
     

 

_________________________________________________________________________________ 

 Πολυγύρου 3-5 & Σαλώνων 10, Αθήνα,115 27 

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών 

: 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr 

                 ειίδα 1 / 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

_________________________________________________________________________________ 

 Πολυγύρου 3-5 & Σαλώνων 10, Αθήνα,115 27 

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών 

: 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr 

                 ειίδα 2 / 40 

Πίνακας περιεχομένων 

Στοιχεία Επικοινωνίας – Τοποθεσία ............................................. 3 

Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support) ................................... 4 

Εταιρικό Προφίλ ......................................................................... 4 

 Όξακα ....................................................................................................... 6 

Πξντόληα....................................................................................................... 7 

CT-CMS .................................................................................................... 7 

CT_eshop .............................................................................................. 11 

CT_collection ........................................................................................ 13 

CT call center ........................................................................................ 15 

πλεξγαζίεο ............................................................................................... 21 

Verizon Coorporation .............................................................................. 21 

Adobe ..................................................................................................... 21 

Microsoft ................................................................................................. 21 

Sun Microsystems .................................................................................. 22 

Google Android ....................................................................................... 22 

Apple ...................................................................................................... 22 

PhP ......................................................................................................... 23 

Zanadoo ................................................................................................. 23 

Τπεξεζίεο .................................................................................................. 24 

Τπεξεζίεο Τινπνίεζεο θαη Τπνζηήξημεο ............................................... 24 

Δθαξκνγέο δηαρείξηζεο αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ (document 
management). ......................................................................................... 24 

πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ..................................................................... 24 

Αλζξώπηλν Γπλακηθό ................................................................................. 25 

Οη ππνδνκέο – εμνπιηζκόο – Υξεζηκνπνηνύκελα κέζα .............................. 25 

Πεξηγξαθή ηνπ Data Center .................................................................... 25 

Δλδεηθηηθό Πειαηνιόγην .............................................................................. 27 

Έξγα ηεο Δηαηξείαο..................................................................................... 31 

Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο ...................................................................... 31 



     

 

_________________________________________________________________________________ 

 Πολυγύρου 3-5 & Σαλώνων 10, Αθήνα,115 27 

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών 

: 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr 

                 ειίδα 3 / 40 

 

 

 

Σηοισεία Δπικοινωνίαρ – Τοποθεζία 

 

CLIENT TRUST Α.Δ. πζηήκαηα Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο 

 

Πνιπγύξνπ 3-5 & αιώλσλ 10 Ακπειόθεπνη, Αζήλα. 

Σει: +30 210 8833885, Fax: +30 210 8833852. 
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Τμήμα Υποζηήπιξηρ (Help Desk and Client Support) 

Support Dpt:  +30 210 8833885 

e-mail: support@ctrust.gr 

 

Δηαιπικό Πποθίλ 

Ζ Client Trust A.E.  ηδξύζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1999, είλαη 
πξσηνπόξνο εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηώλ θαη πξντόλησλ ζηνπο ηνκείο ηεο 
Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ , κε  ηδηαίηεξε έκθαζε 
ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ (customized software), ηελ πινπνίεζε 
δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ, ζηελ δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ, ζηελ 
αλάπηπμε εθαξκνγώλ δηαρείξηζεο πνιπγισζζηθνύ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ, 
ζηελ δηαρείξηζε εθαξκνγώλ πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ (CRM), ζηελ αλάπηπμε 
εθαξκνγώλ multimedia θαη flash animation, ηελ πνηνηηθή θηινμελία (hosting) 
δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ  θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ.  

Πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ιύζεηο νη νπνίεο πξνζηαηεύνπλ ηηο 
επελδύζεηο ησλ πειαηώλ ηεο θαη ελδπλακώλνπλ ηελ online πξνβνιή θαη ηελ 
επηρεηξεκαηηθόηεηα εηαηξηώλ θαη νξγαληζκώλ. 

ήκεξα, ε Client Trust, έρνληαο πινπνηήζεη  θξίζηκα έξγα ζηνλ Γεκόζην 
θαη ζηνλ Ηδησηηθό Σνκέα, απνηειεί αμηόπηζηε θαη εγγπεκέλε ιύζε γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ελόο νξγαληζκνύ ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη ζηηο Ζιεθηξηθέο 
Δπηθνηλσλίεο  Οη πειάηεο ηεο Client Trust δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο θιάδνπο 
ηνπ εκπνξίνπ, ηεο βηνκεραλίαο, ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, ηνπ ηνπξηζκνύ ηεο 
παξνρήο ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ζηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε. 

Ζ Client Trust  δηαθνξνπνηείηαη από αληαγσληζηηθέο επηινγέο κε 
πνιιαπινύο ηξόπνπο. Οη θπξηόηεξνη εμ’ απηώλ είλαη: 

 Γηαζέηεη δηθή ηεο πιαηθόξκα αλάπηπμεο εθαξκνγώλ Internet θαη 
δηθό ηεο ηειηθό πξντόλ CMS (Content Management System),. 

 Γηαζέηεη  ζηελ αγνξά νινθιεξσκέλεο ιύζεηο γηα CRM  (ύζηεκα 
Δμππεξέηεζεο Πειαηεηαθώλ ρέζεσλ) HRM  (ύζηεκα 
Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ) DMS  (ύζηεκα Γηαρείξηζεο εγγξάθσλ). 

 Γηαζέηεη ζηελ αγνξά νινθιεξσκέλεο ιύζεηο γηα Call – Center 
(δηαρείξηζε back – office θαη front – office (CT – call center), 
νινθιεξσκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ 
(CT- collection) θαζώο θαη άιιεο νινθιεξσκέλεο ιύζεηο γηα 
θάζεηεο αγνξέο.  

mailto:support@ctrust.gr
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 Γηαζέηεη κεγάιε ηερλνγλσζία ζε πινπνίεζε εθαξκνγώλ ζε 
θηλεηέο ζπζθεπέο (mobile applications), θαζώο θαη κεγάιε 
ηερλνγλσζία ζε αλάπηπμε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ θαη απαίηεζε 
ηνπ πειάηε (customized software).  

 Παξέρεη ππεξεζίεο ζε όιν ην θάζκα ησλ εθαξκνγώλ δηαδηθηύνπ 
(web applications), όπσο ηα δίθηπα θνηλσληθήο δηθηύσζεο 
(social media applications), flash applications, mobile 
applications, eshop applications θ.α.  

 Γηαζέηεη έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, θαη 
είλαη πηζηνπνηεκέλε από ηελ BUREAU VERITAS  κε ην πξόηππν 
ISO9001:2008 γηα ην ζύλνιν ησλ παξέρνκελσλ ππεξεζηώλ ηεο.  

 Γηαζέηεη κνλαδηθό ζπλδπαζκό πξντόλησλ, ίδηαο αλάπηπμεο, γηα 
ηελ δηαθαλή δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηώλ ζην 
Γηαδίθηπν (Internet) θαη ζε θηλεηέο ζπζθεπέο (Mobile phones and 
devices) 

 Καηέρεη πςεινύ επηπέδνπ ηερλνγλσζία ζηα εξγαιεία ηνπ 
δηαδηθηύνπ (JAVA, PHP, Flash – actionscript,  IOS, Windows 8, 
Android  θ.α.) 

 Καηέρεη πςεινύ επηπέδνπ ηερλνγλσζία ζε ηερλνινγίεο αλάπηπμεο 
δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ θαη εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ, πνπ ηεο 
δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη θαηλνηόκεο ππεξεζίεο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο 

 Μπνξεί λα αμηνπνηεί ηηο ππάξρνπζεο επελδύζεηο θαη ππνδνκέο, 
ρσξίο λα επηβάιιεη αιιαγέο ηερλνινγίαο. 

 Έρεη ηδηόθηεην εμνπιηζκό πιεξνθνξηθήο θαη δηθηύσλ πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζην data center ηεο εηαηξείαο verizon corporation 
ζηελ Αζήλα. 

 Λεηηνπξγεί πειαηνθεληξηθά, κε ζθνπό ηε κέγηζηε δπλαηή 
ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ηόζν ησλ πειαηώλ ηεο όζν θαη ησλ 
ηειηθώλ ρξεζηώλ ησλ εθαξκνγώλ ηεο 

 Γηαζέηεη εθηελή γλώζε ηεο αγνξάο, επηηπγράλνληαο ηε κέγηζηε 
δπλαηή απόδνζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επέλδπζεο, πξνηείλνληαο 
άκεζεο θαη άθξσο αληαγσληζηηθέο ιύζεηο 

 H  εηαηξεία έρεη πηζηνπνηεζεί θαηά ISO 9001:2008, γηα όινπο ηνπο 
ηνκείο ηεο παξαγσγηθήο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο εζσηεξηθέο ηεο 
δηαδηθαζίεο. 
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 Όπαμα 

Σν εηαηξηθό όξακα ηεο Client Trust  ζπλνςίδεηαη ζηηο εμήο αξρέο : 

Όξακα καο είλαη ε αλάπηπμε κίαο αμηόπηζηεο  Διιεληθήο Δηαηξείαο  
παξνρήο ππεξεζηώλ πξνζηηζέκελεο αμίαο  ζηνπο ηνκείο ηεο Πιεξνθνξηθήο 
θαη ησλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ, παξέρνληαο θαηλνηόκεο, πνηνηηθέο 
πνιπρξεζηηθέο ππεξεζίεο,  Καη΄ απηό ηνλ ηξόπν θεξδίδνπκε θαη ηελ 
ΔΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΠΔΛΑΤΗ πνπ απνηειεί γηα καο ηελ ύςηζηε δηθαίσζε. 

Πποϊόνηα 

CT-CMS 

To CT-CMS απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν θαη επεθηάζηκν πξντόλ πνπ 
θαιύπηεη πιήξσο ηηο αλάγθεο νπνηαζδήπνηε δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, 
εηαηξηθνύ ηζηνηόπνπ (Web site), δηαδηθηπαθήο πύιεο (Portal) ή ειεθηξνληθνύ 
θαηαζηήκαηνο. 

Σν πξντόλ παξέρεη πιεζώξα εξγαιείσλ θαη ππνδνκώλ έηζη ώζηε λα 
επηηξέπεη ηε ηαρύηαηε δεκηνπξγία πνιπγισζζηθώλ ηζηνηόπσλ θαη ει. 
Καηαζηεκάησλ αιιά θαη λα δηεπθνιύλεη επηπιένλ ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ 
πνπ θαιύπηνπλ εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο. 

Ζ ιύζε CT-CMS πξνζθέξεηαη ζε δύν μερσξηζηέο κνξθέο-εθδόζεηο: 

Ι) To ζύζηημα διασείπιζηρ πεπιεσομένος (CT - CMS–Admin Tool) 

H έθδνζε απηή πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε δηθηπαθώλ ηόπσλ θαη ππιώλ. 

Βαζηθέο δνκέο όπσο ε δηαρείξηζε ζειίδσλ, αξρείσλ, ρξεζηώλ, 
ππνζηήξημε πνιπγισζζηθόηεηαο θιπ. παξέρνληαη out of the box, ελώ 
πιεζώξα άιισλ έηνηκσλ modules θαη add-ons (π.ρ. e-commerce, extranet, 
newsletters θιπ) κπνξνύλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα εγθαηαζηαζνύλ 
πξνζθέξνληαο πξαθηηθά απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο επέθηαζεο όηαλ πξνθύςεη 
αλάγθε. 

ΙΙ) Την πλαηθόπμα ανάπηςξηρ διαδικηςακών εθαπμογών 
(CT – CMS  Platform). 

ηελ platform έθδνζε ηνπ CT – CMS  πεξηιακβάλεηαη ην CT  CMS ελώ 
επηπιένλ πξνζθέξνληαη: 

-  Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο θαηλνύξγησλ modules θαη add-ons 

-  Υξήζε ησλ modules απηώλ ζηα πιαίζηα ηνπ CT – CMS  ζε ζπλδπαζκό 
κε ηα ήδε ππάξρνληα, δηακνξθώλνληαο έηζη κηα εθαξκνγή πνπ θαιύπηεη 
αθόκα θαη ηηο πην εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο 
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-  Πιήξε πξόζβαζε ζην CT – CMS  API (Application Programming 
Interface) γηα ηελ εύθνιε ρξήζε έηνηκσλ δνκώλ ηνπ ζπζηήκαηνο (βάζε 
δεδνκέλσλ, templates, αξρεία, xml transformations θιπ.) 

 

Οζόλε ζύλδεζεο 

 

 

Λίζηα θαηεγνξηώλ 
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Φάθεινη πεξηερνκέλνπ 

 

Κεηκελνγξάθνο 

 

Λίζηα σηνγξαθηώλ Image gallery 
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-  Γπλαόηεηα επέθηαζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο κέζα 
από γξαθηθό πεξηβάιινλ θαη απηόκαηε δεκηνπξγία θνξκώλ εηζαγσγήο 
δεδνκέλσλ 

-  Τπνζηήξημε ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ κε ηε ρξήζε ηνπ CT – CMS  
Platform γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη 

Μηα νινθιεξσκέλε ιίζηα από επηπξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο, πνπ δηαθξίλεηαη 
ζηηο θαηεγνξίεο Add-ons θαη Modules είλαη επίζεο δηαζέζηκε. θνπόο ηνπο 
είλαη ε νκαιή θαη γξήγνξε ελζσκάησζε ησλ επηπξόζζεησλ ιεηηνπξγηώλ ζηελ 
θεληξηθή, ήδε εγθαηεζηεκέλε, εθαξκνγή, όπνηε απηό ρξεηαζηεί θαη πάληα 
ζύκθσλα κε ηηο εμειηζζόκελεο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηνπ πξντόληνο.  

Σα Add-ons είλαη νινθιεξσκέλα ππνζπζηήκαηα πνπ θαιύπηνπλ ην 
ζύλνιν ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε απηόλνκσλ 
ιεηηνπξγηθώλ ελνηήησλ. Απηά είλαη:  

Σα Modules είλαη πξόζζεηα ηκήκαηα ηεο βαζηθήο εθαξκνγήο πνπ ηελ 
εκπινπηίδνπλ κε επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο. Μεξηθά από απηά είλαη ηα: Banner 
Manager module, Newsletter module, Product Catalogue module, E-ticketing 
module, Site members module, Workflow module, Versioning module, 
Investors Relations module, θ.α.  

Ζ δηαιεηηνπξγηθόηεηα κε εμσηεξηθά ζπζηήκαηα εμαζθαιίδεηαη κε ηε 
ρξήζε Web services θαη ηελ ηερλνινγία XML. ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο, ην CT 
– CMS   δηαζέηεη ελδνγελώο δηαρείξηζε εζσηεξηθώλ ρξεζηώλ, δπλαηόηεηεο 
backup, θαζώο θαη θξππηνγξαθεκέλε κεηαθνξά επαίζζεησλ δεδνκέλσλ κε 
ρξήζε ηνπ πξσηνθόιινπ SSL. 

Σν CT – CMS δηαζέηεη πάλσ από 100 εγθαηαζηάζεηο ηδησηηθνύ θαη 
δεκόζηνπ ηνκέα.  
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CT_eshop 

Σν πξντόλ CT e-shop απνηειεί ηελ βέιηηζηε θαη πην νινθιεξσκέλε ιύζε 
γηα ηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο.  Σν CT e-shop απνηειεί 
κέξνο ηεο πιαηθόξκαο αλάπηπμεο CT-CMS  θαη παξέρεη ηελ επειημία γηα ηελ 
δεκηνπξγία ελόο  ζύγρξνλνπ θαη ιεηηνπξγηθνύ θαηαζηήκαηνο ζην δηαδίθηπν γηα 
ηελ πξνβνιή ησλ πξντόλησλ θαη ησλ ππεξεζηώλ θάζε επηρείξεζεο.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ CT e-shop αλαθέξνληαη παξαθάησ : 

 Πξνβνιή θαη δηαρείξηζε ζηνηρείσλ ησλ πειαηώλ πνπ έρνπλ 
εγγξαθεί ζην θαηάζηεκα. 

 Θέζπηζε εθπηώζεσλ αλά πειάηε - αλά ζύλνιν παξαγγειηώλ 

 Γηαρείξηζε όισλ ησλ παξαγγειηώλ αλά πειάηε θαη ρξνληθή 
πεξίνδν 

 Έιεγρνο θαηάζηαζεο ησλ παξαγγειηώλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 

 Απεξηόξηζηνο αξηζκόο θπξίσλ θαηεγνξηώλ. 

 Απεξηόξηζηνο αξηζκόο ππνθαηεγνξηώλ θάζε θύξηαο θαηεγνξίαο. 

 Απεξηόξηζηνο αξηζκόο ππνθαηεγνξηώλ θάζε ππνθαηεγνξίαο. 

 Γπλαηόηεηα κεηαθνξάο πξντόλησλ από κία θαηεγνξία ζε άιιε ή 
αληηγξαθήο ελόο πξντόληνο ζε πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο θαηεγνξίεο. 

 Γπλαηόηεηα εκθάληζεο ζηνλ πειάηε ηνπ αξηζκνύ ησλ πξντόλησλ 
πνπ πεξηέρεη θάζε θαηεγνξία, ππνθαηεγνξία θαη ππό-
ππνθαηεγνξία. 

 Γπλαηόηεηα ηαμηλόκεζεο θαηεγνξηώλ θαη ππνθαηεγνξηώλ κε 
θαζνξηζκέλε ή αιθαβεηηθή ζεηξά. 

 Γπλαηόηεηα εκθάληζεο κελνύ θαηεγνξηώλ ηόζν ζε απιή κνξθή 
όζν θαη ζε κνξθή roll down. 

 Δηζαγσγή απεξηόξηζηνπ αξηζκνύ πξντόλησλ 

 Πξνβνιή ησλ δηθώλ ζαο πξνηεηλόκελσλ πξντόλησλ ζηελ θεληξηθή 
ζειίδα ή ζε θάζε (ππό)θαηεγνξία 

 Γπλαηόηεηα άκεζεο πξνζζήθεο πξντόλησλ ζην θαιάζη αγνξώλ κε 
ρξήζε ζπληόκεπζεο ζηελ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πξντόληνο 

 Λίζηα πξντόλησλ αλά θαηεγνξία 

 Γπλαηόηεηα ελεκέξσζεο ηηκώλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ 
πξντόλησλ καο κε κία θίλεζε - κε θόξησκα αξρείνπ Excel 

 Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο θαηαιόγνπ - νξηζκνύ πξντόλησλ σο 
ζρεηηθά πξντόληα (ώζηε λα εκθαλίδνληαη ηαπηόρξνλα) 

 Γπλαηόηεηα παξνρήο ζηνλ πειάηε πνιιαπιώλ ηξόπσλ 
εμόθιεζεο παξαγγειηώλ (αληηθαηαβνιή, θαηάζεζε/κεηαθνξά ζε 
ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό, πηζησηηθή θάξηα) ή ζπλδπαζκόο απηώλ 
αιιά θαη Paypal 

 Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε Eurobank - Δγλαηία (Proxypay), 
Σξάπεδα Πεηξαηώο, Alpha Bank γηα απηόκαηε έγθξηζε θαη 
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πιεξσκή ησλ παξαγγειηώλ κε πηζησηηθέο θάξηεο Visa - 
MasterCard Euroline, Amex 

 Παξνρή επηινγήο ζηνλ πειάηε λα εμνθιεί ηηο παξαγγειίεο ηνπ κε 
άηνθεο δόζεηο (εθόζνλ ππάξρεη ζύλδεζε κε ηξάπεδα θαη εθόζνλ 
παξέρεηε απηή ηε δπλαηόηεηα) 

 Τπνζηήξημε Διιεληθήο - Αγγιηθήο γιώζζαο (αιιά θαη όπνηαο  
άιιεο γιώζζαο) 

 Γπλαηόηεηα νξηζκνύ πξνεπηιεγκέλεο έθδνζεο (πρ ειιεληθήο ή 
αγγιηθήο ή άιιεο) 

 Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ αζθαιείαο (backup) ηεο 
Βάζεο Γεδνκέλσλ ζαο θαη επαλαθνξάο απηήο ζε πεξίπησζε 
ζθάικαηνο ή κεηαθνξάο ζε άιιν server 

 Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο δπλακηθώλ ζειίδσλ κέζα ζε όιεο ηηο 
θαηεγνξίεο - ππνθαηεγνξίεο - πξντόληα αιιά θαη μερσξηζηή 
ελόηεηα όπσο Πξνθίι Δηαηξίαο, Νέα ηνπ Καηαζηήκαηνο, 
Δπηθνηλσλία θιπ κε ρξήζε ελζσκαησκέλνπ επεμεξγαζηή Html 
Editor 

 Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο δηθνύ ζαο κελνύ κε δηθέο ζαο επηινγέο 

 Απνζηνιή ξπζκηδόκελσλ νκαδηθώλ e-mails ζρεηηθά κε ηελ 
εγγξαθή, ηηο παξαγγειίεο ηνπ πειάηε θαη ηελ απνζηνιή 
newsletters 

 Γπλαηόηεηα εκθάληζεο λέσλ πξντόλησλ ζηελ πξώηε ζειίδα 
(λέσλ παξαιαβώλ) 

 Γπλαηόηεηα εκθάληζεο πίλαθα ζρεηηθώλ πξντόλησλ θάησ από 
θάζε πξντόλ 
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CT_collection 

ύζηεκα Γηαρείξηζεο Λεμηπξόζεζκσλ Οθεηιώλ 

To ζύζηεκα Γηαρείξηζεο Λεμηπξόζεζκσλ Οθεηιώλ έρεη αλαπηπρζεί από 
ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ. Δίλαη πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκν κε 
δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. Αλαπηύρζεθε κε ηέηνην 
ηξόπν ώζηε λα κπνξεί λα δερζεί πξνζαξκνζκέλα αξζξώκαηα (plugins) 
εθόζνλ απηό είλαη απαξαίηεην ζύκθσλα κε ηε θύζε θαη ηηο απαηηήζεηο, ησλ 
εθάζηνηε νθεηιώλ. 
Μεξηθά βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ ππάξρνληνο ινγηζκηθνύ: 

 Δμαθξίβσζε ζηνηρείσλ ρξήζηε 

 Οκάδεο ρξεζηώλ (Admin, Manager, Agent) 

 Γπλαηόηεηα επηινγήο γιώζζαο 

 Πξνζαξκνγή Look & Feel 

 Γξαθηθό πεξηβάιινλ εύιεπην από ην ρξήζηε, κε κνλαδηθά 
ζηνηρεία εθαξκνγώλ 
 

 

 

Admin Screen 
Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ππεύζπλνο γηα ηνπο ρξήζηεο, πνπ κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εθαξκνγή. Ζ επεμεξγαζία ηνπο ιακβάλεη ρώξα ζην 
πίλαθα δεδνκέλσλ ρξεζηώλ ρσξίο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίεο. Ο ρξόλνο 
δηαρείξηζεο θξαηείηαη ζην ειάρηζην δπλαηό. 
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Agent Screen 
Ο ηειεθσλεηήο/ηξηα γλσξίδεη κόλν ηνπο νθεηιέηεο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. Δθ 
πξώηεο όςεσο, βιέπεη κόλν ηε ρξήζηκε πιεξνθνξία γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη 
ηε θιήζε θαη εθόζνλ απηό είλαη απαξαίηεην κπνξεί λα επηιέμεη λα εκθαληζζεί 
ε νιόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δηέπεη ηε ζπγθεθξηκέλε νθεηιή. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο κπνξεί λα επηιέμεη πξνζπκθσλεκέλεο 
απαληήζεηο ή λα ζπκπιεξώζεη θάπνηα άιιε καδί κε ηηο ηπρνύζεο 
παξαηεξήζεηο. Δπίζεο κπνξεί λα δεη ηελ ηζηνξηθόηεηα ησλ θιήζεσλ γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε νθεηιή. Σέινο, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αλνίμεη πνιιαπιέο θιήζεηο 
ζε πεξίπησζε πνπ ν Οθεηιέηεο ή ν Τπεύζπλνο Δπηθνηλσλίαο είλαη ν ίδηνο 
ώζηε λα εμππεξεηήζεη ηνλ νθεηιέηε κε κία κόλν θιήζε. Γηα απηό ην ιόγν, θαη 
γηα δηθή ηνπ δηεπθόιπλζε όιεο νη ζηήιεο ηνπ πίλαθα κπνξνύλ λα 
ηαμηλνκεζνύλ θαη’ απαίηεζε.  

Manager Screen 
Ο ππεύζπλνο ηνπ ηκήκαηνο βιέπεη άκεζα ηηο νθεηιέο γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα 
γίλνπλ θιήζεηο θαη ηηο αλαζέηεη ζε θάπνην ηειεθσλεηή άκεζα. Ο ηειεθσλεηήο 
εάλ έρεη ήδε εηζέιζεη ζην ζύζηεκα ζα ελεκεξσζεί ν πίλαθαο ησλ θιήζεσλ ηνπ 
ρσξίο θάπνηα δηθή ηνπ αλάκεημε.  
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CT call center 

Σν «CT call center», έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην  
ζύλνιό ηνπ. Δίλαη πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκν κε δπλαηόηεηα  
πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. Αλαπηύρζεθε κε ηέηνην  
ηξόπν ώζηε λα κπνξεί λα δερζεί πξνζαξκνζκέλα αξζξώκαηα (plugins)  
εθόζνλ απηό είλαη απαξαίηεην ζύκθσλα κε ηε θύζε θαη ηηο απαηηήζεηο  
ησλ εθάζηνηε πξντόλησλ. 

Μεξηθά βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ ππάξρνληνο ινγηζκηθνύ: 

Ρόινη ρξεζηώλ (Γηαρεηξηζηήο Δθαξκνγήο, Γηαρεηξηζηήο Κιήζεσλ, 
Σειεθσλεηήο, BackOffice). Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα αλήθεη ζε παξαπάλσ 
από έλα ξόιν θαη λα έρεη πξόζβαζε ζηηο αλάινγεο νζόλεο.  

 Γεκηνπξγίαο πξντόλησλ δπλακηθά, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 
πειάηε. 

 Γεκηνπξγία εθηππώζεσλ θαη εμαγσγή ζε αξρεία κνξθήο excel ή 
pdf. 

 Πξνζαξκνγή ηεο εκθάληζεο θαη ησλ ρξσκάησλ ηεο εθαξκνγήο. 

 Γξαθηθό πεξηβάιινλ εύιεπην από ην ρξήζηε, κε κνλαδηθά 
ζηνηρεία εθαξκνγώλ. 

 

 

Γιασειπιζηήρ Δθαπμογήρ 

Πξντόληα 

Ο δηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ 
πξντόλησλ γηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηνύληαη θιήζεηο. Γηα θάζε πξντόλ 
θαηαρσξεί επίζεο ηα πεδία πνπ ζα ζπκπιεξώλνληαη από ηνπο ρξήζηεο όηαλ 
θαηαρσξείηαη κηα αίηεζε αγνξάο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο. 
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Γηα θάζε πεδίν νξίδεη ηνλ ηύπν ηνπ (ραξαθηήξεο, αξηζκόο, ιίζηα ηηκώλ 
θιπ), αλ πξόθεηηαη γηα ππνρξεσηηθό πεδίν, θαζώο θαη ηπρόλ δηαζύλδεζε κε 
θάπνην από ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε γηα απηόκαηε ζπκπιήξσζε θαηά ηελ 
δηαδηθαζία θαηαρώξεζεο κηαο αίηεζεο. 

 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη γηα κηα θαζνξηζκέλε ιίζηα ηηκώλ, εηζάγεη 
ηηο ηηκέο από ηηο νπνίεο ζα επηιέγεη ν ρξήζηεο όηαλ ζπκπιεξώλεη ηελ αίηεζε. 
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Τπάιιεινη – Σκήκαηα 

Ο δηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο είλαη επίζεο ππεύζπλνο γηα ηνπο ρξήζηεο 
(ππαιιήινπο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ εθαξκνγή, ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 
ηνπο νκαδνπνηήζεη αλά ηκήκα.  

 

Γηα θάζε ρξήζηε ζπκπιεξώλεη ηα ζηνηρεία ηνπ, θαη νξίδεη ηνπο ξόινπο 
ζηνπο νπνίνπο αλήθεη (Γηαρεηξηζηήο Δθαξκνγήο, Γηαρεηξηζηήο Κιήζεσλ, 
Σειεθσλεηήο, BackOffice). 

Γηαλνκείο 

Μπνξεί επίζεο λα νξίδεη ηνπο δηαλνκείο κέζσ ηνλ νπνίνλ γίλεηαη ε 
παξάδνζε/παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη 
από ηνπο πειάηεο.  
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Σξάπεδεο 

Σέινο, κπνξεί λα εηζάγεη κηα ιίζηα από ηξάπεδεο πνπ κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ σο πεδίν ζε θάπνην πξντόλ. 

 

 

Γιασειπιζηήρ Κλήζεων 

Ο δηαρεηξηζηήο θιήζεσλ δεκηνπξγεί θιήζεηο θαη ηηο αλαζέηεη ζηνπο 
ηειεθσλεηέο.  Μπνξεί επίζεο λα παξαθνινπζεί πνηνη ηειεθσλεηέο είλαη 
ζπλδεδεκέλνη αλά πάζα ζηηγκή. 

 

Δάλ ν αληίζηνηρνο ηειεθσλεηήο έρεη ήδε εηζέιζεη ζην ζύζηεκα, πίλαθαο 
ησλ θιήζεώλ ηνπ ελεκεξώλεηαη απηόκαηα ρσξίο θάπνηα δηθή ηνπ αλάκεημε, 
ελώ θαη ν δηαρεηξηζηήο παξαθνινπζεί  δσληαλά (live) ηελ εμέιημε ησλ 
θιήζεσλ, κε ελδείμεηο γηα όζεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε, ηελ έθβαζε ηεο θιήζεο, 
ζηαηηζηηθά ηνπ ηειεθσλεηή θιπ.  

Ζ δεκηνπξγία ησλ θιήζεσλ γίλεηαη αλά πξντόλ, νξίδνληαο έλα εύξνο 
ηειεθσληθώλ αξηζκώλ. 

 

Τηλεθωνηηήρ 

Ο ηειεθσλεηήο/ηξηα γλσξίδεη κόλν ηηο θιήζεηο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί 
αλά πξντόλ. Γηα θάζε ππνςήθην πειάηε κπνξεί λα εκθαλίζεη ηπρόλ ηζηνξηθό 
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πξνεγνύκελσλ θιήζεσλ θαζώο θαη αλ έρεη πξνεγνύκελεο αηηήζεηο γηα θάπνην 
πξντόλ.  

 

 

 
 Κάλνληαο θιηθ ζε θάπνηνλ από ηνπο ηειεθσληθνύο αξηζκνύο γίλεηαη 
απηόκαηα ε θιήζε θαη κπνξεί λα επηιέμεη από κηα ιίζηα ηελ αληαπόθξηζε ηνπ 
πειάηε. Δθόζνλ ν πειάηεο επηζπκεί ηελ αγνξά ηνπ πξντόληνο έρεη ηε 
δπλαηόηεηα λα θαηαρσξήζεη άκεζα ζην ζύζηεκα ηελ αίηεζε γηα ην πξντόλ ή 
ελαιιαθηηθά, λα ηελ θαηαρσξήζεη ρεηξόγξαθα κέζσ εληύπνπ, ην νπνίν ζηε 
ζπλέρεηα παξαδίδεηαη ζην Back Office πνπ ηελ πεξλάεη ζην ζύζηεκα. 

Back Office 

Οη ρξήζηεο Back Office είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ θαηαρώξεζε ζην 
ζύζηεκα ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε έληππε κνξθή (ρεηξόγξαθεο 
αηηήζεηο). Οη ρεηξόγξαθεο αηηήζεηο εκθαλίδνληαη ζε ιίζηα κε επηιεγκέλν ηνλ 
πειάηε, ην πξντόλ θαη ηνλ ηειεθσλεηή πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ θιήζε θαη ν 
ρξήζηεο Back Office εηζάγεη όπνηα επηπιένλ ζηνηρεία ρξεηάδνληαη. Μπνξεί 
επίζεο λα θαηαρσξήζεη θαη αλεμάξηεηεο αηηήζεηο. 

 

ηελ νζόλε ηεο αίηεζεο ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε, ηα 
ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην πξντόλ (πεδία ηνπ πξντόληνο), θαζώο θαη 
ιεπηνκέξεηεο γηα ην ξαληεβνύ ηνπ δηαλνκέα κε ηνλ πειάηε. Σα πεδία ηνπ 
πξντόληνο πνπ έρεη ζπλδέζεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο κε πεδία ηνπ 
πειάηε κπνξνύλ λα ζπκπιεξσζνύλ απηόκαηα κε ην πάηεκα ελόο θνπκπηνύ. 
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Αθόκε, ν ρξήζηεο Back Office κπνξεί λα θάλεη αλαδήηεζε ησλ 
θαηαρσξεκέλσλ αηηήζεσλ βάζε θξηηεξίσλ, λα εθηππώζεη ηα απνηειέζκαηα ή 
λα ηα εμάγεη ζε κνξθή excel ή pdf. 

Μπνξεί ηέινο, λα εθηππώζεη ην πξόγξακκα ή δξνκνιόγην ελόο δηαλνκέα 
αλά εκέξα, κε βάζεη ηα ξαληεβνύ ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί.  
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Σςνεπγαζίερ 

Verizon Coorporation 

 

 

Ζ Client Trust έρεη επηιέμεη ηελ Verizon 
Business ζαλ ζπλεξγάηε ηεο γηα ηελ θηινμελία 
ησλ ηδηόθηεησλ κεραλεκάησλ ηεο (servers, 
network equipment).  Ζ Verizon  είλαη ε 
κεγαιύηεξε εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηώλ 
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ζηνλ θόζκν.  
Γηαζέηεη ην κεγαιύηεξν παγθόζκην δίθηπν 
Internet.  ηελ Διιάδα έρεη δηθέο ηεο ηδηόθηεηεο 
εγθαηαζηάζεηο (data center) ζηελ Λ. Κεθηζηάο. 

   

Adobe  

 

Ζ client trust είλαη κηα πξσηνπόξνο 
εηαηξεία ζε εθαξκνγέο πνιπκέζσλ γηα ην 
Γηαδίθηπν. Παξέρνπκε ζηνπο πειάηεο καο 
ιύζεηο πςειήο ηερλνινγίαο γηα λα αλαπηύμνπκε 
λέεο εθαξκνγέο θαη ηερλνινγίεο. 
Υξεζηκνπνηώληαο ηελ πνιπεηή ηερλνγλσζία θαη 
ηα 2 εξγαιεία Flash and Flash Media Server 
θαηαθέξακε λα κεηαηξέςνπκε ηηο αλάγθεο ησλ 
πειαηώλ καο ζε βξαβεπκέλεο εθαξκνγέο. 

Σν 2005 ε Macromedia έγηλε κέξνο ηεο 
Adobe Systems Inc. Καη ε client trust 
πηζηνπνηήζεθε σο εηαίξνο ηεο Adobe Solutions 
γηα ηε δηαλνκή θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Adobe 
Acrobat Connect ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

  

Microsoft 

 
Ζ client trust απνηειεί Globally Managed 

Enterprise ζπλεξγάηεο ηεο Microsoft. Με απηή 
ηε ζηξαηεγηθή ζπκκαρία θαηαθέξλνπκε λα 
παξέρνπκε ζηνπο πειάηεο καο ιύζεηο 
απαξάκηιιεο αμίαο. 
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Sun Microsystems 

 

Ζ ζπλεξγαζία καο κε ηελ Sun 
Microsystems ππνζηεξίδεη ηελ αμηνπηζηία 
επεθηαζηκόηεηα θαη πνηόηεηα ζηηο παξερόκελεο 
ππεξεζίεο ηεο Client Trust. Σν όξακα ηεο Sun 
απν ηελ ίδξπζε ηεο ην 1982 πεξηγξάθεηαη ζηελ 
θξάζε The Network is The Computer. Απηό 
έρεη θαη σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλώξηζε ηεο 
Sun σο ηνλ θνξπθαίν πάξνρν παγθνζκίσο ζε 
hardware θαη ινγηζκηθό όζσλ αθνξά ηα δίθηπα. 
Μεξηθά από ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύκε 
είλαη: Java platform, Solaris (OS), Office 
Suite, MySQL AB 

 

Google Android 

 

 

 

Tν Android ηεο Google ρξεζηκνπνηείηε 
από ηηο πεξηζζόηεξεο εηαηξείεο Smartphone. 
Δίλαη από ηηο πην δεκνθηιήο πιαηθόξκεο γηα 
ηελ δεκηνπξγία εθαξκνγώλ. Χο κηα εηαηξεία 
πνπ παξέρνπκε ππεξεζίεο δηαδηθηύνπ ζηελ 
Διιεληθή αγνξά γηα πάλσ από κηα δεθαεηία 
είκαζηε ζε ζέζε λα παξέρνπκε ζε ζπλεξγαζία 
κε ηελ πιαηθόξκα ηεο Google θαη από 
εμεηδηθεπκέλε νκάδα έκπεηξσλ developes, θάζε 
είδνπο ιύζε βαζηζκέλε ζην Android.   

 

Apple  

 

Χο ζπλεξγάηεο ηεο Apple έρνπκε 
πινπνίεζε εθαξκνγέο ζε iPhone, iPad θαη iPod 
Touch ζε πιαηθόξκα Apple IOS. Χο 
development partners έρνπκε πξόζβαζε ζε 
όια ηα εξγαιεία εθαξκνγώλ ηεο Apple (Xcode, 
iPhone SDK, Cocoa Touch, Objective C) θαη 
όιεο ηηο επεξρόκελεο εθδόζεηο. Έηζη κπνξνύκε 
λα παξαθνινπζνύκε ηηο εμειίμεηο θαη λα 
παξέρνπκε ιύζεηο ΗOS εθαξκνγώλ    

  iPhone Application Development  

http://www.mantrais.com/iphone-application-development.php
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  iPad Application Development  

  iPod Touch Application Development  

  Enterprise iOS Development  

  Application Testing  

  Application Upgrade and Maintenance  

  Application launch in App Store 

 

PhP 

 

 

 

αλ εηαηξεία  πξνγξακκαηίδνπκε ζε 
γιώζζα PHP, ρξεζηκνπνηώληαο δηεζλή 
Frameworks αιιά θαη έρνληαο πινπνηήζεη θαη 
δηθό καο framework γηα γξήγνξε θαη πνηνηηθή 
αλάπηπμε. 

H πην επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελε, 
γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, θαηάιιειε γηα 
αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ θαη κπνξεί λα 
ελζσκαησζεί ζηελ HTML.  

  

Zanadoo 

 

H zanadoo  απνηειεί ηνλ πην θαηλνηόκν 
θαη πξσηνπνξηαθό πάξνρν ειεθηξνληθώλ 
επηθνηλσληώλ.  Πξνσζεί ζηελ Διιεληθή αγνξά 
ππεξεζίεο vPBX, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κόλν ηηο 
επξπδσληθέο ππεξεζίεο θαη δελ ρξεηάδνληαη 
απαηηήζεηο ζε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε.   

 

 

 

http://www.mantrais.com/ipad-application-development.php
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Υπηπεζίερ 

Τπεξεζίεο Τινπνίεζεο θαη Τπνζηήξημεο 

Ζ Client Trust  έρεη ζήκεξα ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο 
ηεο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή, ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ηε θηινμελία δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ ζε πςειό επίπεδν. 
Αλαιπηηθόηεξα: 

 ρεδηαζκόο ρξεζηηθώλ δηεπαθώλ δηθηπαθώλ εθαξκνγώλ 

 ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγώλ 

 Αλάιπζε θαη πξνγξακκαηηζκόο δηθηπαθώλ εθαξκνγώλ 

 Αλάιπζε θαη πινπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγώλ – 
ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνύ 

 Φηινμελία εθαξκνγώλ 

 Δηδηθέο ιύζεηο θηινμελίαο εθαξκνγώλ (virtual private servers 
θ.α.) 

 On-line games 

 Δθαξκνγέο Multimedia  

 Database management Services 

 Flash Animations 

 Security products 

 CRM & ERP applications 

Δθαξκνγέο δηαρείξηζεο αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ (document 
management). 

e-ticketing applications 

πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

Ζ Client Trust  κπνξεί λα βνεζήζεη θάζε νξγαληζκό ζηνλ θαζνξηζκό ησλ 
αλαγθώλ θαη ζην ζρεδηαζκό ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ, πξνηείλνληαο 
ζπγθεθξηκέλεο ιύζεηο θαη ζελάξηα επηηπρίαο πνπ απνξξένπλ από ηελ πνιπεηή 
εκπεηξία ηεο ζην ρώξν. Γηα ην ζθνπό απηό δηαζέηεη ηνπο θαηάιιεινπο 
ζύκβνπινπο θαη δηαρεηξηζηέο έξγσλ νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηνπο 
πειάηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνύ απνηειέζκαηνο. 
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Ανθπώπινο Γςναμικό 

Σν αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο εηαηξίαο απαξηίδεηαη θπξίσο από 
απόθνηηνπο Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ θαη Σερλνινγηθώλ 
Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ.  

Σν αλζξώπηλν δπλακηθό απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δύλακε θαη ην 
ζεκαληηθόηεξν θεθάιαην ηεο εηαηξίαο. Μεραληθνί Ζ/Τ, αλαιπηέο, 
πξνγξακκαηηζηέο, εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε δηαρείξηζεο έξγσλ, γξαθίζηεο, 
εηδηθνί δηθηύσλ θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε  έρνπλ όινη κεγάιε εκπεηξία θαη 
επαξθέο αθαδεκατθό ππόβαζξν πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πςειέο 
απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο αγνξάο πιεξνθνξηθήο.  

Οι ςποδομέρ – εξοπλιζμόρ – Φπηζιμοποιούμενα μέζα 

Ζ Client Trust  δηαζέηεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο ζε ινγηζκηθό 
(software) θαη εμνπιηζκό (hardware) πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 
απαηηήζεηο πινπνίεζεο ησλ πιένλ απαηηεηηθώλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο.  

ηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο επί ηεο νδνύ 3εο επηεκβξίνπ 84, ζηελ Αζήλα, 
ππάξρεη εηδηθά δηακνξθσκέλν data center κε πςειήο πνηόηεηαο εμνπιηζκό 
(rack mounted servers, CISCO equipment, θαζώο θαη  Zanadoo VoIP 
ηειεθσληθό θέληξν  θ.α.) πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ 
εμνπιηζκνύ ηεο εηαηξείαο. 

Δπίζεο νη πξνζσπηθνί ζηαζκνί εξγαζίαο PC ή MAC ησλ ζηειερώλ ηεο 
είλαη λέαο θαη πςειήο ηερλνινγίαο. 

Πεξηγξαθή ηνπ Data Center 

H Client Trust έρεη εγθαηαζηήζεη ηα κεραλήκαηα ηεο ζην data center ηεο 
Verizon ζηελ Λεσθόξν Κεθηζίαο.  Ζ Verizon είλαη ε κεγαιύηεξε εηαηξεία 
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ζηνλ θόζκν θαη ε ζπκθσλία πνπ έρεη ππνγξάςεη 
κε ηελ Client Trust είλαη γηα ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ ηεο  
99,99%.   

Βαζικά ζηοισεία ηηρ ςποδομήρ ηος Data Center   είναι ηα παπακάηω: 

 Αλεμάξηεηεο θαη απηόλνκεο γξακκέο νπηηθήο ίλαο δηπιήο όδεπζεο 

 Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα θπζηθήο αζθάιεηαο 

 Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα ζπλερνύο παξνρήο ξεύκαηνο γηα ηελ 
δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε απώιεηαο 
ηζρύνο 

 πλερήο θαη αδηάιεηπηνο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο (24/7 
monitoring) 

 Έιεγρνη αζθαιείαο (penetration testing) 
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 Πξνζρεδηαζκέλεο πνιηηηθέο ιήςεσο αληηγξάθσλ ησλ 
δεδνκέλσλ(backup) θαη πξνζηαζία από θαθόβνπιεο ελέξγεηεο 
(hackers) 

 ύζηεκα απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ – SAN Storage 

 Firewall 
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Δνδεικηικό Πελαηολόγιο 

Ζ εηαηξεία Client Trust  Α.Δ έρεη πινπνηήζεη πιεζώξα έξγσλ ζηνλ 
ηδησηηθό θαη δεκόζην ηνκέα. Παξαθάησ ππάξρεη κηα ελδεηθηηθή ιίζηα πειαηώλ 
πνπ έρνπλ αγνξάζεη ηα πξντόληα θαη ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο.  

Σν πειαηνιόγην ηεο Client Trust  δελ πεξηνξίδεηαη ζε θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο εηαηξεηώλ ηηο νπνίεο θαη εμππεξεηεί, 
αιιά είλαη θαηαλεκεκέλν ζε πιεζώξα δηαθνξεηηθώλ ηνκέσλ δξαζηεξηόηεηαο. 
Σν γεγνλόο απηό θαηαδεηθλύεη θαη ηελ εκπεηξία ηεο εηαηξείαο ζηελ πινπνίεζε 
ζπλαθώλ έξγσλ αλεμαξηήησο δπζθνιίαο ή πνιππινθόηεηαο πνπ αθνξνύλ 
κεκνλσκέλα ην θάζε πειάηε. 

 

Δπσλπκία Πειάηε Σνκέαο Γξαζηεξηόηεηαο 

Πηαηζκαηνδηθείν Αζελώλ Γεκόζηα Τπεξεζία 

Τπεξεζία Δπηκειεηώλ 
Αλειίθσλ Αζελώλ Γεκόζηα  Τπεξεζία 

Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο – 
Κεληξηθή Τπεξεζία Γεκόζηα Τπεξεζία 

Άξεηνο Πάγνο Γεκόζηα Τπεξεζία 

Ννζνθνκείν Παίδσλ “Αγηα 
νθία” Ννζνθνκείν 

Ννζνθνκείν Παίδσλ “Αγιαΐα 
Κπξηαθνύ” Ννζνθνκείν 

HSBC Σξάπεδα 

Σξάπεδα Πεηξαηώο Σξάπεδα 

ΣΡΑΗΝΟΔ Α.Δ. Γεκόζηα Δηαηξεία ηδεξνδξόκσλ 

ΓΔΠΑ Α.Δ. Γήκνζηα Δπηρείξεζε Αέξηνπ 

ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. Γεκόζηνο Οξγαληζκόο 

ΔΛΛ.ΘΔΑ ΔΠΔ 
Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Θεάηξσλ θαη 

Θεαηξηθώλ Παξαγσγώλ 
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Zanadoo ΔΠΔ Παξνρή Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ 

Rolaware  A.E. Παξνρή Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ 

LANNET Δπηθνηλσλίεο Α.Δ. Παξνρή ηειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ 

Μπειόληα Α.Δ. Σνπξηζηηθή Δπηρείξεζε 

Empire Navigation Ναπηηιηαθή Δπηρείξεζε 

Alma Maritime Ναπηηιηαθή Δπηρείξεζε 

IDEAL NET ΔΠΔ Πιεξνθνξηθή 

INFOPOINT ΔΠΔ Πιεξνθνξηθή 

Intrakom- IT Services  A.E. Πιεξνθνξηθή 

Exodus A.E. Πιεξνθνξηθή 

Unisystems A.E. Πιεξνθνξηθή 

Q & R Πιεξνθνξηθή 

Reckit Φαξκαθεπηηθή 

Pharma & Mi Φαξκαθεπηηθή 

Π. Ννκηθόο Ηαηξόο Νεπξνιόγνο 

Υ. Αζζίθεο – Κ. 
Παπαζαλαζίνπ Οδνληίαηξνη 

ΔΠΔΑ 
Έλσζε Πξνβιεκαηηζκνύ Δπηθνηλσλίαο 

θαη Αιιειεγγύεο 

Solid Α.Δ. Γηαθεκηζηηθή Δηαηξεία 

Sprint Advertising  A.E. Γηαθεκηζηηθή Δηαηξεία 

Φεθηαθόο Πάξνρνο  Α.Δ. 
Αλάπηπμε ππεξεζηώλ Φεθηαθήο 

Σειεόξαζεο 

Europools Ο.Δ. 
Καηαζθεπαζηηθή Δηαηξεία Πηζηλώλ – 

Τδξνκαζάδ 
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Empneusis S.A. Δκπόξην Βαπηηζηηθώλ εηδώλ 

Cosmotronics O.E. Δκπόξην ειεθηξνληθώλ εμαξηεκάησλ 

Λπξίηεο Α.Δ. 
Βηνκεραλία θαηαζθεπήο ξνιώλ – 

γθαξαδνπνξηώλ 

Empneusis Consulting  ΔΠΔ Παξνρή πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ 

Omega Trust Παξνρή πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ 

STATBANK Δθδόζεηο – New Media 

Traveltimes A.E. Δθδόζεηο – New Media 

Friesland Δκπνξία ηξνθίκσλ 

Newman  A.E. Δκπνξία  Πξντόλησλ 

Mambo Α.Δ. Δκπνξία Πξντόλησλ 

Perfetti – Chupa Chups Δκπνξία Πξντόλησλ 

TimeTv Γηαδηθηπαθή Σειεόξαζε 

Rolco  A.E. Δκπνξία Πξντόλησλ 

Kleenex  Α.Δ. Δκπνξία Πξντόλησλ 

Befon ΔΠΔ Δηαηξεία Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ 

Megafon Α.Δ. Δηαηξεία Λεμηπξνζέζκσλ Οθεηιώλ 

Alice Travel Σαμηδησηηθό Γξαθείν 

Θαιάζζηα Δλεξγεηαθά 
πζηήκαηα Α.Δ. 

Δηαηξεία Θαιαζζίσλ Δλεξγεηαθώλ 
πζηεκάησλ 

TSTV  A.E. Διιεληθή Κπλεγεηηθή Σαηληνζήθε 

Πέπε Εσγξάθνπ Ο.Δ. Βηνηερλία Δηνίκσλ Δλδπκάησλ 

ΜΑΡΣΑΚΖ Ο.Δ. Δκπόξην Κξεαηνζθεπαζκάησλ 

ELPEDISON A.E. 
Παξνρή θαη Δκπνξία Ζιεθηξηθήο 
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Δλέξγεηαο. 

DREAM SPOT ΔΠΔ Δκπνξηθή Δηαηξεία 

Peggy Sage Δκπνξηθή Δηαηξεία 

Ecowoods Hellas  Δκπνξηθή Δηαηξεία 

Helios Res  Φσηνβνιηαηθά πζηήκαηα 

Σ.Δ.Θ.Α. Γεκόζηα Τπεξεζία 
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Έπγα ηηρ Δηαιπείαρ 

Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο 

Ζ εηαηξεία έρεη πινπνηήζεη κε επηηπρία νινθιεξσκέλα έξγα 
πιεξνθνξηθήο θαη εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγώλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 

 Οινθιεξσκέλν ύζηεκα γηα ηελ θιήξσζε ησλ δηθαζηηθώλ 
Αληηπξνζώπσλ ησλ Δζληθώλ θαη Δπξσπατθώλ Δθινγώλ.  

 Φνξέαο : Άξεηνο Πάγνο. 

 Οινθιεξσκέλν ύζηεκα κεραλνγξάθεζεο ηεο Τπεξεζίαο 
Δπηκειεηώλ Αλειίθσλ Αζελώλ.       Φνξέαο : Τπεξεζία 
Δπηκειεηώλ Αλειίθσλ Αζελώλ. 

 Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα πιεξνθνξηθήο γηα ηελ κεραλνγξάθεζε 
ηνπ Πηαηζκαηνδηθείνπ Αζελώλ.  Φνξέαο : Πηαηζκαηνδηθείν 
Αζελώλ. 

 Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα εθπαίδεπζεο γηα ηηο ρνιέο ηνπ 
Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ. Φνξέαο : Τ.Δ.Ν. 

 Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα γηα ηελ κεραλνγξάθεζε ηνπ 
Πξσηνθόιινπ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Γηθαηνζύλεο.  Φνξέαο : Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο. 

 Οινθιεξσκέλν ύζηεκα κεραλνγξάθεζεο Δηξελνδηθείνπ 
Πεξηζηεξίνπ.  Φνξέαο : Δηξελνδηθείν Πεξηζηεξίνπ. 

 Οινθιεξσκέλν ύζηεκα κεραλνγξάθεζεο Δηξελνδηθείνπ 
Ακαξνπζίνπ. Φνξέαο : Δηξελνδηθείν Ακαξνπζίνπ. 

 Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Λεμηθνύ Λνγηζηηθήο Σξάπεδαο Πεηξαηώο.  
Φνξέαο : Σξάπεδα Πεηξαηώο. 

 Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιώλ ηεο 
Megafon A.E. 

 Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο πσιήζεσλ θαη δηαδηθαζηώλ 
(call – center) γηα ηελ BEFON ΔΠΔ. 

 Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο 
ππνςεθίσλ πειαηώλ γηα ηελ ELPEDISON A.E. 
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Γηαδηθηπαθέο Πύιεο (web sites / Portals) 

 

 

Έξγν 
www.digea.gr 
 
Πεξηγξαθή 

      Ζ Digea, ε εηαηξεία πνπ ζπζηάζεθε από ηνπο 
ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο (ALPHA, ALTER, 
ANTENNA, ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ TV, MEGA, ΚΑΨ, 
STAR,) έρεη αλαιάβεη ηελ ςεθηαθή εθπνκπή ησλ 
ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηόζν ησλ ηδησηηθώλ 
ζηαζκώλ εζληθήο εκβέιεηαο θαζώο θαη όπνησλ 
άιισλ ζηαζκώλ πξνηηκήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηεο. 

 Έξγν 
http://www.depa.gr 
 
Πεξηγξαθή 
       Ζ Γεκόζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ είλαη ε 
εηαηξεία πνπ εηζήγαγε ην θπζηθό αέξην ζηελ 
Διιάδα, πξαγκαηνπνηώληαο κηα κεγάιε 
ελεξγεηαθή επέλδπζε. 

 

Έξγν 
www.belognaikons.gr 
 
Πεξηγξαθή 

      πγθξόηεκα ηνπξηζηηθώλ επηπισκέλσλ 
θαηνηθηώλ, θαηαζθεπαζκέλν εμ νινθιήξνπ από 
παξαδνζηαθά πιηθά, ζε επάιιεια ακθηζεαηξηθά 
επίπεδα, κε ζέα πξνο ηε Υώξα ηεο Νάμνπ, ηελ 
Πάξν αιιά θαη ηελ νξεηλή Νάμν. 

 

 

Έξγν 
www.empirenavigation.gr 
 
Πεξηγξαθή 

       Ζ Ναπηηιηαθή Δηαηξεία EMPIRE 
NAVIGATION INC ηδξύζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 
2009 θαη ηα θεληξηθά ηεο γξαθεία είλαη ζηελ 
Γιπθάδα Αηηηθήο.  Ζ εηαηξεία είλαη κέινο ηεο 
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INTERTANKO, BIMCO, OCIMF, θαη  HELMEPA. 
Σν ζύζηεκα δηαρείξηζεο αζθαιείαο ηεο ( Safety 
Management System) ζρεδηάζηεθε  κε ζθνπό ηελ 
θάιπςε όισλ ησλ απαηηεηηθώλ απαηηήζεσλ ηνπ 
ISO 9001-2000 (Quality), ISO 14001-2004 
(Environment) θαη ηνπ TMSA.  Ζ ABS  
πηζηνπνίεζε ηελ εηαηξεία ηνλ ηελ 18ε Απγνύζηνπ 
2009 θαη εμέδσζε όια ηα απαξαίηεηα 
πηζηνπνηεηηθά. 

 Έξγν 
www.ellthea.gr 
 
Πεξηγξαθή 

       Ζ Διιεληθή Θεακάησλ (ΔΛΛΘΔΑ) ηδξύζεθε 
ην 1999 θαη αλήθεη ζε όκηιν εηαηξεηώλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα Μέζα Μαδηθήο 
Δλεκέξσζεο (Σειεόξαζε, Ραδηόθσλν, Δθδόζεηο, 
Γηζθνγξαθία). Απαζρνιεί πεξί ηνπο 300 
εξγαδνκέλνπο θαη θαηέρεη ην 75% ηεο αγνξάο ηνπ 
ζεάκαηνο. ηελ Διιεληθή Θεακάησλ αλήθνπλ 9 
ζέαηξα (Αιίθε, Απνζήθε, Γεκήηξεο Υνξλ, 
Δκπνξηθόλ, Κηβσηόο, Λακπέηε, Μηθξό Παιιάο, 
Πεηξαηώο 131, Παιιάο). 

 

Έξγν 
www.amo.gr 
 

Πεξηγξαθή 

       Σν AMO.gr είλαη κία πξσηνπνξηαθή ηδέα πνπ 
καο πάεη ζηηο αγνξέο ηνπ αύξην. ηηο αγνξέο πνπ 
δελ ππάξρνπλ ζύλνξα, πνπ δελ ππάξρνπλ 
πεξηνξηζκνί, πνπ δελ ππάξρεη όξην ζηηο επθαηξίεο, 
ηηο ηδέεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο. 

 Έξγν 
www.europools.gr 
 
Πεξηγξαθή 
       Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ησλ 
πηζηλώλ θαη εηδώλ πδξνςπραγσγίαο θαη 
ραιάξσζεο γηα πάλσ από επηά ρξόληα.  ην 
πειαηνιόγην ηεο πεξηιακβάλνληαη κεγάια έξγα 
ζηνλ Ηδησηηθό θαη ηνπξηζηηθό  ηνκέα.  
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 Έξγν 
www.intheater.gr 
 
Πεξηγξαθή 

       Σν intheater.gr απνηειεί ηελ απόιπηε 
δηαδηθηπαθή πύιε  ελεκέξσζεο θαη γλώζεο 
ζρεηηθά κε ην ζέαηξν θαη ηελ ζεαηξηθή θνπιηνύξα.    

 Έξγν 
www.ktimatologio.gr 
 
Πεξηγξαθή 

       Ζ εηαηξεία 'Κηεκαηνιόγην Α.Δ.' είλαη Ννκηθό 
Πξόζσπν Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ θαη έρεη ζθνπό ηε 
κειέηε, ζύληαμε  θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνύ 
Κηεκαηνινγίνπ. 

 

 

 

Έξγν 
www.nounou80.gr 
 
Πεξηγξαθή 
Γηαγσληζκόο γηα ηα 80 ρξόληα ηεο ΝΟΤΝΟΤ 

 Έξγν 
www.solid.gr 
 
Πεξηγξαθή 

       Tν Solid Group – ηαύξνο Λενύζεο θαιύπηεη 
όιεο ηηο αλάγθεο ζε επηθνηλσλία, πξνβνιή, 
δηαθήκηζε πειαηώλ ζηνλ Γεκόζην θαη Ηδησηηθό 
Σνκέα.  Δθηόο ηεο Γηαθήκηζεο (Solid 
Communications), παξέρεη νινθιεξσκέλεο 
ππεξεζίεο κέζσ δύν άιισλ εηαηξηώλ πνπ έρεη 
δεκηνπξγήζεη από ην 1991 & ην 1999 αληίζηνηρα: 
ηεο εηαηξίαο Γεκνζίσλ ρέζεσλ (Solid Relations) 
θαη ηεο εηαηξίαο Direct Marketing (Solid Sales), 
θαζώο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε δύν εηαηξίεο, νη 
νπνίεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηνπ Sports 
Marketing θαη ησλ Media Relations. 
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Έξγν 
www.trainose.com 
 
Πεξηγξαθή 

       Ζ εηαηξία ΣΡΑΗΝΟΔ Α.Δ. απνηειεί 
αλεμάξηεηε εηαηξία ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ πνπ 
επνπηεύεηαη από ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ & 
Δπηθνηλσληώλ. 

 

Έξγν 
www.zanadoo.gr 
 
Πεξηγξαθή 

       Πξσηνπνξηαθόο θαη θαηλνηόκνο πάξνρνο 
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ πνπ εηζάγεη γηα 
πξώηε θνξά ζηελ Διιεληθή αγνξά ππεξεζίεο 
όπσο ην  zanadoo! vPBX πνπ αμηνπνηεί ηηο 
δπλαηόηεηεο ζπλδεζηκόηεηαο πνπ πξνζθέξνπλ 
ζήκεξα ηα IP δίθηπα δεδνκέλσλ γηα ηελ παξνρή 
πξνεγκέλσλ ππεξεζηώλ ηειεθσληθνύ θέληξνπ 
(IP PBX), ηηο  νπνίεο κέρξη ζήκεξα κπνξνύζαλ 
λα απνθηήζνπλ θαη λα ζπληεξήζνπλ κόλν νη 
κεγαιύηεξεο επηρεηξήζεηο. 

 Έξγν 
www.rolaware.gr 
 
Πεξηγξαθή 
      Ζ Rolaware παξέρεη Σειεπηθνηλσληαθέο 
Τπεξεζίεο απνθιεηζηηθά ζε Παξόρνπο θαη 
Δηαηξηθνύο Πειάηεο κέζσ ελόο ηειεπηαίαο 
ηερλνινγίαο δηθηύνπ ζηαζεξήο αζύξκαηεο 
πξόζβαζεο, έρνληαο κεγάιε γθάκα ππεξεζηώλ 
κε ραξαθηεξηζηηθά ηηο κεγάιεο ηαρύηεηεο 
πξόζβαζεο θαη ηελ πςειή αμηνπηζηία 

 Έξγν 
www.statbank.gr 
 
Πεξηγξαθή 

      Σξάπεδα πιεξνθνξηώλ γηα ηελ νηθνλνκία θαη 
ηηο επηρεηξήζεηο, δξαζηεξηνπνηείηαη επί δεθαπέληε 
ζπλαπηά έηε ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
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επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθόξεζεο θαη ησλ 
εθδόζεσλ. Γηαζέηεη κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ 
(15.000 επηρεηξήζεηο), όπνπ θαηαρσξνύληαη 
αλαιπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιήξεο 
ηαπηόηεηα θάζε εηαηξείαο . 

 

Έξγν 
www.traveltimes.gr 
 
Πεξηγξαθή 

Σν traveltimes είλαη έλα από ηα 
ζπνπδαηόηεξα portal ηεο ειιεληθήο ηνπξηζηηθήο 
αγνξάο.  Με παξνπζία πάλσ από 10 ρξόληα ζηνλ 
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, απνηειεί ηελ θαιύηεξε ιύζε 
γηα πςεινύ επηπέδνπ πιεξνθόξεζε γύξσ από 
ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά θαη βηνκεραλία.  

 

 

Έξγν 
www.timetv.gr 
 
Πεξηγξαθή 

      To timetv είλαη ε λέα δηαδηθηπαθή ηειεόξαζε 
πνπ «ρηίδεη» ην team ηεο Stat Bank , Travel 
Times ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Client Trust.Σν 
θαλάιη θαιύπηεη ηελ ηξέρνπζα επηθαηξόηεηα ηεο 
πνιηηθήο, ηεο νηθνλνκίαο, ησλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ 
πνιηηηζκνύ, ησλ ηερλώλ, ηνπ αζιεηηζκνύ θαη ηνπ 
ηνπξηζκνύ 

 Έξγν 
www.landbirt.com 
 
Πεξηγξαθή 
       Δίλαη κηα θππξηαθή εηαηξεία πνπ βξίζθεηαη 
ζηε Λεπθσζία, ε νπνία αλαιακβάλεη ηελ 
εθπόλεζε ζηξαηεγηθώλ κειεηώλ θαη αλαιύζεσλ 
ζηνπο ηνκείο ηεο Άκπλαο, Γηπισκαηία, 
Γεσπνιηηηθή, γεσζηξαηεγηθήο, Δζσηεξηθήο 
Αζθάιεηαο θαη Δλέξγεηαο. 

http://www.statbank.gr/
http://www.traveltime.gr/
http://www.traveltime.gr/
http://www.ctrust.gr/
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 Έξγν 
www.cosmotronic.gr 
 
Πεξηγξαθή 
       Ζ εηαηξία αζρνιείηαη κε ηηο ρνλδξηθέο 
πσιήζεηο ειεθηξνληθώλ εμαξηεκάησλ ζε 
νιόθιεξε ηελ Διιάδα κε πειάηεο θαηα θύξην 
ιόγν θαηαζηήκαηα ιηαληθνύ εκπνξίνπ, βηνηερλίεο 
θαη βηνκεραλίεο όπσο επίζεο απνηειεί 
αληηπξόζσπνο εξγνζηαζίσλ ζε πξντόληα όπσο 
κπαηαξίεο, κπαηαξίεο κνιύβδνπ. ηξνθνδνηηθά 
,πνιύκπξηδα, inverter ,ιάκπεο ,βάζεηο θ.α  

 Έξγν 
www.semicom.gr 
 
Πεξηγξαθή 
       Ζ Semicom GP Hellas AE είλαη κία εηαηξεία 
πνπ εμεηδηθεύεηαη απόιπηα ζηε κπαηαξία θαη 
κπνξεί λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηεο 
ζε όινπο ηνπο ηύπνπο θαηαλαισηηθώλ ή 
επαγγεικαηηθώλ κπαηαξηώλ (one stop battery 
supplier). 

 Έξγν 
www.lifelessserious.gr/website/ 
 
Πεξηγξαθή 
       Γηαγσληζκόο γηα ηελ Chupa Chups  

 Έξγν 
www.hcp-gaviscon.gr 
 
Πεξηγξαθή 
       Site ζρεδηαζκέλν εηδηθά γηα λα 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ Δπηζηεκόλσλ 
Τγείαο παξέρεη πιεξνθνξίεο, videos, άξζξα θαη 
κειέηεο ζρεηηθά κε ηε Γαζηξν-νηζνθαγηθή 
Παιηλδξνκηθή Νόζν, θαη ηε δξάζε ηνπ πξντόληνο 
Gaviscon 
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 Έξγν 
www.hcp-nurofen.gr 
 
Πεξηγξαθή 
       Site ζρεδηαζκέλν εηδηθά γηα λα 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ Δπηζηεκόλσλ 
Τγείαο παξέρεη πιεξνθνξίεο, videos, άξζξα θαη 
κειέηεο ζρεηηθά κε ηε Γαζηξν-νηζνθαγηθή 
Παιηλδξνκηθή Νόζν, θαη ηε δξάζε ηνπ πξντόληνο 
Nurofen 

 Έξγν 
www.hcp-strepsils.gr 
 
Πεξηγξαθή 
       Site ζρεδηαζκέλν εηδηθά γηα λα 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ Δπηζηεκόλσλ 
Τγείαο παξέρεη πιεξνθνξίεο, videos, άξζξα θαη 
κειέηεο ζρεηηθά κε ηε Γαζηξν-νηζνθαγηθή 
Παιηλδξνκηθή Νόζν, θαη ηε δξάζε ηνπ πξντόληνο 
Strepsils 

  

 Έξγν 
http://www.attitudeconsulting.gr 
 
Πεξηγξαθή 

H Attitude εηζάγεη ηελ πξσηνπνξηαθή 
κέζνδν αλάπηπμεο θαη εθπαίδεπζεο ζηειερώλ 
“The diamond Business Model” 

 

 Έξγν 
http://www.foc.gr 
 
Πεξηγξαθή 

       Δηαηξεία κε ηζρπξή παξνπζία ζην ρώξν ηεο 
Καηαζθεπήο Βηνκεραληθνύ δαπέδνπ θαη 
Δπνμεηδηθώλ Δπελδύζεσλ βηνκεραληθήο ρξήζεο 
ζαο παξέρεη πιήξε Σερληθή θάιπςε από ην 
ζηάδην ηεο  κειέηεο έσο θαη ηελ  εθαξκνγή ηεο. 
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 Έξγν 
http://www.heliosres.gr 

 
Πεξηγξαθή 
H HELIOSRES, δξαζηεξηνπνηείηαη από ην 2007 
ζηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηώλ θαη 
ζηελ εκπνξία εμνπιηζκνύ θσηνβνιηατθώλ (Φ/Β) 
ζπζηεκάησλ 

 

Έξγν 
http://www.aplawfirm.gr 
 
Πεξηγξαθή 

        Γηθεγνξηθή εηαηξεία κε αθνζίσζε ζηελ 
παξνρή λνκηθώλ ππεξεζηώλ πςειώλ 
πξνδηαγξαθώλ, κε πνιπεηή εκπεηξία θαη κε 
ζεκέιην κηα εμαηξεηηθή θαη εμεηδηθεπκέλε νκάδα 
λνκηθώλ 

 

Έξγν 
http://www.exportleaders.gr 
 
Πεξηγξαθή 

To exportleaders, είλαη κία online πιαηθόξκα 
πξνώζεζεο ειιεληθώλ πξνηόλησλ ζην εμσηεξηθό.  

 

Έξγν 
http://www.esrahellas.gr 
 
Πεξηγξαθή 

Ζ Δπξσπατθή Δηαηξεία Πεξηνρηθήο 
Αλαηζζεζίαο (EUROPEAN SOCIETY OF 
REGIONAL ANAESTHESIA – ESRA) απνηειεί 
εμεηδηθεπκέλε, κε θεξδνθνπηθή, επξσπατθή 
επηζηεκνληθή εηαηξεία πνπ ζθνπό έρεη λα θέξεη ζε 
επαθή ηνπο αλαηζζεζηνιόγνπο θαη ηνπο γηαηξνύο 
θαη επηζηήκνλεο άιισλ εηδηθνηήησλ, πνπ 
αζρνινύληαη κε ηηο ηερληθέο πεξηνρηθήο 
αλαηζζεζίαο ζην ρεηξνπξγείν, ηε καηεπηηθή θαη ηελ 
αληηκεηώπηζε ηνπ νμένο θαη ρξόληνπ πόλνπ. 

http://www.heliosres.gr/
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Έξγν 
http://www.tstv.gr 
 
Πεξηγξαθή 

       Ζ T.S TV  είλαη εηαηξεία Παξαγσγήο 
Κηλεκαηνγξαθηθώλ θαη Σειενπηηθώλ Σαηληώλ, 
θπξίσο Νηνθηκαληέξ. 

 

 

Έξγν 
http://www.megafon.gr 
 
Πεξηγξαθή 

       Ζ θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηεο  Megafon  είλαη ε 
είζπξαμε ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιώλ.  

 Έξγν 
http://www.befon.gr 
 
Πεξηγξαθή 

       Ζ Befon Δ.Π.Δ. δηαζέηεη ζήκεξα έλα 
εθηεηακέλν θαη εμαηξεηηθά δξαζηήξην δίθηπν 
πεπεηξακέλσλ πσιεηώλ πνπ  θαιύπηεη ζην 
100% όιε ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα.  

 

 


