και να επεκταθεί γρήγορα 

και εύκολα, προκειµένου να καλύψει πρόσθετες µελλοντικές 

ανάγκες. Επιπλέον, διαθέτει µοναδικά χαρακτηριστικά 

διαχείρισης περιεχοµένου και είναι εµπλουτισµένο µε 

σύγχρονες τεχνολογίες.

 Νίκος Λιόκαλος, Technical 
Director της Atcom
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Ο Ιωάννης Μίχος,,Πρόεδρος & Διευθύνοντας Σύµβουλος της Epsilon Net, 
παραλαµβάνει το βραβείο του από τον Ξενοφώντα Λιαπάκη.

EPSILON NET
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η
Epsilon Net αναβάθµισε εξ’ ολοκλήρου το Κέντρο 

Εξυπηρέτησης Πελατών της, χρησιµοποιώντας 

πρωτοποριακές µεθόδους, καινοτόµες υπηρεσίες και 

προϊόντα υψηλής ποιότητας, µοναδικά για την ελληνική αγορά. 

Ειδικότερα, κατά την τελευταία διετία, µετά τις ραγδαίες αλλαγές 

της φορολογικής και εργατικής νοµοθεσίας, κατέστη ακόµη πιο 

αναγκαία η άµεση και συνάµα ποιοτική υποστήριξη του κλάδου 

των φοροτεχνικών, οικονοµικών συµβούλων, εργατολόγων τόσο 

των εταιρειών όσο και των λογιστικών γραφείων. Σε αυτά τα νέα 

δεδοµένα της αγοράς, η Epsilon Net ολοκλήρωσε το project 

«Εξυπηρέτηση Πελατών», έχοντας ως βασικούς στόχους την 

παροχή εξειδικευµένης επιστηµονικής υποστήριξης, τη µείωση 

του αυξηµένου χρονικού κόστους εξυπηρέτησης πελατών µε 

εξειδικευµένες και υψηλές απαιτήσεις µέσω της παροχής tailor 

made, άµεσων απαντήσεων, την ενσωµάτωση τεχνολογιών και 

έξυπνων διαδικασιών, µε στόχο τη µείωση του λειτουργικού 

κόστους µέσω εφαρµογών επιχειρηµατικής ευφυΐας και την 

επίτευξη καινοτοµίας µε την on- line αυτοεκπαίδευση πελατών.

Το Epsilon Desktop είναι ένα εργαλείο, το οποίο χρησιµοποιεί 

καινοτόµες µεθόδους, µετατρέποντας όλες τις διαδικασίες 

εξυπηρέτησης πελατών περισσότερο άµεσες, ευέλικτες και 

αποτελεσµατικές. Μέσα από το ίδιο το εργαλείο γίνεται το 

ticketing, η διαχείριση των εκπαιδεύσεων, η παρακολούθηση 

του τηλεφωνικού κέντρου, η διαχείριση των αυτόµατα 

εισερχοµένων προβληµάτων, η κοινή διαχείριση των αιτηµάτων 

µεταξύ υποστήριξης και παραγωγής, καθώς και το support 

intelligence.

Η υλοποίηση εξειδικευµένου τµήµατος Φορολογικής 

Υποστήριξης αποτελεί µοναδική υπηρεσία προς όλους 

τους πελάτες, η οποία ξεφεύγει από τις κλασικές ανάγκες 

εξυπηρέτησης στη χρήση των εφαρµογών και δίνει λύσεις σε 

προβλήµατα που η αγορά αδυνατεί να απαντήσει. 

SPACE HELLAS
ΤΕΧΝΙΚΗ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η
πρωτοβουλία Service Desk της Space Hellas αφορά στη 

δηµιουργία ενός εξελιγµένου «Κέντρου Επιχειρήσεων» 

τριπλής χρήσης. Αυτό σηµαίνει ότι παρέχει υπηρεσίες 

Service Desk, Network Operations Center (NOC) και Security 

Operations Center (SOC) συνδυαστικά, ώστε να µεγιστοποιείται 

το ποιοτικό αποτέλεσµα για τον πελάτη, µε ταυτόχρονη αύξηση 

της παραγωγικότητας των στελεχών και της µείωσης του 

λειτουργικού κόστους. Η επένδυση είναι στρατηγικής σηµασίας 

για την Space Hellas, ώστε να παραµένει συνεπής, τόσο στην 

παροχή ενός υψηλού επιπέδου ποιοτικών και «ευέλικτων» 

τεχνικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, όσο και στην 

επιτυχή διαχείριση των συνεχώς αυξανόµενων απαιτήσεων των 

συµβάσεων τεχνικής υποστήριξης και παροχής managed services 

που διατηρεί µε οργανισµούς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 

Το νέο «Κέντρο Επιχειρήσεων» υλοποιήθηκε µε την εµπλοκή της 

Τεχνικής Διεύθυνσης της εταιρείας, της Διεύθυνσης Συστηµάτων Τεχνικής Διεύθυνσης της εταιρείας, της Διεύθυνσης Συστηµάτων 

Ασφάλειας και Υποδοµών, ΙΤ και Εφαρµογών, Δικτυακών Λύσεων, Ασφάλειας και Υποδοµών, ΙΤ και Εφαρµογών, Δικτυακών Λύσεων, 

Ασφάλειας Πληροφοριών, Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης, της Ασφάλειας Πληροφοριών, Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης, της 

Διεύθυνσης Marketing, αλλά και της άµεσης εµπλοκής της Διεύθυνσης Marketing, αλλά και της άµεσης εµπλοκής της 

ίδιας της διοίκησης της Space Hellas. To project ξεκίνησε µε την ίδιας της διοίκησης της Space Hellas. To project ξεκίνησε µε την 

υλοποίηση της φυσικής υποδοµής του χώρου και συνεχίστηκε υλοποίηση της φυσικής υποδοµής του χώρου και συνεχίστηκε 

µε την εγκατάσταση της βασικής δικτυακής υποδοµής του. µε την εγκατάσταση της βασικής δικτυακής υποδοµής του. 

Στη συνέχεια, εγκαταστάθηκε υποδοµή Πληροφορικής και Στη συνέχεια, εγκαταστάθηκε υποδοµή Πληροφορικής και 

εξειδικευµένο λογισµικό. εξειδικευµένο λογισµικό. 

Η σηµαντική καινοτοµία του «Κέντρου Επιχειρήσεων» της Space Η σηµαντική καινοτοµία του «Κέντρου Επιχειρήσεων» της Space 

Hellas, έγκειται στο ότι κατορθώνει να συνδυάζει αποτελεσµατικά, Hellas, έγκειται στο ότι κατορθώνει να συνδυάζει αποτελεσµατικά, 

τρία διαφορετικά κέντρα διαχείρισης, ήτοι, Service Desk, NOC τρία διαφορετικά κέντρα διαχείρισης, ήτοι, Service Desk, NOC 

και SOC και τις αντίστοιχες δραστηριότητές τους, παρέχοντας, και SOC και τις αντίστοιχες δραστηριότητές τους, παρέχοντας, 

δηλαδή, τεχνική υποστήριξη υψηλών απαιτήσεων, διαχείριση δηλαδή, τεχνική υποστήριξη υψηλών απαιτήσεων, διαχείριση 

και παρακολούθηση δικτύων και πληροφοριακών συστηµάτων, και παρακολούθηση δικτύων και πληροφοριακών συστηµάτων, 

καθώς και διαχείριση και παρακολούθηση ασφάλειας δικτύων καθώς και διαχείριση και παρακολούθηση ασφάλειας δικτύων 

και πληροφοριακών συστηµάτων. και πληροφοριακών συστηµάτων. 

Ο Γιάννης Χατζησταυρόπουλος, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Space Hellas, παραλαµβάνει το βραβείο του από τον Ξενοφώντα Λιαπάκη, 
Πρόεδρο του CIO Forum.

Β ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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SETEL HELLAS/CISCO
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τ
ο SmartBox V powered by Cisco αποτελεί µία λύση 

σχεδιασµένη πάνω στις ανάγκες της ναυτιλίας και 

αφορά στην ολοκλήρωση των τηλεπικοινωνιακών 

µέσων, συστηµάτων, φορέων, υπηρεσιών και ανταλλαγής 

δεδοµένων και πληροφοριών σε ένα ολοκληρωµένο 

σύστηµα. Η λύση αποτελείται από την ανάπτυξη λογισµικού 

και την ολοκλήρωση του µε υπάρχοντα δοµικά στοιχεία 

εφαρµογών. 

Η όλη λύση υλοποιείται χρησιµοποιώντας τις εξελιγµένες 

τηλεπικοινωνιακές πλατφόρµες της Cisco. Οι κυρίες ανάγκες, 

οι οποίες οδήγησαν στην υλοποίηση του έργου, είναι η 

βελτίωση του ROI, τα Monitoring & Performance reports, 

η αναγνώριση και η ασφαλής διαχείριση του ρίσκου, ο 

έλεγχος του επικοινωνιακού κόστους, η σύνδεση µε όλα 

τα δορυφορικά τερµατικά του πλοίου, οι αναβαθµισµένες 

υπηρεσίες crew welfare και η διασύνδεση των πλοίων µε το υπηρεσίες crew welfare και η διασύνδεση των πλοίων µε το 

γραφείο.γραφείο.

Για την υλοποίηση της λύσης δηµιουργήθηκε µια διεθνής Για την υλοποίηση της λύσης δηµιουργήθηκε µια διεθνής 

οµάδα από στελέχη της Setel Hellas S.A και της Cisco. οµάδα από στελέχη της Setel Hellas S.A και της Cisco. 

Αρχικά αναπτύχθηκε το software από την Setel Hellas µετά Αρχικά αναπτύχθηκε το software από την Setel Hellas µετά 

από εντατικές δοκιµές και στη συνέχεια έγινε έρευνα, ώστε από εντατικές δοκιµές και στη συνέχεια έγινε έρευνα, ώστε 

να βρεθεί η καταλληλότερη πλατφόρµα της CISCO για την να βρεθεί η καταλληλότερη πλατφόρµα της CISCO για την 

υλοποίηση της λύσης,υλοποίηση της λύσης,

Τα κύρια οφέλη που αποκόµισε η Setel Hellas είναι η Τα κύρια οφέλη που αποκόµισε η Setel Hellas είναι η 

εξειδίκευση του τεχνικού της τµήµατος στο συγκεκριµένο εξειδίκευση του τεχνικού της τµήµατος στο συγκεκριµένο 

λογισµικό, ενώ τo όφελος για τη Cisco ήταν η διεύρυνση λογισµικό, ενώ τo όφελος για τη Cisco ήταν η διεύρυνση 

του µεριδίου αγοράς της στο χώρο της ναυτιλίας, µέσα από του µεριδίου αγοράς της στο χώρο της ναυτιλίας, µέσα από 

µια εξειδικευµένη λύση. Η καινοτοµία του SmartBox V™ µια εξειδικευµένη λύση. Η καινοτοµία του SmartBox V™ 

powered by Cisco έγκειται στο ότι σε µία µόλις επικοινωνιακή powered by Cisco έγκειται στο ότι σε µία µόλις επικοινωνιακή 

συσκευή φιλοξενούνται όλες οι υπηρεσίες, λύσεις και συσκευή φιλοξενούνται όλες οι υπηρεσίες, λύσεις και 

τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του πλοίου. τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του πλοίου. 

Από αριστερά: Γεώργιος Χρηστάκος,Υπεύθυνος Πωλήσεων 
της Setel Hellas και Νίκος Μποτίνης,Regional Sales 
Manager Commercial & Channel της Cisco Systems Hellas 

Β ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
& ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

IQ SOLUTIONS
ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Τ
ο iQ Marine είναι µία καινοτόµος πλατφόρµα διαχείρισης 

επικοινωνιών ειδικά για τη Ναυτιλία, η οποία έχει 

αναπτυχθεί για να παρέχει ένα ασφαλές, αξιόπιστο και 

εύκολα διαχειρίσιµο περιβάλλον επικοινωνιών µεταξύ του 

πλοίου και των γραφείων της ναυτιλιακής εταιρείας. Με το iQ 

Marine η ανάγκη για onsite υποστήριξη µειώνεται σηµαντικά, 

αφού η πλατφόρµα προσφέρει κεντρικοποιηµένη υποδοµή, 

plug n’ play thin clients που δεν χρειάζονται παραµετροποίηση 

και, τέλος, αποµακρυσµένη διαχείριση µέσω µιας εύχρηστης 

εφαρµογής στο Web. Η εγκατάσταση και η αναβάθµιση 

προγραµµάτων στο πλοίο πραγµατοποιείται από απόσταση 

(remotely), συµβάλλοντας, έτσι, σε µείωση του κόστους και 

σε αύξηση της παραγωγικότητας.Η πλατφόρµα iQ Marine 

µετρά, ήδη, πολλές επιτυχηµένες εγκαταστάσεις σε µεγάλες 

ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα και το Ηνωµένο Βασίλειο, 

ενώ υπάρχουν σχέδια επέκτασης και σε άλλα «ναυτιλιακά» 

κέντρα. Τα οφέλη για τις ναυτιλιακές εταιρείες είναι πολλαπλά 

σε επιχειρησιακό, λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο. 

Σε τεχνολογικό επίπεδο, οι πελάτες ωφελούνται από ένα 

ενοποιηµένο υπολογιστικό περιβάλλον που µπορεί να 

ενσωµατώσει εύκολα υπάρχουσες και νέες εφαρµογές. Σε 

λειτουργικό επίπεδο, οι πελάτες ωφελούνται από µία λύση 

που είναι συµβατή µε τα διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια των 

δεδοµένων. Επίσης, η κεντροποιηµένη διαχείριση συµβάλλει στη 

µείωση της πολυπλοκότητας του υπολογιστικού περιβάλλοντος. 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι πελάτες ωφελούνται από την 

αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας (operational 

efficiency) µεταξύ πλοίου και ξηράς. Οι απρόσκοπτες υπηρεσίες 

επικοινωνιών µε προηγµένη ασφάλεια, που προσφέρει το iQ 

Marine, συµβάλλουν στη µείωση των κινδύνων από ενδεχόµενη 

έκθεση απόρρητων στοιχείων και δεδοµένων.

Ο Πάρης 
Παπαναστασίου, 
Sales Manager 
της IQ Solutions, 
παραλαµβάνει το 
βραβείο από τον 
Μάριο Χασάπη, 
Αντιπρόεδρο & 
Υπεύθυνο Υπηρεσιών 
για τα Μέλη PMI 
Greece Chapter

Β ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: KAINOTOMIA 
& ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ





ENTERSOFT A.E. 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η
επενδυτική στρατηγική και δραστηριότητα της Entersoft 

στοχεύει στην ανάπτυξή της και βασίζεται σε δύο 

άξονες: Στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, σύγχρονου 

τεχνολογικού ρεύµατος που ενισχύουν την αποδοτικότητα και 

την ανταγωνιστικότητα των πελατειακών της στόχων και στην 

ταχύτερη απόκτηση τεχνολογίας και εισόδου της Entersoft σε 

νέες αγορές µέσω εξαγορών. 

Οι νέες εφαρµογές mobile που ανέπτυξε η Entersoft 

λανσαρίστηκαν στις αγορές δραστηριοποίησής της το Μάρτιο του 

2012 και περιλαµβάνουν ένα σύνολο αυτόνοµων προσθετικών 

λύσεων, οι οποίες συνεργάζονται µε οποιοδήποτε γνωστό 

κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα (ΕRP/CRM) και καλύπτουν 

τις πιεστικές ανάγκες εξωστρέφειας και υποστήριξης των εν 

κινήσει εργαζοµένων. Οσον αφορά την Cardisoft A.E., η Entersoft 

εξαγόρασε το 100% των µετοχών της µε ίδια χρηµατοδότηση και 

την ενοποίησε στον Οµιλο Entersoft κατά τη διάρκεια της χρήσης 

του 2012. Εκτοτε κατευθύνει την οικονοµική και επιχειρηµατική 

πολιτική της θυγατρικής. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής πλέον 

Cardisoft A.E., στην οποία συµµετείχε η Entersoft A.E. ως 

µοναδικός µέτοχος και κατέβαλε το σύνολο του πόσου. 

Οι διαρκείς επενδύσεις για την Entersoft είναι προϋπόθεση 

διαρκούς ανάπτυξης ενώ παράλληλα το µοντέλο που υιοθετεί 

είναι πολυδιάστατο: (α) Ανάπτυξη νέων προϊόντων, (β) 

Εξαγορά που εξασφαλίζει ταχύτερη είσοδο σε νέες αγορές 

µε επιβεβαιωµένα πετυχηµένη τεχνολογία, (γ) Στόχευση 

νέων αγορών και διεύρυνση των πελατειακών στόχων που 

συνάδουν µε τη συνολική στρατηγική του Οµίλου και (δ) 

Προϋπολογισµένες επενδύσεις µε ίδια χρηµατοδότηση σε 

διαχειρίσιµο µέγεθος. 

Αντώνης Κοτζαµανίδης, Διευθύνων Σύµβουλος της Entersoft
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UNIQUE COM 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α
ναγνωρίζοντας τις σηµαντικές αλλαγές στον χώρο της 

τεχνολογίας σχετικά µε το cloud computing και τις νέες 

πρακτικές αλληλεπίδρασης του τελικού χρήστη µε το 

λογισµικό, η Unique Com επένδυσε σε τεχνολογίες και know-

how που δίνουν στην εταιρεία ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά σε 

ένα νέο τοπίο. 

Στο πλαίσιο αυτό δηµιουργήθηκε το Τeam-Pad, ένα social 

private network που επιτρέπει στο κάθε µέλος της να δηµοσιεύει 

χρήσιµη πληροφορία, να σχολιάζει, να εµπλουτίζει ένα γεγονός 

µε φωτογραφίες ή άλλου είδους αρχεία και να έχει άµεση και 

ποικιλόµορφη πρόσβαση σε ότι συµβαίνει στην οµάδα. 

Η Unique Com επένδυσε σε νέες τεχνολογίες, αλλά και 

εµβάθυνε σε υπάρχουσα γνώση, η οποία ήταν απαραίτητη για 

την υλοποίηση λύσεων SaaS. Ειδικότερα, επικεντρώθηκε σε 

περιβάλλοντα Open Source, βλέποντας και τα πετυχηµένα περιβάλλοντα Open Source, βλέποντας και τα πετυχηµένα 

παραδείγµατα παρόµοιων λύσεων, ενώ η χρήση εργαλείων παραδείγµατα παρόµοιων λύσεων, ενώ η χρήση εργαλείων 

και υποδοµών Open Source σε σχέση µε κλειστές εµπορικές και υποδοµών Open Source σε σχέση µε κλειστές εµπορικές 

λύσεις επέτρεψε όχι µόνον να υπάρξει µια πιο ευέλικτη λύσεις επέτρεψε όχι µόνον να υπάρξει µια πιο ευέλικτη 

πολιτική χρέωσης, αλλά κυρίως καλύτερος έλεγχος στο τελικό πολιτική χρέωσης, αλλά κυρίως καλύτερος έλεγχος στο τελικό 

αποτέλεσµα, είτε επεµβαίνοντας στον πηγαίο κώδικα είτε αποτέλεσµα, είτε επεµβαίνοντας στον πηγαίο κώδικα είτε 

επιλέγοντας ανάµεσα σε διαφορετικές προσεγγίσεις. επιλέγοντας ανάµεσα σε διαφορετικές προσεγγίσεις. 

Με την εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων και τη χρήση νέων Με την εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων και τη χρήση νέων 

συσκευών που τρέχουν εφαρµογές στο cloud δόθηκε ένα νέο συσκευών που τρέχουν εφαρµογές στο cloud δόθηκε ένα νέο 

παράδειγµα επικοινωνίας χρηστών, το οποίο αρχίζει να διεισδύει παράδειγµα επικοινωνίας χρηστών, το οποίο αρχίζει να διεισδύει 

και στις επιχειρήσεις.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι ενώ η πληροφορία και στις επιχειρήσεις.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι ενώ η πληροφορία 

που ανταλλάσσεται στα κοινωνικά δίκτυα είναι σύντοµο κείµενο που ανταλλάσσεται στα κοινωνικά δίκτυα είναι σύντοµο κείµενο 

ή multimedia περιεχόµενο, στο Τeam-Pad η πληροφορία ή multimedia περιεχόµενο, στο Τeam-Pad η πληροφορία 

που ανταλλάσσεται επεκτείνεται σε πιο σύνθετες δοµές. Για που ανταλλάσσεται επεκτείνεται σε πιο σύνθετες δοµές. Για 

παράδειγµα, ένα post στο activity stream θα µπορούσε να είναι παράδειγµα, ένα post στο activity stream θα µπορούσε να είναι 

µια παραγγελία πελάτη, µια απογραφή στην αποθήκη κ.λπ.µια παραγγελία πελάτη, µια απογραφή στην αποθήκη κ.λπ.

 Γιώργος Μανώλης, 
Συνιδρυτής της Unique Com 
και Μηχανικός Λογισµικού

Β ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: KAINOTOMIA 
& ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Β ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ
& ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ



 

Σας ευχαριστούµε!
To Βραβείο «Επενδυτικής Δραστηριότητας»

έλαβε η Entersoft A.E., στα ΒΙΤΕ Awards 2013

Η Entersoft A.E., κέρδισε στον αναγνωρισµένο θεσµό των Business I.T. Excellence (BITE) Awards 2013, 

που διοργανώνει το περιοδικό netweek και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ΕLTRUN) 

του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, βραβείο στην κατηγορία Ανάπτυξη / Επενδυτική Δραστηριότητα.

Οι επενδύσεις για την Entersoft, είναι προϋπόθεση διαρκούς 

ανάπτυξης και στρατηγική ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της. 

Εξελίσσουµε διαρκώς τα προϊόντα µας και αναπτύσσουµε νέα 

για την ενίσχυση της αποδοτικότητας των πελατών µας, 

όπως η νέα σειρά προϊόντων Entersoft Mobile. 

Μέσω εξαγορών αποκτούµε νέα κανάλια εισόδου στην αγορά και 

πρόσβαση σε νέες αγορές εντός και εκτός συνόρων.

Αξιόπιστα πληροφοριακά συστήµατα, τεχνολογικά  προηγµένα 

και ποιοτικές υπηρεσίες εξασφαλίζουν στους πελάτες µας, 

διαχρονικά, µέγιστη απόδοση και βέλτιστη λειτουργία.

Entersoft A.E. | www.entersoft.gr | info@entersoft.gr

B u s i n e s s  I . T .  E x c e l l e n c e 
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Β ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ,
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ & CSR

Β ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: KΑINOTOMIA 
& EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 
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MICROSOFT ΕΛΛΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Τ
ο Κέντρο Καινοτοµίας της Microsoft  αποτελεί ένα µη 

κερδοσκοπικό οργανισµό, αποστολή του οποίου είναι 

να συµβάλει στην ανάπτυξη της καινοτοµίας και της 

επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, µέσα από τη διάχυση και την 

αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Η υλοποίηση ξεκίνησε µε βάση τη Διαµεσολάβηση - 

Δραστηριοποίηση και ενεργή υποστήριξη στον τοµέα της, 

προσφέροντας δωρεάν το λογισµικό της Microsoft µέσω 

των προγραµµάτων DreamSpark, BizSpark, την ανάπτυξη-

έκδοση ειδικών εκθέσεων για την πορεία της καινοτοµίας 

στην Ελλάδα και την υποστήριξη επιλεγµένων καινοτόµων 

τεχνολογικών startups. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα 

χρήσης ενός παγκοσµίου δικτύου Κέντρων Καινοτοµίας που 

µπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στην προώθηση και 

προβολή των νέων επιχειρήσεων, σχέσεων και προωθητικών 

ενεργειών της Microsoft, µε στόχο την ανάδειξη της ελληνικής ενεργειών της Microsoft, µε στόχο την ανάδειξη της ελληνικής 

καινοτοµίας τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. καινοτοµίας τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. 

Στα πέντε χρόνια λειτουργίας του το Κέντρο Καινοτοµίας έχει Στα πέντε χρόνια λειτουργίας του το Κέντρο Καινοτοµίας έχει 

υποστηρίξει πάνω από 300 νέες εταιρείες τεχνολογίας, µέσω υποστηρίξει πάνω από 300 νέες εταιρείες τεχνολογίας, µέσω 

του προγράµµατος διάθεσης δωρεάν λογισµικού BizSpark. Με του προγράµµατος διάθεσης δωρεάν λογισµικού BizSpark. Με 

το Dreamspark πάνω από 150.000 φοιτητές έχουν αποκτήσει το Dreamspark πάνω από 150.000 φοιτητές έχουν αποκτήσει 

δωρεάν πρόσβαση σε λογισµικό, ενώ, επιπλέον, έχει πετύχει δωρεάν πρόσβαση σε λογισµικό, ενώ, επιπλέον, έχει πετύχει 

σηµαντικές διακρίσεις στο παγκόσµιο διαγωνισµό Imagine σηµαντικές διακρίσεις στο παγκόσµιο διαγωνισµό Imagine 

Cup, έχει «επωάσει» και υποστηρίξει στενά περισσότερες από Cup, έχει «επωάσει» και υποστηρίξει στενά περισσότερες από 

20 νέες επιχειρηµατικές ιδέες κι έχει προσφέρει δυνατότητες 20 νέες επιχειρηµατικές ιδέες κι έχει προσφέρει δυνατότητες 

συµµετοχής σε accelerators της Microsoft στο εξωτερικό. συµµετοχής σε accelerators της Microsoft στο εξωτερικό. 

Τέλος, έχει διοργανώσει το Startup Weekend Athens κατά πέντε Τέλος, έχει διοργανώσει το Startup Weekend Athens κατά πέντε 

συναπτά χρόνια, έχει συµµετάσχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά συναπτά χρόνια, έχει συµµετάσχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά 

προγράµµατα κι έχει έρθει σε επαφή µε περισσότερα από προγράµµατα κι έχει έρθει σε επαφή µε περισσότερα από 

10.000 άτοµα που ενδιαφέρονται για την επιχειρηµατικότητα 10.000 άτοµα που ενδιαφέρονται για την επιχειρηµατικότητα 

και την τεχνολογία, µέσω εκδηλώσεων εξειδικευµένης και την τεχνολογία, µέσω εκδηλώσεων εξειδικευµένης 

εκπαίδευσης.

PHOENIX PRO
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΡΕΥΝΑ

Η 
PhoenixPro, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασµού, 

καθόρισε πριν από ένα χρόνο τους επιχειρηµατικούς 

της στόχους για την επόµενη πενταετία. Συγκεκριµένα, Η της στόχους για την επόµενη πενταετία. Συγκεκριµένα, Η 
καθόρισε την ανάγκη διεθνοποίησης των εργασιών της και την 

υιοθέτηση επιχειρηµατικού µοντέλου βασισµένου στο διαδίκτυο, 

η επιτυχία του οποίου δεν εξαρτάται από την ύπαρξη µεγάλου 

αριθµού προσωπικού, παρέχοντας υπηρεσίες σ’ όλες τις χώρες 

του κόσµου, κατά τρόπο που να µην απαιτεί τοπική παρουσία σε 

κάθε αγορά που δραστηριοποιείται. Η εταιρεία επικεντρώθηκε 

στην καινοτοµία, όσον αφορά την παροχή λύσεων ασφάλειας. 

Το εγχείρηµα εµπεριείχε σηµαντικούς κινδύνους σε περίπτωση 

αποτυχίας µε κυριότερους τη διαρροή στρατηγικής, σοβαρές 

οικονοµικές ζηµιές, αρνητική φήµη, διαφυγόντα κέρδη και 

βεβαίως το κόστος της λανθασµένης επιλογής στρατηγικής. Τα 

δύο παράλληλα προγράµµατα είχαν ως κοινό παρονοµαστή 

το τεχνικά εφικτό των λύσεων και αναπόφευκτα οι αρχικές 

προσπάθειες επικεντρωθήκαν στο σχεδιασµό των προϊόντων 

και των λύσεων, αλλά και σε δοκιµές αγοράς σε σχέση µε την 

αναµενόµενη τιµολόγηση. Οι λύσεις «Ασφάλειας µέσα από το 

Cloud» που προωθούνται κάτω από τη διακριτή επωνυµία του 

«φ-Cloud» αποτελούν παγκόσµια καινοτοµία, η οποία εντοπίζεται 

τόσο στο τεχνολογικό µοντέλο που υιοθετήθηκε όσο και στον 

εµπορικό τρόπο µε τον οποίο προωθείται η πώλησή του σε 

πολλές χώρες. Τα κυριότερα οφέλη που παρέχεί το φ-Cloud 

είναι οι σηµαντικές εξοικονοµήσεις κόστους, η αποφυγή αγοράς 

υλισµικού ή λογισµικού, η παροχή µιας σουίτας ασφάλειας 

«ευρείας περιµέτρου», ο υψηλός βαθµός ασφάλειας, επιλογή 

για ασφάλεια σε κινητές συσκευές, πολύ χαµηλό διαχειριστικό 

κόστος, η υλοποίηση σε µία ηµέρα, η αποφυγή αλλαγών στο 

δίκτυο του πελάτη, η δυνατότητα άµεσης αναβάθµισης, η 

ασφαλής αποµακρυσµένη πρόσβαση σε δεδοµένα, η τυποποίηση 

και εφαρµογή των επιθυµητών πολιτικών ασφάλειας.

Φώτης Δραγανίδης, 
Γενικός Διευθυντής 
του Κέντρου 
Καινοτοµίας της 
Microsoft. 

Ο Περικλής 
Αργυρόπουλος 
Senior Advisor 
της PhoenixPro, 
παραλαµβάνει το 
βραβείο του από 
τον Μάριο Χασάπη, 
Αντιπρόεδρο 
& Υπεύθυνο 
Υπηρεσιών για τα 
Μέλη PMI Greece 
Chapter



INFO QUEST TECHNOLOGIES
ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η
Info Quest Technologies έκανε µια ουσιαστική στροφή 

για την παροχή ελληνικού επιχειρηµατικού λογισµικού 

µέσω cloud. Σκοπός του εγχειρήµατος είναι η δηµιουργία 

ενός ενιαίου portal που θα ενσωµατώνει ένα µπουκέτο από 

τις κορυφαίες ελληνικές λύσεις στο χώρο της επιχειρηµατικής 

ευφυΐας. Ο επιχειρηµατίας-χρήστης αυτών µπορεί να επιλέγει 

ακριβώς τα στοιχεία που θέλει και να τιµολογείται για αυτά. 

Ειδοποιός διαφορά της λύσης είναι η συνεργασία µε το δίκτυο 

µεταπωλητών, αφού για πρώτη φορά οι εφαρµογές αυτές µπορούν 

να διανέµονται από τα data centers της εταιρείας, να τιµολογούνται 

και να υποστηρίζονται από πιστοποιηµένους ανά λύση συνεργάτες. 

Το πρώτο ολοκληρωµένο multi tier oικοσύστηµα παροχής 

υπηρεσιών ελληνικού επιχειρηµατικού λογισµικού υποστηρίζει 

πολλαπλές εισόδους περιεχοµένου: διεθνή / ελληνικά software 

houses, λύσεις platform, ανεξάρτητα software, Desktop as a 

Service, αλλά και απευθείας πολλαπλές µεθόδους τιµολόγησης 

(από software house µέσω QCloud portal ή µέσω συνεργάτη). 

Τα οφέλη αυτού του πολυδιάστατου µοντέλου διαφοροποιούνται 

βάσει ρόλου. Για τα ελληνικά software houses αποτελεί ισχυρότατο 

“Go to Market” που εκµεταλλεύεται την αρτιότητα του RnD τους 

και την ολοκληρώνει µε το συνολικό marketing προς την αγορά 

και το ευρύτατο δίκτυο IQT sυνεργατών. Για τον καταναλωτή, το 

QCloud αποτελεί ένα one-stop-shop που καλύπτει σύνολο αναγκών 

σε επιχειρηµατικό λογισµικό ξεκινώντας από την πλατφόρµα 

µέχρι κάθετες λύσεις ERP και τιµολόγησης, προσανατολισµένες 

για συγκεκριµένους επαγγελµατικούς κλάδους. Σηµαντικό 

πλεονέκτηµα αποτελεί και η δυνατότητα απόκτησης 

επιχειρηµατικών εργαλείων management ή άλλων εφαρµογών, 

που λόγω κόστους αποτελούσαν έως τώρα απαγορευµένο καρπό 

για τα οικονοµικά στοιχεία εταιρειών του µεγέθους αυτού, όπως 

είναι οι εφαρµογές Επιχειρηµατικής Ευφυΐας. 

Θοδωρής Φράγκος, Εµπορικός Διευθυντής της Info Quest

Β ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: AΝΑΠΤΥΞΗ
& ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γ ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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OTS A.E.
ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κ
άθε έτος κατατίθενται 1.200.000 δικόγραφα σε 

όλες τις βαθµίδες των ικαστηρίων µε αποτέλεσµα 

να δηµιουργούνται µεγάλες καθυστερήσεις στην 

κατάθεση έντυπων δικογράφων. Ο Νόµος 3994/2011 ΦΕΚ 

165/Α/25-7-2011 δηµιουργήθηκε έχοντας ως κύριο στόχο 

τον εξορθολογισµό και τη βελτίωση της απονοµής πολιτικής 

δικαιοσύνης, εξαλείφοντας σε µεγάλο βαθµό τις καθυστερήσεις. 

Για την επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου ένα από τα κρίσιµα 

σηµεία είναι η κατάθεση και παρακολούθηση δικογράφων και 

µε ηλεκτρονικά µέσα. Η OTS συνεργάστηκε µε το Πρωτοδικείο 

Αθηνών και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για να δώσει λύση 

στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι δικηγόροι στην κατάθεση 

δικογράφων. Η διαδικασία κατάθεσης και παρακολούθησης 

των δικογράφων δεν απαιτεί, πλέον, την επίσκεψη και αναµονή 

των δικηγόρων στη γραµµατεία του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Από οποιοδήποτε σηµείο µε πρόσβαση στο διαδίκτυο οι 

δικηγόροι µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΔΣΑ, 

να καταχωρήσουν τα στοιχεία του δικογράφου, να πληρώσουν 

το αντίτιµο, να λάβουν αντίγραφα των δικογράφων και να 

ενηµερώσουν αυτόµατα όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Τα 

οφέλη που αποκοµίζουν το Πρωτοδικείο Αθηνών, οι δικηγόροι 

και κατά συνέπεια οι Πολίτες της χώρας από τη χρήση του 

Πληροφοριακού Συστήµατος είναι η µείωση του χρόνου 

που απαιτείται για την κατάθεση δικογράφου και η αύξηση 

της παραγωγικότητας των υπαλλήλων. Παράλληλα, όλα τα 

δεδοµένα των δικογράφων διατηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή, 

προσφέροντας επιπρόσθετη ασφάλεια. Οι δικηγόροι µπορούν, 

πλέον, να απολαµβάνουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες χωρίς να 

µεταβούν απαραίτητα στο χώρο του Πρωτοδικείου, ενώ οι πολίτες 

απολαµβάνουν µειωµένο χρόνο εκδίκασης των δικαστικών 

υποθέσεων. 

Ο Σπυρίδων Παµπουκίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της OTS, 
παραλαµβάνει το βραβείο του από τον Αναστάσιο Τζήκα, Πρόεδρο του ΣΕΠΕ.
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ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Η
Κτηµατολόγιο ΑΕ από το 2002 και µετά αναπτύσσει 

διαρκώς υποδοµές, ψηφιακά συστήµατα και εφαρµογές 

Πληροφορικής, µε στόχο την κάλυψη όλων των δράσεων 

για την ολοκλήρωση και λειτουργία του θεσµού. Η εταιρεία έχει 

αναπτύξει πληθώρα ηλεκτρονικών υπηρεσιών που στηρίζονται 

σε υπερσύγχρονη υποδοµή, µε κέντρο δεδοµένων µεγάλης 

ισχύος και αποθηκευτικής υποδοµής και αντίστοιχο εφεδρικό. 

Οι παραγωγικές υπηρεσίες αναπτύσσονται εσωτερικά µε 

τεχνολογίες C++, .NET και ORACLE. Το intranet και το ERP-MIS-

CRM-Project Management χρησιµοποιούν εµπορικά λογισµικά 

που προήλθαν από εγχώρια και συγχρηµατοδοτούµενα έργα, 

ενώ η κεντρική υποδοµή της εταιρείας (κέντρο δεδοµένων) και 

η υπηρεσία εφεδρικού κέντρου δεδοµένων είναι έργο 

Integrators. Οσον αφορά στην επέκταση, ζητείται µέσω 

ΕΣΠΑ η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 4ου επιπέδου πλήρους 

ψηφιακής υποστήριξης της διαδικασίας προµήθειας 

συστηµάτων ασφαλείας και αποθήκευσης δεδοµένων 400 

TBytes για σαρωµένα συµβόλαια και εικόνες, καθώς και η 

παροχή γεωχωρικών δεδοµένων µε βάση τις επιταγές της 

οδηγίας Inspire. Τα οφέλη είναι υπηρεσιακά και τεχνολογικά. 

Συγκεκριµένα, η χρήση των τεχνολογιών αποτελεί απαραίτητο 

και καθοριστικό εργαλείο της εταιρείας για τη λειτουργία 

του θεσµού µέσω του Συστήµατος Πληροφορικής Εθνικού 

Κτηµατολογίου και της Κτηµατογράφησης. Επιπλέον οφέλη 

υπάρχουν για τους πελάτες της Κτηµατολόγιο ΑΕ, τους φορείς 

του δηµοσίου και τη λειτουργία της εταιρείας (αυτοµατοποιηµένα 

εργαλεία ελέγχων ποιότητας, αδιάλειπτη επικοινωνία του 

προσωπικού µε πολίτες και επαγγελµατίες µε τη χρήση 

σύγχρονων τεχνολογιών). Τα τεχνολογικά οφέλη είναι 

σηµαντικά, αφού η εταιρεία διαθέτει διεθνώς αναγνωρισµένη 

τεχνογνωσία σε θέµατα ψηφιακών υπηρεσιών GIS και 

υπηρεσιών 4ου επιπέδου.

Δηµήτρης Καλουδιώτης, 
Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύµβουλος της 
Κτηµατολόγιο ΑΕ.

NETU ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Τ
ο έργο που βραβεύτηκε αφορά στη δηµιουργία της 

δεύτερης γενιάς του ελληνικού εθνικού πληροφοριακού 

συστήµατος Schengen που αποτελεί ένα διακυβερνητικό 

πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο υποστηρίζει την αποδοτική 

εκτέλεση των προνοιών της Συνθήκης του Schengen και 

θεωρείται σαν το µεγαλύτερο πληροφοριακό σύστηµα για 

τη δηµόσια ασφάλεια στην Ευρώπη. Το χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησης ήταν βασισµένο σε αυτό της Ε.Ε., το οποίο 

περιλάµβανε όλες τις δραστηριότητες που έπρεπε να εκτελέσει 

κάθε κράτος. Το έργο υλοποιήθηκε από τη NetU Consultants Ltd 

και τη NetU Ελλάς A.E., αξιοποιώντας την υλοποίηση της NetU, η 

οποία βασίζεται σε στοιχεία των µεθοδολογιών Agile,Test Driven, 

Spiral Development και Enterprise Object Based Distributed 

Systems µε Object Relational Mapping. Για τη διεύθυνση του 

έργου αξιοποιήθηκε η µεθοδολογία PRINCE2. Από πλευράς 

Αναθέτουσας Αρχής στο έργο συµµετείχαν η Ελληνική Αστυνοµία Αναθέτουσας Αρχής στο έργο συµµετείχαν η Ελληνική Αστυνοµία 

και τα Υπουργεία Οικονοµικών, Εξωτερικών, Μεταφορών και και τα Υπουργεία Οικονοµικών, Εξωτερικών, Μεταφορών και 

Επικοινωνιών, Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης. Αναφορικά µε τα Επικοινωνιών, Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης. Αναφορικά µε τα 

οφέλη του συστήµατος αξίζει να σηµειωθεί ότι ενώ το κάθε οφέλη του συστήµατος αξίζει να σηµειωθεί ότι ενώ το κάθε 

κράτος καταχωρεί δεδοµένα στην εθνική του γλώσσα, οι κράτος καταχωρεί δεδοµένα στην εθνική του γλώσσα, οι 

µηχανισµοί του συστήµατος επιτρέπουν την αναζήτηση από τα µηχανισµοί του συστήµατος επιτρέπουν την αναζήτηση από τα 

άλλα κράτη, χρησιµοποιώντας χαρακτήρες της εθνικής τους άλλα κράτη, χρησιµοποιώντας χαρακτήρες της εθνικής τους 

γλώσσας ή λατινικούς χαρακτήρες. Επιπλέον, επιτρέπεται γλώσσας ή λατινικούς χαρακτήρες. Επιπλέον, επιτρέπεται 

και η υλοποίηση εξελιγµένων αναζητήσεων µε χρήση fuzzy και η υλοποίηση εξελιγµένων αναζητήσεων µε χρήση fuzzy 

αλγορίθµων που επιτρέπουν στους χρήστες να ψάχνουν στοιχεία αλγορίθµων που επιτρέπουν στους χρήστες να ψάχνουν στοιχεία 

στο σύνολο των δεδοµένων του Schengen II και στις εθνικές στο σύνολο των δεδοµένων του Schengen II και στις εθνικές 

βάσεις µε ασαφή κριτήρια και να επιτυγχάνουν φωνητικές βάσεις µε ασαφή κριτήρια και να επιτυγχάνουν φωνητικές 

(sounds like) αναζητήσεις σε πολύ µικρούς χρόνους απόκρισης. (sounds like) αναζητήσεις σε πολύ µικρούς χρόνους απόκρισης. 

Τα κύρια οφέλη για τις κρατικές υπηρεσίες είναι η συµµόρφωση Τα κύρια οφέλη για τις κρατικές υπηρεσίες είναι η συµµόρφωση 

µε τις υποχρεώσεις ως προς την ΕΕ, η διασφάλιση εύρυθµης µε τις υποχρεώσεις ως προς την ΕΕ, η διασφάλιση εύρυθµης 

λειτουργία των σηµείων εισόδου / εξόδου στην Ελλάδα και η λειτουργία των σηµείων εισόδου / εξόδου στην Ελλάδα και η 

ενίσχυση της συνοριακής ασφάλειας και τήρησης του νόµου.ενίσχυση της συνοριακής ασφάλειας και τήρησης του νόµου.

Ο Δηµήτρης Νησιώτης, Ανώτερος Διευθυντής, Systems Integration της NetU, 
παραλαµβάνει το βραβείο του από τον Αναστάσιο Τζήκα.

Γ ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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ΕΣΔΥ/ ΕΛΚΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Η 
υλοποίηση του έργου Υγειονοµικός Χάρτης αποτελεί 

Η 
υλοποίηση του έργου Υγειονοµικός Χάρτης αποτελεί 

Η έργο υψηλής προτεραιότητας στο πλαίσιο της Εθνικής Η έργο υψηλής προτεραιότητας στο πλαίσιο της Εθνικής Η Στρατηγικής για την Υγεία. Ο Υγειονοµικός Χάρτης αποτελεί Η Στρατηγικής για την Υγεία. Ο Υγειονοµικός Χάρτης αποτελεί Η 
την ανάπτυξη της απαιτούµενης οργανωτικής, θεσµικής και 

πληροφοριακής υποδοµής για τη συστηµατική συλλογή, διαχείριση, 

επεξεργασία και δηµοσιοποίηση δεδοµένων και δεικτών υγείας σε 

διαχρονικό επίπεδο. Το πληροφοριακό σύστηµα του Υγειονοµικού 

Χάρτη είναι µια διαδικτυακή εφαρµογή, όπου τα δεδοµένα 

συµπληρώνονται σε πραγµατικό χρόνο. Το έργο αναπτύχθηκε στο 

πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δηµόσια Υγεία, ως ένα 

σύγχρονο διαχειριστικό εργαλείο ορθολογικής λήψης αποφάσεων, 

µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες. Η πληροφοριακή υποδοµή του 

Υγειονοµικού Χάρτη κινείται γύρω από τρεις συνισταµένες: 

α) Την εισαγωγή, επικαιροποίηση και αποθήκευση των δεδοµένων, 

β) Τη γεωγραφική-θεµατική ταξινόµηση και οργάνωση των δεικτών, 

την έκδοση παραµετροποιήσιµων αναφορών και γ) Τη διάθεση 

των δεδοµένων στους χρήστες, µέσω φιλικού περιβάλλοντος που 

υποστηρίζει πρόσβαση µέσω Web και e-mail. Το έργο αναµένεται 

ότι θα συµβάλλει σηµαντικά, ώστε να αποκτηθεί η δυνατότητα 

για χάραξη πολιτικών και στρατηγικών υγείας σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο, να δηµιουργηθούν νέες δυνατότητες 

για ορθολογική διαχείριση και κατανοµή ή ανακατανοµή των 

πόρων στο σύστηµα Υγείας-Πρόνοιας, να παράγεται έγκυρη και 

συνεχής πληροφόρηση στους εµπλεκόµενους στο σύστηµα και 

να ενεργοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει άτοµα και φορείς, τόσο 

στη συστηµατική και οµοιογενή συλλογή και επικαιροποίηση των 

δεδοµένων, όσο και στη χρήση των δεδοµένων για τη βελτίωση 

της καθηµερινής λειτουργίας των υπηρεσιών τους. Επιπλέον, 

µπορεί να οδηγήσει στη λήψη τεκµηριωµένων αποφάσεων, να 

καλλιεργήσει και να ενισχύσει συνεργασίες µε στόχο την ανάπτυξη 

ευνοϊκού πλαισίου για έρευνα, χρήση και αξιοποίηση δεδοµένων 

υγείας και πρόνοιας. 

 Από αριστερά: Εφη Σίµου, Επιστηµονική Συνεργάτης Τοµέα Επιδηµιολογίας 
EΣΔΥ, Αναστασία Ρουµελιώτη, Καθηγήτρια Τοµέα Επιδηµιολογίας
ΕΣΔΥ, Αναστάσιος Τζήκας

BE BUSINESS EXCHANGES Α.Ε
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Σ
τόχος της πρωτοβουλίας ήταν η δηµιουργία ενός κλειστού 

κυκλώµατος αγορών µεταξύ της Επιτροπής Προµηθειών 

Υγείας/Συνεργαζόµενων νοσοκοµείων και των προµηθευτών 

τους για την αγορά δραστικών ουσιών και άλλων φαρµακευτικών 

υλικών. Το επιχειρηµατικό µοντέλο της Business Exchanges 

βασίζεται στη δηµιουργία µιας οριζόντιας ηλεκτρονικής αγοράς, 

όπως και στη δηµιουργία και υποστήριξη κλειστών κυκλωµάτων 

ηλεκτρονικών αγορών. Σκοπός ήταν το παραπάνω επιχειρηµατικό 

µοντέλο να εφαρµοστεί και στον τοµέα της Δηµόσιας Υγείας, έτσι 

ώστε να αντιµετωπιστούν τα φαινόµενα αδιαφάνειας, αργοπορίας 

και υπερτιµολόγησης. Η Business Exchanges ξεκίνησε τον Ιούνιο 

του 2010 τη συνεργασία της µε την ΕΠΥ και διάφορα Δηµόσια 

Νοσοκοµεία προσφέροντας υπηρεσίες, όπως ηλεκτρονικοί 

πλειστηριασµοί, ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί για την ανάλωση της 

συµφωνίας πλαίσιο (Call Offs) και ηλεκτρονικές παραγγελίες 

για την υποβολή αιτηµάτων από Δηµόσια Νοσοκοµεία προς 

επιλεγµένους προµηθευτές. Οι ανωτέρω υπηρεσίες εφαρµόζονται 

ήδη από ένα µεγάλο µέρος του Δηµόσιου Τοµέα Υγείας µε στόχο 

να υιοθετηθούν ευρέως σε όλο το φάσµα των προµηθειών, τόσο 

στον τοµέα Υγείας όσο και στον ευρύτερο χώρο της Δηµόσιας 

Διοίκησης. Για πρώτη φορά στο Ελληνικό Δηµόσιο υλοποιήθηκαν 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών προµηθειών µε απόλυτη επιτυχία 

προσφέροντας στους φορείς που τις χρησιµοποιούν πολλαπλά 

οφέλη, όπως σηµαντική µείωση του κόστους αγοράς των 

προϊόντων και των υπηρεσιών που προµηθεύεται, µείωση 

λειτουργικού κόστους, βελτίωση και τυποποίηση της διαδικασίας 

προµηθειών, προώθηση διαφάνειας στις κρατικές προµήθειες και 

υγιούς ανταγωνισµού στην αγορά, αύξηση της διαπραγµατευτικής 

δύναµης µέσω της κεντροποίησης και του ελέγχου των 

προµηθειών, παρακολούθηση των αγορών σε κεντρικό επίπεδο 

για όλα τα νοσοκοµεία κ.λπ.

Ο Αλκιβιάδης Τρίγκας, Διευθύνων Σύµβουλος της Business Exchanges S.A. 
παραλαµβάνει το βραβείο του από τον Αναστάσιο Τζήκα.
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Νίκος Καραµολέγκος Νίκος Καραµολέγκος 
O Nίκος Καραµολέγκος ξεκίνησε την καριέρα του στη Μηχανογράφηση το 1968, ενώ το 1975 αναλαµβάνει τη 

Διεύθυνση Μηχανογράφηση τής υπό ίδρυση Τράπεζας Εργασίας, όπου σχεδιάζει το on-line, real-time σύστηµα του 

1980, το οποίο θεωρήθηκε ένα από τα πρώτα συστήµατα client-server παγκοσµίως, πριν ακόµα καθιερωθεί ο όρος. 

Το σύστηµα αυτό συνέβαλε αποφασιστικά στο να γίνει η Τράπεζα Εργασίας η πιο κερδοφόρα τράπεζα του κόσµου 

για αρκετά χρόνια.  Το 1986 αναλαµβάνει Διευθύνων Σύµβουλος της “Πληροφορικής Εργασίας ΑΕ” (θυγατρική της 

Τράπεζας Εργασίας), η οποία εκτός των άλλων, κατασκευάζει και το πρώτο ελληνικό PC µε σηµαντική προστιθέµενη αξία, το WildXT. Το 1992 Τράπεζας Εργασίας), η οποία εκτός των άλλων, κατασκευάζει και το πρώτο ελληνικό PC µε σηµαντική προστιθέµενη αξία, το WildXT. Το 1992 

ξεκινάει την συµβουλευτική του καριέρα ως Σύµβουλος Διοίκησης σχετικά µε την Πληροφορική, µεταξύ άλλων, στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ξεκινάει την συµβουλευτική του καριέρα ως Σύµβουλος Διοίκησης σχετικά µε την Πληροφορική, µεταξύ άλλων, στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, 

την Τράπεζα Αθηνών κλπ. Εχει ιδρύσει επίσης την Financial Technologies, όπου ανέπτυξε το Τραπεζικό Σύστηµα bMASTER µε εγκαταστάσεις την Τράπεζα Αθηνών κλπ. Εχει ιδρύσει επίσης την Financial Technologies, όπου ανέπτυξε το Τραπεζικό Σύστηµα bMASTER µε εγκαταστάσεις 

σε πέντε χώρες και σε τρεις διαφορετικούς τραπεζικούς οµίλους, ενώ η IBS το κατέταξε στα τρία καλύτερα τραπεζικά συστήµατα στον κόσµο.σε πέντε χώρες και σε τρεις διαφορετικούς τραπεζικούς οµίλους, ενώ η IBS το κατέταξε στα τρία καλύτερα τραπεζικά συστήµατα στον κόσµο.

Ανδρέας Δρυµιώτης 
Ο Ανδρέας Δρυµιώτης ξεκίνησε την καριέρα 

του το 1967 στο Γραφείο Δοξιάδη – αρχικά ως 

στέλεχος και αργότερα ως Γενικός Διευθυντής 

της εταιρείας. Το 1984 µαζί µε την Alpha Bank 

και την εταιρεία Δοξιάδη ίδρυσαν τη ΔΕΛΤΑ 

Πληροφορική, στην οποία διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθ. Σύµβουλος 

µέχρι το 2004. Την περίοδο 2005-2006 διετέλεσε Αντιπρόεδρος 

στην εταιρεία Unisystems και το 2007-2009 ανέλαβε Πρόεδρος στην 

εταιρεία SingularLogic Integrator. Την περίοδο 1/2/2010- 4/11/2011 

ήταν Επικεφαλής της Μονάδας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

στο Γραφείο του Πρωθυπουργού της Ελλάδος. Συνέβαλε καθοριστικά 

στην εγκατάσταση µεγάλων υπολογιστικών συστηµάτων στα 

περισσότερα υπουργεία της Ελλάδος. Ενα από τα σηµαντικότερα 

έργα του ήταν ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της συγκέντρωσης και 

µετάδοσης των αποτελεσµάτων όλων των εκλογών στην Ελλάδα 

από το 1981 µέχρι το 2009. Επίσης, διετέλεσε µέλος της Επιτροπής 

διεκδίκησης των Ολυµπιακών Αγώνων για το 1996 και το 2004.

Tιµητικές βραβεύσεις-Life Achievement Awards

Καθ. Μανώλης Πρωτονοτάριος 
Ο καθ. Μανώλης Πρωτονοτάριος ξεκίνησε 

την καριέρα του το 1965 ως ερευνητής 

στο Πανεπιστήµιο Columbia, ενώ από το 

1973 διδάσκει ως καθηγητής στο ΕΜΠ. 

Εχει επίσης εργασθεί στα Bell Labs και 

στα Πανεπιστήµια Cornell, Brown, Princeton και Πάτρας. Εχει στα Πανεπιστήµια Cornell, Brown, Princeton και Πάτρας. Εχει 

διατελέσει Πρόεδρος του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών διατελέσει Πρόεδρος του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

τις περιόδους 1980-83 και 1983-88 και Αντιπρύτανης του ΕΜΠ τις περιόδους 1980-83 και 1983-88 και Αντιπρύτανης του ΕΜΠ 

σε ηλικία µόλις 43 ετών. Ιδρυσε το πολύ γνωστό Εργαστήριο σε ηλικία µόλις 43 ετών. Ιδρυσε το πολύ γνωστό Εργαστήριο 

Τηλεπικοινωνιών το 1995, το οποίο διεύθυνε για 15 χρόνια. Το Τηλεπικοινωνιών το 1995, το οποίο διεύθυνε για 15 χρόνια. Το 

Εργαστήριο έχει επιδείξει σηµαντικό ερευνητικό έργο διεθνούς Εργαστήριο έχει επιδείξει σηµαντικό ερευνητικό έργο διεθνούς 

εµβέλειας. Είναι συγγραφέας 200 επιστηµονικών άρθρων κι έχει εµβέλειας. Είναι συγγραφέας 200 επιστηµονικών άρθρων κι έχει 

επιβλέψει µε επιτυχία 60 Υποψήφιους Διδάκτορες και πάνω από επιβλέψει µε επιτυχία 60 Υποψήφιους Διδάκτορες και πάνω από 

600 διπλωµατικές. Εχει διατελέσει Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου 600 διπλωµατικές. Εχει διατελέσει Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου 

Ερευνας, Εθνικός Εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ESPRIT, Ερευνας, Εθνικός Εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ESPRIT, 

Πρόεδρος του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών κ.λπ. Πρόεδρος του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών κ.λπ. 

Γιώργος Γεράρδος
Ο Γιώργος Γεράρδος ξεκίνησε την καριέρα 

του το 1969, ακόµη φοιτητής του ΕΜΠ, µε 

ένα κατάστηµα 10τµ. στην οδό Στουρνάρη 

και 80.000 δραχµές δανεικά. Είναι ιδρυτής 

µιας από τις 500 ταχύτερα αναπτυσσόµενες 

επιχειρήσεις στην Ευρώπη για εννιά συνεχόµενα έτη, µε πάνω 

από 1.250 εργαζόµενους και µε τη συνολική επιφάνεια των 

καταστηµάτων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία να αγγίζει τα 30.000 

τ.µ. Μεταξύ των καινοτοµιών του ως επιχειρηµατίας είναι ότι το 1986 

ξεκινά την συναρµολόγηση / παραγωγή των υπολογιστών Turbo-X, 

το 1995 καθιερώνει τις πωλήσεις µέσω καταλόγων, το 1997 στήνει 

εξειδικευµένο τµήµα εξυπηρέτησης επιχειρηµατικών πελατών και 

το 1999 δηµιουργεί το πρώτο οργανωµένο ηλεκτρονικό κατάστηµα 

στην Ελλάδα. Εχει καθιερώσει, επίσης, την καινοτοµία των “Open 

Offices” στην εταιρεία του, έτσι ώστε όλοι οι συνεργάτες να έχουν 

πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. 

Ευάγγελος Σιταρένιος 
Ο Ευάγγελος Σιταρένιος ξεκίνησε την καριέρα 

του το 1970 ως Αναλυτής Συστηµάτων στην 

Control Data Greece. Το χρονικό διάστηµα 

1978-1980 εργάζεται ως Διευθυντής 

Παραγωγής Πληροφορικής στην Τράπεζα 

Εργασίας, ενώ την περίοδο 1980 έως 1984 αναλαµβάνει τη θέση του 

Διευθυντή Εργων Μέσης Ανατολής στην Control Data Middle-East. Από 

το 1984 έως το 1994 κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ελλάδος 

και Μέσης Ανατολής στην Control Data Corporation, ενώ από το 1994 

έως το 2001 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Ελλάδος στην General 

Electric Capital ITS. Το χρονικό διάστηµα 2001 έως 2003 ήταν ο 

Γενικός Διευθυντής Ελλάδος / Κύπρου / Μάλτας της EMC Corporation, 

ενώ από το 2003 είναι Εθνικός Σύµβουλος για Ελλάδα / Κύπρο στην 

General Electric Corporation. Εχει συµµετάσχει ενεργά στην προώθηση 

του κλάδου, αφού διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Πληροφορικής, µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΕΔΕ, ενώ τώρα 

είναι µέλος του Κέντρου Εθελοντών Managers Ελλάδος – ΚΕΜΕΛ. 




