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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 4 ΧΩΡΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ INFOSUPPORT

ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΛΙΑΝΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

περιεχόμενα

Η INFOSUPPORT στοχεύει στην ανάπτυξη και

ανάδειξη νέων καινοτόμων λύσεων που θα

προσδώσουν ανταγωνιστικότητα και ευελιξία

στους συνεργάτες μας

Η Infosupport, με έδρα την Αθήνα και υποκατάστημα στη 

Θεσσαλονίκη, είναι μια από τις δυναμικότερες ελληνικές εταιρείες 

παροχής ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής με 

δραστηριοποίηση σε 4 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Τουρκία), ενώ 

από τον Ιανουάριο του 2014 είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008

co m m i te d  to  p e o p le ,  co m m i te d  to  t h e  f u t u re

ΛΙΑΝΙΚΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
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Μήνυμα 
Διεύθυνσης

3

INFOSUPPORT

   

Από την ίδρυσή μας το 1990, παραμένουμε 
μία από τις διαχρονικά δυναμικότερες εταιρεί-
ες πληροφορικής.  Παρέχουμε ολοκληρωμέ-
νες λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τόσο στην Ελλά-
δα, όσο και σε γειτονικές χώρες. Με οδηγό 
το πάθος για την τεχνολογία, την αξιοπιστία 
και τη σκληρή δουλειά, συνεργαζόμαστε με 
τους πελάτες μας για να οικοδομήσουν  απο-
τελεσματικές, ευέλικτες και καινοτόμες λύσεις 
για τις ανάγκες της δικής τους επιχείρησης.

Αντί να σταθούμε στα προηγούμενα επιτεύγ-
ματά μας, εστιάζουμε την προσοχή και τους 
πόρους μας στις τεράστιες εξελισσόμενες ευ-
καιρίες που διαφαίνονται από την αυξανόμενη 
στροφή προς τις ψηφιακά ευφυείς επιχειρήσεις.

Ερευνούμε ακούραστα και επενδύουμε φιλό-
πονα σε νέες λύσεις και συνεργασίες, χτίζου-
με συνεχώς στη διεύρυνση των ικανοτήτων 
μας και αναπτύσσουμε τις ομάδες μας.  Έτσι 
βεβαιωνόμαστε ότι η INFOSUPPORT στηρίζε-
ται πάντα σε στερεά θεμέλια για να συνεχίσει 
να υποστηρίζει τους πελάτες της να αξιοποιή-
σουν την τεράστια ευκαιρία της νέας ψηφια-
κής εποχής των επιχειρήσεων και να ωφελη-
θούν από τις απεριόριστες δυνατότητές της.

Αυτό που μας διαφοροποιεί είναι η ικανό-
τητά μας να αντιληφθούμε, να σχεδιάσουμε 
από την αρχή την αρχιτεκτονική της κάθε λύ-
σης και να εφαρμόσουμε νέες και διευρυ-
μένες τεχνολογικές δυνατότητες που επιτρέ-
πουν στους πελάτες μας να αναβαθμίσουν 
τα μοντέλα παλαιού τύπου επιχειρησιακής 
λειτουργίας, προκειμένου να μετασχηματί-
σουν αποτελεσματικά την επιχείρησή τους 
και να οδηγούν το μέλλον του κλάδου τους.

Ως οργανισμός που συνεργάζεται με τε-
χνολογικούς παρόχους παγκόσμιου βελη-
νεκούς, η INFOSUPPORT κάνει προσιτή 

την σύγχρονη υψηλή τεχνολογία, μαζί με 
εξατομικευμένη προστιθέμενη αξία σε κάθε 
επιχειρησιακή πρόκληση. Απλουστεύου-
με την πολυπλοκότητα της βιομηχανίας της 
πληροφορικής, επιλύοντας όχι μόνο τα τε-
χνολογικά προβλήματα των πελατών μας, 
αλλά και συντελώντας ουσιαστικά στην επί-
τευξη των επιχειρηματικών τους οραμάτων.

Η ανάπτυξη και η διάθεση λογισμικού για 
φορητές συσκευές ως μία από τις λύσεις 
μας, είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με 
τον οποίο φέρνουμε αξία για τους πελά-
τες μας προκειμένου να μετατρέψουν την 
σύγχρονη τεχνολογία σε προσαρμοσμέ-
νες επιχειρηματικές λύσεις, χωρίς πολυ-
πλοκότητα και παράλληλα με προσιτές για 
την Ελληνική πραγματικότητα επενδύσεις.

Προσβλέπουμε στο να είμαστε ο συνερ-
γάτης της επιλογής, για τους πελάτες, τους 
προμηθευτές, τους υπαλλήλους και όλους 
τους συνεργάτες μας, αναβαθμίζοντας και 
επιταχύνοντας τη δική τους επιτυχία μέσω 
των ποιοτικών υπηρεσιών μας, της συσσω-
ρευμένης εμπειρίας μας, και της πελατοκε-
ντρικής κουλτούρας που ιστορικά μας διέπει.  

Οι βασικές μας αξίες, είναι η ακεραιότητα, η ευ-
ελιξία και η αποτελεσματικότητα.  Διαχρονικές 
μας προτεραιότητες περιλαμβάνουν την άρτια 
τεχνική κατάρτιση, την ποιοτική εξυπηρέτηση, 
το αίσθημα ευθύνης, την ομαδικότητα και το 
πάθος για την καινοτομία.  Οικοδομώντας με 
τέτοια δομικά υλικά, στοχεύουμε σε μακρο-
χρόνιες, αμοιβαία αποδοτικές συνεργασίες.

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σας,

Διευθύνων Σύμβουλος
Board 
       Message

Vasilis  Saranti d is



      

Ιστορικό Εταιρείας

1990

Ιδρύεται η 

INFOSUPPORT Α.Ε.

Η INFOSUPPORT αναπτύσσει 

στρατηγικές συνεργασίες με 

όλους τους σημαντικούς System 

Integrators της ελληνικής αγοράς 

και πιστοποιείται ως 

SINGULAR BUSINESS PARTNER

Η INFOSUPPORT 

γίνεται 

ORACLE Gold 

Certified Partner

Η INFOSUPPORT γίνεται 

MICROSOFT Gold Certified 

Partner

Ίδρυση της 

COMPUTER SUPPORT, 

πρόδρομος της  

INFOSUPPORT Α.Ε.

Η INFOSUPPORT 

πραγματοποιεί τις πρώτες 

υλοποιήσεις συστημάτων ERP. 

Παράλληλα, ξεκινά η 

συνεργασία με την 

ORACLE HELLAS

Η SINGULAR SOFTWARE 

συμμετέχει με 34% στο 

μετοχικό κεφάλαιο της 

INFOSUPPORT. Η εταιρεία 

πιστοποιείται κατά 

ISO-9001

1992

1994

1995

1997

1998

1999

2000

2003

2007

2010

2011

2016

Timeline
Η COMPUTER SUPPORT 

γίνεται εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπος των 

μεγάλων διεθνών εταιριών 

πληροφορικής που 

δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα (IBM, Compaq, 

HP, CISCO, κ.α.)

Η INFOSUPPORT 

γίνεται μέλος του 

δικτύου SINGULAR 

SUPPORT CENTER

Η INFOSUPPORT επενδύει 

και αναπτύσσει την πρότυπη 

πλατφόρμα λογισμικού 

mobileworld, εγκαινιάζοντας 

ένα νέο τομέα στρατηγικής 

ανάπτυξης της εταιρείας

Η INFOSUPPORT 

γίνεται MICROSOFT 

Silver Independent 

Software Vendor (ISV)

Η INFOSUPPORT 

εγκαινιάζει τη 

συνεργασία της με την 

SAP ως Silver Partner

Η INFOSUPPORT 

μπαίνει δυναμικά στο 

χώρο της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

υλοποιώντας τα πρώτα 

έργα στο χώρο αυτό

4www.infosupport.gr

Η INFOSUPPORT επενδύει 

και αναπτύσσει την πρότυπη 

πλατφόρμα λογισμικού 

SMARTEGi, εγκαινιάζοντας 

ένα νέο τομέα στρατηγικής 

ανάπτυξης της εταιρείας

2017

2020

Η INFOSUPPORT 

επεκτείνεται στη βόρεια 

Ελλάδα ανοίγοντας νέο 

υποκατάστημα στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης.

http://www.infosupport.gr


   

Σχετικά με μας
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

i
Η INFOSUPPORT παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

Έχοντας στο ενεργό της πελατολόγιο την διαχρονική εμπιστοσύνη περίπου 1200 επιχειρήσεων και ορ-

γανισμών, μετρά πλέον τρεις δεκαετίες και πολλοί είναι αυτοί που έχουν αποκομίσει τα πλεονεκτήματα 

της εμπειρίας των στελεχών της στη δημιουργία ενός σταθερού λογισμικού για την επιχείρησή τους.

Στην εποχή του Διαδικτύου  και του IoT (Internet of Things), η INFOSUPPORT βοηθά τις επιχειρήσεις 

να διαχειριστούν αποτελεσματικά δεδομένα, να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες τους και να ξεκλει-

δώσουν ένα νέο επίπεδο απόδοσης στην επιχείρησή τους.

Οι λύσεις, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της INFOSUPPORT απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα επι-

χειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, όπως οι επιχειρήσεις διανομής, η βιομηχανία, το λιανεμπόριο και οι 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών, καθώς και σε οργανισμούς και φορείς του δημόσιου τομέα, καλύπτο-

ντας συνολικά τις ανάγκες μηχανογράφησης.

Η INFOSUPPORT απασχολεί σήμερα περισσότερα από 45 εξειδικευμένα στελέχη, με υψηλό επίπεδο 

επιστημονικής κατάρτισης και πολύχρονη εμπειρία στην αγορά υπηρεσιών πληροφορικής και στην 

ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων (customs).

Το 70% των στελεχών διαθέτει πανεπιστημιακή μόρφωση και περίπου το 15% μεταπτυχιακούς τίτλους 

σε τομείς της πληροφορικής και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

Η INFOSUPPORT στοχεύει στην ανάπτυξη και την παροχή καινοτόμων λύσεων που θα μεταφέρουν 

στους εταίρους μας ανταγωνιστικότητα και ευελιξία στην αγορά σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

5www.infosupport.gr
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ΕΛΛΑΔΑ

αθηνα

Δραστηριοποίηση 
σε 4 χώρες

ΤΟΥΡΚΙΑ

κωνσταντινουπολη

αγκυρα

σμυρνη

ατταλεια

λευκωσια

λαρνακα

Η INFOSUPPORT είναι μια από τις δυναμικότερες ελληνικές εταιρείες παροχής 
ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής με δραστηριοποίηση σε 4 
χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Τουρκία) και σε πάνω από 40 πόλεις/προορισμούς  
Οι εφαρμογές και οι λύσεις που προσφέρει στο ευρύ πελατολόγιό της και στο 
εξωτερικό,  εξυπηρετεί το δίκτυο των πελατών της τόσο στη χώρα της έδρας της όσο 
και στις χώρες όπου εξάγει

θεσσαλονικη

ηρακλε ιο

πατρα

καλαματα

σερρεσ

βολοσ

6www.infosupport.gr

μυκονοσ

αστυπαλαια
μηλοσ

ευβοια

λαρισα

πλοβντ ιφ
(Φιλιππούπολη)

χιοσ

κωσ

νισυροσ

ΚΥΠΡΟΣ

σοφια

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

πυργοσ

καστορια

σιφνοσ

σαντορινη

σεριφοσ

κυθνοσ

μεσολογγι

δραμα

αλεξανδρουποληκαβαλα

ιωαννινα

κερκυρα

κατερινη

κεφαλονια
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Why 
INFOSUPPORT

   

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Γιατί να επιλέξετε την 
INFOSUPPORT

KNOW-HOW

ΟΧΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, 
ΑΛΛΑ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

1 2 3
4 5

Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι το ισχυ-
ρότερο πλεονέκτημά μας. Με την πάροδο 
των ετών έχουμε χτίσει προοδευτικά μία 
έμπειρη ομάδα υποστήριξης που διακρί-
νεται από υψηλή εξειδίκευση παρέχοντας 
υποστήριξη 24/7 στους πελάτες μας. 
Εμείς στην INFOSUPPORT, επενδύουμε 
συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό μας, 
υποστηρίζοντας την εκπαίδευση και πιστο-
ποίηση των στελεχών μας (37 SingularLogic 
Certifications, 27 Oracle Certifications)

Κατανοούμε ότι οι επιχειρηματικές σχέ-
σεις είναι οι βάσεις για την επιτυχία και γι 
‘αυτό η προτεραιότητά μας είναι να οικο-
δομούμε διαχρονικές σχέσεις με τους πε-
λάτες και συνεργάτες μας. Νιώθουμε την 
επιχείρηση του πελάτη μας ως δική μας και 
εργαζόμαστε αδιάκοπα για την βελτιστο-
ποίηση  και προώθηση  επιχειρηματικών 
σχέσεων σε παγκόσμια κλίμακα προκειμέ-
νου να  παρέχουμε τη βέλτιστη τεχνογνω-
σία και υποστήριξη του πελατολογίου μας

Το ιστορικό των 1200+ επιχειρήσεων 
που μας έχουν εμπιστευτεί στην κάλυψη 
των επιχειρηματικών αναγκών τους, η 
εκτεταμένη εμπειρία και προηγμένη τεχνο-
γνωσία, μας επιτρέπουν να προσφέρουμε 
όχι μόνο τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, 
αλλά προσαρμοσμένες ολοκληρωμένες 
λύσεις που ταιριάζουν στις τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες της εταιρείας σας

Δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να 
μεγιστοποιήσουν τη χρήση των διαθέσιμων 
εργαλείων τους. Μέσα από την εμπειρία 
μας είμαστε σε θέση να προσαρμόσουμε τα 
συστήματα των πελατών μας προκειμένου να 
αξιοποιηθούν στο βέλτιστο βαθμό εξοικονο-
μώντας χρόνο και πόρους στους πελάτες μας

Η εκτεταμένη τεχνογνωσία σε συνδυασμό με 
την εμπειρία των στελεχών μας, μας έχει επι-
τρέψει να χτίσουμε μία τεράστια βιβλιοθήκη 
τεχνολογιών που καλύπτει κάθε περίπτωση 
επιχείρησης στον ιδιωτικό και δημόσιο το-
μέα, αναπτύσσοντας παράλληλα τη χρήση της 
Επιχειρησιακής Νοημοσύνης, IoT (Internet of 
Things) και ΒΙ (Business Intelligence) solutions

ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

7www.infosupport.gr
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Συνεργάτες
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1200 clients
4 

co
un

tri
es 37 certifications

27 Oracle Certifications

ISO Certification

47 experienced employees

Πιστοποιήσεις

Certifications

αριθμός πιστοποιήσεων: 47  

αριθμός πιστοποιήσεων: 4

αριθμός πιστοποιήσεων: 12

αριθμός πιστοποιήσεων: 7

αριθμός πιστοποιήσεων: 4
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Υπηρεσίες και Λύσεις

Συνεργαζόμαστε με την κορυφή των παγκόσμιων εταιριών πληροφορικής, 
όπως SAP, ORACLE, Microsoft, SingularLogic, TARGIT κ.α. προκειμένου να 
παρέχουμε τις καλύτερες και καταλληλότερες λύσεις στους πελάτες μας. 

Εστιάζουμε στην προσοχή μας στην ανάπτυξη, προσαρμογή και ενσωμάτωση 
λύσεων λογισμικού. 

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλους τους τύπους βιομηχανιών και μια σειρά 
από διάφορες αγορές από τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα.

Services
Στις σημερινές ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές, οι εταιρείες δεν θέλουν   
απλώς έναν πωλητή που να ανταποκρίνεται σε αιτήματά τους με αποκλειστικό 
γνώμονα το ελάχιστο κόστος. Απεναντίας, χρειάζονται έναν καινοτόμο 
συνεργάτη που μπορεί να μετατρέπει γρήγορα τις ιδεές και τα έργα σε 
προστιθέμενη παραγωγική αξία με την ελάχιστη κατά το δυνατόν ανάλωση 
των πόρων, και αυτό ακριβώς προφέρουμε εμείς.

Είμαστε ένας πάροχος για τη διαχείριση και εξασφάλιση υπηρεσιών 
πληροφορικής που συνάδουν με τα επιτυχημένα επιχειρηματικά σας πλάνα. 
Καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα, από την παροχή διαχειριζόμενων υπηρεσιών 
μέχρι λύσεις λογισμικού και ανάπτυξη εφαρμογών για την επιχείρησή σας.

10Our Offeringswww.infosupport.gr
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Οι επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαχείριση των 
δεδομένων με τρόπο που να διευκολύνει τη ροή των καθημερινών εργα-
σιών για την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης. 

Οι πιο δημοφιλείς λύσεις που προτείνουμε είναι:1

11

Εμπόριο

Τα συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
πόρων (ERP) αποτελούν την καρδιά των 
πληροφοριακών συστημάτων κάθε επιχείρησης 
ή οργανισμού και τη βάση για την ομαλή 
λειτουργία τους, αλλά και τη λήψη αποφάσεων 
της διοίκησης.

ERP - Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων

CRM - Διαχείριση Σχέσεων Πελατών

Οι εφαρμογές CRM (Customer Relationship 
Management) έχουν αναπτυχθεί με σκοπό να 
εκπληρώσουν το δύσκολο έργο της διαχείρισης 
των σχέσεων με τους πελάτες. Η  πληροφορία 
που συλλέγεται από τα διαφορετικά τμήματα 
της επιχείρησης, της δίνει τη δυνατότητα να 
διαμορφώνει τη συμπεριφορά και το προϊόν της 
σύμφωνα με όσα γνωρίζει για τον πελάτη, τις 
συνήθειες και τις ανάγκες του.

Στις σύγχρονες συνθήκες η επιτυχημένη πορεία 
μιας επιχείρησης, αλλά πολλές φορές και η ίδια 
η επιβίωση της, εξαρτάται από τις γρήγορες και 
σωστές αποφάσεις που λαμβάνει.
Τα συστήματα  Επιχειρηματικής Eυφυΐας (Business 
Intelligence) συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται 
δεδομένα από διάφορες πηγές της επιχείρησης, 
παρέχοντας γρήγορες πληροφορίες που 
αξιοποιούνται από τη διοίκηση.

BI - Επιχειρηματική Ευφϋία

Στόχος της INFOSUPPORT είναι να προσφέρει 
ολοκληρωμένες λύσεις για τη βέλτιστη απόδοση 
της γραμμής παραγωγής στον κλάδο της 
βιομηχανίας, για τον λόγο αυτόν, η πλήρως 
καταρτισμένη ομάδα της εταιρείας μελετά τις 
μοναδικές απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης και 
έχει τη δυνατότητα να προτείνει ή ακόμη και να 
διαμορφώσει πλήρως εξατομικευμένες λύσεις, 
οι οποίες θα καλύπτουν κάθε επιμέρους ειδικό 
χαρακτηριστικό και ανάγκη.

Custom Λύσεις

www.infosupport.gr

περισσότερα... περισσότερα...

περισσότερα...

http://www.infosupport.gr/el/λύσεις-sap
http://http://www.infosupport.gr/el/λύσεις-singularlogic/galaxy-crm
http://www.infosupport.gr/el/λύσεις-smartegi/govbi
http://www.infosupport.gr
http://www.infosupport.gr/el/λύσεις-singularlogic/galaxy-erp
http://www.infosupport.gr/el/λύσεις-smartegi/govbi
http://www.infosupport.gr/el/λύσεις-singularlogic/galaxy-crm
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1200 clients

Ενδεικτικό πελατολόγιο

www.infosupport.gr

Εμπόριο 1

http://www.infosupport.gr


2Λιανική

13

Οι επιχειρήσεις του κλάδου λιανικής, ως 
αντιστάθμισμα στις επιπτώσεις των οικονομικών 
συνθηκών και για να αντιμετωπίσουν τις 
επιχειρηματικές προκλήσεις του κλάδου, 
καταφεύγουν στην αξιοποίηση της τεχνολογίας 
με την εγκατάσταση και χρήση συστημάτων 
Διαχείρισης Λιανικής.

Διαχείριση Λιανικής

www.infosupport.gr

περισσότερα...

Ο τομέας του λιανικού εμπορίου αποτελεί μια αγορά στην οποία συστηματικά έχει επενδύσει 
η εταιρεία, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα λύσεων, που περιλαμβάνει εξειδικευμένες 
εφαρμογές προσαρμοζόμενες σε κάθε επιχειρηματική ανάγκη.

Οι λύσεις Διαχείρισης Λιανικής μπορούν να καλύψουν επιχειρήσεις λιανικής πώλησης 
διαφορετικών μεγεθών σε τομείς όπως:

• Καταστήματα πώλησης ειδών ευρείας κατανάλωσης (Supermarket, Cash & Carry)
• Πολυκαταστήματα και καταστήματα ένδυσης
• Εξειδικευμένα εμπορικά καταστήματα (καλλυντικά, παιχνίδια, είδη τεχνολογίας, ηλεκτρικά είδη, κ.α.)
• Καταστήματα πώλησης τροφίμων (κρεοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία κ.α.)
• Επιχειρήσεις εστίασης (fast-food, καφετέριες, κ.α.)

http://www.infosupport.gr
http://www.infosupport.gr/el/λύσεις-singularlogic
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Ενδεικτικό πελατολόγιο

www.infosupport.gr

Λιανική 2

http://www.infosupport.gr


3Βιομηχανίες
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Για τις μεγάλες Εμπορικές και Βιομηχανικές επιχειρήσεις, καθώς και τις επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, η INFOSUPPORT 
παρέχει Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής, που ικανοποιούν τις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες και προκλήσεις.

Η INFOSUPPORT συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες της εγχώριας και διεθνής αγοράς (SingularLogic, SAP κ.α.) για 
την υλοποίηση Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής στην αγορά του Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα 
Βαλκάνια με εμπειρία λύσεων στους ακόλουθους τομείς της Γραμμής Παραγωγής των Βιομηχανιών:

www.infosupport.gr

γραμμή παραγωγής

Βιομηχανικά 
Mηχανήματα Ιατρικές Συσκευές

Κατασκευή 
Μετάλλων

Βιομηχανία 
Συσκευασίας

Επεξεργασία Πλαστικών

Τεχνολογία 
& Ηλεκτρονικά

Χημικά

Τρόφιμα & Ποτά

Επιστήμες 
της Ζωής

Προσωπική Φροντίδα

Βελτιώστε την παραγωγική σας απόδοση 
και αυξήστε την παραγωγικότητα

http://www.infosupport.gr
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Ενδεικτικό πελατολόγιο

www.infosupport.gr

Βιομηχανίες γραμμή παραγωγής 3

http://www.infosupport.gr


4Υπηρεσίες
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Λάβετε περισσότερη αξία από τις νέες και υπάρχουσες λύσεις INFOSUPPORT με υπηρεσίες 
υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων προγραμμάτων, ενσωματωμένων 

ομάδων και απομακρυσμένης υποστήριξης.

www.infosupport.gr

Διατηρήστε τα συστήματά σας σε 
κορυφαία απόδοση

Διαχωρίστε την επιχείρησή σας και κά-
ντε την καινοτομία πραγματική με έξυπνες 
καινοτομίες λογισμικού επόμενης γενιάς 
που είναι εξαιρετικά εξατομικευμένες στις 
ακριβείς επιχειρηματικές σας ανάγκες.

Επιταχύνετε την εφαρμογή, τη μετάπτω-
ση (migration) και την υιοθέτηση λύσεων 
INFOSUPPORT με συνδυασμό μοναδικής 
τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών.

Λάβετε την καθοδήγηση που χρειάζε-
στε για να ακολουθήσετε τον καλύτερο 
δρόμο για ψηφιακό μετασχηματισμό, υι-
οθέτηση cloud και βιώσιμη καινοτομία.

Μεταφέρετε τις λύσεις σας σε εγκατά-
σταση στο cloud με καθοδηγούμενα 
σχέδια υποστήριξης, βοηθώντας την επι-
χείρησή σας να προσαρμοστεί και να 
εξασφαλίσει λύσεις υψηλής απόδοσης.

Δημιουργήστε αξία για την εταιρεία, τον 
οργανισμό και τους πελάτες σας με την 
δέσμευση ταχύτητας, καινοτομίας, ευελι-
ξίας, προσαρμοστικότητας και απλότητας.

Υπηρεσίες και Λύσεις 
Καινοτομίας Υπηρεσίες Υλοποίησης Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Υποστήριξης Υπηρεσίες Cloud

http://www.infosupport.gr
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Ενδεικτικό πελατολόγιο

www.infosupport.gr

Υπηρεσίες 4

http://www.infosupport.gr


19

5Δημόσιο

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των ΟΤΑ, 
που περιλαμβάνει ένα ενιαίο σύνολο Οικονομικών 
εφαρμογών που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες 
των Οργανισμών για την παρακολούθηση της Οι-
κονομικής Διαχείρισης και Δημοτικής Περιουσίας. 
Η λύση είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις προδι-
αγραφές του Θεσμικού Πλαισίου σε ότι αφορά το 
Ενιαίο Οικονομικό Λογιστικό Σύστημα των ΟΤΑ

Back Office Συστήματα

HR - Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχεί-
ρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας και 
συντάξεων. Καλύπτει όλες τις ανάγκες της Διεύ-
θυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ενός οργανισμού, 
μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, σε ότι αφορά στη 
διαχείριση και παρακολούθηση  του προσωπικού 
και των συνταξιούχων, σύμφωνα με τις ιδιομορφίες 
της ελληνικής νομοθεσίας και πραγματικότητας, που 
αφορούν τον δημόσιο και τον ιδιωτικό φορέα.

Η INFOSUPPORT δημιούργησε ένα λογισμικό για 
την ηλεκτρονική βεβαίωση παράνομης στάθμευσης 
μέσω φορητών ηλεκτρονικών συσκευών, την δι-
αχείριση καθώς και την αποστολή αυτών στο Σύ-
στημα Ηλεκτρονικής Καταγραφής & Αποθήκευσης 
Συμβάντων και Παραβάσεων (Σ.Η.Κ.Α.Σ.Π) για τη 
Δημοτική Αστυνομία των Δήμων. Ένα λογισμικό ηλε-
κτρονικού συστήματος καταγραφής των κλήσεων 
με τις οποίες βεβαιώνονται παραβάσεις του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας και συνδέεται με το λογισμικό 
της Οικονομικής Διαχείρισης των Δήμων (back office).

Δημοτική Αστυνομία

Μία εφαρμογή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των Οργανισμών Λιμένων και στα Δημοτικά Λιμε-
νικά Ταμεία για τη μηχανογράφηση των διαδικα-
σιών τιμολόγησης των τελών και δικαιωμάτων του 
Οργανισμού έναντι των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς τρίτους αναφορικά με την κίνηση και τον ελλι-
μενισμό των πλοίων, την διακίνηση επιβατών, οχη-
μάτων και φορτίων και την χρήση των λιμένων και 
των λιμενικών εγκαταστάσεων

Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία

Τα συστήματα Επιχειρηματικής Eυφυΐας (Business 
Intelligence) συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται 
δεδομένα από διάφορες πηγές της επιχείρησης, 
παρέχοντας γρήγορες πληροφορίες που αξιοποι-
ούνται από τη διοίκηση.  Δώστε τη δύναμη της 
Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analysis) στο HR των 
ΟΤΑ που λαμβάνουν αποφάσεις σε κάθε τμήμα του 
Δήμου, ώστε να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα 
για να λειτουργεί ο Οργανισμός αποτελεσματικότερα 
και προς όφελος του Δήμου

BI - Επιχειρηματική Ευφϋία

www.infosupport.gr

περισσότερα...

περισσότερα...

περισσότερα...

περισσότερα...

περισσότερα...

Κατεβάστε το έντυπο 
SMARTEGi POLICE

Κατεβάστε το έντυπο 
SMARTEGi MARINA

Κατεβάστε το έντυπο 
SMARTEGi GOVBI

Φορείς και Οργανισμοί Δημοσίου

http://www.infosupport.gr
http://www.infosupport.gr/el/λύσεις-singularlogic/genesis
http://www.infosupport.gr/el/λύσεις-singularlogic/hcm
http://www.infosupport.gr/el/λύσεις-smartegi/govbi
http://www.infosupport.gr/el/λύσεις-smartegi/police
http://www.infosupport.gr/el/λύσεις-smartegi/marina
https://www.infosupport.gr/pdf_brochures/SMARTEGi_POLICE.pdf
https://www.infosupport.gr/pdf_brochures/SMARTEGi_MARINA.pdf
http://www.infosupport.gr/pdf_brochures/SMARTEGi_GOVBI.pdf
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Ενδεικτικό πελατολόγιο

www.infosupport.gr

Δημόσιο
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης , Οργανισμοί Λιμένων 5

http://www.infosupport.gr


“Getting projects together. Getting people together”

Έργα PORTFOLIO

Ενδεικτικά έργα που έχουμε υλοποιήσει εμείς, οι άνθρωποι της INFOSUPPORT. Οι προκλήσεις που μας 

τέθηκαν, οι λύσεις που προτείναμε και σχεδιάσαμε, καθώς και τα διαχρονικά αποτελέσματα που αποκόμισαν 

οι πελάτες που μας εμπιστεύτηκαν, αξίζουν προσοχής. Η προστιθέμενη αξία σε αποτελέσματα και νούμερα. 

21www.infosupport.gr

http://www.infosupport.gr


Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Η ΔΕΛΤΑ, ως γίγαντας των γαλακτοκομικών προϊόντων, αναζητούσε μια πλατφόρμα 
ψηφιοποίησης που θα βοηθούσε την εταιρεία να μεγιστοποιήσει τις πωλήσεις εν 
κινήσει, πωλήσεις xVan, και τις δραστηριότητες λιανικής εκτέλεσης.

Η ΛΥΣΗ
Το mobileworld xVan έχει δώσει τη δυνατότητα στη ΔΕΛΤΑ να έχει πολύτιμη 
πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο σε σχέση με τα σημεία πώλησης και τη 
διασύνδεσή τους με τους αντιπροσώπους πωλήσεων, παρέχοντας ολοκληρωμένη 
εικόνα του πελάτη με τα πιο σημαντικά σημεία πωλήσεων

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Η εταιρεία Οικογένεια Στεργίου αναζητούσε μια λύση νέας γενιάς για να δημιουργήσει 
μία custom made λύση, κατάλληλη για τις δικές της ανάγκες, προκειμένου να 
μεγιστοποιήσει τις δραστηριότητες του merchandising και να τελειοποιήσει τη 
στρατηγική της στη λιανική πώληση.

Η ΛΥΣΗ
Το mobileworld xVan έχει δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία Οικογένεια Στεργίου να 
έχει πολύτιμη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο σε σχέση με τα σημεία πώλησης 
και τη διασύνδεσή τους με τους αντιπροσώπους πωλήσεων

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναζητούσε μια λύση για να προσφέρει σε κάθε 
υποκατάστημά της πανελλαδικά την ευελιξία και ταχύτητα που απαιτείται 
για την αποτελεσματική διαχείριση όλων των τοπικών διαδικασιών 
Logistics.

Η ΛΥΣΗ
Για την ΑΒ Βασιλόπουλος, η ομάδα της INFOSUPPORT σχεδίασε και 
ανέπτυξε μία custom made λύση. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
όλων των διαδικασιών logistics που αφορούν σε υποκαταστήματα αλυσίδων 
επιχειρήσεων λιανικών πωλήσεων, με χρήση φορητών συσκευών.
Η λύση διαθέτει interfaces που είναι συμβατά με όλα τα καθιερωμένα ERP 
της αγοράς (π.χ. ERP SinguarLogic, SAP)

250 φορτηγά
20 pre-sellers

400 οχήματα

Η λύση της INFOSUPPORT εξυπηρετεί για την ΔΕΛΤΑ:

450.000 κωδικούς προϊόντων
900+ χρήστες
800+ συσκευές χειρός

Η λύση της INFOSUPPORT εξυπηρετεί για την 
ΑΒ Βασιλόπουλος:

5.000 σημεία πωλήσεων
87 φορτηγά

5 εφαρμογές

Η λύση της INFOSUPPORT εξυπηρετεί για την 
Οικογένεια Στεργίου:

22www.infosupport.gr

περισσότερα...

περισσότερα...

περισσότερα...

http://www.infosupport.gr
http://www.mobileworld.gr/δελτα-case-study.html
http://www.mobileworld.gr/αβ-βασιλόπουλος-case-study.html
http://www.mobileworld.gr/οικογένεια-στεργίου-case-study.html


Testimonials

   

Testimoni-

Statements

Δηλώσεις Πελατών
“Πλέον, το Galaxy CRM είναι το απόλυτο εργαλείο 
για την επιχείρηση μας και χωρίς αυτό δεν μπορεί να 
λειτουργήσει το back office της εταιρείας μας. Είμαστε 
ικανοποιημένοι τόσο με το προϊόν όσο και με την 
υποστήριξη”

“Με το Galaxy ERP βελτιώσαμε τον έλεγχο των 
αποθεμάτων μας και την αποτελεσματική διαχείρισή 
τους. Το συνιστούμε ανεπιφύλακτα για την οργάνωση 
της επιχείρησής σας”

“Η εγκατάσταση και η λειτουργία του συστήματος Gal-
axy CRM οργάνωσε αποτελεσματικά τη διαχείριση 
των πόρων του Ομίλου ενώ ταυτόχρονα βελτίωσε την 
άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών”

“Χρησιμοποιώντας το SMARTEGi BUDGET για τη 
Σύνταξη Προϋπολογισμού του Δήμου μας, χρειαστήκαμε 
3 μέρες, ενώ μέχρι και πέρσι απαιτούνταν 15 ημέρες 
με τη γνωστή χειροκίνητη διαδικασία”

Δήμος Βριλησσίων
Τμήμα Οικονομικών & Μισθοδοσίας

Septona
Μέλος Διοίκησης

Altair Travel & Congress
Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Όμιλος ΥΓΕΙΑ
Εμπορικό Τμήμα

23www.infosupport.gr
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ΔΟΪΡΑΝΗΣ 8

ΑΘΗΝΑ,  113 62

co m m i te d  to  p e o p le ,  co m m i te d  to  t h e  f u t u re

INFOSUPPORT SA INFOSUPPORT Α.Ε.Ε. @infosupportsa4 
co
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es 37 certifications

27 Oracle Certifications

ISO Certification

47 experienced employees

ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 41

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  555 35

      

+30 210 88 97 700      

info@infosupport.gr

infosupport.gr

https://www.google.gr/maps/place/Infosupport+AEE/@37.997067,23.744029,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x9a8fb834f79bca12?sa=X&ved=0ahUKEwi2ge236a7XAhXNJFAKHXcQBjUQ_BIIbTAK
https://www.google.gr/maps/place/Infosupport+AEE/@37.997067,23.744029,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x9a8fb834f79bca12?sa=X&ved=0ahUKEwi2ge236a7XAhXNJFAKHXcQBjUQ_BIIbTAK
http://www.infosupport.gr
http://www.infosupport.gr/linkedin
http://www.infosupport.gr/facebook
https://www.google.gr/maps/place/Infosupport+AEE/@37.997067,23.744029,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x9a8fb834f79bca12?sa=X&ved=0ahUKEwi2ge236a7XAhXNJFAKHXcQBjUQ_BIIbTAK
https://www.google.gr/maps/place/Infosupport+AEE/@37.997067,23.744029,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x9a8fb834f79bca12?sa=X&ved=0ahUKEwi2ge236a7XAhXNJFAKHXcQBjUQ_BIIbTAK
http://www.infosupport.gr



