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Εφαρμογές – Υποδομές – Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένες Λύσεις Τεχνολογίας Πληροφορικής και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου από καταξιωμένους προμηθευτές και συμβούλους.



Η e-InformationTechnology είναι μια δυναμική και αναπτυσσομένη εταιρεία, η
οποία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στην Τεχνολογία Πληροφορικής. Η
πολυετής εμπειρία μας στο κλάδο της πληροφορικής αποτελεί εγγύηση ποιότητας
των προσφερόμενων λύσεων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών μας.
Ερευνούμε και επενδύουμε σε σύγχρονα προϊόντα και λύσεις. Διαθέτουμε στελέχη
και συνεργάτες, με επαγγελματική κατάρτιση, γνώσεις, εμπειρία, ικανότητες,
αφοσίωση και ήθος. Συνεργαζόμαστε με μεγάλους και αξιόπιστους προμηθευτές.
Θέλουμε ευχαριστημένους πελάτες με μακροχρόνια συνεργασία. Στο σύγχρονο
και ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε, στόχος μας είναι να
προσφέρουμε:

 Λύσεις υψηλού επιπέδου για όλες τις ανάγκες της επιχείρησής σας

 Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αναγκών της επιχείρησής σας

 Οικονομία κλίμακας από εναλλακτικούς προμηθευτές

 Υποστήριξη στην ανάπτυξη και επέκταση της επιχείρησής σας



Οι παρεχόμενες λύσεις στηρίζονται σε τεχνολογία αιχμής, λειτουργούν στις
περισσότερες πλατφόρμες (Windows, OS, Android, Web, κλπ) και μπορούν να
καλύψουν όλο το φάσμα των αναγκών μιας σύγχρονης επιχείρησης:

 Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)

 Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM)

 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων & Μισθοδοσίας (HRM & Payroll)

 Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPM)

 Κάθετες Λύσεις

 Επιχειρηματική Ευφυΐα (BI)

 Κατασκευή e-Shops, Ιστοσελίδων, Portals

 Υπηρεσίες Internet Marketing

 Cloud Computing

 Λύσεις Υποδομών

 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security)



 Διαχείριση Έργου

 Καταγραφή Απαιτήσεων Χρηστών

 Ανάλυση Απαιτήσεων

 Σχεδιασμός

 Εγκατάσταση

 Ανάπτυξη

 Παραμετροποίηση

 Εκπαίδευση

 Τελικές Ρυθμίσεις

 Βελτιστοποίηση Απόδοσης

 Συντήρηση

 Τεχνική Υποστήριξη

Η φιλοσοφία μας στις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι η Κατανόηση της

ανάγκης, η Διερεύνηση των πιθανών λύσεων, οι Κινήσεις στρατηγικής και

καθοδήγησης και η Επιλογή της καλύτερης λύσης για το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων λύσεων, προσφέρεται

ολοκληρωμένη υποστήριξη των υπηρεσιών μας:
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Η ομάδα μας είναι στην διάθεσή σας
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