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Τα κορυφαία
βραβεία του
κλάδου της
Πληροφορικής
στην Ελλάδα
Οι εταιρείες και τα έργα που
προσθέτουν αξία και οδηγούν
τον ψηφιακό μετασχηματισμό
βραβεύτηκαν στη 10η
επετειακή διοργάνωση των
IMPACT BITE Awards.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
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H

δέκατη, επετειακή, τελετή απονομής
των Impact BITE Awards 2021, του πιο
σημαντικού θεσμού επιβράβευσης της
τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27
Σεπτεμβρίου στο Markou Wine Museum. Τα Βραβεία
διοργανώνονται από την Boussias, υπό την αιγίδα του
ΣΕΠΕ και με την τιμητική υποστήριξη του εργαστηρίου
ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η επετειακή διοργάνωση των Βραβείων είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς σε αυτή βραβεύτηκαν οι επιχειρήσεις και τα κορυφαία έργα Πληροφορικής και ψηφιακού
μετασχηματισμού σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τα
οποία ξεχώρισαν την προηγούμενη χρονιά - μια δύσκολη περίοδο που ταυτίστηκε σχεδόν με την πανδημία.

Τη μεγάλη γιορτή της απονομής
παρακολούθησαν 300 ανώτατα
στελέχη της αγοράς, ενώ μεταδόθηκε και ζωντανά μέσω live
streaming.
Το τιμητικό βραβείο της
χρονιάς απονεμήθηκε από τον
εκδότη Μιχάλη Μπούσια στον
Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, για την πολύτιμη συμβολή του στον ψηφιακό
μετασχηματισμό της χώρας. Τη
βραδιά παρουσίασε η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσου.

Μαρία
Νικόλτσιου,
η παρουσίαστρια
της βραδιάς
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Καθηγητής
Γιώργος Δουκίδης,
Πρόεδρος Επιτροπής
Αξιολόγησης

«Φέτος τα IMPACT BITE Awards κλείνουν 10 χρόνια επιτυχούς οργάνωσης. Θέλω να ευχαριστήσω τα 34 μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης που συμμετείχαν στην αδιάβλητη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία χρησιμοποιεί αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης. Έξι είναι
οι τάσεις που αναδείχθηκαν με τα φετινά βραβεία: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι
πραγματικός, όχι αφηρημένη ιδέα, και διενεργείται από πραγματικές εταιρείες, το Cloud
Computing είναι η δεύτερη τάση, οι εξειδικευμένες εφαρμογές σε διάφορους κλάδους,
πέρα από τα ERP και CRM συστήματα, οι σημαντικές επενδύσεις από εταιρείες του κλάδου σε έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, τα ολοκληρωμένα έργα στον Δημόσιο τομέα
και οι σημαντικές λύσεις αντιμετώπισης της πανδημίας και του lockdown».

«Ο ΣΕΠΕ στηρίζει τη διοργάνωση των IMPACT BITE AWARDS τα τελευταία δέκα
χρόνια. Μέσα από το θεσμό βραβεύονται επιχειρήσεις, οργανισμοί και φορείς που
δραστηριοποιούνται και παράγουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, εταιρείες με
εξωστρέφεια. Στα δέκα χρόνια λειτουργίας του έχουν κατατεθεί περισσότερες από
1.300 υποψηφιότητες, οι οποίες είναι απόδειξη ότι η Ελλάδα καινοτομεί, δημιουργεί,
είναι σε θέση να σταθεί στο διεθνές στερέωμα και οι επιχειρήσεις της μπορούν να
συμμετέχουν και σε αντίστοιχα διεθνή βραβεία. Έτσι, στο πλαίσιο της συνεργασίας
με τον WITSA, από τις 22 επιχειρήσεις που έχουν βραβευτεί, οι έξι προέρχονται από
τον διαγωνισμό των IMPACT BITE Awards».

Γιάννης Σύρρος,
Γενικός Διευθυντής
ΣΕΠΕ, Chairman WITSA,
Μέλος ΔΣ Digital Europe,
Συντονιστής Επιτροπής
Αξιολόγησης

Τιμητική βράβευση του Υπουργού
Επικρατείας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη
Το τιμητικό βραβείο της χρονιάς
απονεμήθηκε από τον εκδότη Μιχάλη
Μπούσια στον Υπουργό Επικρατείας
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο
Πιερρακάκη, για την πολύτιμη συμβολή του στον ψηφιακό μετασχηματισμό
της χώρας. Συμμετοχή στην βράβευση
του Υπουργού είχε ο παγκοσμίου φήμης επιχειρηματίας Salim Ismail, συγγραφέας του best seller «Exponential
Organizations» και founding CEO του
Singularity University, ο οποίος εμφανίστηκε ζωντανά από την Καλιφόρνια.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο
Υπουργός δήλωσε ότι το παραλαμβάνει
ως επικεφαλής μιας ομάδας, που έχει καταφέρει μεγάλα αποτελέσματα σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερης περιόδου. «Έχουμε
επιτύχει να βάλουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, αλλά αυτή είναι μόνο η
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William Drakos,
Managing Director,
IMPACT

«Η IMPACT, πιστοποιημένος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τη διαβίβαση των ηλεκτρονικών παραστατικών στην εφαρμογή my DATA της ΑΑΔΕ, ήταν αρωγός στις προσπάθειες
των επιχειρήσεων τα προηγούμενα 20 χρόνια και θα είναι και τα επόμενα συμβάλλοντας στον
ψηφιακό μετασχηματισμό τους. H Ελλάδα, βρίσκεται στη φάση του μεγαλύτερου ψηφιακού
μετασχηματισμού της τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, λόγω
και της πανδημίας. Έργα όπως το myData, μπορούν να αποτελέσουν βάση για ισχυρή επιτάχυνση
της ψηφιακής προσαρμογής στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Εκπροσωπούμε τη χώρα
μας συμμετέχοντας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου
Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (European E-Invoicing Service Providers Association,
EESPA) και είμαστε σε θέση να βεβαιώσουμε ότι η Ελλάδα πρωτοπορεί στον τομέα, ακόμη
και σε σχέση με χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, ενώ τα επόμενα έτη θα δούμε επιπλέον
ψηφιακές διαδικασίες ηλεκτρονικών συναλλαγών να διενεργούνται τάχιστα. Στο πλαίσιο
αυτό, η IMPACT υποστηρίζει για ακόμα μια χρονιά το θεσμό των IMPACT BITE AWARDS.

«H σημερινή τελετή απονομής των IMPACT BITE Awards είναι πολύ ξεχωριστή. Κατ’ αρχήν βρισκόμαστε πάλι από κοντά, μετά από δύο ολόκληρα χρόνια. Ο δεύτερος λόγος είναι
ότι σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια διοργάνωσης των Βραβείων και είμαστε ιδιαίτερα
χαρούμενοι και υπερήφανοι που έχουν καταστεί πραγματικά ο σημαντικότερος θεσμός
επιβράβευσης της τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αυτό αποδεικνύεται από το επίπεδο, την
επαγγελματική και θεσμική αξία των ανθρώπων που απαρτίζουν την επιτροπή αξιολόγησης και την εντυπωσιακή συμμετοχή επιχειρήσεων και οργανισμών - καταγράψαμε ρεκόρ
δεκαετίας στον αριθμό των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν».

αρχή», τόνισε ο Υπουργός, και συνέχισε
«έχουμε μια εκθετική αλλαγή: από τα
8,8 εκ. ψηφιακές συναλλαγές το πρώτο
εξάμηνο του 2018 έχουμε φτάσει τα 150
εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Θα
δείτε όλο και περισσότερες υπηρεσίες
να λειτουργούν φέτος μέσα από το gov.
gr». Έκλεισε αναφέροντας ότι «το μεγάλο ζητούμενο είναι να χρησιμοποιούμε
την ψηφιακή διακυβέρνηση στο εταιρικό
επίπεδο βάζοντας στο επίκεντρο τον πελάτη και σε κοινωνικό επίπεδο, βάζοντας
στο επίκεντρο τον πολίτη». Από τη μεριά
του, ο Μιχάλης Μπούσιας, χαρακτήρισε
ως «επανάσταση το πλήθος των αλλαγών
που έχουν συμβεί υπό την καθοδήγηση
του Υπουργού».
Ο Salim Ismail δήλωσε: «Είναι τιμή
μου να συμμετέχω, έστω και διαδικτυακά, στη βράβευση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στα IMPACT BITE
Awards. To έργο που έχει γίνει για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας
είναι εντυπωσιακό, με χιλιάδες υπηρεσίες που διατέθηκαν στους πολίτες, τις
επιχειρήσεις και με έμφαση στον τομέα
της υγείας, εν μέσω πανδημίας. Όπως
εξελίσσεται ο κόσμος με τη συμβολή της
τεχνολογίας, είναι ανάγκη να επαναπροσ-
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Έλλη Σβάρνα,
Παραγωγός IMPACT
BITE Awards,
Boussias

διορίσουμε αξίες όπως τη δημοκρατία, τον ρόλο της πολιτείας, τον
τρόπο αλληλεπίδρασης μας με τον κόσμο - και το παράδειγμα της
Ελλάδας σε αυτό το κομμάτι είναι εξαιρετικό. Με τις ταχύτατες, εκθετικές αλλαγές που πραγματοποιούνται, η Ελλάδα σύντομα θα ξεπεράσει πολλές χώρες του κόσμου στην ψηφιακή εξέλιξη».
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Η επιτροπή αξιολόγησης που ανέδειξε τους νικητές των βραβείων αποτελείται, κατά αλφαβητική
σειρά, από τους: Aleksandar Preradovic Country Manager Greece, Malta, Cyprus, DELL, Παναγιώτης
Αναστασάκης, Δ/νων Σύμβουλος, Priority, Γιάννα Ανδρονοπούλου, Enterprise Commercial Director for
Greece, Cyprus and Malta, Microsoft, Γιώργος Αποστολάκης, Εταίρος, Επικεφαλής Ολοκληρωμένων Τεχνολογικών Υπηρεσιών, EY, Δημήτρης Ασκούνης, Καθηγητής Τμήματος HMMY , ΕΜΠ, Πρόεδρος της
Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, Ιωάννης Βασιλάτος, Chief Operations & Technology Officer, Eurolife
FFH, Δημήτρης Εφορακόπουλος, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Info Quest Technologies, Φραγκίσκος Ζερβός, CEE Sales Consulting Director, Oracle, Αλέξανδρος Ζιώμας, Διευθυντής Επιχειρηματικής
Μονάδας Πληροφοριακών Συστημάτων & Τηλεπικοινωνιών , ΔΑΑ, Παύλος Καλενδέρογλου, Πρόεδρος
Πανελλήνιου Συλλόγου ΜΠΔ, CEO & Co-Founder, Threenitas, Κώστας Καμποσσιώρας, Επικεφαλής
Tομέα Tεχνολογίας, Accenture, Δημήτρης Καραϊσκάκης, Επιτελικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Όμιλος
Χρηματιστηρίου Αθηνών, Μιχάλης Κασσιμιώτης, Δ/νων Σύμβουλος, Hewlett Packard Enterprise Greece &
Cyprus, Σωκράτης Κάτσικας, Καθηγητής, Director, Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors,
Norwegian University of Science & Technology, Στέφανος Κόλλιας, Καθηγητής Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών, ΕΜΠ, Πρόεδρος ΕΔΥΤΕ, Ξενοφών Λιαπάκης, VP Business Technology,
Peoplecert, Νίκος Μανιάτης, Διευθυντής Tομέα Τεχνολογίας, ΙΒΜ Ελλάδα & Κύπρος, Αλέξανδρος Μάνος, CEO, Intrasoft International, Θάνος Μαρκούσης, COO, Workable, Δημήτρης Μαυρογιάννης, Γεν. Διευθυντής, Chief Operating Officer, Τράπεζα Πειραιώς, Ιωάννης Μερτζάνης, CEO, Space Hellas, Λίλιαν
Μήτρου, Πρόεδρος του Ινστιτούτου για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος & Δ/νων
Σύμβουλος, Epsilon Net, Έλενα Μπάρλα, Director, Digital Acceleration & Sustainable Innovation, Stanton
Chase, Νίκος Μποτίνης, Regional Sales Manager Ελλάδας, Κύπρου-Μάλτας, Cisco , Μιχάλης Μωραΐτης,
CEO, Humanus Capitis, Γιάννης Παπίδης Chief Technology and Business Change Officer, Κωτσόβολος,
Γιάννης Παράσχος IT Director, Όμιλος ΤΙΤΑΝ, Σάββας Τορτοπίδης, Διευθυντής Πληροφορικής, Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης, Καθηγητής Τμήματος ΗΜΜΥ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νίκος Χριστοδούλου, Partner/Consulting Leader, Deloitte Greece.

OI ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ
Με τις κορυφαίες διακρίσεις της δεκαετίας τιμήθηκαν η Cosmote - Όμιλος ΟΤΕ ως ICT Company of the decade
και η Interamerican ως Digitalized Company of the decade.
Ο Γρηγόρης Χριστόπουλος, Chief Commercial Officer Business Segment, Όμιλος ΟΤΕ
δήλωσε: «Παραλαμβάνουμε αυτό το ξεχωριστό βραβείο των IMPACT BITE εκπροσωπώντας το σύνολο της ομάδας εργαζόμενων ICT, αλλά και όλους τους εργαζόμενους του
Ομίλου που έχουν δουλέψει με πάθος όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μαζί με τους συνεργάτες μας, τις εταιρείες τεχνολογίας και Πληροφορικής, καταφέραμε να ξεπεράσουμε
εμπόδια και δυσκολίες και να υλοποιήσουμε έργα ICT πολύ μεγάλης κλίμακας. Είμαστε
ιδιαίτερα υπερήφανοι που σε αυτή την εξαιρετική συγκυρία για τη χώρα, τώρα που το δημόσιο μετασχηματίζεται ψηφιακά με γρήγορο ρυθμό και η επιχειρηματικότητα ανθίζει,
είμαστε μέρος αυτής της πολύ μεγάλης αλλαγής.

Ο Γιάννης Καντώρος, CEO, Interamerican Group δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω
όλους τους ανθρώπους της Interamerican που εργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια για να
καταφέρουμε να επιτύχουμε αυτή την πολύ τιμητική διάκριση. Θα ήταν άδικο να μην
ευχαριστήσω τον Ξενοφώντα Λιαπάκη, στον οποίο ανήκει ένα μεγάλο μέρος αυτής της
προσπάθειας, όπως και στο ανθρώπινο δυναμικό που έχει κληροδοτήσει στην εταιρεία.
Όλοι μαζί, ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, θα κάνουμε την Ελλάδα μια ψηφιακή οικονομία. Εκτιμώ ότι αυτό είναι το μέλλον μας, αρκεί να δουλέψουμε όλοι μαζί προς την
ίδια κατεύθυνση».
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ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2021
Τις κορυφαίες διακρίσεις της χρονιάς απέσπασε η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ που αναδείχθηκε Digitalized
Company of the year, η Cosmote ως ICT Company of the year, η Intrasoft ως Integrator of the year και ο Όμιλος
Epsilon Net, που αναδείχθηκε Software House of the year.

Special Report

O Σάββας Τορτοπίδης, Διευθυντής Πληροφορικής & Ψηφιακού Μετασχηματισμού
της Διαμαντής Μασούτης, δήλωσε κατά την απονομή: «Ήταν για εμάς έκπληξη η βράβευσή μας ως Digitalized Company of the year για δεύτερη συνεχή χρονια. Η φετινή διάκριση σημαίνει ότι καταφέραμε να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας! Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την προσπάθειά τους, την εταιρεία για την υποστήριξη
και τους συνεργάτες μας από όλη την Ελλάδα, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι
σήμερα εδώ μαζί μας».

Ο Λυκούργος Αντωνόπουλος, ICT Director, Όμιλος ΟΤΕ, δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή
για τον Όμιλο μας η διάκριση της στο θεσμό των IMPACT BITE Awards. Τα τελευταία χρόνια ο Όμιλος ΟΤΕ, μέσα από την τεχνολογική καινοτομία, υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με στόχο να δώσουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Λειτουργούμε ομαδικά, συνεργατικά με ήθος και αξιοπιστία και παραδίδουμε πάντοτε αυτό που υποσχόμαστε.
Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου, το management του Ομίλου για την υποστήριξη,
τους συνεργάτες μας και κυρίως τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν».
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Ο Σπύρος Ντόκορος, Head of EU Delivery, Intrasoft, δήλωσε: «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους διοργανωτές των IMPACT BITE Awards για την εξαιρετική τελετή απονομής και να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης που μας επέλεξαν για να
λάβουμε την τόσο τιμητική διάκριση, Integrator of the year. Η διάκριση αυτή ανήκει στον
κόσμο, στους εργαζόμενους της Intrasoft στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».

H Βασιλική Αναγνώστου, Γενική Διευθύντρια, Όμιλος Epsilon Net, ανέφερε κατά την
παραλαβή του βραβείου: «Όλοι οι εργαζόμενοι στην Epsilon Net και σε όλες τις θυγατρικές μας επιχειρήσεις, νιώθουμε πολύ υπερήφανοι για τις μεγάλες διακρίσεις που επιτύχαμε και ευχαριστούμε την Κριτική Επιτροπή. Το βραβείο είναι αφιερωμένο στα οκτακόσια στελέχη που απαριθμεί ο Όμιλος Epsilon Net και τους ευχαριστούμε για το πάθος, για
τη δημιουργικότητα, για τα χαμόγελα και για όλες τις καινοτομίες που παρουσιάζουν καθημερινά στον Όμιλο και στους πελάτες μας. Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές για την πολύ όμορφη βραδιά-γιορτή της πληροφορικής που μας προσέφεραν».

PLATINUM AWARD
Το Platinum βραβείο, για το έργο που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία από τους κριτές, απέσπασε η nvisionist για το έργο «nvbird
- Bird Detection & Monitoring System», ένα καινοτόμο σύστημα προστασίας των πουλιών από τις ανεμογεννήτριες με τη χρήση τεχνητής
νοημοσύνης. Ο Ορφανός Βασίλης, Special Advisor της nvisionist δήλωσε: «Τους δρόμους τους ανοίγεις περπατώντας τους”. Στην nvbird
έχουμε κάνει ένα βήμα πέρα από την Πληροφορική μετακινούμενοι
προς τον Ενεργειακό κλάδο. Το σύστημα που έχουμε κατασκευάσει
είναι μοναδικό στον κόσμο και μέσω αυτού επιτυγχάνουμε να κρατάμε ψηλά την σημαία της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο». Στο συγκεκριμένο έργο που αναδείχθηκε από τα Impact BITE Awards κέρδισε
πρόσφατα τον τίτλο Global ICT Award Winner στην κατηγορία
“Emerging Digital Solutions Award (Private Sector)” στον παγκόσμιο
διαγωνισμό κύρους WITSA Global ICT Excellence Awards 2021.
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Netbull eASIS Platform
awarded at Impact BITE Awards 2021

Netbull eASIS is a Threat Management platform based on a Security Information and Event Management (SIEM) solution, with advanced elements such as user behavior analytics (UBA), network flow insights and artificial intelligence (AI) technologies to accelerate security incident detection and response.
Netbull eASIS is integrated seamlessly with a security orchestration, automation and response (SOAR)
tool for reduction of repetitive tasks allowing our response team to focus on the tasks that matter the
most.
The platform is the core module of Threat Management process used by Netbull cybersecurity team to
prevent cyber-attacks, detect cyber threats and respond to security incidents.
Through eASIS, netbull SOC team can deliver a set of advanced managed security services such as:
•

Real Time Threat Management (RTTM) 24x7

•

Managed Detection & Response (MDR)

•

Network Detection & Response

•

Managed Deception & Response

•

ICS/SCADA Threat Detection & Response

•

Early Warning Services
NETBULL IT SERVICES LTD
ATHENS (Headquarters): 16, Eleftheriou Venizelou Ave.
176 76 Kallithea Athens, Greece / Tel: +30 2109203400
THESSALONIKI (Branch): 8, Chalkis Str.
555 35 Pylaia -Thessaloniki, Greece / Tel: +30 2310365250
Email: info@netbull.gr | sales@netbull.gr

IMPACT BITE
AWARDS 2021

GOLD AWARDS
ΟΠΑΠ Α.Ε.

Special Report

ERMIS Project - OPAP Retail B2B CRM & Process Automation Tool

Η Ομάδα Επιχειρήσεων Λιανικής του ΟΠΑΠ, η οποία είναι υπεύθυνη
για όλες τις αλλαγές στα τρία δίκτυα του ΟΠΑΠ – Καταστήματα ΟΠΑΠ,
PLAY Stores και Ελληνικά Λαχεία POS – χρησιμοποιούσε περισσότερα
από 15 διαφορετικά συστήματα για τη διαχείριση σχετικών αιτημάτων.
Το ERMIS Project ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020 με στόχο την παροχή
ενός ενοποιημένου περιβάλλοντος. Τα οφέλη του είναι σημαντικά,
καθώς το Έργο ERMIS εκτιμάται ότι εξοικονομεί 9 εργάσιμους μήνες
ετησίως σε δραστηριότητες πρόσβασης δεδομένων, 20 εργάσιμους
μήνες στη διαδικασία συλλογής εγγράφων και οδηγεί σε κατά μέσο
όρο 30% αποτελεσματικότητα.

ΗΔΙΚΑ - ΟΤΕ Group - ΒΥΤΕ
Άυλη Συνταγογράφηση
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Ο Όμιλος ΟΤΕ, σε συνεργασία με την εταιρεία BYTE, προχώρησε
στην υλοποίηση του έργου της άυλης συνταγογράφησης. Μέσα από
την εφαρμογή αυτή, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν
γρήγορα και απλά, τις ιατρικές τους συνταγές και τα παραπεμπτικά
εξετάσεων στο κινητό τους, χωρίς να χρειάζεται να τις προσκομίζουν
τυπωμένες στον φαρμακοποιό και στο διαγνωστικό κέντρο αντίστοιχα.
Ο πολίτης μπορεί να λάβει την άυλη συνταγή του απομακρυσμένα,
στο κινητό του, και στη συνέχεια, για την εκτέλεση της, ο πολίτης
μπορεί να προσέλθει στο φαρμακείο ή στο διαγνωστικό κέντρο μόνο
με το κινητό του τηλέφωνο στο οποίο έχει λάβει το SMS.

nvisionist

nvbird Bird Detection & Monitoring System
Το nvbird βασίζεται σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) Μηχανικής Μάθησης (Machine learning) και εξοπλισμό υπερ υψηλών
προδιαγραφών τελευταίας τεχνολογίας και αποτρέπει τη σύγκρουση
πτηνών με ανεμογεννήτριες. Αναπτύχθηκε από την nvisionist και
στηρίζεται σε έναν μοναδικό αλγόριθμο βάσει του οποίου το σύστημα
εντοπίζει και αναγνωρίζει με πρωτοφανή ακρίβεια πτηνά που πετούν
επικίνδυνα κοντά στις ανεμογεννήτριες, αναλύει την πορεία τους,
ενεργοποιεί ήχους ώστε να τα απομακρύνει από την επικίνδυνη
περιοχή πρόσκρουσης και μόνο όταν χρειάζεται σταματάει την ανεμογεννήτρια ώσπου να απομακρυνθούν.

Όμιλος Χρηματιστηρίου Ενέργειας Χρηματιστήριο Αθηνών

Πληροφοριακό Σύστημα Συναλλαγών Αγοράς Ενέργειας ETSS

Το 2020 ξεκίνησε η εφαρμογή του Target Model στην ελληνική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας. Μια σημαντική μεταρρύθμιση στη χώρα μας
στηρίζεται σε ένα νέο Πληροφοριακό Σύστημα Συναλλαγών, το
ETSS, που αναπτύχθηκε από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών
σε συνεργασία με το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Το ETSS
αποτελεί επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες και μεθοδολογίες
ανάπτυξης λογισμικού και θα αποτελέσει βασικό πυλώνα που θα
στηρίξει το συνεχή μετασχηματισμό των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας που έρχεται.
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ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ-Bespot

Smart Retail: from Digitized Market Research to Location
Analytics

Σε συνεργασία με την BESPOT, η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ αξιοποίησε
location-based τεχνολογίες για στοχευμένη έρευνα αγοράς μέσω της
mobile εφαρμογής σε επιλεγμένα σημεία μέσα στην πόλη, για την
καλύτερη κατανόηση των πελατών της. Οι καταναλωτές απαντώντας
σε ερωτήσεις σχετικά με αγοραστικές εμπειρίες που ολοκλήρωσαν
πρόσφατα, επιβραβεύονταν για τη συνεισφορά τους. Παράλληλα, με
τα δεδομένα που η bespot συλλέγει από 6000 σημεία, η Μασούτης
απέκτησε πρόσβαση σε location intelligence and advanced analytics
insights σχετικά με τα footfall trends, κινήσεις πελατών, περσόνες
συμπεριφοράς, κλπ.

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
(Μ.Γ.Φ.Ι.) & Mellon Technologies
Καινοτόμες Εφαρμογές Μουσείων - Δράση ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Tο Έργο«ΚΕΜ: Καινοτόμες Εφαρμογές Μουσείων» που υλοποιήθηκε
στα πλαίσια της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του
Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ, έχει στόχο την αναβάθμιση της
εμπειρίας του επισκέπτη και τον μετασχηματισμό των λειτουργιών του Μουσείου οδηγώντας το στη νέα εποχή. Η τεχνογνωσία
ανάπτυξης λογισμικού της Mellon και η εμπειρία του ΜΓΦΙ στη
διαχείριση πληροφοριών συλλογών και εκπαίδευσης, δημιούργησαν
μια ολοκληρωμένη λύση ΚΕΜ με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

INTRASOFT International

Real Time Contextual Campaign Manager by INTRASOFT
International for Alpha Bank

Η INTRASOFT International ανέπτυξε και υλοποίησε το 3D (Data
Driven Decisioning), ένα καινοτόμο, ολοκληρωμένο και αυτάρκες
προϊόν, μέσω του οποίου Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Εταιρείες
Διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων οφειλών και Ασφαλιστικές Εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις τεχνολογίες
της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Εκμάθησης πάνω σε
Big Data και Advanced Analytics. Η λύση στοχεύει αποτελεσματικά
στη Διαχείριση Πιστωτικών Κινδύνων, σε Marketing προβλέψεις και
στο Operations Modelling.

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. COSMOTE S.A.

Το πρώτο 5G Campus Network στην Ελλάδα

Tο 5G Campus network αποτέλεσε για τον ΔΑΑ εφαλτήριο δημιουργίας νέων καινοτόμων επιχειρησιακών λύσεων. Μέσω ειδικού
εξοπλισμού τοποθετημένου σε κινούμενο όχημα «follow me», μεταφέρθηκε ήχος και εικόνα υψηλής ευκρίνειας, σε πραγματικό χρόνο,
με μηδενική καθυστέρηση και με ασφάλεια διαβίβασης, από περιοχές
ιδιαίτερου επιχειρησιακού ενδιαφέροντος ή και περιορισμένης πρόσβασης στο Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Αεροδρομίου.
Επιπρόσθετα, αναδείχθηκε η πρόθεση της Επιχειρηματικής Μονάδας Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΔΑΑ, να
συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Οργανισμού.
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IMPACT BITE
AWARDS 2021
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Special Report

Αναβαθμισμένο NBG Mobile Banking app
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Τα αναβαθμισμένα ψηφιακά δίκτυα NBG Internet & Mobile Banking,
με πληθώρα νέων λειτουργικοτητας, προσφέρουν τη δυνατότητα μιας
πλήρους ψηφιακής εξυπηρέτησης του πελάτη. Η εφαρμογή NBG
Mobile Banking, έχει μετεξελιχθεί από ένα κανάλι πληροφόρησης
και πραγματοποίησης συναλλαγών, σε έναν προσωπικό βοηθό που
επιτρέπει στο χρήστη να διαχειρίζεται εύκολα τα μηνιαία έξοδά του.
Ο χρήστης μπορεί να κάνει τα πάντα από το κινητό του: να αποκτήσει
πρόσβαση στο Mobile Banking online, είτε είναι πελάτης της Εθνικής
είτε όχι, να κάνει εύκολα και γρήγορα όλες του τις συναλλαγές και
να λαμβάνει άμεσα ενημέρωση μέσω push notifications.

INTRASOFT International
Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ (Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης) - Κεντρικές Υπολογιστικές
Υποδομές της ΚτΠ (Κοινωνίας της Πληροφορίας) ΑΕ
Η Intrasoft International ανέλαβε τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση δύο (2) αυτόνομων Κεντρικών Υπολογιστικών Κέντρων
– της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γενικής Γραμματείας
Πληροφορικών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, τα οποία θα
παρέχουν υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ μέσω προηγμένων οριζόντιων υποδομών υλικού και λογισμικού Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών μέσω του Κυβερνητικού Cloud
Computing (G-Cloud). Κύριος στόχος του έργου είναι η ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

INTRASOFT International

Wallee Application - Fintech Εφαρμογή Συναλλαγών και
Υποστήριξης Συλλογικών Κοινωνικών Δράσεων σε Καινοτόμα
Πλατφόρμα Τεχνολογίας Blockchain
Το Wallet App είναι ένα νέο καινοτόμο application το οποίο υποστηρίζει τη δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών συναλλαγών σε
αυτό-διαχειριζόμενες κοινωνικές ομάδες. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν συναλλαγές μεταξύ μελών, πληρωμές προς εμπόρους καθώς
και τη δημιουργία και διαχείριση e-wallets συλλογικών δράσεων. Για
την υλοποίηση της πλατφόρμας έγινε χρήση των πλέον προηγμένων
μεθόδων και τεχνολογιών, όπως η τεχνολογία αποκεντρωμένης
καταγραφής των συναλλαγών (Blockchain Technology).

Linakis.digital

Δημιουργώντας ενιαία διαδικασία κράτησης
για την Attica Group
H Attica Group με τη Linakis.digital προχώρησαν στον μετασχηματισμό της ψηφιακής εταιρικής ταυτότητας της Attica Group με
τον ανασχεδιασμό των bluestarferries.com, hellenicseaways.gr και
του μηχανισμού κρατήσεων. Τα νέα website, μέσα από μια phygital
προσέγγιση, παρουσιάζουν μια συνεκτική εικόνα της εταιρίας και
αναβαθμίζουν την ταξιδιωτική εμπειρία υποστηρίζοντας τον χρήστη
σε κάθε στάδιο του ταξιδιού του. Ο νέος μηχανισμός κρατήσεων δίνει
νέο αέρα στην ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίων, απλοποιώντας τα
βήματα προς την ολοκλήρωση της κράτησης με διαισθητικό τρόπο.
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Mytilineos - ΟΤΕ Group
Database Administration as a Service (DBaaS)
Database As a Service: Ένα καινοτόμο έργο στο οποίο ο ΟΤΕ ανέλαβε
πλήρως τη λειτουργία και υποστήριξη των βάσεων δεδομένων, οι
οποίες υποστηρίζουν τον πλήρη κύκλο ζωής των ψηφιακών υπηρεσιών της Mytilineos. Σκοπός του έργου ήταν να μεταφερθεί το σύνολο
των απαραίτητων υπηρεσιών υποστήριξης για όλο τον κύκλο ζωής
των τωρινών και μελλοντικών βάσεων δεδομένων του περιβάλλοντος
της Mytilineos, καθώς είχε διαπιστωθεί ότι η ενοποίηση δραστηριοτήτων υποστήριξης και συντήρησης για ολόκληρο το τοπίο της
βάσης δεδομένων θα επιφέρει αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση
καθημερινών προβλημάτων, βελτιωμένη παραγωγικότητα, βελτιωμένη διαχείριση επιδόσεων και υψηλή διαθεσιμότητα υπηρεσιών.

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο
Αθηνών ΑΕ Συμμετοχών
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών
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Η νέου τύπου ψηφιακή Γενική Συνέλευση εταιρειών μέσω της πλατφόρμας https://axia.athexgroup.gr δημιουργήθηκε σαν ανάγκη από
τους περιορισμούς της πανδημίας, όμως είναι πρόταση που ήρθε
για να μείνει. Αποτελεί ολοκληρωμένη λύση πραγματοποίησης ΓΣ
από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο και με ψηφιακά μέσα, που
ικανοποιεί τις ανάγκες της εταιρείας και διευκολύνει τη συμμετοχή
των μετόχων. Διευρύνοντας τον κύκλο συμμετοχών, διασφαλίζεται
η επίτευξη απαρτίας, και η ενίσχυση της διαφάνειας και Εταιρικής
Διακυβέρνησης.

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ
Masoutis Analytics
Η Μασούτης είναι μια εταιρία με ανθρωποκεντρική κουλτούρα, που
αναγνωρίζει ότι κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός και προσπαθεί να
χτίσει μια αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης μέσα από κάθε επαφή
μαζί του. Η διατήρηση μέσω της ικανοποίησης των υφιστάμενων
πελατών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξής της. Έτσι,
αναλύοντας τους συμπεριφορικούς τους δείκτες χτίζονται στατιστικά μοντέλα από τα οποία εξάγουμε χρήσιμα insights αναφορικά
με τις καταναλωτικές συνήθειες τα οποία αξιοποιούνται για την
περαιτέρω βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας.

ERGO Ασφαλιστική
ERGO forMe: Τα πάντα για την ασφάλισή σας με ένα κλικ!
Με την εφαρμογή ERGO forMe, οι πελάτες της ERGO Ασφαλιστικής μπορούν να έχουν πρόσβαση με ένα κλικ σε ό,τι αφορά
την ασφάλισή τους, αλλά και σε υπηρεσίες που κάνουν την
καθημερινότητά τους πιο εύκολη.
Η εφαρμογή φέρνει την ERGO δίπλα στους ασφαλισμένους
της 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, όπου και αν
βρίσκονται, από τον υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνό τους.
«ERGO forMe, τα πάντα για την ασφάλισή σας με ένα κλικ!»
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IMPACT BITE
AWARDS 2021
Linakis.digital

Special Report

Συμβάλλοντας στο Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Νομικής
Βιβλιοθήκης
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Η Νομική Βιβλιοθήκη με τη Linakis.digital σχεδίασαν και υλοποίησαν μια συνολική λύση η οποία παρέχει πρόσβαση σε μια διαρκώς
εμπλουτιζόμενη βάση πηγών νομικού περιεχομένου, πλήρως διασυνδεδεμένων μεταξύ του. Η Qualex αποτελεί την πιο σύγχρονη
πλατφόρμα αναζήτησης και αξιοποίησης νομικών εγγράφων που
στόχο έχει να φέρει την επόμενη μέρα στις νομικές επιστήμες. Η
πλατφόρμα διαθέτει ένα σύγχρονο και εύκολο περιβάλλον εργασίας
και μια σειρά από προηγμένα εργαλεία και εφαρμογές που διευκολύνουν το έργο των νομικών επαγγελμάτων.

SingularLogic
Fuel Retail Ολιστική IT Integrated λύση για τις ανάγκες των
σύγχρονων πρατηρίων καυσίμων & ενέργειας
Η λύση Fuel Retail της SingularLogic ενέταξε τη διάσταση της πληροφορικής στα πρατήρια καυσίμων ως αυτόνομη οντότητα, προσφέροντας μία ολιστική ΙΤ λύση, η οποία εξελίσσεται διαρκώς και καλύπτει
αποτελεσματικά τις σύνθετες ανάγκες των σύγχρονων πρατηρίων.
Τη λύση της SingularLogic εμπιστεύονται περισσότερα από 1.600
πρατήρια όλων των τύπων πανελλαδικά, ενώ είναι η επιλογή όλων
των εταιρειών πετρελαιοειδών για τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια:
Coral/Shell, ΕKΟ & BP, AVIN, ELIN & Aegean.

Τhreenitas
Let’s Place Connect Version 2.5, η καινοτόμος πλατφόρμα
της Threenitas για OmniChannel Location Based Mobile Marketing
H Threenitas επεκτείνει συστηματικά την Omni-Channel Location
Based Mobile Marketing πλατφόρμα Let’s Place Connect καθιστώντας την ένα ισχυρό εργαλείο mobile marketing. H ομάδα του προϊόντος έχοντας υιοθετήσει βέλτιστες πρακτικές σχεδιασμού (design
thinking) έχει μειώσει σημαντικά τους χρόνους go2market των νέων
εκδόσεων. Τα επόμενα χρόνια σχεδιάζεται η περαιτέρω διάδοση της
πλατφόρμας σε πολυεθνικούς ομίλους με πολλά σημεία παρουσίας.

Όμιλος Epsilon Net
Ταξιδέψτε με το PYLON στη νέα ψηφιακή εποχή
Θέτοντας τον πήχη ψηλά στον τεχνολογικό τομέα, αλλά και στον
τομέα του Business, το σύστημα PYLON αποτελεί μια πρωτοποριακή λύση νέας γενιάς, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εφαρμογών
λογισμικού που λειτουργούν στο ίδιο ενοποιημένο περιβάλλον, προσφέροντας μια σειρά από μοναδικά πλεονεκτήματα και εξελιγμένες
λύσεις, εύκολα προσαρμόσιμες σε τυχόν μελλοντικές τεχνολογικές
αλλαγές, οι οποίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιχειρηματικές
απαιτήσεις και ανάγκες. Με 3 άξονες καινοτομίας, 13 εξειδικευμένες εφαρμογές για κάθετες αγορές, 20.000 εγκαταστάσεις και το
πολυβραβευμένο ERP της αγοράς, το PYLON είναι η απόλυτη λύση.
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MainSys – ΕΟΔΥ
MediSys, Epidemic Surveillance - Ηλεκτρονικό Σύστημα
Διαχείρισης Συμβάντων Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ)
Στο πλαίσιο καταπολέμησης της πανδημίας COVID-19, ο ΕΟΔΥ
δημιούργησε τις Κινητές Ομάδες Υγείας ειδικού σκοπού (ΚΟΜΥ),
για τη λήψη δειγμάτων για ανίχνευση κρουσμάτων σε κάθε σημείο
της χώρας. Η MainSys ανέλαβε να προμηθεύσει τον ΕΟΔΥ με ένα
κεντρικό λογισμικό καταγραφής και διαχείρισης των συμβάντων που
θα οργανώνει τις κινητές μονάδες όσον αφορά τη δειγματοληψία, θα
είναι αποτελεσματικό και θα διαλειτουργεί με τα υπόλοιπα υπολογιστικά συστήματα του Υπ. Υγείας. Tο MediSys - Epidemic Surveillance,
διαθέτει mobile εφαρμογή για τις φορητές συσκευές.

ΜΙΚ3 ΑΕ –
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
«Επιθεώρηση Κτηνοτροφικής μονάδας»
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Η ΜΙΚ3, με την υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ερευνητικό – κοινωνικό προφίλ της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, υλοποιώντας το νέο έργο με το οποίο
η σχολή πετυχαίνει την δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον
Έλληνα παραγωγό, παρέχοντας δωρεάν συνεχή εκπαίδευση και
συμβουλευτική, με στόχο να προάγει τον τρόπο εργασίας και να
τον φέρει πιο κοντά στην επόμενη επανάσταση στην Γεωργία /
Κτηνοτροφία 4.0.

Όμιλος Epsilon Net
Ισχυρή παρουσία στον τομέα της Πληροφορικής
Η Epsilon Net, το 2020, προχώρησε σε δύο σημαντικές επενδυτικές
κινήσεις, την εξαγορά της Data Communication και της SingularLogic
- σε κοινό επενδυτικό σχήμα με τη Space Hellas - που αλλάζουν
τον χάρτη της Πληροφορικής στην Ελλάδα. Ακόμη και μέσα στην
εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία της πανδημίας για την εγχώρια και
παγκόσμια οικονομία, ο Όμιλος προχώρησε σε σημαντικές ενέργειες
ενίσχυσης των υφιστάμενων προϊόντων αλλά και στην ανάδειξη νέων
προϊόντων και υπηρεσιών. Το 2020 αποτέλεσε μια σημαντική χρονιά
με πολύ θετικά αποτελέσματα για τα στελέχη, τους εργαζόμενους
αλλά και τους πελάτες – συνεργάτες της εταιρείας.

COSMOTE
Smart Manufacturing με το πρώτο Campus Network μέσω
δικτύου κινητής στην Ελλάδα
Το πρώτο campus network στην Ελλάδα με υποδομή κινητής τηλεφωνίας σχεδίασε και εγκατέστησε η COSMOTE σε συνεργασία με την
Ericsson, για το πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο παραγωγής
ηλιακών θερμοσιφώνων της Calpak στο Λουτράκι. Στόχος της πρωτοποριακής αυτής τεχνολογικής λύσης είναι η αύξηση της παραγωγικότητας του εργοστασίου και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της εταιρείας στις διεθνείς αγορές. Το campus network υπερέχει σε
ασφάλεια και σταθερότητα, καθώς επιτρέπει την αξιοποίηση συγκεκριμένου φάσματος, αποδίδοντας κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία.
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COSMOTE - Το Χαμόγελο του Παιδιού

Special Report

Μια προηγμένη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που βοηθά
στον ταχύτερο εντοπισμό αγνοουμένων
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Το Missing Alert App αποτελεί μια mobile εφαρμογή που σχεδίασε
και υλοποίησε η COSMOTE για «Το Χαμόγελο του Παιδιού». H καινοτόμος αυτή εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, βοηθά ώστε όλοι να
μπορούν να συμβάλλουν στον ταχύτερο εντοπισμό αγνοουμένων
με τη βοήθεια της τεχνολογίας και θα προστεθεί στα εργαλεία που
ήδη διαθέτει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αλλά και οι θεσμικοί συναρμόδιοι φορείς, για την πρόληψη και διαχείριση κάθε περιστατικού
εξαφάνισης.

Space Hellas
NEREAS - Ολοκληρωμένη εποπτεία και βελτιστοποίηση
διαχείρισης ενέργειας σε εμπορικά πλοία
Η πλατφόρμα NEREAS προσφέρει μια ολοκληρωμένη τεχνική λύση
για την εποπτεία και την βελτιστοποίηση της διαχείρισης ενέργειας
σε εμπορικά πλοία. Αναπτύχθηκε από κοινού από την Space Hellas
(συντονιστής του έργου) με τους υπόλοιπους φορείς του έργου
(Ηydrus Group, EmDoT ΑΕ, Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών
του ΕΜΠ) και δοκιμάστηκε με επιτυχία σε πραγματικές συνθήκες εν
πλω, σε πλοίο εμπορευματοκιβωτίων κατά τη διάρκεια πολυήμερου
ταξιδιού. Φιλοδοξεί να αποτελέσει την πρώτη εξ’ολοκλήρου ελληνική
λύση που καλύπτει όλες τις λειτουργίες, για τις οποίες αναπτύχθηκε.

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. & Athens Digital Arts Festival
Athens International Airport (AIA) and Athens Digital Arts
Festival (ADAF) in the Virtual Reality Era
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συνεργάζεται με το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival, και
υλοποιεί ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές για να φέρει τον κόσμο πιο
κοντά. Οι διαδραστικές ξεναγήσεις δίνουν τη δυναρτότητα στο κοινό
μέσα από τον υπολογιστή / κινητό τηλέφωνο αλλά και από μάσκες
Εικονικής Πραγματικότητας «VR Masks» να τηλεμεταφερθούν και
να επισκεφθούν τους χώρους σαν να ήταν εκεί.

01 SOLUTIONS HELLAS
Ψηφιακές Δράσεις Στήριξης Επιχειρήσεων και Εργαζομένων
στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μια εξαιρετικά κρίσιμη πρόκληση για την ελληνική κοινωνία και οικονομία ήταν και παραμένει
αφενός η στήριξη της αγοράς εργασίας και η διατήρηση όσο το
δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας και αφετέρου η πιστή
εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων σε ότι αφορά τους
χώρους εργασίας με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Η
01 Solutions Hellas υλοποίησε κρίσιμες δράσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας, με εξαιρετικά πιεστικά
χρονοδιαγράμματα.
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SenseOne
SenseOne IoT CitySense για Smart Cities
Η πλατφόρμα SenseOne IoT CitySense συλλέγει, αναλύει, συνδυάζει, ενοποιεί και παρουσιάζει δεδομένα από διαφορετικές τεχνολογίες, διαφορετικά συστήματα και αισθητήρες για τις «έξυπνες
πόλεις», που καινοτομούν, εξελίσσονται και αναπτύσσονται με
στόχο να συμβάλλουν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη,
με βιώσιμο τρόπο.

Threenitas - ΗΔΙΚΑ - ΟΠΕΚΑ
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διαδικασίας Εισοδηματικής
Ενίσχυσης Οικογενειών Ορεινών/Μειονεκτικών Περιοχών
για τον ΟΠΕΚΑ
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Ο ΟΠΕΚΑ στο πλαίσιο του ψηφιακού του μετασχηματισμού λειτούργησε με επιτυχία η ψηφιακή πλατφόρμα αιτήσεων για τη
χορήγηση βοηθήματος σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών
περιοχών για το 2020. Οι δικαιούχοι μπορούν ηλεκτρονικά και σε
ελάχιστο χρονικό διάστημα να ολοκληρώνει τη διαδικασία υποβολής του αιτήματός τους με τους κωδικούς του TAXIS.

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ
Masoutis – Eshop
Κύριο μέλημα μας, στο E-Commerce της Μασούτης, είναι να υπάρχουν διαθέσιμες και στο eshop όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες και
παροχές όπως ακριβώς και στο φυσικό κατάστημα, ψηφιοποιώντας
την ήδη άριστη εμπειρία αγορών που αποκομίζει ο πελάτης σε οποιοδήποτε σημείο της Μασούτης κι αν βρίσκεται. Στην προσπάθεια μας
να ενώσουμε το σήμερα με το αύριο, έχουμε αναπτύξει ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον στο οποίο συγκεντρώνουμε τα χαρακτηριστικά που
μας έχουν κατατάξει ψηλά στην προτίμηση των καταναλωτών χρόνια
τώρα όπως η απλότητα, η αμεσότητα, η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη
και η ανάδειξη της σπουδαιότητας του κάθε καταναλωτή ξεχωριστά.

01 SOLUTIONS HELLAS
Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Δημοσίων Υπαλλήλων
Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Δημοσίων Υπαλλήλων
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την 01 Solutions Hellas, σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών, με
στόχο να ψηφιοποιηθεί πλήρως μια διαδικασία που εδώ και δεκαετίες
πραγματοποιείτο χειρόγραφα, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στον
ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα.
Το αποτέλεσμα είναι ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα, με ένα
σύνθετο workflow διαχείρισης της διαδικασίας αξιολόγησης, ελέγχους για την διασφάλιση των δεδομένων και αυξημένες δυνατότητες
παραμετροποίησης.
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AWARDS 2021
Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε
– Υπουργείο Προστασίας του Πολίτου –
Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας
& Διαχείρισης Κρίσεων

Special Report

Εκσυγχρονισμός & Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν
στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» με
χρήση ΤΠΕ για τη βέλτιστη διαχείριση περιστατικών Έκτακτης
Ανάγκης – Κρίσεων & την έγκαιρη ενημέρωση των Πολιτών
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Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός ενοποιημένου περιβάλλοντος παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες
για την εξυπηρέτηση κλήσεων του πανευρωπαϊκού αριθμού
έκτακτης ανάγκης «112» ώστε η πολιτεία να είναι σε θέση
να παράσχει με αποτελεσματικό και συντονισμένο τρόπο
υπηρεσίες άμεσης σωστικής επέμβασης, ενημέρωσης κοινού και βέλτιστης αξιοποίησης και διαχείρισης των
επιχειρησιακών πόρων. Το σύστημα περιλαμβάνει 2 συστήματα: i) Το Σύστημα Διαχείρισης Κλήσεων Έκτακτης
Ανάγκης ii) Το Σύστημα Συναγερμού Πολιτών. Η λειτουργία του 112, ενισχύει την ασφάλεια πολιτών και οργανισμών, υποστηρίζει την ανάπτυξη της οικονομίας και συνδράμει στην αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ
των Φορέων Αντιμετώπισης Εκτακτων Αναγκών.

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ
ERP New Generations for Masoutis
Η υλοποίηση του SAP S/4HANA στο Azure αποτελεί τη δημιουργία μίας state-of-the-art τεχνολογικής λύσης βασισμένη
στο Cloud Adoption Framework της Microsoft, η οποία εκτός
από σύγχρονη και καινοτόμα, είναι ιδιαίτερα παραγωγική αλλά
και οικονομικά συμφέρουσα αφού επιτρέπει στη Μασούτης
να μετατρέψει τα πάγια έξοδα (CapEx) σε λειτουργικά (OpEx).
Ταυτόχρονα είναι ευέλικτη και μπορεί να κλιμακώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Μασούτης, χωρίς να περιορίζει την
ανάπτυξη του τελευταίου.

Eurobank
Eurobank’s Response to Covid-19
Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λήφθηκαν με τα διαδοχικά λοκντάουν, εξασφαλίστηκε άμεσα η δυνατότητα τηλεργασίας για περίπου 80% του συνολικού εργατικού δυναμικού.
Δηλαδή, περίπου 7.500 απομακρυσμένοι χρήστες κατέστη
δυνατό να εργαστούν άμεσα εξ’ αποστάσεως εξασφαλίζοντας
την απρόσκοπτη λειτουργία της Τράπεζας και καθιστώντας
τη Eurobank μία από τις λίγες εταιρείες στην Ελλάδα που
πέτυχε τόσο σύντομα, τέτοιο ποσοστό τηλεργασίας κατά τη
διάρκεια της πανδημικής κρίσης.
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CYBER SECURITY
Rewarding projects,
AWARDS 2022
solutions and services
that keep the cyber-world
a safe place

Τα CyberSecurity Awards είναι τα βραβεία που σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο
περιβάλλον, αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές καθώς
και τον ενδεδειγμένο εξοπλισμό/κατάλληλα εργαλεία για την διαχείριση της
κυβερνοασφάλειας και της ψηφιακής ασφάλειας, στους χώρους των:
• Eπιχειρήσεων • Kρίσιμων υποδομών • Δημοσίων υποδομών
Τα βραβεία απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις, οργανισμούς, δημόσιους
φορείς, φορείς κρίσιμων υποδομών καθώς και σε παρόχους σχετικών υπηρεσιών
& λύσεων για την ασφάλεια των πληροφοριών.
Στόχος των βραβείων είναι να:
• Κινητοποιήσουν επιχειρήσεις και
οργανισμούς για τη διαρκή βελτίωση των
επιδόσεων τους αναφορικά με το Cyber
Safety και Cyber Resilience
• Προβληθούν οι νικητές, να ξεχωρίσουν
στην αγορά τους και να αξιοποιηθούν οι
προσπάθειές τους από άλλες επιχειρήσεις,
ως φωτεινά παραδείγματα
• Αναδείξουν και να γνωστοποιήσουν τις
προσφερόμενες λύσεις & τεχνολογίες
για την αποτελεσματική διαχείριση της
κυβερνοασφάλειας
και της ψηφιακής ασφάλειας

• Λειτουργήσουν ως μέσο καταγραφής
και συγκριτικής αξιολόγησης των
πλεονεκτημάτων που απορρέουν από τη
βελτίωση της κυβερνοασφάλειας και της
ψηφιακής ασφάλειας
• Προσάψουν την απαιτούμενη έμφαση στα
θέματα της της κυβερνοασφάλειας και της
ψηφιακής ασφάλειας που απασχολεί όλες
τις επιχειρήσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΤΕ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ, ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ

www.cybersecurityawards.gr
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Βραβεία Δεκαετίας
ICT Company of the Decade
ΟΤΕ Όμιλος Εταιρειών
Digitalized Company of the Decade
Interamerican
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Κορυφαία βραβεία
ICT Company Of The Year
COSMOTE
Digitalized Company Of The Year
Διαμαντής Μασούτης ΑΕ
Integrator Of The Year
INTRASOFT
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Software House Of The Year
Όμιλος EPSILON NET
Platinum
nvisionist - nvbird: nvbird - Bird Detection & Monitoring System
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Πυλώνας 1. Βραβεία σε Επιχειρήσεις για Βέλτιστη Χρήση / Αξιοποίηση των ICTs
Eνότητα 1. Λειτουργικές & Επιχειρησιακές Εφαρμογές
ERP Συστήματα
Διαμαντής Μασούτης ΑΕ | EY | MICROSOFT | Bluestream Solutions: ERP New Generations for MASOUΤΙ
DIS | Dynamics Integrated Solutions A.E. - Praktiker Hellas: O συντελεστής της επιτυχίας βρίσκεται στο business cloud της
Microsoft και την εξειδίκευση της DIS
Όμιλος Epsilon Net (Epsilon SingularLogic) | Άβαξ ΑΒΕΕ: Η Άβαξ πρoχωρά στη νέα ψηφιακή εποχή με τo PYLON ERP
Αυτοματοποίηση & Υποστήριξη Πωλήσεων / Μάρκετινγκ
ΟΠΑΠ Α.Ε.: ERMIS Project – OPAP Retail B2B CRM & Process Automation Tool
Threenitas - Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Η Thrennitas αυτοματοποιεί μέσω της πλατφόρμας Μy eΒeer την υποστήριξη πωλήσεων και
marketing της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
Linakis.digital: Δημιουργώντας τη νέα ψηφιακή ταυτότητα της Ευρωπαικής Πίστης
Business Intelligence & Analytics
Διαμαντής Μασούτης ΑΕ: Masoutis Analytics
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
Όμιλος Epsilon Net (Epsilon HR) | Όμιλος Μύλοι Λούλη: Η ψηφιοποίηση της Μύλοι Λούλη και του τμήματος Ανθρώπινου
Δυναμικού της από τον Όμιλο Epsilon Net
DIS | Dynamics Integrated Solutions A.E. - Olympia Group: Η Olympia Group αναβαθμίζει τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
με το Microsoft Dynamics 365 HR και την εξειδίκευση της DIS
Διαχείριση Εγγράφων & Ροής Εργασιών
Linakis.digital: Δημιουργία Quality Assurance Platform για το Sani/Ikos Group
INTERSYS - EUROBANK: Υλοποίηση έργου MPS στην Ελλάδα για την Eurobank
Έργα Πληροφορικής Μεγάλης Εμβέλειας
ΗΔΙΚΑ - OTE Group - ΒΥΤΕ: Άυλη Συνταγογράφηση
INTRASOFT International: New trans-European systems for Export (AES) and Transit (NCTS)
Όμιλος Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnExGroup) - Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGroup): Πληροφοριακό Σύστημα
Συναλλαγών Αγοράς Ενέργειας ETSS
Ενότητα 2. Εξειδικευμένες Κλαδικές Εφαρμογές
Εξειδικευμένες κλαδικές εφαρμογές
nvisionist - nvbird: nvbird Bird Detection & Monitoring System | Ενέργεια
Όμιλος Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnExGroup) - Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGroup): Πληροφοριακό Σύστημα
Συναλλαγών Αγοράς Ενέργειας ETSS | Ενέργεια
Medis Media PTY, LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ: 3D Organon Medical Anatomy platform | Εκπαίδευση
ΟΠΑΠ Α.Ε.: Εφαρμογή opapnet 3-σε-1 | Gaming
DIS | Dynamics Integrated Solutions A.E. - VIVA: Νέα εποχή στον χρηματοπιστωτικό τομέα με το business cloud της Microsoft
και την τεχνογνωσία της DIS | Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
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Λιανεμπόριο
Διαμαντής Μασούτης ΑΕ - BESPOT: Smart Retail: from Digitized Market Research to Location Analytics
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ: K-RETAIL
KRAFT Paints - M-Stat: Kraft Pro App
Ενότητα 3. Νέες Tεχνολογικές Τάσεις σε εφαρμογές και υπηρεσίες
Internet of Things (IoT)
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Μ.Γ.Φ.Ι.) & Mellon Technologies: ΚΕΜ - Καινοτόμες Εφαρμογές Μουσείων |
Δράση ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ)
Vodafone Innovus: Vodafone Temperature Tag
OPAP - BESPOT: OPAP Store App: Beacons enabled gaming experience
Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ)
nvisionist - nvbird: nvbird - Bird Detection & Monitoring System
Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ» Ν.Π.Δ.Δ. - Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ»: Χρήση Μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης /
Βαθιάς Μάθησης για τον Εντοπισμό Πνευμονικής Εμβολής σε Αξονικές Αγγειογραφίες των Πνευμονικών Αρτηριών σε Ασθενείς
COVID-19
Big Data
INTRASOFT International: Real Time Contextual Campaign Manager for Alpha Bank
Mobile
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αναβαθμισμένο NBG Mobile Banking app
ΕΟΔΥ - MainSys: MediSys, Epidemic Surveillance - Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Συμβάντων Κινητών Ομάδων Υγείας
(ΚΟΜΥ)
Eurobank: Mobile App - Meeting the Future Today
Augmented & Virtual Reality
Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας - Athens Digital Arts Festival | Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων | Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης - Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης:
Δημιουργία εφαρμογής επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας για το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης
Blockchain
INTRASOFT International: Wallee Application - Fintech Εφαρμογή Συναλλαγών και Υποστήριξης Συλλογικών Κοινωνικών
Δράσεων σε Καινοτόμα Πλατφόρμα Τεχνολογίας Blockchain
INTRASOFT International: EU Intellectual Property Office - Intellectual Property Register on Blockchain
Cloud
INTRASOFT International: Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ (Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης) Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές της ΚτΠ (Κοινωνίας της Πληροφορίας) ΑΕ
Eurobank - Microsoft: e-Documents Platform
ΔΕΗ (σε συνεργασία με τη Microsoft): Η ΔΕΗ με σύνθημα «ένα με το μέλλον» εκσυγχρονίζει πλήρως τις ΙΤ υποδομές της στο
Public Cloud (Azure) της Microsoft σε χρόνο ρεκόρ
Ενότητα 4. Τεχνολογικές Υποδομές & Διοίκηση Πληροφοριακών Πόρων
Υποδομές Data Center
«Schneider Electric Ελλάς» - «Simplex Software & Internet Services»: Συνεργασία Schneider Electric και Simplex για αξιόπιστη
και αποδοτική λειτουργία data center στην Κύπρο
IT Security
Cyber Noesis: isAWARE – Ολοκληρωμένη Λύση Εκπαίδευσης Cybersecurity
NETBULL: Managed Security Services μέσω της πλατφόρμας Netbull eASIS
Network & Communications
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. | COSMOTE S.A.: Το πρώτο 5G Campus Network στην Ελλάδα
Hewlett Packard Enterprise (HPE) | Διαμαντής Μασούτης Α.Ε | Dataways Α.Ε: Δικτυακό περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας για τη
Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. με τις καινοτόμες λύσεις της HPE Aruba σε συνεργασία με τη Dataways Α.Ε.
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ: K-NETWORK
Ενοποίηση Συστημάτων
Linakis.digital: Δημιουργώντας ενιαία διαδικασία κράτησης για την Attica Group
Ομιλος Epsilon Net - ΜΕΤRO ΑΕΒΕ: Το myDATA Hub του Ομίλου Epsilon Net είναι η λύση διασύνδεσης της METRO ΑEBE με
την ΑΑΔΕ
Governance, Risk & Compliance
HappyOnline-Ergo & risk: Ergo & risk platform
Continuous business Improvement
MYTILINEOS - ΟΤΕ Group: Database Administration as a Service (DBaaS)
Ενότητα 5. Digital Transformation
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών
Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ Συμμετοχών: Πλατφόρμα Διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Από
Απόσταση σε Πραγματικό Χρόνο (AXIA e-Shareholders’ Meeting)
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αναβαθμισμένο Digital Offering
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτοματοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών - AB RPA Factory
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Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εμπειρίας Πελατών
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Μ.Γ.Φ.Ι.) & Mellon Technologies: ΚΕΜ - Καινοτόμες Εφαρμογές Μουσείων |
Δράση ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ)
ERGO Ασφαλιστική: ERGO forMe: Τα πάντα για την ασφάλισή σας με ένα κλικ!
Eurobank: Eurobank Branch Digitalization
Μ-STAT - Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ): e-Stamp: Από την Μ-STAT η νέα υπηρεσία ηλεκτρονικών γραμματοσήμων των ΕΛΤΑ!
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ A.E: Digital - COVID free Hotel Reception
Καινοτομία & Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω ICT
ERGO Ασφαλιστική: ERGO forMe - Τα πάντα για την ασφάλισή σας με ένα κλικ!
Eurobank: ATM Contactless Transactions
Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ Συμμετοχών: Πλατφόρμα Διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Από
Απόσταση σε Πραγματικό Χρόνο (AXIA e-Shareholders’ Meeting)
Office Line: Major Digital Transformation Project
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρηματικού Μοντέλου
Linakis.digital: Συμβάλλοντας στο Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Νομικής Βιβλιοθήκης
Ομιλος Epsilon Net - Η&Μ: Ψηφιακός μετασχηματισμός της H&M με το Epsilon Digital του Ομίλου Epsilon Net
Πυλώνας 2. Βραβεία σε Εταιρείες Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Eνότητα 1. Πάροχοι Λύσεων / Πακέτων Λογισμικού
Εξειδικευμένες εφαρμογές σε επιχειρηματικούς κλάδους
SingularLogic: Fuel Retail Ολιστική IT Integrated λύση για τις ανάγκες των σύγχρονων πρατηρίων καυσίμων & ενέργειας
MIK3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ: “Διαδικτυακή Πλατφόρμα του ΟΣΔ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ”
Medis Media PTY, LTD Υποκατάστημα Αλλοδαπής: SKYLECT | Learn Work and Collaborate from Anywhere
Όμιλος Epsilon Net: Epsilon Smart: H πλέον σύγχρονη Web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και μηχανογράφησης για
μικρές & μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες
ICT λύσεις για Επαγγελματίες / Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Threenitas: Upsellerator Grow™, η καινοτόμος trade marketing πλατφόρμα της Theenitas για την δημιουργία loyalty programs
που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
COSMOTE: Digital Marketing4U!
Πακέτα Λογισμικού ERP / CRM/Εφοδιατική Αλυσίδα
Όμιλος Epsilon Net: Ταξιδέψτε με το PYLON στη νέα ψηφιακή εποχή
LogisticsWay: Center of Gravity s/w for locating a Distribution Center
HappyOnline: Freelimix sales & statistic platform
Λύσεις για Big Data & Business Analytics
ICAP Α.Ε.: findbiz.gr
ICAP Α.Ε.: Business Family Tree
Πλατφόρμες και Πακέτα για Connectivity & Mobility
Τhreenitas: Let’s Place Connect Version 2.5, η καινοτόμος πλατφόρμα της Theenitas για OmniChannel Location Based Mobile
Marketing
Εφαρμογές / Λύσεις για τη Δημόσια Διοίκηση
MainSys - ΕΟΔΥ: MediSys, Epidemic Surveillance - Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Συμβάντων Κινητών Ομάδων Υγείας
(ΚΟΜΥ)
01 SOLUTIONS HELLAS & INTERNATIONAL FORUM TRAINING & CONSULTING: e-Kinisi - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙAΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Space Hellas: S.P.O.C. - SINGLE POINT OF CONTACT
Eνότητα 2. Προμηθευτές ICT Υποδομών / Υπηρεσιών
Προμηθευτής Πληροφοριακών / Τηλεπικοινωνιακών Τεχνολογιών
COSMOTE S.A. & Athens International Airport S.A.: Υλοποίηση του πρώτου 5G Campus Network στην Ελλάδα από την COSMOTE για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
Lamda Hellix, A Digital Realty Company: Προηγμένες λύσεις ICT/Managed ICT από τη Lamda Hellix
Cosmos Business Systems AEBE: Λύση VMware SD-WAN της VeloCloud στην Alpha Bank
Eνότητα 3. Στρατηγική, Καινοτομία & Εξωστρέφεια των ICT Εταιρειών
Εισαγωγή Νέου Καινοτόμου Προϊόντος / Υπηρεσίας
ΜΙΚ3 ΑΕ – ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ: «Επιθεώρηση Κτηνοτροφικής μονάδας»
Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGroup): Πληροφοριακό Σύστημα Συναλλαγών Αγοράς Ενέργειας ETSS του Ελληνικού
Χρηματιστηρίου Ενέργειας

SILVER

Lamda Hellix, A Digital Realty Company: Κόμβος Διασύνδεσης, SEECIX powered by DE-CIX

SILVER

Όμιλος Epsilon Net: Epsilon Digital & myData Hub: Ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων διασύνδεσης του Ομίλου Epsilon Net με
την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ
Info Quest Technologies: Καινοτομία στην απομακρυσμένη εργασία. Ασφάλεια, ταχύτητα και ευελιξία σε μία μοναδική λύση
Think Clients και WVD (Windows Virtual Desktop)
INTELLI GROUP: idbox by Intelli Group
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Σημαντική Επενδυτική Δραστηριότητα
Όμιλος Epsilon Net: Ισχυρή παρουσία στον τομέα της Πληροφορικής
Oracle Hellas: Oracle Academy
Εταιρικός μετασχηματισμός
COSMOTE: Smart Manufacturing με το πρώτο Campus Network μέσω δικτύου κινητής στην Ελλάδα
DIS | Dynamics Integrated Solutions A.E.: Η εξειδίκευση της DIS & τα Microsoft Dynamics 365 Business Applications ως
καταλύτες ψηφιακού επιχειρησιακού μετασχηματισμού
Εξαγωγές/Διεθνής Ανάπτυξη
M-STAT: SMSArena: Βusiness Messaging Platform for Spain
Κοινωνική Προσφορά/ΕΚΕ
COSMOTE - Το Χαμόγελο του Παιδιού: Μissing Alert App: Μια προηγμένη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που βοηθά στον
ταχύτερο εντοπισμό αγνοουμένων
Oμιλος Quest/ Info Quest Technologies: Νέες τεχνολογίες και συστήματα για την Εκπαίδευση και τον τομέα της Υγεία την
περίοδο της πανδημίας
HP HELLAS: HP LIFE
Συμμετοχή σε R&D έργα και αξιοποίηση τους
Space Hellas: NEREAS: Ολοκληρωμένη εποπτεία και βελτιστοποίηση διαχείρισης ενέργειας σε εμπορικά πλοία
INTRASOFT International & Vodafone Innovus: Streamhandler: A Big Data streaming and Analytics Platform for Vodafone
Innovus
INTRASOFT International: QARMA Application - Επιχειρηματική Ευφυία με Χρήση Παράλληλων Αλγορίθμων για Εξαγωγή
Ποσοτικών Κανόνων Συσχέτισης από Μαζικά Δεδομένα
Πυλώνας 3. Έργα & Πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δήμοι / Περιφέρειες / Smart Cities
SenseOne: SenseOne IoT CitySense για Smart Cities
Space Hellas - SingularLogic: CURiM Πλατφόρμα συνεργατικής διαχείρισης αστικών κινδύνων για το έργο BSFS
SingularLogic - Δήμος Πειραιά: eLocalGovernments.gr
Κεντρική Δημόσια Διοίκηση
01 SOLUTIONS HELLAS: Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Δημοσίων Υπαλλήλων
Threenitas-ΕΔΥΤΕ-Υπουργείο Τουρισμού: Πλατφόρμα tourism4all
Οργανισμοί Δημοσίου Τομέα
Threenitas-HΔΙΚΑ-ΟΠΕΚΑ: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διαδικασίας Εισοδηματικής Ενίσχυσης Οικογενειών Ορεινών/
Μειονεκτικών Περιοχών για τον ΟΠΕΚΑ
Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε - Υπουργείο Προστασίας του Πολίτου - Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης
Κρίσεων: Εκσυγχρονισμός & Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών
«112» με χρήση ΤΠΕ για τη βέλτιστη διαχείριση περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης – Κρίσεων & την έγκαιρη ενημέρωση των
Πολιτών
Space Hellas: PNR (Passenger Name Records)
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας - cosmoONE: Συστήματα Αιτήσεων Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
Lioncode Your IT People - OAEΔ: OAED.GR
Πυλώνας 4. Ψηφιακή Αριστεία για τον COVID-19
Τηλεργασία
Eurobank: Eurobank’s Response to Covid-19
Eurolife FFH: Working at Home - Virtual Desktop Infrastructure
Quantum BITS: Supporting the...supporters
Τηλεκπαίδευση
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. & Athens Digital Arts Festival: Athens International Airport (AIA) and Athens Digital Arts
Festival (ADAF) in the Virtual Reality Era
Όμιλος Epsilon Net: 360o ανταπόκριση στις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
HappyOnline: BTC online lessons platform
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Διαμαντής Μασούτης ΑΕ: Masoutis - Eshop
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ: Kotsovolos Through Covid-19
Ψηφιακές συναλλαγές με επιχειρήσεις / δημόσιο / τράπεζες
01 SOLUTIONS HELLAS: Ψηφιακές Δράσεις Στήριξης Επιχειρήσεων και Εργαζομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Σχέδιο δράσης & ενέργειες της Εθνικής Τράπεζας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
Covid-19 στις συναλλακτικές συνήθειες των πελατών
INTELLI GROUP: idbox by Intelli Group
Ψηφιακή προώθηση / ενημέρωση
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. & ICAP/ SmartRep: Athens Airport’s new Chatbot service: “Philos” the Covid-19 Virtual
Assistant
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ολοκληρωμένη εμπειρία εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης
Ψηφιακή υγεία
ΗΔΙΚΑ - OTE Group - ΒΥΤΕ: Άυλη Συνταγογράφηση
MainSys - ΕΟΔΥ: MediSys, Epidemic Surveillance - Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Συμβάντων Κινητών Ομάδων Υγείας
(ΚΟΜΥ)
SenseOne - SingularLogic: Healthy Buildings IoT Solution
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