IMC Technologies- Success Story
Νέοι, δυναμικοί, με τεχνολογική αριστεία και έμφαση στην
καινοτομία

Αθήνα, 11 Απριλίου 2007

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η πρώτη συνάντηση-παρουσίαση που πραγματοποίησε η
εταιρία IMC Technologies στις 30 Μαρτίου 2007 στο ξενοδοχείο Κάραβελ. Στη
συνάντηση παρουσιάστηκε η πορεία και εξέλιξη της εταιρίας από την ίδρυση της
μέχρι σήμερα, o απολογισμός του 2006 και οι επιχειρηματικοί και τεχνολογικοί στόχοι
της εταιρίας για το 2007.
Η εταιρία ιδρύθηκε το 2004 από υποψήφιους διδάκτορες του ΕΜΠ, τους κ.κ.
Γεωργολιό, Καφεντζή και Παπαβασιλείου, με στόχο την επιχειρηματική αξιοποίηση
της έρευνας που διεξήγαγαν στα θέματα της διαχείρισης γνώσης και διαδικασιών.
Όπως τόνισε στην παρουσίασή του ο πρόεδρος της εταιρίας Δρ Πάνος
Γεωργολιός, η εταιρία εισήγαγε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, σε εμπορικό
επίπεδο, όρους όπως σημασιολογικός ιστός, αναζήτηση και ανάκτηση βασισμένη σε
οντολογίες και αντίστοιχες εφαρμογές για τις οποίες δεν υπήρχε κάποια σοβαρή και
ουσιαστική εμπορική εκπροσώπηση.
Η IMC Technologies είναι πρωτοπόρος εταιρία παροχής συστημάτων
Διαχείρισης Γνώσης και Περιεχομένου και συστημάτων Ηλεκτρονικής
Συμμετοχής. Οι καινοτόμες λύσεις που παρέχει η IMC Technologies βασίζονται σε
ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων λογισμικού από εξειδικευμένες εταιρίες του εξωτερικού
αλλά και προϊόντων έρευνας και ανάπτυξης της ίδιας της IMC Technologies. Η
τεχνογνωσία των ανθρώπων της IMC Technologies εξασφαλίζει την μοναδικότητα
των συστημάτων που παρέχει, τα οποία και αποτελούν προηγμένες μεθόδους
ανάκτησης και οργάνωσης της πληροφορίας.
Οι πελάτες της εταιρίας χρησιμοποιούν τα συστήματα της IMC Technologies για την
ανάπτυξη εσωτερικών εταιρικών πυλών (Intranet), διαδικτυακών πυλών
υποστήριξης πελατών (Extranet και Internet), ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών,
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συστημάτων
τεκμηρίωσης,
συστημάτων
διαχείρισης
πολιτιστικών
συλλογών, συστημάτων διαχείρισης καταλόγων προϊόντων κ.α.

Η εταιρία, με εκτεταμένη δράση σε κέντρο, περιφέρεια και Ευρώπη και αξιοποιώντας
την πολύ καλή γνώση των ελληνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πλαισίων για
την υλοποίηση έργων πληροφορικής από διάφορους οργανισμούς και φορείς,
αναπτύχθηκε με γρήγορους ρυθμούς. Έτσι, σε λιγότερο από τρία χρόνια και χωρίς
καμία άλλη χρηματοδότηση, η εταιρία πέτυχε να δημιουργήσει έναν κύκλο
εργασιών 1 εκατομμυρίου ευρώ, με κέρδη που ξεπερνούν τις 100.000
ευρώ, σε ένα πρωτόγνωρο αντικείμενο για την ελληνική αγορά πληροφορικής.
Συνεχίζει τη δράση της με υψηλό κατακυρωμένο και συμβασιοποιημένο ανεκτέλεστο
που διαθέτει για τα χρόνια 2007-2008.
Με κύριο μοχλό άντλησης εσόδων τις υπηρεσίες διαχείρισης γνώσης και
περιεχομένου, η εταιρία σήμερα υλοποιεί πάνω από 30 έργα σε όλη την
Ελλάδα. Διαθέτοντας ισχυρή περιφερειακή παρουσία με έδρα τη Μυτιλήνη και τη
Θεσσαλονίκη, έχει κατακτήσει σημαντικό όνομα στις αγορές του Πολιτισμού και της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δραστηριοποιείται στα Βαλκάνια, ενώ από το τέλος του
2006 επεκτάθηκε και στην αμερικάνικη αγορά με έδρα τη Νέα Υόρκη. Στην
παρουσίασή του, ο κ. Γεωργολιός στάθηκε ιδιαίτερα στον οργανωτικό
μετασχηματισμό που υλοποιεί η επιχείρηση, από μία εταιρία spin-off διαχείρισης
γνώσης, σε μία διοικητική πλατφόρμα ανάπτυξης καινοτόμων έργων, δράσεων και
προϊόντων με οριζόντιες διαδικασίες και καθετοποιημένες επιχειρηματικές μονάδες.
Ιδιαίτερα τόνισε ότι η εταιρία βασίστηκε για την επιτυχία της σε ένα ρητό αξιακό
σύστημα, επίκεντρο του οποίου είναι ο άνθρωπος και η ομότιμη συνεργασία και όχι
το κέρδος. Ο κ. Γεωργολιός έκλεισε τονίζοντας ότι η εταιρία διαθέτει
αποκρυσταλλωμένη άποψη για την Κοινωνία Της Πληροφορίας σε εθνικό,
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, ενώ τόνισε πως η περιφερειακή παρουσία της
εταιρίας και η έμφαση που δίνει στην καινοτομία, δημιουργούν γόνιμες προϋποθέσεις
και καλή τοποθέτηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 που προωθεί η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Ο κ. Κωνσταντίνος Καφεντζής, συν-ιδρυτής και υπεύθυνος για την τεχνολογική
στρατηγική της IMC Technologies, παρουσίασε την τεχνολογική προσέγγιση της
εταιρίας, δίνοντας έμφαση στο εύρος των τεχνολογικών δυνατοτήτων που παρέχει
για τη διαχείριση πληροφορίας και γνώσης σε οργανισμούς. Οι κυριότερες
δυνατότητες που παρουσιάστηκαν με πρακτικά παραδείγματα είναι η ευφυής
αναζήτηση και ανάκτηση πληροφορίας, η πλοήγηση με χρήση πολλαπλών
ταξινομιών, η ολοκλήρωση πηγών δομημένης και αδόμητης πληροφορίας,
η οπτικοποίηση της γνώσης, η διαχείριση μετα-δεδομένων και η
επεξεργασία φυσικού λόγου. Ο κ. Καφεντζής τόνισε το γεγονός ότι οι οργανισμοί
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σήμερα έχουν σημαντικό κόστος και χάνουν πολλές ευκαιρίες για δημιουργία αξίας,
επειδή δεν έχουν τις λύσεις να διαχειριστούν την αδόμητη πληροφορία που βρίσκεται
σε email, έγγραφα, ιστοσελίδες κτλ. με αποτελεσματικό τρόπο. Οι τεχνολογικές
δυνατότητες που παρέχει η IMC Technologies έρχονται να αντιμετωπίσουν αυτό το
πρόβλημα.
Κλείνοντας την εισήγησή του, ο κ. Καφεντζής επεσήμανε ότι η εταιρία δίνει έμφαση
στην προσαρμογή των μεθόδων που χρησιμοποιεί στις πραγματικές και
συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών της. Τέλος, υπενθυμίζοντας την ιδιαίτερη
σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας,
παρουσίασε αναλυτικά τις εξαιρετικές δυνατότητες και το ακαδημαϊκό υπόβαθρο των
ανθρώπων της εταιρίας.
Στη συνέχεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν οι τομείς στους οποίους η εταιρία έχει
σημαντική παρουσία, όπως η ηλεκτρονική δημοκρατία, η ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες και ο ψηφιακός πολιτισμός, καθώς
και εφαρμογές που υλοποιεί η εταιρία σε μεγάλους οργανισμούς - κλειδιά.
Παράλληλα, παρουσιάστηκαν από τους κ.κ. Μπασέα, Παππά και Τζωρτζακάκη τρεις
από τις σημαντικότερες μελέτες εφαρμογής που πραγματοποιούνται από την IMC
Technologies.
Η ημερίδα έκλεισε με παρουσίαση της περιφερειακής παρουσίας της IMC
Technologies και συγκεκριμένα της θυγατρικής IMC Αιγαίου Α.Ε. που
δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των νήσων του Αιγαίου, της Κρήτης και
της Τουρκίας, από τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Αλέξη Τζωρτζακάκη, καθώς και του
γραφείου της IMC Technologies στη Θεσσαλονίκη, το οποίο διαχειρίζεται την περιοχή
της Β. Ελλάδας και των Βαλκανίων, από το διευθυντή του γραφείου κ. Αναστάσιο
Μάνο.

Σχετικά με την IMC Technologies
Η εταιρία παρέχει ένα πλέγμα υπηρεσιών με στόχο την παροχή εξειδικευμένων
λύσεων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη. Οι πελάτες της IMC
Technologies αξιοποιούν τις ευκαιρίες που παρέχει η τεχνολογία διαχείρισης γνώσης
για να μειώσουν τα κόστη τους, να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους, να
δημιουργήσουν νέα αξία και σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι υπηρεσίες της
IMC Technologies περιλαμβάνουν την ενημέρωση και εκπαίδευση των πελατών, τη
δημιουργία και το σχεδιασμό προσαρμοσμένων σε κάθε πελάτη λύσεων, την
προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση του κατάλληλου
λογισμικού και την ολοκλήρωση του με τα υπάρχοντα συστήματα και τέλος,
συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από τις νέες
τεχνολογίες της διαχείρισης γνώσης.
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H IMC Technologies παρέχει λύσεις για την αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης
και της πληροφορίας σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και μεγάλους οργανισμούς.
Ανάμεσα στους μεγάλους πελάτες- συνεργάτες της εταιρίας συγκαταλέγονται ο
ΟΕΔΒ, η Erickson, ο σκηνοθέτης Θ. Αγγελόπουλος, υπουργεία, οργανισμοί και
πολυεθνικές εταιρίες.

Η IMC Technologies διαθέτει στρατηγική συνεργασία με τον κορυφαίο οίκο
λογισμικού, την εταιρία empolis GmbH, μια από τις πλέον σημαντικές εταιρίες στο
χώρο διαχείρισης γνώσης παγκοσμίως. Το λογισμικό αυτό παρέχει δυνατότητες
πρωτόγνωρες για τα ελληνικά δεδομένα καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχο προϊόν στην
εγχώρια αγορά, η υλοποίηση του δε, απαιτεί ειδική τεχνογνωσία την οποία
πιστοποιημένα διαθέτουν τα έμπειρα στελέχη της IMC Technologies.
Επίσης, η IMC Technologies συνεργάζεται με τους σημαντικότερους προμηθευτές
λογισμικού στην Ελλάδα, όπως η SUN Microsystems και η Oracle.
H στρατηγική επιλογή της IMC Technologies σε προϊόντα ανοικτού λογισμικού για
μικρές-μεσαίες λύσεις την έχει οδηγήσει σε συνεργασία με το alfresco, ένα προϊόν
διαχείρισης περιεχομένου ανοικτού κώδικα, επαναστατικό στο χώρο των
επιχειρήσεων χάρη στη λειτουργικότητα του και το χαμηλό κόστος κτήσης του.
Επιπρόσθετα, η IMC Technologies παρέχει και δημιουργεί λύσεις βασισμένες στο
jBoss και στις κοινότητες ανοικτού κώδικα java.

360A

Contact Info
Maria Petrou
Kifissias Av. & 2 Marathonos St., 15233 Chalandri
T: 210 6927378, F: 210 6926813
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