Η INTRASOFT αναλαμβάνει νέο έργο για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Λουξεμβούργο, 14 Ιουλίου, 2020 - Η INTRASOFT International, η κορυφαία εταιρεία
Πληροφορικής, ανέλαβε ένα νέο μεγάλο έργο για την ΕΤΕ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), για την
παροχή ευρείας γκάμας υπηρεσιών πληροφορικής.
Για τα επόμενα 4 χρόνια η INTRASOFT, σαν μέλος της κοινοπραξίας Auxilium, αναμένεται να υποστηρίξει
όλο το τεχνολογικό φάσμα που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε επίπεδο εφαρμογών και
βάσεων δεδομένων. Για την εκπόνηση του έργου η INTRASOFT θα τοποθετήσει μια ομάδα εξειδικευμένων
στελεχών της στις εγκαταστάσεις της ΕΤΕ στο Λουξεμβούργο, με την ανάλογη υποστήριξη των συναδέλφων
τους από τα κεντρικά τμήματα της εταιρίας.
Ο κ. Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International δήλωσε: «Η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί έναν διαχρονικά σημαντικό πελάτη της INTRASOFT και η
συνέχιση αυτής της συνεργασίας έχει τεράστια σημασία για εμάς. Η διατήρηση τέτοιων μακροχρόνιων
συνεργασιών είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για να μεγιστοποιήσουμε την αξία μας σαν εταιρία, να χτίσουμε
δεσμούς εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και να τους βοηθήσουμε να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς
τους στόχους.»
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) αποτελεί το μεγαλύτερο δανειοδοτικό όργανο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αποτελεί το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στον κόσμο και έναν από τους μεγαλύτερους
χρηματοδότες για ενέργειες σχετικές με το περιβάλλον. Η ΕΤΕ βοηθά την οικονομία δημιουργώντας νέες
θέσεις εργασίας και προωθώντας την ισότητα, βελτιώνοντας έτσι τη ζωή των πολιτών της ΕΕ αλλά και των
ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες.
###
Σχετικά με την INTRASOFT International:
Η INTRASOFT International ιδρύθηκε το 1996 και είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στον τομέα των
υπηρεσιών Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις, προϊόντα
και υπηρεσίες πληροφορικής υψηλής ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργεία και Δημόσιους
Οργανισμούς σε εθνικό επίπεδο, Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα, Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, μεγάλες
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Απασχολεί περισσότερα από 2.200 στελέχη υψηλής εξειδίκευσης με
άριστες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, τα οποία εκπροσωπούν 20 διαφορετικές εθνικότητες και
κατέχουν 18 γλώσσες. Με έδρα το Λουξεμβούργο, έχει φυσική παρουσία μέσω γραφείων,
υποκαταστημάτων και θυγατρικών σε 13 χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Δανία, Ελλάδα, Ιορδανία,
Κένυα, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Νότια Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και
Αμερική), ενώ οι διεθνείς της δραστηριότητες εκτείνονται σε πάνω από 70 χώρες παγκοσμίως.
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