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Με την Υποστήριξη

Επιβράβευση της καινοτόµου χρήσης και
επιχειρηµατικής αριστείας της Πληροφορικής
Σε ένα ιδιαίτερα εορταστικό και αισιόδοξο κλίµα πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 3 Ιουλίου στο ξενοδοχείο
Μεγάλη Βρετανία, η πρώτη τελετή απονοµής των βραβείων Business IT Excellence Awards 2012.
Στην τελετή παρουσιάστηκαν & βραβεύθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές αξιοποίησης Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών από επιχειρήσεις και οργανισµούς του Ιδιωτικού και Δηµόσιου Τοµέα
αλλά και η επιχειρηµατική αριστεία των εταιρείων ΤΠΕ.

Ο

ι πρακτικές αυτές 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.
Οπως τόνισε ο καθηγητής κ. Γιώργος Δουκίδης, Πρόεδρος
της κριτικής επιτροπής και Διευθυντής του Εργαστηρίου
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν-ELTRUN, αναλύοντας τα κριτήρια
αξιολόγησης, «οι αποφάσεις της επιτροπής στηρίχθηκαν
σε αντικειµενικά στοιχεία και αναλυτική τεκµηρίωση, µε
αποτέλεσµα να προβληθούν πρωτοβουλίες που εµπεριέχουν
στοιχεία όπως η καινοτοµία, η αποτελεσµατικότητα, η
επιχειρηµατικότητα, η εξωστρέφεια, η συµβολή στην εθνική
οικονοµία και η κοινωνική ευαισθησία, άξιες που αποτελούν
παράδειγµα προς µίµηση».
Ξεχωριστό 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:
Επιχειρηµατία Πληροφορικής: Θεόδωρο Φέσσα, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύµβουλο της Quest Holdings
Κοινωνικής Προσφοράς: Κώστα Γιαννόπουλο, Ιδρυτή και
Πρόεδρο της ΜΚΟ «Χαµόγελο του Παιδιού»
Δηµόσιου Λειτουργού: καθ. Παναγιώτη Γεωργιάδη
Διεύθυνσης Τµήµατος Πληροφορικής: Βασίλη Τραπεζάνογλου,
Σύµβουλο Διοίκησης της Eurobank
Διεύθυνσης Εταιρείας Πληροφορικής: Λίτσα
Παναγιωτοπούλου, Partner Boston Hamilton, Greece, Cyprus,
M.East, Africa.
Οι απονεµητές και παραλήπτες των βραβείων συµφώνησαν
στην αξία της επιβράβευσης των αξιόλογων πρωτοβουλιών
που αξιοποιούνται από τις επιχειρήσεις και οργανισµούς και
δεν γίνονται ευρύτερα γνωστές παρά τα ιδιαίτερα σηµαντικά
αποτελέσµατά τους. Η συγκυρία της παρουσίασης για πρώτη
χρονιά των βραβείων σε ένα πολύ δύσκολο επιχειρηµατικό
περιβάλλον µεγιστοποιεί τη σηµασία τους.
Οι πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων, οι οποίες υλοποιήθηκαν
στη διάρκεια της συγκεκριµένης περιόδου, αποδεικνύουν στην
πράξη την προσήλωση των υγιών επιχειρήσεων του κλάδου σε

Κριτική επιτροπή
Την επιστηµονική ευθύνη της κριτικής επιτροπής είχε
το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, ELTRUN, του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Στην κριτική επιτροπή έλαβαν µέρος οι:
Γεώργιος Δουκίδης, Διευθυντής του Εργαστηρίου
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν-ELTRUN,
Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ και
Νίκος Φαλδαµής, Πρόεδρος HEPIS,
Τάσος Αλέφαντος, International Representative,
itSMF Hellas,
Γιώργος Ράικος, Γραµµατέας ISACA Athens Chapter,
Αναστάσιος Μάνος, Αντιπρόεδρος ΣΕΠΒΕ,
Μιχάλης Μωραΐτης, Μέλος ΔΕ, ΕΙΠ / ΕΕΔΕ,
Αγγελική Πουλυµενάκου, Αναπ. Καθηγήτρια του ΟΠΑ &
µέλος της Δ.Ε. του HeAIS.
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επενδύσεις, όχι µόνο βάσει της οικονοµικής τους δυνατότητας
αλλά και βάσει του ανθρώπινου δυναµικού τους, που συνέβαλε
ουσιαστικά στην επιτυχία τους.
Γι’ αυτό αξίζει ακόµη περισσότερο σήµερα να επιβραβεύονται
και να προβάλλονται. Μετά την απονοµή ακολούθησε κοκτέιλ
πάρτι στο οποίο συµµετείχαν όλοι οι παρευρισκόµενοι,
γιορτάζοντας τις επιτυχίες τους αλλά και ανταλλάσσοντας
πληροφορίες σχετικές µε τις εξελίξεις στον κλάδο της
Επιχειρηµατικής Τεχνολογίας.
Τα βραβεία είχαν την υποστήριξη των σηµαντικών φορέων
του κλάδου: Hellenic CIO Forum, HeAIS, HePIS, ISACA Athens
Chapter, itSMF Hellas, ΕΙΠ/ΕΕΔΕ, ΣΕΠΒΕ και ΣΕΠΕ, οι οποίοι
συµµετείχαν στην διαδικασία και εκπροσωπήθηκαν στην
κριτική επιτροπή.
Τα βραβεία απένειµαν στους νικητές της βραδιάς οι:
Κωνσταντίνος Γάτσιος, Πρύτανης του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νίκος Φαλδαµής, Πρόεδρος της
HePIS, Xάρης Θεοχάρης, Γενικός Γραµµατέας Πληροφοριακών
Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, Δηµήτρης
Μαυρογιάννης, Πρόεδρος του Hellenic CIO Forum, Αλέξης
Δαυίδ, Πρόεδρος ΔΕ του ΕΙΠ της ΕΕΔΕ, Ανέστης Δηµόπουλος,
Δαυί
Αντιπρόεδρος του ISACA Athens Chapter Μιχάλης Μωραΐτης,

Μέλος των ΔΕ των Hellenic CIO Forum και ΕΙΠ της ΕΕΔΕ, Τάσος
Αλέφαντος, International Representative του itSMF Hellas,
Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΠΕ, Aγγελική
Πουλυµενάκου, Μέλος του Δ.Σ. του HeAIS και Γεώργιος
Δουκίδης, Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού / Επιχειρείν
-ELTRUN. Χορηγός επικοινωνίας των βραβείων ήταν η
εφηµερίδα Κέρδος και Χορηγός Οίνου η εταιρεία Λήµνος
Organic Wines.

Α ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΒΡΑΒΕΙΑ
ERP
IT SERVICE MANAMENT
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
BUSINESS CONTINUITY
CRM
WMS AND LOGISTICS I.S.
MOBILITY
BUSSINESS INTELLIGENCE
SECURITY
INTERNET & COLLABORATIVE I.S.
UNIFIED COMMUNICATIONS
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ
VIRTUALIZATION
TELECOMS & COMMUNICATIONS
CONTACT CENTER TECHNOLOGIES
MANAGED SERVICES/OUTSOURCING
E-INVOICING
ΕΠΑΙΝΟΙ
ΙΤ SERVICE MANAGEMENT
ERP
CRM
MOBILITY
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ
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ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ
EUROBANK GROUP IT
INTERAMERICAN EAZ
VODAFONE
ALPHA BANK ΑΕ
ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ LAFARGE
INTERAMERICAN EAEZ
OLYMPIC AIR
INTERAMERICAN EAEZ
INTERAMERICAN ΕΕΑΖ
ARCHIRODON NV
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
WIND ΕΛΛΑΣ
UNISYSTEMS ΑΕΕ για το έργο “Anytime Contact Center’’ της
Interamerican
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
PRAKTIKER HELLAS
INTERAMERICAN ΕΕΑΖ ΑΕ
ENTERSOFT AE για την εφαρµογή ERP στον όµιλο Alfawood
MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
MEGAFROST LOGISTICS ΑΕ
PRINTEC AE για το έργο Anti-Money Laundering της Alpha Bank

Β ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΡΕΥΝΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ-CSR (ΑΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ)
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ -CSR (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
PROJECT MANAGEMENT & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΕΠΑΙΝΟΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
KAINOTOMIA & ΕΡΕΥΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ AUTOMOTIVE
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ DIRECT MARKETING
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

INTRASOFT INTERNATIONAL
ΟΜΙΛΟΣ PRINTEC AE
OMILIA LTD
VODAFONE
CISCO HELLAS
PEOPLECERT
INTRASOFT INTERNATIONAL
ΜΙΚ3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ
ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA SA
ATC SA
EPSILON NET AE
SINGULARLOGIC
ENTERSOFT AE
VOICEWEB SA
SINGULARLOGIC
DIS-DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS
INFO QUEST TECHNOLOGIES
COMVEST ΓΕΝΙΑΣ Ι. ΗΛΙΑΣ
OBRELA SECURITY INDUSTRIES

Γ ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΒΡΑΒΕΙΑ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΑΣ για την Γραµµή Δηµότη
BYTE COMPUTER ABEE για το Police On Line του Υπ. Προστασίας τουτ Πολίτη

ΕΠΑΙΝΟΙ
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

κ. Π. Ζαφειρόπουλος (Συντονιστής της Οµάδας Εργασίας της Επιτροπής Πληροφορικής για
την Ηλεκτρονική Τιµολόγηση)
ΗΔΙΚΑ ΑΕ και Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αναδιοργάνωση της
συνταγογράφησης

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Τιµητικά Βραβεία- Life Achivement
Επιχειρηµατίας Πληροφορικής
Κοινωνικής Προσφοράς
Δηµόσιου Λειτουργού
Διεύθυνση Τµήµατος Πληροφορικής
Διεύθυνση Εταιρείας Πληροφορικής

στον Θεόδωρο Φέσσα
στον Κώστα Γιαννόπουλο
στον Καθ. Παναγιώτη Γεωργιάδη
στον Βασίλη Τραπεζάνογλου
στην Λίτσα Παναγιωτοπούλου
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ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ
ERP

Τ

ο έργο αφορά στην υλοποίηση ενιαίου, κοινού και
κεντρικού συστήµατος ERP σε όλες τις θυγατρικές
εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ στη ΝΑ Ευρώπη για 4000
χρήστες. Σε σχέση µε τα «roll out» µοντέλα άλλων
πολυεθνικών, το συγκεκριµένο πρόγραµµα διαφοροποιείται
και καινοτοµεί στα ακόλουθα: 1. Το αρχικό πρότυπο του
Οµίλου (group template), αναπροσαρµόζεται δυναµικά
µε κάθε επιµέρους έργο, καθώς ο βαθµός ικανοποίησης
των εσωτερικών πελατών κρίνεται εξίσου σηµαντικός µε το
στόχο της ενοποίησης / «centralization». 2. Επιχειρείται
η ενοποίηση διαφορετικών επιχειρησιακών µοντέλων και
διαδικασιών (λιανικής & franchisee, call center, κινητής
τηλεφωνίας, real estate, σταθερής τηλεφωνίας), σε ένα
ενιαίο σύστηµα. 3. Μέσα από το συγκεκριµένο πρόγραµµα
δεν καλύπτεται ένα περιορισµένο, αλλά αντιθέτως ένα
πολύ ευρύ φάσµα επιµέρους εφαρµογών / modules SAP.
Τα εκτιµώµενα οφέλη από το συγκεκριµένο έργο είναι: α)
50% µείωση πάγιων και λειτουργικών εξόδων, σε επίπεδο
Οµίλου, που σχετίζονται µε τα ERP συστήµατα (υποδοµές
και νέες απαιτήσεις / αναπτύξεις / έργα) και β) αύξηση
παραγωγικότητας των λειτουργιών των επιχειρησιακών
µονάδων που σχετίζονται µε τη λειτουργία του ERP, λόγω
αυτοµατισµών, καλύτερου ελέγχου και ταχύτερης υλοποίησης
των κοινών απαιτήσεων / λύσεων σε όλες τις εταιρείες του
Οµίλου.

Γιώργος Αθανασόπουλος, CIO OTE GROUP
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EUROBANK EFG

IT SERVICE MANAGEMENT

Ε

χοντας περάσει µία επταετία υψηλών ρυθµών ανάπτυξης
και επέκτασης στις αγορές της Νέας Ευρώπης, η
χρηµατοοικονοµική και µετέπειτα δηµοσιονοµική κρίση,
επέδειξε την ανάγκη της αλλαγής και προσαρµογής στα νέα
δεδοµένα. Σε ένα περιβάλλον µε υψηλές επιχειρησιακές
απαιτήσεις και περιορισµένους πόρους, ήταν φανερό στη
Διοίκηση της Πληροφορικής ότι θα έπρεπε να αλλάξει ώστε
να καταφέρει περισσότερα µε λιγότερα (“do more with less”).
Εγκαίρως και πριν τη διόγκωση της κρίσης, ήτοι στις αρχές του
2010, ξεκίνησε ένα ταξίδι µετασχηµατισµού της Πληροφορικής,
στα πλαίσια των αρχών του IT Service Management, έχοντας
3 στρατηγικούς στόχους: 1) µείωση του κόστους τεχνολογίας
2)βελτιστοποίηση της διαχείρισης της Πληροφορικής (Manage
ΙΤ Business) 3) δηµιουργία µεγαλύτερης αξίας στον Οργανισµό.
Δηµιουργήθηκε µία ξεκάθαρη Οργανωτική Δοµή, χωρίς
επικαλύψεις και silo, καθώς και ένα σαφώς ορισµένο πλαίσιο
εργασίας αποτελούµενο από 44 διεργασίες, που διέπουν όλο
τον κύκλο στρατηγικού σχεδιασµού, ανάπτυξης και λειτουργίας
96 ΙΤ υπηρεσιών. Και όλα αυτά συνεπικουρούµενα από το
PRISMA, µία µοντέρνα και εύχρηστη πλατφόρµα συνεργασίας,
που αποτελεί ήδη τη βασικό εργαλείο εργασίας. Την επίβλεψη
του έργου έχει το Transformation Forum.

Ο Δηµήτρης Μαυρογιάννης, Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής του Οµίλου
Eurobank, παραλαµβάνει το βραβείο από τον Αλέξη Δαυίδ, Πρόεδρο της
Διοικούσας Επιτροπής του ΕΙΠ της ΕΕΔΕ

INTERAMERICAN ΕΑΖ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τ

ο «Project Cosmos» ήταν ένα από τα στρατηγικά έργα
της Interamerican το οποίο της έδωσε τη δυνατότητα να
«γνωρίσει» καλύτερα τους πελάτες, να τους προσφέρει
µεγαλύτερη αξία και να διαχειρισθεί αποδοτικά τη σχέση που
έχει µαζί τους. Το έργο ήταν πρωτοποριακό για τα ελληνικά
δεδοµένα, αλλά και για τα δεδοµένα της ευρύτερης περιοχής
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αφού ενοποίησε 23 εφαρµογές
από 12 κλάδους ασφάλισης και πέτυχε customer data
governance πολιτικές. Ενδεικτικά οφέλη που προέκυψαν από
την ολοκλήρωσή του είναι:
• διαφοροποίηση από τον ανταγωνισµό κάνοντας εφικτή την
παροχή καινοτόµων υπηρεσιών προς τους πελάτες και τα
δίκτυα µας,
• ολοκλήρωση συστηµάτων και συντήρηση µίας µόνο
πελατοκεντρικής βάσης, η οποία αποτελεί τη µοναδική
πηγή της ολοκληρωµένης εικόνας του κάθε πελάτη,
σε αντιδιαστολή µε την προηγούµενη εικόνα των 12
διαφορετικών συστηµάτων, µε διάσπαρτη την πληροφορία
του πελάτη,
• λιγότερα συστήµατα και εφαρµογές για συντήρηση οµογενοποίηση εφαρµογών, δηµιουργία αποκλειστικά µίας
εφαρµογής για την καταχώρηση των πληροφοριών για τους
πελάτες και αντίστοιχη «κατάργηση» 10 άλλων.

Ο Γιώργος Μαυρέλης, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων της Interamerican,
παραλαµβάνει το βραβείο από τον Τάσο Αλέφαντο, International
Representative, itSMF Hellas

VODAFONE

ΕΡΓΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Τ

ο Pegasus υπήρξε το µεγαλύτερο έργο Πληροφορικής
στον ελληνικό χώρο των τηλεπικοινωνιών καθώς έφερε
αλλαγές σε περισσότερα από 20 βασικά συστήµατα
(billing, crm, retail, provisioning, resource management)
µέσω συνεργασίας πάνω από 550 ατόµων σε 10 χώρες. Eπίσης,
πραγµατοποιήθηκαν πάνω από 10.000 δοκιµές ώστε να
επιτευχθούν τεχνικοί, εµπορικοί και οικονοµικοί στόχοι. Με τη
βοήθεια πολύτιµων συνεργατών όπως η Accenture, η Oracle και
η IBM, η Vodafone προχώρησε στην εκπόνηση του λειτουργικού
και τεχνικού σχεδιασµού των συστηµάτων και καθόρισε τις
προδιαγραφές του ανεπτυγµένου τεχνικού εξοπλισµού ώστε η
τελική λύση να µπορεί να ανταποκριθεί στις εµπορικές ανάγκες
και το πλήθος δεδοµένων που χρειάζεται να επεξεργαστούν σε
όσο το δυνατόν µικρότερο χρονικό διάστηµα. Με την υλοποίηση
της καινούργιας αρχιτεκτονικής έχουµε για πρώτη φορά
ολοκληρωµένη εικόνα του πελάτη σε όλα τα σηµεία επαφής;
call centers, καταστήµατα, on-line. Οποιαδήποτε αλλαγή ζητηθεί
και από όποιο σηµείο επαφής, είναι άµεσα διαθέσιµη µέσω
on-line integration µε όλα τα πληροφοριακά συστήµατα που
εξυπηρετούν τον πελάτη. Επίσης µε την υλοποίηση του έργου,
για τους 4.500 χρήστες υπάρχει ενοποιηµένος κατάλογος
προϊόντων και υπηρεσιών µε κοινά στοιχεία καταλληλότητας και
επιλογής συνδυασµών, παρέχοντας άµεσα την δυνατότητα σε
όλα τα σηµεία πώλησης να προσφέρουν τα ίδια προϊόντα και µε
τα ίδια κριτήρια.

Αλέξανδρος Πατεράκης, Chief Information
Officer της Vodafone
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ARCHIRODON NV

UNIFIED COMMUNICATIONS

Η

εταιρεία Archirodon NV έχει διεθνή παρουσία,
δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 15 χώρες
κατέχοντας ηγετική θέση στον κατασκευαστικό
τοµέα. Η ασφαλής και η άµεση επικοινωνία, η συνεργασία
των 1100 στελεχών/µηχανικών από οιοδήποτε µέρος του
κόσµου είναι οι παράγοντες που οδήγησαν στην υλοποίηση
του συγκεκριµένου Project. Η λύση σχεδιάστηκε σε αµιγές
περιβάλλον Virtualization µε πλήρη πρόβλεψη για υψηλή
διαθεσιµότητα και ακολουθήθηκαν όλες οι βέλτιστες πρακτικές
(best practices) που ορίζει η Microsoft. Με την υλοποίηση
του συστήµατος ενοποιηµένης τηλεφωνίας σε ολόκληρη την
γεωγραφική έκταση της εταιρείας, επαναπροσδιορίστηκε το
τρόπος επικοινωνίας µεταξύ των υπαλλήλων. Σε τεχνολογικό
επίπεδο, υπήρξε µια µαζική εκπαίδευση των χρηστών για τους
τρόπους πρόσβασης καθώς και για τις αυξηµένες δυνατότητες
επικοινωνιακών µορφών, όπως µοίρασµα εφαρµογών,
αποµακρυσµένη διαχείριση υπολογιστών των χρηστών καθώς
και video κλήσεις. Λόγω των αρκετών δυνατοτήτων του νέου
συστήµατος, η πλήρης εκµετάλλευση των δυνατοτήτων του
έγινε σταδιακά και όχι από την πρώτη στιγµή. Σε διάστηµα δύο
περίπου χρόνων, εκτιµάται ότι όλα τα νέα εργοτάξια και γραφεία
της εταιρείας θα λειτουργούν χωρίς ανάγκη για σταθερή
τηλεφωνία όπως τη γνωρίζουµε σήµερα.

Ο Αντώνης Τσιµπόγος, IT Infastructure Manager, Archirodon NV,
παραλαµβάνει το βραβείο από τον Ανέστη Δηµόπουλο, Αντιπρόεδρο του
ISACA Athens Chapter
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INTERAMERICAN ΕΕΑΖ

INTERNET & COLLABORATIVE I.S.

Η

Interamerican εφαρµόζει ένα πολυ-καναλικό
µοντέλο διανοµής των προϊόντων και υπηρεσιών
της και, δεδοµένου του πελατοκεντρικού χαρακτήρα
λειτουργίας της, προχώρησε στο σχεδιασµό, την υλοποίηση
και την ανάπτυξη του πρώτου «direct» (απ’ ευθείας)
καναλιού διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα.
Χρησιµοποιώντας την πολύτιµη εµπειρία της µητρικής
Ολλανδικής Achmea και µετά από τρία έτη πιλοτικής
λειτουργίας, λανσάρισε τον Ιανουάριο 2011 την Anytime
Online, την «1η direct ασφάλιση» που τώρα αριθµεί
κοντά στους 100.000 πελάτες. Η κίνηση αυτή οδηγεί την
Interamerican σε µια νέα εποχή. Η πλήρης ψηφιοποίηση της
διαδικασίας έκδοσης ασφαλιστηρίου συµβολαίου αυτοκινήτου
µπορεί να αποτελέσει το επιτυχηµένο µοντέλο πάνω στο
οποίο θα βασιστούν ακόµη πιο πολύπλοκες και απαιτητικές
διαδικασίες, µε άµεσο όφελος τόσο για την εταιρεία όσο και
για τον καταναλωτή. Η Εµπορική Διεύθυνση, είναι σε θέση
να εφαρµόσει ένα business plan που προωθεί «έξυπνα»,
ανταγωνιστικά προϊόντα χαµηλής τιµής και υψηλής ποιότητας.
Εξυπηρετώντας τον πελατοκεντρικό χαρακτήρα της εταιρείας,
προσφέρει προστιθέµενη αξία στις υπηρεσίες της και άµεσο
όφελος στους πελάτες της, όχι µόνο σε επίπεδο προϊόντων
αλλά και σε επίπεδο εξυπηρέτησης. Επίσης, η εταιρεία
αποκτά µια νέα κουλτούρα και προάγει µε τον τρόπο αυτό ένα
επιτυχηµένο σύνολο αξιών.

Ο Γιάννης Καντώρος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων &
Μάρκετινγκ Interamerican, παραλαµβάνει το βραβείο από τον Καθηγητή
Γεώργιο Δουκίδη, Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής

ALPHA BANK

BUSINESS CONTINUITY

Τ

ο 2007, η Διεύθυνση Οργανώσεως ολοκλήρωσε
επιτυχώς το έργο για την ανάπτυξη διεργασιών
δηµιουργίας και διαχείρισης Σχεδίων Επιχειρηµατικής
Συνέχειας (BCP), της τράπεζας και των Θυγατρικών Εσωτερικού
µε την υποστήριξη της εταιρείας Ernst&Young. Αξιοποιώντας
την τεχνογνωσία και τις νέες διεργασίες, η τράπεζα προχώρησε
στην ανάπτυξη των αντίστοιχων σχεδίων για τις Θυγατρικές
Εξωτερικού.
Με σκοπό την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών, η Διεύθυνση
Πληροφορικής αποφάσισε την ανάπτυξη και πιστοποίηση
Συστήµατος Διαχειρίσεως Επιχειρηµατικής Συνέχειας
(BCMS). Κύριοι στόχοι του έργου ήταν αφενός να αποτελέσει
το σηµείο εκκίνησης για την σταδιακή κάλυψη του συνόλου
των δραστηριοτήτων της τράπεζας και αφετέρου, να ενισχύσει
περαιτέρω µέσω της πιστοποιήσεως την εµπιστοσύνη στην
ικανότητα συνέχειας των εργασιών.
Η καινοτοµία του έργου έγκειται στο γεγονός ότι το BCMS
αποτελεί το 1ο πιστοποιηµένο στον τραπεζικό κλάδο βάσει
του προτύπου BS25999 στην Ελλάδα. Η δηµιουργία BCMS
βασίστηκε στο µεγαλύτερο µέρος της στις υφιστάµενες
διεργασίες και πρακτικές της τράπεζας, οι οποίες έχουν
αναπτυχθεί, δοκιµασθεί και προσφάτως υλοποιηθεί και στην
πράξη λόγω των επεισοδίων του Φεβρουαρίου (µετάβαση
250 εργαζοµένων στους εναλλακτικούς χώρους και πλήρης
συνέχεια των εργασιών τους εντός 48 ωρών).

Ο Ροβέρτος Γκόγλης,
Project Manager της Alpha
Bank, παραλαµβάνει το
βραβείο από τον Αλέξη
Δαυίδ, Πρόεδρο της
Διοικούσας Επιτροπής του
ΕΙΠ της ΕΕΔΕ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

MANAGED SERVICES / OUTSOURCING

Σ

τις αρχές του 2011, η Τράπεζα Πειραιώς είχε
προβληµατισµούς σχετικά µε τον κατακερµατισµό του
εκτυπωτικού εξοπλισµού, το πλήθος και το µέσο όρο
ηλικίας των συσκευών καθώς και την ελλιπή ενηµέρωση
σχετικά µε τα κόστη που συνεπαγόταν αυτή η κατάσταση.
Εντοπίστηκε η ανάγκη για µία πιο συστηµατική προσέγγιση
και η τράπεζα προχώρησε στην υιοθέτηση λύσης Managed
Print Services. Η καλή σχεδίαση εκ των προτέρων, τόσο από
τους συµµετέχοντες στο project από πλευράς της Τραπέζης
Πειραιώς όσο και από τα στελέχη της Intersys, αποτέλεσαν
τον σηµαντικότερο παράγοντα απρόσκοπτης µετακίνησης από
τον παλιό εξοπλισµό στον νέο. Σε ότι αφορά στα νούµερα,
διαπιστώθηκε µείωση 20 % στον όγκο των εκτυπώσεων
(χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες δικτυακού scan & send),
35 % στην κατανάλωση χαρτιού (ορίζοντας default option
εκτύπωσης την διπλή όψη) και 40 % στο συνολικό κόστος των
εκτυπώσεων. Oπως στα περισσότερα έργα Πληροφορικής,
έτσι και στην συγκεκριµένη περίπτωση, αποδείχθηκε ότι
η µεθοδική οργάνωση του έργου πριν την έναρξη της
υλοποίησης αποδίδει πολλαπλά σε πόρους κατά την διάρκεια
της υλοποίησης.

Χρήστος Στρατίκης, Διευθυντής Τοµέα Κεντρικών Συστηµάτων &
Υποστήριξης της Διεύθυνσης IT Operations Οµίλου Πειραιώς
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Ο Νικόλαος Κωσταράς, Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής της Wind Hellas, παραλαµβάνει
το βραβείο από τον Ανέστη Δηµόπουλο, Αντιπρόεδρο του ISACA Athens Chapter

WIND

TELECOMS & COMMUNICATION

Σ

τοχεύοντας στις ανάγκες της εποχής, όπου οι
συνδροµητές αναζητούν καλύτερο έλεγχο των εξόδων
τους, η WIND προχώρησε στην υλοποίηση της νέας
γενιάς συµβολαίων WIND ToAll βασιζόµενη σε τεχνολογία
Real Time Cost Control.
Control Η καινοτοµία που εισήγαγαν τα νέα
συµβόλαια WIND ToAll έγκειται στο ότι ο συνδροµητής ορίζει το
ανώτερο ύψος λογαριασµού που επιθυµεί να πληρώνει κάθε
µήνα, µε τη WIND να δεσµεύεται απέναντί του για την απόλυτη
τήρησή του. Ο σχεδιασµός του προϊόντος είναι τέτοιος που ανά
πάσα στιγµή ο πελάτης έχει τον απόλυτο έλεγχο για το ύψος
του λογαριασµού του, έχοντας παράλληλα και την ευκολία να
επεκτείνει άµεσα και µέσω απλών αυτόµατων διαδικασιών
τη χρήση του, όποτε και όταν τον χρειάζεται. H σε πραγµατικό
χρόνο απόλυτη διαχείριση του λογαριασµού τους που έχουν οι
συνδροµητές των νέων συµβολαίων WIND ToAll είναι µοναδική
και καινοτόµος και τα οφέλη της προσµετρούνται τόσο στο
κοµµάτι της ικανοποίησης του πελάτη, µέσω της απόλυτης
ευκρίνειας και ελέγχου που έχει στον καθορισµό του ύψους
του λογαριασµού του, όσο και στην προσέλκυση νέων πελατών
που έχουν την ανάγκη να σταθεροποιήσουν τα µηνιαία έξοδα
κινητής τηλεφωνίας.
Σε τεχνολογικό επίπεδο, η υλοποίηση της νέας γενιάς
συµβολαίων WindToAll απαίτησε την υλοποίηση µιας
pre-post convergent λύσης (real time cost control), που
είναι πρωτοποριακή για τον ελληνικό χώρο και µια από
τι λίγες πραγµατικά convergent λύσεις στο παγκόσµιο
τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον. Τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι
(operators) από πολλές χώρες (Αυστραλία, Ισραήλ, Μάλτα,
Κύπρο, κοκ.) έχουν ήδη επισκεφτεί και δηλώσει ενδιαφέρον
για την λύση. Η υλοποίηση της converged λύσης απαίτησε
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την επέκταση της παραδοσιακής λειτουργίας τόσο των billing
συστηµάτων, συστηµάτων Mediation, ΙΝ πλατφορµών, και
συστηµάτων service /network provisioning όσο και του
δικτύου που εξυπηρετούσε τους παραδοσιακούς συνδροµητές
καρτοκινητής και συµβολαίου καθώς και την εισαγωγή στον
κόσµο του συµβολαίου (postpaid) 3G/LTE Τεχνολογιών
(Diameter Interfaces) που είχαν ήδη εφαρµοστεί µε επιτυχία
στην καρτοκινητή της WIND. Η υλοποίηση µίας πλατφόρµας
λειτουργιών που χρησιµοποιούν συγκεκριµένες λειτουργίες
από παραδοσιακά συστήµατα, προς τη δηµιουργία ενός νέου
τηλεπικοινωνιακού προϊόντος, κατέδειξε την ανάγκη ύπαρξης
νέων λύσεων που θα λειτουργούν από κοινού καλύπτοντας
όλους τους συνδροµητές, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα
αυτά να προσαρµόζονται καλύπτοντας απόλυτα τις ανάγκες
του κάθε πελάτη. Ηδη σε οργανωτικό επίπεδο, η WIND είναι
από καιρό προσαρµοσµένη στη διαχείριση µε κοινό τρόπο
των διαφορετικών συστηµάτων της και των συνδροµητών
που αυτά εξυπηρετούν, ενώ και οι στρατηγικές της επιλογές
για τρέχοντα αλλά και µελλοντικά projects & αναβαθµίσεις
συστηµάτων, έχουν σαν βάση την ενοποίηση συστηµάτων για
την απόλυτη και κοινή διαχείριση των συνδροµητών της από
µία πλατφόρµα λύσεων που θα µπορεί να εξυπηρετεί πλήρως
όλους τους συνδροµητές καρτοκινητής, συµβολαίου, σταθερής
και internet. Στρατηγικός τεχνολογικός στόχος της WIND είναι
η ενοποίηση των λειτουργιών σε κοινά συστήµατα που θα
εξυπηρετούν όλους τους πελάτες (συµβόλαιο, καρτοκινητή)
και όλες τις υπηρεσίες της κινητής/σταθερής τηλεφωνίας
και του Ιντερνέτ. Το Real Time Cost Control, που τέθηκε σε
εφαρµογή για τα νέα συµβόλαια WIND ToAll είναι µια υπηρεσία
που εντάσσεται απόλυτα στο στρατηγικό αυτό πλάνο της WIND.
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PRAKTIKER HELLAS
E-INVOICING

Ε

χοντας 14 καταστήµατα και περισσότερους από
6.000.000 πελάτες ετησίως, τα παραστατικά που εκδίδει
η Praktiker Hellas είναι πολυάριθµα. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα να δηµιουργείται ένα σηµαντικό διαχειριστικό
κόστος από την εκτύπωση και την αποθήκευση αρκετών
παραστατικών, αλλά και από τον χρόνο που δαπανάται
για την αποθήκευση και την αναζήτησή τους. Η εταιρεία
προχώρησε στην εφαρµογή ενός από τα µοντέλα Ηλεκτρονικής
τιµολόγησης, της Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης, µε την λύση
της IS Impact Archiving@connect, των παραστατικών που
εκδίδει έχοντας την δυνατότητα της άµεσης ενεργοποίησης
της άυλης ηλεκτρονικής αποστολής τους αλλά και της
Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης των τιµολογίων που λαµβάνει
ηλεκτρονικά από τους προµηθευτές της.
Η εταιρεία, ως πρωτοπόρος στο λιανικό εµπόριο, εφαρµόζει
ήδη από το 2003, υπηρεσίες e-Invoicing καθώς λαµβάνει
από τους προµηθευτές της EDI τιµολόγια µέσω της IS Impact.
Οπότε το έργο ήταν µια φυσική εξέλιξη προς άλλα µοντέλα
Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης, όπως είναι η Ηλεκτρονική
Αρχειοθέτηση.

Ιωάννης Σελαλµαζίδης, Managing Director Praktiker Hellas
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ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ
CRM

Μ

ε αφετηρία τους εταιρικούς στρατηγικούς στόχους που
έχουν τεθεί για την ολοένα καλύτερη εξυπηρέτηση
των πελατών του Οµίλου COSMOTE, αποφασίστηκε
η υλοποίηση CRM συστήµατος µε κοινό πυρήνα για όλες τις
χώρες του Οµίλου (CRM Common Context) επιτυγχάνοντας
γρηγορότερη και αποτελεσµατικότερη διαχείριση των
εταιρικών αναγκών µέσω της σωστής αξιοποίησης των πόρων
σε ανθρώπους και υποδοµές.
Η δηµιουργία ενός CRM Common Context, είχε σηµαντικά
οφέλη για τον Οµιλο: • δηµιουργία µοναδικής οµάδας
διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα • καταγραφή διαδικασιών για
την υποστήριξη των εµπορικών λειτουργιών του Οµίλου
• περιορισµός στα κόστη για hardware, licenses και ανάπτυξη
• µείωση του χρόνου εξυπηρέτησης του πελάτη και βελτίωση
της εµπειρίας του πελάτη µε αποτέλεσµα την περαιτέρω
ενίσχυση του Brand COSMOTE • καλύτερο Time to Market
• καλύτερη και πιο ολοκληρωµένη εικόνα του πελάτη και
της αξίας του. Χαρακτηριστικές καινοτοµίες είναι: • η εκ νέου
αξιοποίηση της λύσης για να ικανοποιηθούν όλες οι ανάγκες
του Οµίλου • η καλλιέργεια κοινής γλώσσας και κώδικα
επικοινωνίας ανάµεσα σε στελέχη µε διαφορετικό υπόβαθρο
και αντικείµενο µέσα από την υλοποίηση του προγράµµατος.

Ο Γιώργος Αθανασόπουλος, CIO OTE GROUP, παραλαµβάνει το
βραβείο από τον Μιχάλη Μωραΐτη, Μέλος των Διοικουσών Επιτροπών
του ΕΙΠ της ΕΕΔΕ και του CIO Forum

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
VIRTUALIZATION

Α

πό το 2005, η Τράπεζα Πειραιώς διέγνωσε την ανάγκη
για server και application virtualization. Τα οφέλη που
προέκυψαν από την υιοθέτηση της εν λόγω τεχνολογίας
είναι αρκετά και µε µεγάλο ειδικό βάρος. Συγκεκριµένα,
η απεξάρτηση από το υλικό κατασκευής µας έδωσε τη
ευκολότερη διαχείριση, ανεξαρτησία εξοπλισµού µεταξύ
παραγωγικού και εφεδρικού περιβάλλοντος και δυνατότητα
εύκολης προσαρµογής σε δυναµικά µεταβαλλόµενα
workloads. Ολη η υποδοµή είναι έτοιµη για την υλοποίηση
ενός private cloud, επιτρέποντας την κεντροποίηση πολλών
συστηµάτων σε επίπεδο οµίλου. Ταυτόχρονα το κόστος
υποστήριξης των σταθµών εργασίας στο δίκτυο καταστηµάτων
αλλά και κεντρικών υπηρεσιών έχει µειωθεί κατακόρυφα
µε ταυτόχρονη αύξηση της διαθεσιµότητας αλλά και της
ευελιξίας του λειτουργικού περιβάλλοντος. Η καινοτοµία στην
παρούσα φάση αφορά στην αυτοµατοποίηση της διαδικασίας
µετάπτωσης των συστηµάτων στο Εφεδρικό Μηχανογραφικό
Κέντρο. Κάνοντας χρήση όλων των εργαλείων (APIs, Microsoft
.NET), η τράπεζα κατόρθωσε αφενός να αυξήσει τον αριθµό των
συστηµάτων που µεταφέρονται στο ΕΜΚ, αφετέρου να µειώσει
το χρόνο που απαιτείται για την όλη διαδικασία.

Νικόλαος Πετρόπουλος, Διευθυντής Τοµέα Διαχείρισης Server
& Storage της Διεύθυνσης IT Operations του Οµίλου Πειραιώς

INTERAMERICAN ΕΑΕΖ

SECURITY

Η

Interamerican στην προσπάθεια της να εξασφαλίσει
υψηλό επίπεδο ασφάλειας, συµµόρφωση µε
κανονιστικά / ρυθµιστικά / νοµικά πλαίσια, και να
ευθυγραµµιστεί µε την στρατηγική της µητρικής εταιρείας
Achmea, έθεσε ως στρατηγικό έργο και στόχο, τον σχεδιασµό
και υλοποίηση πλαισίου ρόλων, οδηγιών και διαδικασιών,
καθώς και σειρά έργων που αφορούσαν την ασφάλεια
πληροφοριών και πληροφοριακών συστηµάτων µε απώτερο
σκοπό την παροχή αδιάλειπτων ποιοτικών υπηρεσιών. Η
πρωτοβουλία της Interamerican ακολούθησε και βασίστηκε
σε διεθνή πρότυπα για το Σύστηµα Ασφάλειας Πληροφοριακών
Συστηµάτων καθώς και σε άριστης ποιότητας και τελευταίας
τεχνολογίας λογισµικό από τις σηµαντικότερες στον χώρο
εταιρειών ανάπτυξης λογισµικού ασφάλειας. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι η εγκατάσταση των συστηµάτων Identity
Management System και Single Sign On, θεωρούνται από τις
µεγαλύτερες, όχι τόσο στον αριθµό χρηστών αλλά σε αριθµό
συστηµάτων-εφαρµογών και επιπέδου πολυπλοκότητας
διαχειρίζοντας από κεντρικοποιηµένο σηµείο, Συστήµατα
Mainframe, As400, Windows, SAP, SQLs, και περίπου 160
εµπορικές εφαρµογές. Στο πέρας του 4ετούς πλάνου, η
Interamerican βαθµολογήθηκε από ελεγκτικούς οργανισµούς
ως Reliant, δίνοντας της σαφές πλεονέκτηµα ως προς τον
ανταγωνισµό, ενίσχυσε την εικόνα της και δηµιούργησε τις
προϋποθέσεις για νέες συνεργασίες.

Ο John O’Dwyer, Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών
Interamerican παραλαµβάνει το βραβείο από τον Ανέστη
Δηµόπουλο, Αντιπρόεδρο του ISACA Athens Chapter
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Α ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2012

UNISYSTEMS

CONTACT CENTER TECHNOLOGIES

Τ

ο δύσκολο και πρωτοποριακό εγχείρηµα της δηµιουργίας
της πρώτης direct ασφάλισης στην Ελλάδα, ήταν
απαραίτητο να υποστηριχθεί από τεχνολογικά καινοτόµες
λύσεις, οι οποίες θα προσέδιδαν προστιθέµενη αξία στα
παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους πελάτες της.
Η υπηρεσία που άλλαξε τα δεδοµένα στην ελληνική
ασφαλιστική αγορά, η Anytime της Interamerican,
εµπιστεύθηκε τη Unisystems για τη δηµιουργία ενός
πρωτοποριακού Contact Center, το οποίο αποτελεί βασικό
εργαλείο εξυπηρέτησης των πελατών της. Το Contact Center
που υλοποίησε η Unisystems βασίστηκε σε λύση αµιγώς SIP
της Genesys, η οποία - σε συνδυασµό µε τη λύση Genesys
Quality Monitoring - υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στη ΝΑ
Ευρώπη στο συγκεκριµένο έργο και αποτέλεσε παγκόσµιο case
study για την Genesys. Με βασικές προκλήσεις την υλοποίηση
σε διάστηµα µικρότερο του ενός µηνός, την ανάγκη ενός
συστηµατικού reporting µε τη χρήση KPIs και την απρόσκοπτη
µετάβαση από το προηγούµενο live τηλεφωνικό κέντρο στο
νέο, χωρίς την παραµικρή διακοπή λειτουργίας (downtime),
το έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς δίνοντας άµεση λύση στις
επιχειρησιακές ανάγκες της υπηρεσίας. Η δυναµική του
συστήµατος καταδεικνύεται από το γεγονός ότι κατά το 2011 το
Contact Center κατέγραφε 2.200 κλήσεις ηµερησίως, ενώ µια
µόλις εβδοµάδα µετά τη θέση του συστήµατος σε παραγωγή,
η Anytime προχώρησε σε παραγγελία για την αύξηση των
θέσεων εργασίας (agents) στο Contact Center, εκτινάσσοντας
συνολικά τις θέσεις εργασίας από τις 11, στις 77.

Ο Κωνσταντίνος Πρετεντέρης, CIM Platforms Solutions Manager της
Unisystems, παραλαµβάνει το βραβείο από τον Μιχάλη Μωραΐτη, Μέλος των
Διοικουσών Επιτροπών του ΕΙΠ της ΕΕΔΕ και του CIO Forum
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ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

Η

Υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών του
Κτηµατολογίου λειτουργεί έδω και δύο έτη και
έχει σκοπό να δοθεί σε όλους τους πολίτες η
δυνατότητα για δωρεάν περιήγηση σε χαρτογραφικό υλικό
όλης της χώρας. Ως τώρα έχουν παρασχεθεί περίπου 900
εκατοµµύρια εικόνες σε εκατοντάδες φορείς του δηµοσίου
και σε 3 εκατοµµύρια πολίτες και επαγγελµατίες. Η έκτασή
τους είναι 30 φορές αυτή της χώρας µας και το µέγεθός
τους 60 TB. Η άρτια παροχή της υπηρεσίας και η αθρόα
παροχή έχουν οδηγήσει σε διεθνείς διακρίσεις για την
εταιρεία. Η υπηρεσία σκοπεύει στην διάχυση της χωρικής
πληροφορίας και στην εξοικονόµηση πόρων του δηµοσίου
µέσω ενός κοινού υποβάθρου για ψηφιοποιήσεις επί
αυτού. Η υπηρεσία είναι πρωτοποριακή τόσο όσον αφορά
το περιεχόµενο όσο και σε σχέση µε την πολύ µεγάλη
χρήση της. Τα οφέλη για την Κτηµατολόγιο ΑΕ είναι α)
οφέλη προβολής β) οικονοµικά οφέλη από υπηρεσίες
προς επαγγελµατίες µε συγκεκριµένο SLA γ)οφέλη για τους
δηµοσίους φορείς από την ανέξοδη χρήση υπηρεσίας.

Καθηγητής Απόστολος Αρβανίτης,
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος
της Κτηµατολόγιο ΑΕ

INTERAMERICAN ΕΑΕΖ
MOBILITY

Η

Interamerican, συνεχίζοντας την παράδοση
για επενδύσεις σε καινοτοµίες και θέλοντας να
εκµεταλλευτεί την εξέλιξη και αποδοχή των κινητών
συσκευών, δηµιούργησε µια σειρά από εφαρµογές για
φορητές συσκευές µε σκοπό την ταχύτερη και αποδοτικότερη
λειτουργία της και εξυπηρέτηση συνεργατών και πελατών
της. Οι εφαρµογές «mobile office» (Mobile AskMe), και
αυτές των εταιρειών Οδικής και Βοηθείας, είναι µοναδικές
και προσφέρουν ασυναγώνιστη λειτουργικότητα και
καινοτοµίες στον χώρο των ασφαλειών για τα ελληνικά
δεδοµένα, αξιοποιώντας στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες, και
προσφέροντας στο δίκτυο των υπαλλήλων και συνεργατών
όλη την απαραίτητη υποδοµή και λειτουργικότητα που θα
είχαν στο γραφείο τους. Διαµέσου αυτών εξασφαλίζονται η
δραστική συντόµευση των εργασιών αξιοποιώντας real time
µετάδοση δεδοµένων και, συνεπώς, ταχύτατη διεκπεραίωση
των περιστατικών. Ο πελάτης λαµβάνει προηγµένες υπηρεσίες
και εξυπηρετείται ταχύτατα τόσο σε επίπεδο πώλησης
προϊόντος, όσο και υποστήριξης. Η ενασχόληση µε την
συγκεκριµένη τεχνολογία, προσέφερε στην εταιρεία σηµαντική
εµπειρία, προετοιµάζοντας το έδαφος για νέες εφαρµογές,
ή και µεταφορά των υπαρχόντων backoffice σε «κινητές»
συσκευές, αναδεικνύοντας στην Διοίκηση της εταιρείας νέους
τρόπους εργασίας και πώλησης προϊόντων. Κατά την περίοδο
2009-2011, ο αριθµός των κλήσεων αυξήθηκε από 80.000
σε 210.000, ενώ ο µέσος χρόνος διεκπαιραίωσης ενός
περιστατικού µειώθηκε από 24 ώρες σε 30 λεπτά.

Ο Μάρκος Φραγκουλόπουλος, Αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής Πωλήσεων & Μάρκετινγκ της Intreramerican,
παραλαµβάνει το βραβείο από τον Καθηγητή Γεώργιο
Δουκίδη, Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

WMS AND LOGISTICS I.S.

Η

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ παράγει τσιµέντο το οποίο διανέµει χύµα
σε σιλό εγκατεστηµένα στα εργοτάξια των πελατών
της, χρησιµοποιώντας στόλο σιλοφόρων οχηµάτων που
ανήκουν σε µεταφορικές εταιρείες. Το σύστηµα διαχείρισης
παραγγελιών και αποστολών υλοποιεί το επιχειρησιακό πλάνο
της εταιρείας για την στρατηγική αναβάθµιση των διανοµών
µε κύριους άξονες την βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης
πελατών και την ασφάλεια των εργασιών πεδίου. Ειδικότερα
ολοκληρώνει το πληροφοριακό σύστηµα παραγγελιοληψίας
SAP, µε το σύστηµα παρακολούθησης φορτώσεων, µε το
σύστηµα δροµολόγησης TCS και το σύστηµα παρακολούθησης
στόλου πραγµατικού χρόνου e-TRACK µε τους παρακάτω
στόχους • Βέλτιστη διαχείριση των παραγγελιών • Μείωση
του κόστους διανοµής • Επιτήρηση των κανόνων ασφάλειας
κατά την διανοµή • Ηλεκτρονική πιστοποίηση παράδοσης σε
πραγµατικό χρόνο • Εγκαιρη ειδοποίηση για την αποφυγή
λαθών • Αµεση επικοινωνία και ενηµέρωση του πελάτη για
την κατάσταση της παραγγελίας. Η σύζευξη των επιχειρήσεων
µε πληροφορίες πεδίου σε πραγµατικό χρόνο επιτρέπει την
µέτρηση των εταιρικών διαδικασιών , την αξιόπιστη αξιολόγηση
τους και τον ταχύ προσδιορισµό KPI’s που επιτρέπουν το συνεχή
επαναπροσδιορισµό των µεθόδων και των κανόνων διανοµής.
Η λύση διαχείρισης παραγγελιών και αποστολών πελατών
διακρίθηκε µέσα στον όµιλο Lafarge µε best practice για την
αποτελεσµατικότητα της στην βελτίωση δεικτών ασφάλειας.

Ο Τάσος Μάνος, Logistics & Terminals Manager της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ,
παραλαµβάνει το βραβείο από τον Πρύτανη του ΟΠΑ, Γεώργιο Γάτσιο
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Β ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2012

OLYMPIC AIR

BUSINESS INTELLIGENCE

Η

Olympic Air, στο πλαίσιο της δράσης βελτιστοποίησης
της παρακολούθησης των εταιρικών της πόρων
καθώς και της προσπάθειας παροχής στη διοίκηση
διαρκούς ενηµέρωσης πάνω στα KPIs που συνθέτουν την
ολική εικόνα της εταιρείας, δηµιούργησε µια εταιρική
πλατφόρµα ενηµέρωσης (Dashboards) από την οποία µπορεί
το management της εταιρείας να ενηµερώνεται ανά πάσα
στιγµή για τα κρίσιµα για εταιρεία µεγέθη. Η ενοποίηση
των πληροφοριών που παρέχονται από τα διαφορετικά
επιχειρησιακά συστήµατα κάτω από µια κοινή εφαρµογή και
η παρουσίαση των αποτελεσµάτων µε εύκολο και κατανοητό
τρόπο, έδωσε στο management της Olympic Air ένα πολύ
ισχυρό εργαλείο λήψης αποφάσεων.
Η καινοτόµος λύση βάσει των τεχνολογιών SAP Business
Objects που χρησιµοποιήθηκε στην Olympic Air για να
ενοποιεί πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικά
συστήµατα αναφοράς αποτελεί πρότυπο για αεροπορικές
εταιρείες, καθώς και για οποιαδήποτε εταιρεία µε υποδοµή
SAP µε ή χωρίς τρίτα συστήµατα. Η επιτυχής ολοκλήρωση του
έργου έχει δώσει στην διοίκηση της εταιρείας ένα σηµαντικό
συγκριτικό πλεονέκτηµα που έχει µειώσει τους χρόνους λήψης
αποφάσεων ενώ ταυτόχρονα έχει αυξήσει την ενδοεταιρική ροή
πληροφοριών και τέλος έχει δηµιουργήσει την υποδοµή για
την ανάπτυξη νέων εφαρµογών για να καλύψουν την όποια νέα
επιχειρησιακή ανάγκη πληροφόρησης προκύψει.

Ο Ιωάννης Παπαγιαννούλης, Deputy Director, IT & T Olympic Air,
παραλαµβάνει το βραβείο από τον Πρύτανη του ΟΠΑ, Γεώργιο Γάτσιο

16

INTRASOFT INTERNATIONAL
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Η

INTRASOFT International είναι ο µεγαλύτερος ελληνικός
Οµιλος παροχής λύσεων και υπηρεσιών Πληροφορικής µε
ισχυρότατη διεθνή παρουσία και διεθνείς δραστηριότητες
που συνεισφέρουν κατά 75% στα συνολικά έσοδά του. Είναι
θυγατρική της INTRACOM Holdings, από τους µεγαλύτερους
πολυεθνικούς τεχνολογικούς οµίλους στη νοτιοανατολική Ευρώπη
µε 35+ χρόνια δραστηριοποίηση σε 70 χώρες. H INTRASOFT
International έχει γραφεία, υποκαταστήµατα και θυγατρικές σε
12 χώρες (Ελλάδα, Βέλγιο, Λουξεµβούργο, Ρουµανία, Δανία,
Ιορδανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Μολδαβία, Μεγάλη Βρετανία,
Σαουδική Αραβία, Φιλιππίνες). Απασχολεί 1.700 στελέχη µε
άριστες τεχνικές γνώσεις, τα οποία εκπροσωπούν 20+ εθνικότητες
και κατέχουν 18+ γλώσσες. Περισσότεροι από 500 οργανισµοί
σε 68 χώρες παγκοσµίως (όργανα Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνικές
κυβερνήσεις, τράπεζες, τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί, ιδιωτικές
επιχειρήσεις) έχουν επιλέξει τις υπηρεσίες και λύσεις της εταιρίας.
Σήµερα συγκαταλέγεται στους top 3 βασικούς προµηθευτές
υπηρεσιών τεχνολογίας των πληροφοριών στα θεσµικά όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε συνεργασία µε IBM και Oracle, είναι
παγκόσµιος ηγέτης στα τελωνεία και πρωταγωνιστεί διεθνώς στον
χώρο της φορολογίας. Το 2012 αποτελεί σταθµό στην πορεία της
INTRASOFT International. Μετά από µία επιτυχηµένη συγχώνευση
µε την Intracom IT Services, η εταιρία προχωρά σε αναδιοργάνωση
και στο µετασχηµατισµό της σε ένα νέο διεθνή όµιλο, µε στόχο την
περαιτέρω επικέντρωση στις διεθνείς αγορές και την ενδυνάµωση
της διεθνούς της παρουσίας.

Αθανάσιος Κωτσής, Διευθύνων
Σύµβουλος, Intrasoft International

& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

PRINTEC

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ

Ο

Οµιλος Printec ηγείται της εξέλιξης στον τοµέα
των Λύσεων Πληροφορικής και αποτελεί έναν από
τους σηµαντικότερους Systems Integrators στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εκτός των δραστηριοτήτων του
στην Ελλάδα, ο Οµιλος διαθέτει θυγατρικές σε Αλβανία,
Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κόσοβο, Κροατία, Κύπρο,
Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ουκρανία, Π.Γ.Δ.Μ., Ρουµανία,
Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχία. Η διεθνής επέκταση του
οµίλου ξεκίνησε το 1992 σε χώρες µε πολύ καλές προοπτικές,
τον τοποθετούν σε πλεονεκτική θέση έναντι του ανταγωνισµού
του, ενώ η ισχυρή του παρουσία σε αυτές τις χώρες µπορεί να
λειτουργήσει ως πλατφόρµα για την περαιτέρω γεωγραφική
του επέκταση. Ο όµιλος, πιστός στη στρατηγική του για
ανάπτυξη, η επίτευξη της οποίας πραγµατοποιείται τόσο
µέσα από αντίστοιχες εξαγορές και στρατηγικές συµµαχίες
όσο και µέσα από οργανική ανάπτυξη, βρίσκεται σε συνεχή
αναζήτηση των επενδυτικών ευκαιριών εκείνων οι οποίες θα
τον βοηθήσουν να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους.
Αυτή την στιγµή οι πωλήσεις έκτος Ελλάδος αντιπροσωπεύουν
το 86% του τζίρου, ένω ο Όµιλος διαθέτει 90+ κέντρα τεχνικής
υποστήριξης µε 400µηχανικούς σε 15 χώρες.

Η Μαρίνα Μαυροµµάτη, Deputy CEO
της Printec, παραλαµβάνει βραβείο
από τον Δηµήτρη Μαυρογιάννη,
Πρόεδρο του CIO Forum

OMILIA

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΡΕΥΝΑ

Σ

ε µια άκρως ανταγωνιστική αγορά, η εµπειρία του πελάτη
αποτελεί κρίσιµη διαφοροποίηση και στρατηγική επιλογή.
Η Vodafone Ελλάδας έχει ένα πολύπλοκο Contact
Center που εξυπηρετεί εκατοµµύρια κλήσεις ετησίως. Κάθε
κλήση µπορεί να αφορά 1 από τις 180 περίπου κατηγορίες
θεµάτων. Η δροµολόγηση της κλήσης στο σωστό group στο
Contact Center ήταν εξαιρετικά δύσκολη µε τις παραδοσιακές
τεχνικές. Η Vodafone Ελλάδας επέλεξε την Omilia και τη λύση
«Natural Dialog Self-Care for Telecoms», η οποία επιτρέπει
στους πελάτες να χρησιµοποιούν απολύτως φυσική γλώσσα
για να εξυπηρετηθούν από το σύστηµα, χωρίς µενού και χωρίς
επιλογές και λέξεις κλειδιά (ΝLP σύστηµα). Η λύση της Omilia
υπερκάλυψε τις προσδοκίες της Vodafone, βελτιώνοντας
σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα της Εξυπηρέτησης Πελατών
και την Εµπειρία του Πελάτη, ενώ παράλληλα µείωσε τα
λειτουργικά κόστη και αύξησε την παραγωγικότητα.
Η υλοποίηση τεχνολογίας Κατανόησης Φυσικής Γλώσσας (NLU)
στην Vodafone Ελλάδος είναι η πρώτη παγκοσµίως για το
Vodafone Group αλλά και η πρώτη στην ελληνική αγορά.
Η τεχνογνωσία έχει µεταφερθεί και σε άλλες χώρες.

Ο Δηµήτρης Βάσσος, CEO της ΟΜΙΛΙΑ LTD, παραλαµβάνει το
βραβείο από το Νίκο Φαλδαµή, Πρόεδρο του HEPIS
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INTRASOFT
INTERNATIONAL

MIK3

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

PROJECT MANAGEMENT & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α

ποδεικνύοντας την ισχυρή δέσµευση της εταιρείας να
επιτυγχάνει την επιχειρηµατική αριστεία σε όλες τις
δραστηριότητές της, έχει υλοποιήσει ένα µακροπρόθεσµο
πρόγραµµα συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων, υπηρεσιών
και διεργασιών της, αποκτώντας 8 πιστοποιητικά παγκοσµίου
αναγνώρισης. Το πρόγραµµα αυτό ευθυγραµµίζεται µε τη
στρατηγική πολιτική της εταιρείας στη παροχή υπηρεσιών
«Software as a Service», την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των
προκλήσεων της κύριας αγοράς ICT, η οποία απαιτεί:
• παροχή λύσεων κρίσιµων για την εικόνα των πελατών µας (π.χ.
Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα) που συνδυάζουν business know-how και
τεχνικές επιδεξιότητες, µε αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης της
ποιότητας υπηρεσιών, ταυτόχρονα µε την εκτέλεση των έργων,
τα οποία πρέπει να είναι “on time” και “on budget”. • ευελιξία
στη Διαχείριση των Εργων στην υλοποίηση άµεσα αλλαγών
στο αντικείµενο υλοποίησης • αποτελεσµατική αντιµετώπιση
και διασφάλιση της εµπιστευτικότητας και της ασφάλειας
των πληροφοριών και επιχειρησιακής συνέχειας (Business
Continuity). Η Intrasoft International απέσπασε διεθνή
διάκριση στις πιστοποιήσεις κατά ISO 27001 και ISO 20000-1,
ενώ µειώθηκαν τα θέµατα πελατών κατά 25% και αυξήθηκε η
ικανοποίηση των πελατών κατά 19%.
.

Ο Γιώργος Μάνος,
Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύµβουλος
& Chief Technology
Officer της Intrasoft
International, και η
Κατερίνα Τσουπινάκη,
Corporate Quality
Manager, Process
Improvement and
Quality Assurance της
Intrasoft International
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Η

σύγχρονη γαλακτοβιοµηχανία που έχει σαν αντικείµενο
την παραγωγή και εµπορία γαλακτοκοµικών προϊόντων
κατ΄ ανάγκη δραστηριοποιείται και στον χώρο της
καθηµερινής συλλογής της πρώτης ύλης. Η λειτουργική δοµή
της σύγχρονης γαλακτοβιοµηχανίας σήµερα επιβάλει την
ύπαρξη πολλαπλών σχέσεων µε αυτούς τους παραγωγούς
και για την διακίνηση του όγκου των πληροφοριών και την
εξυπηρέτηση των αναγκών της τηρεί και εκδίδει πλήθος
παραστατικών. H MIK3 A.E ως εταιρεία ανάπτυξης ειδικού
λογισµικού, αντιλήφθηκε την ανάγκη ύπαρξης ενός
ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης του
γάλακτος και των παραγωγών του. Για το σκοπό αυτό ανέπτυξε
το Food Control Management, ένα µοναδικό και πλήρες
λογισµικό που εξυπηρετεί την σύγχρονη γαλακτοβιοµηχανία.
Απόδειξη είναι ότι χρησιµοποιείται από τις µεγαλύτερες
γαλακτοβιοµηχανίες της χώρας, όπως NESTLE, ΔΕΛΤΑ , ΜΕΒΓΑΛ,
ΔΩΔΩΝΗ , ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ , FRIESLAND CAMPINA αλλά και από τον
αρµόδιο οργανισµό ελέγχου τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
H καινοτοµία της λύσης FCM είναι η παροχή προς τη βιοµηχανία
της δυνατότητας on-line ιχνηλασιµότητας της πρώτης ύλης ,σε
όλες τις φάσεις διακίνησής του γάλακτος. Ο στόχος του FCM είναι
να περιορίσει δραστικά το κόστος και τον χρόνο διαχείρισης των
πρώτων υλών στα επίπεδα ποσότητας ποιότητας και αξίας.

Κωνσταντίνος Κεφαλάς, Διευθύνων Σύµβουλος της MIK3

ATHENS TECHNOLOGY
CENTER
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

E

νας από τους επιχειρηµατικούς τοµείς που εξειδικεύεται
µε επιτυχία η ATC είναι ο Τοµέας των Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης. Αντιπροσωπευτικό προϊόν αυτού του
τοµέα αποτελεί η σουίτα εφαρµογών NewsAsset η οποία
αναπτύχθηκε αρχικά το 1996, στo πλαίσιο ενός ελληνικού
ερευνητικού προγράµµατος. Το NewsAsset αποτελεί µια από τις
πλέον αξιόπιστες λύσεις διαχείρισης multimedia περιεχοµένου
ειδήσεων για τον χώρο των Ειδησεογραφικών Πρακτορείων,
Εφηµερίδων και Περιοδικών που στοχεύει στην βελτίωση
της παραγωγικής διαδικασίας ενώ συγχρόνως επιτρέπει
την ταυτόχρονη διανοµή του παραχθέντος περιεχοµένου
µέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας (έντυπη µορφή,
web, mobile, tablets). Το NewsAsset αποτελεί ένα ενιαίο
περιβάλλον µε προηγµένες δυνατότητες επεξεργασίας και
της ροής εργασίας που µεγιστοποιούν την αποδοτικότητα
σε όλα τα στάδια των επιχειρηµατικών διαδικασιών ενός
Δηµοσιογραφικού Οργανισµού. Οργανώνει τους χρήστες,
καθορίζει τους κανόνες ασφαλείας και τις εσωτερικές
διαδικασίες ενός Οργανισµού βάσει παραµετροποίησης,
διευκολύνει την τυποποίηση των επιχειρησιακών ροών και τη
µεγιστοποιεί την παραγωγικότητας των εργαζοµένων και την
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Το ΝewsAsset Agency
Edition χρησιµοποιείται ευρέως σε διάφορες Ευρωπαϊκές
χώρες και λειτουργεί και στην Αραβική γλώσσα.

Εύη Βάρσου, Director
of Media & CMS Unit του
Athens Technology Center

ATCOM

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Τ

ο Netvolution αποτελεί το πιο αξιόπιστο ελληνικό Web
Content Management System. Καλύπτει όλο το φάσµα
αναγκών διαχείρισης περιεχοµένου, και 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
ανάγκες. Το Netvolution είναι εγκατεστηµένο σε περισσότερες
από 1.700 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και
αποτελεί τον λειτουργικό πυρήνα, µερικών από τις πιο σύνθετες
και δηµοφιλείς ελληνικές ιστοσελίδες. Μερικά ενδεικτικά
παραδείγµατα της δυναµικής του Netvolution είναι: In.gr: Το
µεγαλύτερο και πιο δηµοφιλές ελληνικό portal, βασίζει όλο
τον πυρήνα λειτουργίας του, στο Netvolution. Aegean Airlines:
Η µεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία εµπιστεύτηκε
τη λύση του Netvolution, για την σύνθετη πλατφόρµα της.
Folli Follie: Ο όµιλος Folli Follie εµπιστεύθηκε το Netvolution,
για την ανάπτυξη, όχι µόνο της εταιρικής ιστοσελίδας του,
αλλά και για την ανάπτυξη του παγκόσµιου ηλεκτρονικού
καταστήµατος του. Η τεχνολογία αιχµής που χρησιµοποιεί
το Netvolution, εκτός όλων των σύνθετων εφαρµογών που
απαιτούν τα µεγάλα ηλεκτρονικά καταστήµατα, επέτρεπε την
πρόσβαση στο διαχειριστικό σύστηµα, ταυτόχρονα, και από
πολλαπλές τοποθεσίες, στα ίδια αρχεία, για να ελέγχονται και
να προσαρµόζονται οι παγκόσµιες καµπάνιες της εταιρείας,
άµεσα και σε τοπικό επίπεδο.

Νίκος Λιόκαλος, Head of Research & Development της Atcom
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ΒΡΑΒΕΙΟ/ ΕΠΑΙΝΟΣ

2012

SINGULARLOGIC

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Τ

ο Model Hospital Management System (MHMS) της SingularLogic
βασισµένο στην πλατφόρµα SAP ERP καθώς και την κάθετη λύση SAP
Hospital Information System, αποτελεί ένα πρωτοποριακό σύστηµα
διαχείρισης Νοσοκοµείων που έχει ήδη υλοποιηθεί και εφαρµοστεί σε όλα τα
Νοσοκοµεία του οµίλου ΥΓΕΙΑ, στην Ελλάδα & το εξωτερικό (Κύπρο & Αλβανία),
στο µαιευτήριο ΡΕΑ καθώς και στο Νοσοκοµείο της Εθνικής Τράπεζας. Στην
συγκεκριµένη υλοποίηση που διήρκεσε 2 χρόνια ενεπλάκησαν το ιατρικό,
επιστηµονικό, εργαστηριακό και νοσηλευτικό προσωπικό των Νοσοκοµείων
καθώς και τα υπόλοιπα τµήµατα (οικονοµικό, εµπορικό, marketing, διοικητικό
και η διοίκηση). Το σύστηµα υλοποιήθηκε µε τη µεθοδολογία υλοποίησης
έργων της SAP (ASAP). Τα οφέλη της εφαρµογής του Συστήµατος Διαχείρισης
MHMS σε Νοσοκοµείο είναι ότι αλλάζει συνολικά την εικόνα λειτουργίας και
την αποτελεσµατικότητα για το Δηµόσιο / Ιδιωτικό τοµέα Υγείας και για τον
Ασθενή. Διασφαλίζει στη Διοίκηση διαφάνεια και αµεσότητα πληροφόρησης,
ευελιξία στη λήψη αποφάσεων, µείωση του κόστους διαχείρισης, έλεγχο των
διαδικασιών, ενώ εγγυάται καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Συντελεί
ακόµη στην αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού, την εκλογικευµένη
διαχείριση και τη βελτιστοποίηση της σχέσης κόστους / απόδοσης των ιατρικών
πόρων και υλικών. Η «συνολική λύση» του Πρότυπου Μοντέλου Διαχείρισης
Νοσοκοµείου έχει πρόσφατα πιστοποιηθεί και από την SAP AG.

O Λεωνίδας Κωβαίος, Γενικός Διευθυντής, Integrator Division SingularLogic,
παραλαµβάνει το βραβείο από το Γιάννη Σύρρο, Γενικό Διευθυντή του ΣΕΠΕ
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Τ

ο taxfriend.gr αποτελεί έναν
φορολογικό φίλο που µιλάει τη
«γλώσσα» του πολίτη. Σχεδιάστηκε και
προσφέρεται από τη SingularLogic δωρεάν
σε όλους τους φορολογούµενους. Σε πρώτη
φάση επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη
καταχώρηση των αποδείξεων δαπανών
που θα χρειαστεί να υποβληθούν µαζί µε τη
φορολογική δήλωση. Ταυτόχρονα παρέχει
χρήσιµες συµβουλές και πληροφορίες για όλα
τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συγκέντρωση
και υποβολή των αποδείξεων. Η εφαρµογή
παρέχεται µε την µορφή υπηρεσίας SaaS. Το
πλεονέκτηµα του µοντέλου αυτού αποτελεί το
ότι είναι προσβάσιµη οποιαδήποτε στιγµή σε
κάθε σηµείο και από οποιαδήποτε συσκευή
έχει πρόσβαση στο Internet (smartphone,
tablet, netbook, laptop desktop).
Σε επόµενη φάση το taxfriend.gr θα
συµπεριλάβει χρήσιµες φορολογικές
πληροφορίες µε απλό και κατανοητό
τρόπο, αλλά και εργαλεία για την
καλύτερη διαχείριση του οικογενειακού
προϋπολογισµού.

Πάνος Θεοδοσόπουλος,
Γενικός Διευθυντής, Cloud
Division SingularLogic
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EPSILON NET

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ &
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ

Η

Epsilon Net, µέσω της ανάπτυξης µιας νέας
πρωτοποριακής πλατφόρµας marketing και
πληροφόρησης, εξέλιξε την επικοινωνιακή της
στρατηγική µε στόχο την αµεσότερη επικοινωνία µε υπάρχοντες
και υποψήφιους πελάτες, τη µείωση κόστους µε έµφαση την
ηλεκτρονική διάδραση και τη µείωση της έντυπης διαφήµισης,
και την αυτοµατοποίηση - γενική αναδιοργάνωση των εταιρικών
διαδικασιών.
Τα αποτελέσµατα ήταν εντυπωσιακά – κάθε εβδοµάδα
στέλνονται 500.000 newsletter σε 19.000 πελάτες και
30.000 υποψήφιους πελάτες, µε εκατοντάδες καταχωρήσεις
φορµών εκδήλωσης ενδιαφέροντος που επεξεργάζονται
τάχιστα από τα τµήµατα telemarketing. Η πρωτοβουλία αυτή
επιβραβεύτηκε από τους πελάτες µέσω της ετήσιας έρευνας
ικανοποίησης πελατών και βραβεύτηκε τον Ιανουάριο στην
κατηγορία «Καινοτοµία» στο διαγωνισµό «Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΞΙΑ Βορείου Ελλάδος» που διοργάνωσε ο Σ.Β.Β.Ε. Μέσω
της διαδραστικής πλατφόρµας, ενοποιήθηκαν τα εταιρικά
συστήµατα διαχείρισης πελατών (CRM) και επικοινωνίας
(eSurvey) και αναπτύχθηκαν δυνατότητες eMarketing οι
οποίες καθιστούν δυνατό τον βέλτιστο προγραµµατισµό και
διεξαγωγή των προωθητικών ενεργειών και την εξαγωγή
συµπερασµάτων µέσω των στατιστικών των αποστολών.
Η Epsilon Net εξυπηρετεί πάνω από 20000 λογιστές /
φοροτεχνικούς, έχοντας το 50% του µεριδίου της αγοράς.

VODAFONE

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – CSR
ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Τ

ο µέλλον της εταιρείας µας είναι αναµφίβολα συνδεδεµένο
µε τις προκλήσεις για βιώσιµη ανάπτυξη. Στοχεύουµε
σε τοµείς όπου η τεχνολογία της κινητής επικοινωνίας
µπορεί να βοηθήσει στην αντιµετώπιση προκλήσεων, σε
οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, ενώ
ταυτόχρονα δηµιουργούµε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης της
εταιρείας. ενα από τα προγράµµατα που υλοποιούµε προς
αυτή την κατεύθυνση είναι το πρόγραµµα Τηλεϊατρικής. Το
πρόγραµµα Τηλεϊατρικής της Vodafone χρησιµοποιεί την
τεχνολογία της κινητής επικοινωνίας και συγκεκριµένα το
δυναµικά εξελισσόµενο δίκτυο της εταιρείας, στον τοµέα της
υγείας, µε σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου ειδικευµένων
υπηρεσιών υγείας σε όλους, ανεξάρτητα από τον τόπο
κατοικίας τους. Με τον όρο «Τηλεϊατρική», αναφερόµαστε
στη διαδικασία λήψης εξετάσεων, όπως ένα καρδιογράφηµα,
µέσω ειδικού εξοπλισµού, σε ασθενείς ενός περιφερειακού
-αποµακρυσµένου- ιατρείου και στην ηλεκτρονική αποστολή
τους σε κάποιο κεντρικό Νοσοκοµείο, µέσω του δικτύου κινητής
επικοινωνίας της Vodafone, µε σκοπό την εξέτασή τους από
ειδικευµένους Ιατρούς (για παράδειγµα καρδιολόγο).
Το πρόγραµµα Τηλεϊατρικής ξεκίνησε και εφαρµόστηκε πιλοτικά
το 2006 σε 5 Δήµους της Κεντρικής Μακεδονίας και από το
2011 εφαρµόζεται σε 30 Δήµους σε όλη την Ελλάδα. Ήδη
πραγµατοποιήθηκαν 8000 εξετάσεις µε 200 περιπτώσεις να
χρήζουν παραιτέρω εξέτασης.

Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος
& Διευθύνων Σύµβουλος
της Epsilon Net

Η Ναυσικά Ζευγώλη, Corporate Responsibility
Professional της Vodafone
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CISCO HELLAS

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – CSR
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η

καινοτοµία βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε δράσης
της Cisco. Οραµά της εταιρείας είναι η τεχνολογία
της να αλλάξει τον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν,
εργάζονται, παίζουν και µαθαίνουν. Η Cisco εφαρµόζει την
ηθική καινοτοµίας σε κάθε ενέργεια Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, µε στόχο να αναπτύξει λύσεις που θα βοηθήσουν
την εταιρεία και τους πελάτες της να αντιµετωπίσουν
κοινωνικά ζητήµατα και να προωθήσουν την περιβαλλοντική
βιωσιµότητα. Ενδεικτική της δράσης CSR της Cisco στην
Ελλάδα είναι η υποστήριξη που παρέχει στον ελληνικό
διαγωνισµό καινοτοµίας και νέας επιχειρηµατικότητας
«Κάνε την Καινοτοµία, Πράξη». Η Cisco επιβράβευσε τη
νικήτρια, ανάµεσα από 273 προτάσεις, µε το χρηµατικό ποσό
των 100.000 ευρώ για υποστήριξη και βράβευση των νικητών.
Ο διαγωνισµός οργανώθηκε σε συνεργασία µε το ΕλληνόΑµερικανικό Επιµελητήριο και το πρώτο βραβείο δόθηκε στην
πρόταση: «Παραγωγή βιοµάζας άλγης µε υψηλή θερµιδική
αξία ως εναλλακτικό καύσιµο» των Ιωάννη Σπορίδη –
Αντωνιάδη & Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο. Οι διεθνείς δράσεις
CSR της Cisco περιλαµβάνουν τις παρακάτω ενέργειες:
• 63.000 υπάλληλοι της Cisco εξασφάλισαν το 2011 4 εκατ.
ευρώ για 28 εκ. γεύµατα σε οικογένειες µε ανάγκη.
• 1 δολάριο για κάθε σχόλιο στην facebook σελίδα της
εταιρείας πηγαίνει στο παγκόσµιο επισιτιστικό πρόγραµµα.
• 10 εκατ. ευρώ βοήθεια στις πληµµυροπαθείς περιοχές στο
Ινδικό κρατίδιο Καρνατάκα.

Ο Αντώνης
Τσιµπούκης,
General
Manager Greece
Cisco Hellas,
παραλαµβάνει
βραβείο από
την Αγγελική
Πουλυµενάκου,
µέλος του Hellenic
Association for
Information
Systems και
Μέλος της κριτικής
επιτροπής των
βραβείων

PEOPLECERT

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ο

ι web based εξετάσεις πιστοποίησης, µέσα από τις
οποίες ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να εξετάζεται µε
τη χρήση Η/Υ, είναι µια διαδεδοµένη πρακτική, κύριος
περιορισµός της οποίας είναι η υποχρέωση του υποψηφίου
να προσέρχεται στο χώρο ενός εξεταστικού κέντρου (Τest
Centre) που διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή. Στο πλαίσιο
αυτό, η PEOPLECERT ανέπτυξε την υπηρεσία web proctoring
(web invigilation- επιτήρηση µέσω web) µέσω της οποίας
ένας υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει σε εξετάσεις
πιστοποίησης σε χρόνο και τόπο που επιλέγει ο ίδιος ενώ
εποπτεύεται από επιτηρητή που βρίσκεται στα κεντρικά
γραφεία του φορέα µέσω του υπολογιστή. H υπηρεσία είναι
µια σύγχρονη και καινοτόµος λύση βασισµένη σε εργαλεία
διαδικτυακής συνεργασίας (online collaboration tools)
και διασφαλίζει πλήρως την αξιοπιστία και το αδιάβλητο
των εξετάσεων απαντώντας παράλληλα στις σύγχρονες
τεχνολογικές προκλήσεις καθώς ξεφεύγει από την µέθοδο
της παραδοσιακής εξέτασης (classroom examination). Οι web
proctored εξετάσεις πιστοποίησης είναι µια εναλλακτική λύση
για τους υποψηφίους που θέλουν να εξεταστούν στο σπίτι, το
γραφείο ή οπουδήποτε αλλού έχουν πρόσβαση στο Internet
και στο χρόνο που επιθυµούν. Με τον τρόπο αυτό διεξάγονται
τώρα 1000 εξετάσεις / µήνα, έχουν εξυπηρετηθεί υποψήφιοι σε
80 χώρες και η υπηρεσία προσφέρεται σε 19 γλώσσες.

Ο Παναγιώτης Φιαµπόλης,
Διευθυντής Ερευνας & Ανάπτυξης
της PEOPLECERT
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ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΜΟΤΗ ΑΠΟ
ΤΗΝ PYLONES HELLAS
ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ε

να από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει
σήµερα ο πολίτης είναι η άµεση επίλυση των αιτηµάτων
που αφορούν στην καθηµερινότητά του κι όχι µόνο ,
αλλά κυρίως η αναγκαιότητά του για άµεση επικοινωνία µε
τη Δηµοτική αρχή. Βασικός παράγοντας για την επιτυχία της
διεκπεραίωσης αυτών των αιτηµάτων προς τους δηµότες ,
είναι η σωστή διαχείριση και αποτελεσµατικότητα αυτών από
τις αρµόδιες υπηρεσίες του εκάστοτε Δήµου. Η δηµιουργία
του Λογισµικού Συστήµατος Διαχείρισης αιτηµάτων πολιτών
«Η Γραµµή του Δηµότη» προσφέρεται ως υπηρεσία (SaaS). Η
υποδοχή των αιτηµάτων µπορεί να γίνει είτε µέσω τηλεφώνου
, είτε µέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας. Καταχωρώντας
το αίτηµα στο σύστηµα δροµολογείται αυτόµατα στο
αντίστοιχο αρµόδιο τµήµα, όταν το αίτηµα διεκπεραιώνεται
ακολουθεί ενηµέρωση του δηµότη µε τηλεφώνηµα, sms
ή email. Τα στατιστικά καθώς και η πορεία των αιτηµάτων
παρακολουθούνται σε πραγµατικό χρόνο (real time) από τον
Δήµαρχο και όλους τους αρµόδιους . Ο Δηµότης ενηµερώνεται
αυτόµατα από το σύστηµα όταν ικανοποιηθεί το αίτηµά του
καθώς και για τη πορεία του. Πραγµατοποιείται αξιολόγηση
τµηµάτων και προσωπικού του Δήµου µηνιαία µε βάσει τα
αιτήµατα που διαχειρίστηκαν και τον αριθµό που διευθέτησαν
και τέλος παρέχεται πλήρης εικόνα όλης της διαχείρισης
των αιτηµάτων στο Δήµαρχο µέσω γραφηµάτων και report. Η
υπερεσία χρησιµοποιείται από 15 Δήµους σε Ελλάδα κα Κύπρο.

Ο Γιάννης Τσιάµης, Υπεύθυνος
Τοµέα Δηµόσιας Διοίκησης
Pylones Ελλάς παραλαµβάνει
το βραβείο από τον Χάρη
Θεοχάρη, Γενικό Γραµµατέα
της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων
του Υπουργείου Οικονοµικών

24

POLICE ON LINE ΑΠΟ
ΤΗΝ BYTE COMPUTER
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τ

ο έργο Εξοπλισµού Πληροφορικής για τη συµµετοχή
της ΕΛ.ΑΣ. στον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης
µε χρήση Πληροφορικής – Προµήθεια Περιφερειακών
Συστηµάτων (PoliceOnLine) αποτέλεσε µια µεγάλη πρόκληση
καθότι πέραν από το µέγεθος του, έθετε σαν προϋπόθεση
τα ακόλουθα: • Συνδυασµό και συνεργασία διαφορετικών
τεχνολογιών, συστηµάτων, λειτουργιών, πλατφόρµων
υλοποίησης, δικτύων, συστηµάτων ασφάλειας. • Συνεργασία
ετερογενών εφαρµογών µε την εφαρµογή κορµού που είναι
η διακίνηση εγγράφων µε βάση τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές
(Web based). • Μικρό χρονικό περιθώριο υλοποίησης του
έργου. • Ιδιαιτερότητες όπως η απαιτούµενη ασφάλεια και
διαβάθµιση στην επεξεργασία των “ευαίσθητων” δεδοµένων
και πληροφορίας. • Διασυνδεσιµότητα του ΟΠΣ Police on
Line µε άλλα ΟΠΣ και τρίτες εφαρµογές. • Εθνική Εµβέλεια
(Κατανοµή και λειτουργία σε 1500 αστυνοµικά τµήµατα µε
πάνω από 4000 σταθµούς εργασίας και ηµερήσια χρήση από
6000 χρήστες).
Με την έγκαιρη υλοποίηση του έργου και την εγκατάστασή
του σε 1.500 σηµεία σε όλη την χώρα, αποδεσµεύθηκαν
2000 αστυνοµικοί, επιστρέφοντας στα καθήκοντά τους.

Σωτήρης Τριπολιτσιώτης, Business
Development Manager της Byte Computer
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COMVEST ΓΕΝΙΑΣ Ι. ΗΛΙΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ DIRECT MARKETING

Η

ComVest δηµιούργησε ένα µοναδικό στον κόσµο
εργαλείο για την παρακολούθηση της διανοµής
διαφηµιστικών φυλλαδίων σε πραγµατικό χρόνο: το
realtime project delivery. Ο βασικός παράγοντας που έπαιξε
ρόλο στη δηµιουργία αυτού του εργαλείου είναι η συνεργασία
της εταιρείας µε την Dixons ΑΕΒΕ στο τοµέα της διανοµής
διαφηµιστικού φυλλαδίου από το 2009 µέχρι και σήµερα, µε
σκοπό την ένταξη στρατηγικών για την επιλογή της διανοµής
ανά πόλη, και τη µείωση του κόστους ελέγχου -τόσο του
πελάτη, όσο και της εταιρείας. Το έργο χρηµατοδοτήθηκε
από ίδιους πόρους και βρίσκεται σε στάδιο εφαρµογής και
εκπαίδευσης σε όλο το δίκτυο συνεργατών της εταιρείας. Δεν
υπάρχει κάποιο αντίστοιχο εργαλείο που να έχει εφαρµογή σε
πραγµατικό χρόνο, τόσο στην χώρα µας, όσο και στο εξωτερικό.

MARKS AND SPENCER
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
CRM

Κ

ατόπιν της επιτυχηµένης αναβάθµισης του
SingularLogic Retail System στην έκδοση 2 και λόγω
της στρατηγικής της εταιρείας να επαναπροσδιορίσει
τις σχέσεις µε τους πελάτες της, η Διεύθυνση Πληροφορικής
πρότεινε την υλοποίηση του συστήµατος Customer Loyalty.
Το περιβάλλον διαµόρφωσης ενεργειών προγράµµατος
πιστότητας πελατών αλλά και γενικών προωθητικών ενεργειών
είναι ενιαίο και κεντρικοποιηµένο. Διαθέτει µεγάλη ευελιξία
στις παραµέτρους και στη διαχείριση µιας προωθητικής
ενέργειας: που συµβαίνει, πότε συµβαίνει, τι αφορά, ποιους
αφορά, ποια προϊόντα η συνδυασµούς προϊόντων αφορά
και,τέλος, ποια επιβράβευση αποδίδει στους πελάτες. Το
οικονοµικό έτος Απρ.2011-Μαρ.2012, πραγµατοποιήθηκαν στα
καταστήµατα M&S 40 προωθητικές ενέργειες που αφορούσαν
την νέα Bonus Card M&S. Τα αποτελέσµατα ήταν τα εξής: •
105.000 νέοι πελάτες απέκτησαν την κάρτα πιστότητας Bonus
Card M&S. • 24% των συνολικών πωλήσεων προήλθε από
νέους πελάτες πιστότητας µε Bonus Card M&S. • H συµµετοχή
των πωλήσεων πελατών πιστότητας µε Bonus Card M&S
ως προς τις συνολικές πωλήσεις αυξήθηκε κατά 19%. • Οι
πωλήσεις πελατών πιστότητας µε Bonus Card M&S αυξήθηκαν
κατά 5,6% σε σχέση µε το προηγούµενο οικονοµικό έτος.

O Ηλίας Γενιάς, Director & Ιδιοκτήτης της Comvest Γενιάς, παραλαµβάνει έπαινο
από τον Γιάννη Σύρρο, Γενικό Διευθυντή του ΣΕΠΕ

Ο Αθανάσιος Παπαδηµητρίου, Διευθυντής Πληροφορικής Νοτιοανατολικής
Ευρώπης της Marks & Spencer Μαρινόπουλο, παραλαµβάνει έπαινο από
τον Μιχάλη Μωραΐτη, Μέλος των Διοικουσών Επιτροπών του ΕΙΠ της ΕΕΔΕ
και του CIO Forum
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MEGAFROST LOGISTICS
MOBILITY

Η

εταιρεία επεδίωξε να πετύχει τέσσερις στρατηγικούς
στόχους αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες:
•Την άριστη γνώση της θέσης του ανταγωνισµού
στους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες •Τη διαφοροποίηση
της εταιρείας από τον ανταγωνισµό ως προς το παρεχόµενο
επίπεδο υπηρεσιών προς τους πελάτες •Την τόνωση της
σχέσης εµπιστοσύνης εταιρείας - πελατών µε ταυτόχρονη
βελτίωση του cash flow •Τον ορθολογισµό των εξόδων
διαχείρισης και διανοµής. Για την επίτευξη των τεσσάρων αυτών
στόχων κρίθηκε αναγκαία η παρακολούθηση (σε πραγµατικό
χρόνο) της δραστηριότητας του προσωπικού που έρχεται σε
επαφή µε τον πελάτη. Αυτό αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα
που οδήγησε στην ανάπτυξη της πλατφόρµας.
Στο πρώτο τρίµηνο της εφαρµογής της πλατφόρµας η εταιρεία
εξοικονόµησε 50 λεπτά ηµερησίως από τον απαιτούµενο
χρόνο καταχώρησης εισπράξεων. Η εταιρεία βελτίωσε κατά 2,6
ηµέρες µηνιαία το cash flow λόγω της αυθηµερόν απόδοσης
των εισπραχθέντων. Μια βασική καινοτοµία είναι η online
καταχώρηση των εισπράξεων που σε αυτή τη «δύσκολη
οικονοµική συγκυρία» έδωσε µεγάλο πλεονέκτηµα στο Credit
Control µε την άµεση απελευθέρωση του πιστωτικού ορίου των
πελατών και µε αποτέλεσµα µειωµένο χρόνο συνεννόησης και
αισθητή βελτίωση του αντιληπτού επιπέδου εξυπηρέτησης.
Άλλη καινοτοµία της εφαρµογής είναι η σύνδεση της
γεωγραφικής τοποθεσίας του χρήστη µε τον πελάτη και τον
χρόνο παράδοσης.

INTERAMERICAN ΕΕΑΖ
IT SERVICE MANAGEMENT

Ε

ταιρείες οι οποίες έχουν ενδογενείς ανησυχίες ποιότητας
προσανατολίζονται πέρα από την επίτευξη οικονοµικών
αποτελεσµάτων, αποκλειστικά διαµέσου των µεθόδων
πώλησης, στην ανάπτυξη µιας επιχειρησιακής αριστείας. Είναι
γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, έχει ξεκινήσει η συζήτηση
αναζήτησης στην ελληνική αγορά της σχέσης του ΙΤ µε το
business. Στην Interamerican, σε ετήσια βάση εκδίδεται η
έκθεση “Business Information Plan”, η οποία αποτυπώνει
µε απόλυτο συσχετισµό τις τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες
της χώρας, το εταιρικό όραµα, την στρατηγική, την business
ανάλυση της εταιρείας, τον επιχειρησιακό προγραµµατισµό,
τις τεχνολογικές υπηρεσίες που απαιτούνται, την ανάλυση των
δράσεων επικαιροποίησης των τεχνολογιών Πληροφορικής,
τον προϋπολογισµό και καταλήγει µε αναλυτικά
χρονοδιαγράµµατα συγκεκριµένων έργων. Ετσι λοιπόν, ο
οργανισµός εργάζεται σε περιβάλλον ταύτισης σε ότι αφορά τις
ανάγκες του business και τις παρεχόµενες υπηρεσίες από το
ΙΤ. Το ολοκληρωµένο αυτό περιβάλλον το οποίο περιλαµβάνει
διαδικασίες, δεξιότητες και αυτοµατισµούς, παρέχει ένα
ολοκληρωµένο σύστηµα διακυβέρνησης της Πληροφορικής.

Ο Φωντάς Λιαπάκης, Chief Information Officer της Interamerican,
παραλαµβάνει έπαινο από τον Αλέξη Δαυίδ, Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής
του ΕΙΠ της ΕΕΔΕ

Ο Αναστάσιος Παπαδόπουλος, CEO της Megafrost, παραλαµβάνει τον έπαινο
από τον Καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη, Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής
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PRINTEC / ALPHA BANK

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

H

Printec υλοποίησε για την Alpha Bank Ελλάδος, ένα
κεντρικοποιηµένο σύστηµα προστασίας από ξέπλυµα
χρήµατος (Anti-Money Laundering/ AML) σε χώρες
που έχει παρουσία η Τράπεζα (Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουµάνια,
ΠΓΔΜ και Σερβία), το οποίο υποστηρίζεται µηχανογραφικά
από το ΙΤ της Τράπεζας και λογισµικά από την Printec
στην Ελλάδα. Με την παράδοση του κεντρικοποιηµένου
συστήµατος, τα Γραφεία Συµµόρφωσης (compliance offices)
µπορούσαν να ελέγξουν τόσο σε «τοπικό επίπεδο» όσο και
σε εποπτικό-κεντρικοποιηµένο επίπεδο Swift συναλλαγές
σε πραγµατικό χρόνο, ταξινόµηση των πελατών σύµφωνα µε
χρηµατοοικονοµικά/επιχειρησιακά ρίσκα, παρακολούθηση
και έλεγχο των συναλλαγών σύµφωνα µε τη συναλλακτική
συµπεριφορά (προφίλ) του πελάτη, τη διενέργεια σεναρίων
για ξέπλυµα χρήµατος, την παρακολούθηση ύποπτων
περιπτώσεων µε τη δυνατότητα καταγραφής-ενσωµάτωσης
συνοδευτικών εγγράφων και υποβολής εκθέσεων στην
ανώτατη διοίκηση της τράπεζας. Καινοτοµία αποτελεί η
δυνατότητα που δόθηκε στην Alpha Βank για έλεγχο όλων των
µηνυµάτων (Financial & domestic) των θυγατρικών τραπεζών
µέσω του Siron®EMBARGO. Ως αποτέλεσµα, αυξάνεται η
αξιοπιστία της Τράπεζας τόσο σε Διατραπεζικούς ελέγχους όσο
και στη συνείδηση των πελατών της.

ΕΝΤΕRSOFT / ALFAWOOD
ERP

Β

ασικός στόχος του Οµίλου Αlfawood A.E.B.E. ήταν
η απόκτηση ενός ενοποιηµένου πληροφοριακού
συστήµατος το οποίο να υποστηρίζει τα στρατηγικά του
σχέδια σε ότι αφορά την νέα οργάνωση του οµίλου και την
αυτοµατοποίηση των εταιρικών διαδικασιών του. Η βασική
καινοτοµία του έργου, είναι η πλήρης αναδιοργάνωση και η
συγκέντρωση των εταιρειών του Οµίλου, µε συµπληρωµατικό
αντικείµενο σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα. Αρα το ERP
βοήθησε στην επέκταση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
µέσω εξαγορών και δραστηριοποιήσης στα Βαλκάνια µέσω
θυγατρικών. Το ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα συντελεί
καθοριστικά στην άµεση επικοινωνία και ροή πληροφοριών
µεταξύ των στελεχών των τµηµάτων και των εταιρειών,
αλλά και µεταξύ του Οµίλου και των συνεργατών και των
πελατών του. Τα ενιαία δεδοµένα και πληροφόρηση που
λαµβάνει πλέον ο Οµιλος, από µία πηγή πληροφόρησης,
διευκολύνουν τις επιχειρηµατικές του αποφάσεις για τη
στρατηγική του ανάπτυξη, µε άξονες την εξωστρέφεια και την
πελατοκεντρικότητα.

Ο Γιάννης Διακάτος, Εµπορικός Διευθυντής της Entersoft, παραλαµβάνει έπαινο
από τον Γεώργιο Γάτσιο, Πρύτανη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ο Νικόλαος Τσόκας, Senior Project Manager της Printec, παραλαµβάνει έπαινο
από τον Μιχάλη Μωραΐτη, Μέλος των Διοικουσών Επιτροπών του ΕΙΠ της ΕΕΔΕ
και του CIO Forum

29

Awa rds
Business I.T. Excellence

ΕΠΑΙΝΟΙ

2012

Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
/ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΛΕΚ.
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Ο

Π. Ζαφειρόπουλος, στέλεχος του Υπουργείου
Οικονοµικών, έχει κάνει καινοτόµες παρεµβάσεις από
το 2002 για την ώθηση-διάδοση της ηλεκτρονικής
τιµολόγησης στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ήδη µπροστά
από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάποιες από τις οποίες
ακολουθούν τις ελληνικές βέλτιστες πρακτικές (π.χ. Κύπρος,
Σουηδία, Βέλγιο). Τα οφέλη από την ηλεκτρονική τιµολόγηση
περιλαµβάνουν:
• αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Εθνικής Οικονοµίας µε
µείωση 1 δις ευρώ στα έξοδα των επιχειρήσεων (200 εκατ.
Β-Β τιµολόγια ανταλλάσσονται ετησίως)
• δυνατότητα για πάταξη της φοροδιαφυγής (π.χ. εικονική
τιµολόγηση) µε αυτόµατους ελέγχους από Γ.Γ.Π.Σ. και
budgeting για τον Υπουργό Οικονοµικών.
Ηδη η σχετική επιτροπή έχει προχωρήσει στην αποϋλοποίηση
του Δελτίου Αποστολής , που αποτελούσε τροχοπέδη στην
ανάπτυξη της η- τιµολόγησης, µε την ΠΟΛ 1158/2011. Η
ολοκλήρωση της δηµόσιας διαβούλευσης για την τελική
υιοθέτηση του µορφότυπου του ηλεκτρονικού τιµολογίου
επίσης έγινε τον Μάρτιο του 2012 και αναµένεται σύντοµα η
πλήρης αξιοποίηση των παραπάνω στις ηλεκτρονικές δηµόσιες
προµήθειες.

ΗΔΙΚΑ ΑΕ

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Σ

τον ανασχεδιασµό διαδικασιών του Δηµόσιου Τοµέα,
έλαβε έπαινο µια πρωτοβουλία που σκοπό έχει την
αντικατάσταση της χειρόγραφης συνταγογράφησης.
Είναι ταυτόχρονα και ο απαραίτητος ελεγκτικός µηχανισµός
για τον εξορθολογισµό της φαρµακευτικής δαπάνης, αλλά και
εργαλείο µε βασικό σκοπό την αναβάθµιση των υπηρεσιών
Υγείας του Πολίτη.
Η πρώτη φάση του ανασχεδιασµού ολοκληρώθηκε και το
σχετικό Πληροφοριακό Σύστηµα αναβαθµίζεται συνεχώς.
Η επιτυχία του συστήµατος θα κριθεί κυρίως από το εύρος
χρήσης του, την αξιοπιστία του και από την αξιοποίηση των
εξειδικευµένων δυνατοτήτων του, που αποσκοπούν κυρίως
στην προάσπιση της υγείας των ασφαλισµένων.
Με την πλήρη εφαρµογή του συστήµατος στα διάφορα
Ασφαλιστικά Ταµεία, καθώς επίσης και µε την υιοθέτηση
κανόνων κατά τη συνταγογράφηση από τον ιατρό, υπολογίζεται
ότι θα υπάρξει µείωση της δαπάνης της τάξεως του 1.000.000
ευρώ ηµερησίως.

Βλάσης Σφυρόερας, Διευθύνων Σύµβουλος της ΗΔΙΚΑ, και η Αθηνά Δρέττα,
Πρώην Γενική Γραµµατέας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης,
παραλαµβάνουν τον έπαινο για µια σηµαντική πρωτοβουλία αναδιοργάνωσης
διαδικασιών.

Ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Συντονιστής της οµάδας εργασίας της Επιτροπής
Πληροφορικής για την Ηλεκτρονική Τιµολόγηση, παραλαµβάνει τον έπαινο από
τον Χάρη Θεοχάρη, Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών
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VOICEWEB

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & EΡΕΥΝΑ

Σ

τo πλάισιo της ανάπτυξης της VoiceWeb σε αγορές
του εξωτερικού, κατέστη επιτακτική η ανάγκη
αυτοµατοποίησης και βελτιστοποίησης χρονικά της
διαδικασίας µετάφρασης των υφιστάµενων εφαρµογών ή
και της µερικής µετατροπής τους για να καλύψουν συναφείς
ανάγκες, αλλά και αυτή της δηµιουργίας νέων, σχετικών µε
την κάθε αγορά εφαρµογών. Σε συνδυασµό µε την έλλειψη
ανθρώπινου δυναµικού µε γνώση όλων των γλωσσών
ενδιαφέροντος (όπως Ρουµάνικα, Ρώσικα, Τουρκικά,
Πολωνικά, Εβραϊκά), αποφασίστηκε η δηµιουργία πλατφόρµας
που θα επιτρέπει την όσο το δυνατόν πιο αυτοµατοποιηµένη
δηµιουργία των απαραίτητων γραµµατικών, µε, ει δυνατόν,
ελάχιστη ανθρώπινη παρέµβαση και χρήση πληροφοριών από
το διαδύκτιο. Η πρωτοβουλία αυτή είναι στρατηγικής σηµασίας
για την εταιρεία, καθώς θα επιτρέψει την µείωση του χρόνου
παράδοσης κατά 30 µε 50%, ειδικά σε γλώσσες όπου η εύρεση
ειδικών γλωσσολόγων είναι από δύσκολη ως αδύνατη. Για την
υλοποίηση του έργου, η VoiceWeb συµµετέχει σε κοινοπραξία
µε ερευνητικούς και ακαδηµαϊκούς φορείς της Ελλάδος και του
εξωτερικού.

DIS - DYNAMIC
INTEGRATED SOLUTIONS
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ AUTOMOTIVE

Ο

κλάδος του Automotive απαιτεί πολύ εξειδικευµένη
λειτουργικότητα που δεν µπορεί να καλυφθεί από ένα
γενικό - οριζόντιο ERP σύστηµα. Ταυτόχρονα πρέπει να
ενοποιεί πολλές διαφορετικές δραστηριότητες σε µία λύση,
από την εισαγωγή και διανοµή οχηµάτων-µηχανηµάτων
και ανταλλακτικών, στη λιανική πώληση, το service και τη
διαχείριση στόλου µε µακροχρόνιες µισθώσεις και ενοικιάσεις.
Η στρατηγική της DIS για εξειδικευµένη και υψηλού επιπέδου
παροχή λύσεων Πληροφορικής οδήγησε στην υιοθέτηση της
λύσης Annata Importer & Dealer Management System που
δίνει τη δυνατότητα εκτεταµένης ειδικής για το automotive
λειτουργικότητας που καλύπτει το σύνολο των διαδικασιών
µιας εταιρείας του κλάδου (από τον εισαγωγέα µέχρι την
αλυσίδα των εκθέσεων λιανικής) µε χαµηλό κόστος σε
σχέση µε τον ανταγωνισµό, η οποία έχει αναπτυχθεί µέσα
από το σύστηµα Microsoft Dynamics AX παρέχοντας έτσι
παράλληλα τη δυνατότητα εκµετάλλευσης της standard
και µε µεγάλο βάθος λειτουργικότητας ενός µεγάλου ERP
συστήµατος. Το παραπάνω έδωσε τη δυνατότητα στους πελάτες
απόκτησης µιας συνολικής και αξιόπιστης λύσης και στην
εταιρία το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της εξειδίκευσης στον
συγκεκριµένο κλάδο.

Ο Αριστείδης Καρανίκας, Chief Commercial Officer VoiceWeb, παραλαµβάνει
τον έπαινο από το Νίκο Φαλδαµή, Πρόεδρο του HEPIS
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INFO QUEST
TECHNOLOGIES

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣTON EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Π

αρατηρώντας τις αλλαγές του τρόπου µε τον οποίο
διαµορφώνεται το επαγγελµατικό περιβάλλον στις
µέρες µας µε την ενσωµάτωση φορητών συσκευών
και κυρίως του iPad, η Info Quest Technologies διαπίστωσε
την ανάγκη για την υιοθέτηση νέων τρόπων παραγωγικότητας,
οι οποίοι να εστιάζονται στο mobility. Οι νέοι αυτοί τρόποι
αφορούν κυρίως την αποµακρυσµένη πρόσβαση σε δεδοµένα
του συστήµατος ERP που διαθέτει µια εταιρεία, υλοποιώντας
πρακτικά το όραµα για πλήρη πρόσβαση σε όλες τις
εφαρµογές που διαθέτει ο υπολογιστής στο χώρο εργασίας από
οποιοδήποτε σηµείο και εάν βρίσκεται ο χρήστης. Παράλληλα,
έχουν ήδη υλοποιηθεί και λύσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης.
Το iPad έχει µπει πλέον στην τάξη, µε πραγµατικά ουσιαστική
συµβολή στη διαδικασία της εκπαίδευσης, καθώς είναι το
µέσο για τη χρήση διαδραστικών ηλεκτρονικών βιβλίων
και διαρκούς ανταλλαγής εκπαιδευτικού υλικού µεταξύ
εκπαιδευτικού και µαθητή.

OBRELA SECURITY
INDUSTRIES

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μ

ε στόχο ένα αποδοτικό, αξιόπιστο και
αυτοµατοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας
το οποίο θα παρέχει ασφάλεια των πληροφοριών
σε πραγµατικό χρόνο, ο τραπεζικός όµιλος αντιµετώπιζε
σηµαντικό πρόβληµα (big data problem) στη επεξεργασία των
συµβάντων (Logs and Events) και την αποθήκευση τους σε
κεντρικοποιηµένη βάση διαχείρισης. Τόσο η έλλειψη κεντρικής
διαχείρισης (οµογενοποίηση, συγκέντρωση, ανάλυση,
αξιολόγηση και διαχείριση) δυσχέραινε την ανταπόκριση
στις απαιτήσεις συµµόρφωσης και την διεξαγωγή ερευνών
για ύποπτες δραστηριότητες στο δίκτυό της. Bασική απαίτηση
του τραπεζικού οµίλου η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση
τεράστιου όγκου (terabytes) συµβάντα (Logs) κάθε µέρα
από εκατοντάδες πηγές, (servers, routers, databases,
applications, etc). Οι προηγµένες (Information Security As A
Service) υπηρεσίες της Obrela Security Industries παρέχουν
στην τράπεζα, προστασία τόσο από εξωτερικές όσο και από
ενδεχόµενες εσωτερικές απειλές και παραβιάσεις ασφάλειας
πληροφοριών. Τα συστήµατα πληροφορικής της Τράπεζας
παρακολουθούνται πλέον σε πραγµατικό χρόνο (24x7x365)
από έµπειρες οµάδες, που αναλαµβάνουν την άµεση απόκριση
σε περιστάτικα ασφαλείας όταν αυτά προκύπτουν.

Ο Αντώνης Σταµατόπουλος, Group Marketing Manager της Info Quest
Technologies, παραλαµβάνει έπαινο από τον Γιάννη Σύρρο, Γενικό Διευθυντή
του ΣΕΠΕ

Δηµήτριος Στρεβίνας, Security Operations Officer της Obrela Security Industries
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ENTERSOFT

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η

Entersoft σήµερα διαθέτει θυγατρικές εταιρείες στη
Βουλγαρία και στη Ρουµανία ενώ έχει αναπτύξει
εξαγωγική δραστηριότητα στην Κύπρο, Σερβία και
Σαουδική Αραβία µέσω αντιπροσώπων. Η εταιρεία το 2008
ίδρυσε 2 θυγατρικές εταιρείες, σε Ρουµανία και Βουλγαρία.
Η εξαγωγική διεύρυνση είναι µια διαρκής δραστηριότητα και
χρόνο µε το χρόνο δηµιουργεί παρουσία σε περισσότερες
χώρες. Το 2009 στην Κύπρο, το 2011 στην Σερβία και την
Σαουδική Αραβία & το 2012 στο Λίβανο.
Σε χρηµατοοικονοµικό επίπεδο η επένδυση έχει ξεπεράσει
το 1 εκατ. ευρώ. Σήµερα, η εξωστρεφής δραστηριότητα της
εταιρείας είναι το 10% του τζίρου του Οµίλου και µέσω αυτής
εξάγεται Ελληνικό λογισµικό (ERP, CRM) σε 5 χώρες.
Η εταιρεία αξιοποίησε τα στελέχη της µε ικανότητες
εξωστρέφειας, ενώ η εµπλοκή του top management της
εταιρείας είναι ουσιαστική. Στα πλάνα είναι η περαιτέρω
ανάπτυξη στις υπάρχουσες χώρες & θα υποστηρίξει το ίδιο
µοντέλο ανάπτυξης περαιτέρω.

Awards
Business I.T. Excellence

2012
TΙΜΗΤΙΚEΣ ΒΡΑΒΕYΣΕΙΣ
LIFE ACHIEVEMENT AWARDS
Θεόδωρος Φέσσας
Επιχειρηµατίας Πληροφορικής
Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πτυχίο
Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου και στο Birmingham University
(MSc in Thermodynamics). Εργάσθηκε ως ελεύθερος
επαγγελµατίας και ως επιστηµονικός συνεργάτης στο ΕΜΠ.
Ιδρυσε την Info-Quest το 1981. Υπήρξε πρόεδρος του Συνδέσµου
Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ), από την ίδρυση
του µέχρι το 1999 και κατόπιν επίτιµος πρόεδρος. Το 2000
εξελέγη στο ΔΣ του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών όπου και
διετέλεσε Γενικός Γραµµατέας και Αντιπρόεδρος. O όµιλος QUEST
περιλαµβάνει εταιρείες όπως Unisystems, i SQUARE κ.λπ. και
απασχολεί 1.700 άτοµα και έχει τζίρο 300 εκατ. ευρώ.

Ο Κωνσταντίνος Φωκάς, Διευθυντής Υπηρεσιών και Υποστήριξης της Entersoft A.E.
παραλαµβάνει έπαινο από τον Δηµήτρη Μαυρογιάννη, Πρόεδρο του CIO Forum

Ο Κ. Τριανταφύλλου
έλαβε το βραβείο
για λογαριασµό
του διακεκριµένου
επιχειρηµατία
Θεόδωρου Φέσσα
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Κώστας Γιαννόπουλος

Βασίλης Τραπεζάνογλου

Κοινωνική Προσφορά

Διευθυντής Πληροφορικής

Ο Κώστας Γιαννόπουλος σπούδασε Marketing στο London
University, απ’ όπου πήρε και το πτυχίο του. Επιστρέφοντας
στην Ελλάδα, µπήκε στον χώρο των επιχειρήσεων µε δύο
εταιρείες, µία στον τοµέα της Πληροφορικής και µία στον τοµέα
του µηχανολογικού εξοπλισµού γραφείων. Στο αντικείµενο της
εργασίας του συνεργάσθηκε µε παγκοσµίως γνωστές εταιρίες όπως
η IBM, η Hewlett Packard και πολλές άλλες. Οταν ο µικρότερος γιος
του Ανδρέας, προσεβλήθη από καρκίνο το 1995 και σε ηλικία 10
ετών, έβαλε στο περιθώριο την δουλειά του και πραγµατοποίησε το
όνειρο του Ανδρέα συστήνοντας «Το Χαµόγελο του Παιδιού».

Από τον Απρίλιο του 2005 είναι Σύµβουλος Διοίκησης στον Οµιλο
Eurobank EFG για το ηλεκτρονικό επιχειρείν και τη στρατηγική
χρήσης της Πληροφορικής. Είναι επίσης πρόεδρος της εταιρείας
Business Exchanges SA. Επαγγελµατικά, έχει θητεύσει για 37 χρόνια
στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ), της ηλεκτρονικής τραπεζικής και της λιανικής τραπεζικής
από θέσεις Διευθυντή Πληροφορικής ή Γενικού Διευθυντή σε 2
διυλιστήρια (ΕΛΔΑ, Μότορ Οϊλ) και 3 τράπεζες (Xiosbank, Τράπεζα
Πειραιώς και Eurobank). Είναι συγγραφέας του e-book «Καινοτοµία
και Τεχνολογία», ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος της ΕΠY.

Ο Κώστας
Γιαννόπουλος του
Χαµόγελου του
Παιδιού, πρώην
επιχειρηµατίας της
αγοράς, διακρίθηκε
για την προσφορά του

Ο Βασίλης Τραπεζάνογλου, έχοντας διαγράψει
σηµαντική πορεία, είναι πλέον αφοσιωµένος
στη διάδοση της καινοτοµίας

Παναγιώτης Γεωργιάδης

Λίτσα Παναγιωτοπούλου

Στέλεχος Δηµόσιας Διοίκησης

Διευθυντής Εταιρείας Πληροφορικής

Ο Δρ. Παναγιώτης Γεωργιάδης υπηρετεί το Πανεπιστήµιο Αθηνών
35 χρόνια και τώρα είναι Καθηγητής στο Τµήµα Πληροφορικής
και Επικοινωνιών και Πρόεδρος του ίδιου τµήµατος από το 2010.
Είναι επίσης Διευθυντής του Εργαστηρίου E-Government. Εχει
διατελέσει Γενικός Γραµµατέας Πληροφοριακών Συστηµάτων
στο Υπουργείο Οικονοµικών (1997-2002) όπου και τέθηκαν
σε παραγωγική λειτουργία τα µεγαλύτερα έργα Πληροφορικής
στην χώρα. Συνέβαλε ουσιαστικά στη δηµιουργία και λειτουργία
των ΚΕΠ ως Γενικός Γραµµατέας Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκ.
Διακυβέρνησης (2002-2004).

Μετά από µια επιτυχηµένη αρχική καριέρα στο εξωτερικό, ανέλαβε
ως Γεν. Διευθύντρια το έργο µηχανοργάνωσης των 20 θυγατρικών της
εταιρείας ΓΕΡΑΝΟΣ. Στη συνέχεια, ανέλαβε την είσοδο της Oracle στην
Ελλάδα, µε την ίδρυση της θυγατρικής Oracle Hellas, ως Πρόεδρος
και Δ/σα Σύµβουλος. Ως Regional Managing Director, ανέλαβε την
επέκταση της Oracle στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης. Μετά,
ανέπτυξε την OTE Academy σαν πρότυπο µηχανισµό εκπαίδευσης
στον διεθνή χώρο σε συνεργασία µε την World Bank. Εχει διατελέσει
Πρόεδρος επί 7 έτη του Ινστιτούτου Πληροφορικής της ΕΕΔΕ και
µοναδική γυναίκα Πρόεδρος της ΕΕΔΕ και του ALBA.

Ο καθ. Παναγιώτης
Γεωργιάδης βραβεύθηκε
για την εισαγωγή
της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
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Η Λίτσα Παναγιωτοπούλου
έλαβε βραβείο για το άνοιγµα
δρόµων στην Πληροφορική
της χώρας µας

