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Η Professional Team με χαρά ανακοινϊνει τθ ςυνεργαςία τθσ με τθν Inforest ςε κζματα 
geomarketing, fleet management και τεχνολογίεσ απεικόνιςθσ και ανάλυςθσ χϊρου.  

Θμαςτε ςτο επίκεντρο δραματικϊν αλλαγϊν ςτισ αγορζσ με ανταγωνιςτζσ από άλλεσ 
κουλτοφρεσ που διαβλζπουν ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ… ενϊ οι περιςςότεροι ζλλθνεσ 
μπλζκονται όλο και περιςςότερο ςτα πλοκάμια αναχρονιςτικϊν αντιλιψεων και 
μεμψιμοιρίασ.  

Κάποιοι πεφωτιςμζνοι επιχειρθματίεσ και διοικθτικά ςτελζχθ ιδθ προχωροφν μπροςτά, 
διαγράφοντασ κραταιά ςτερεότυπα ςτθ διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςτο 
μάρκετινγκ, ςτισ πωλιςεισ και ςτθ λειτουργικι τουσ οργάνωςθ.  

Επαναςχεδιάηουν υπθρεςίεσ με ςφγχρονα πρότυπα, ςαφείσ ςτόχουσ και κετικά κίνθτρα 
διαχείριςθσ πελατϊν με ςυλλογικι ςυνείδθςθ και ςυντονιςτικι διαχείριςθ.  

Η ςφγχρονθ επιχειρθματικότθτα απαιτεί πολλζσ ικανότθτεσ και αλλαγι νοοτροπίασ.   

Πρζπει να ςυνταιριάξουμε παλιζσ, αναλλοίωτεσ και άριςτεσ πρακτικζσ με καινοτόμεσ 
τεχνολογίεσ που βελτιϊνουν τθν κατανόθςθ πολλϊν παραμζτρων που αφοροφν τθ λιψθ 
αποφάςεων, το κόςτοσ και τθ δθμιουργία αξίασ.  

Η Professional Team κατζχει μία ςθμαντικι κζςθ ωσ εταιρεία ςυμβοφλων όχι μόνο διότι οι 
ςυνεργάτεσ τθσ επιλζγονται προςεκτικά για τισ γνϊςεισ, τθν εμπειρία τουσ και τθν 
πελατειακι τουσ εςτίαςθ αλλά και λόγω τθσ αεικίνθτθσ διάκεςισ τθσ για ςυνεχι βελτίωςθ, 
παρακολουκϊντασ παράλλθλα με τθν πρόοδο των αγορϊν και τθν πρόοδο των επιςτθμϊν.  

Για το 2011 επιλζξαμε να ςυνεργαςτοφμε με τθν εταιρεία Inforest, δθμιουργϊντασ 
υπθρεςίεσ και εκπαιδευτικά προγράμματα που κα ςτθρίξουν τισ ανάγκεσ ςασ για ςωςτι 
πλθροφόρθςθ, μείωςθ του κόςτουσ και ζλεγχο.  

Οι υπθρεςίεσ και τα εκπαιδευτικά μασ προγράμματα που αφοροφν κζματα geomarketing, 
fleet management και τεχνολογίεσ απεικόνιςθσ και ανάλυςθσ χϊρου κα ςασ εφοδιάςουν με 
εργαλεία και ςτοιχεία για καλφτερεσ επιχειρθματικζσ αποφάςεισ και προγραμματιςμό.  
 
 
 

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ 



ελίδα 2 από 3 

 

1. Υποςτηρικτικζσ Υπηρεςίεσ  
 

Διαχείριςη ςτόλου οχημάτων (fleet 
management) 
 

 Χάραξθ βζλτιςτων διαδρομϊν,  
 Παρακολοφκθςθ οχθμάτων 

Εφαρμογζσ geomarketing  Αποτφπωςθ πελατολογίου  
 Χωρικι κατανομι πωλιςεων 
 Εντοπιςμόσ ανταγωνιςμοφ  
 Οριοκζτθςθ τομζων 
 

Εφαρμογζσ δορυφορικών εικόνων  
παρατήρηςησ γησ   

 Διαχρονικι καταγραφι        
αναπτυςςόμενων περιοχϊν  

 Ποςοτικι & ποιοτικι παρακολοφκθςθ 
περιβάλλοντοσ  

 Διαχείριςθ κινδφνων  
 

Συμβουλευτική   υμβουλευτικι ςτθ δόμθςθ 
εφαρμογϊν, ςτθν επιλογι 
υλικολογιςμικοφ, ςτθν κατάρτιςθ 
προδιαγραφϊν προμικειασ και 
επικαιροποίθςθσ δεδομζνων  

 
 

2. Εκπαιδευτικζσ Υπηρεςίεσ  
 

Επιμόρφωςη ςε τεχνολογίεσ γεωπληροφορικήσ   
(εμινάριο γενικοφ ενδιαφζροντοσ για ςτελζχθ 
που επικυμοφν να κατανοιςουν τθν εφαρμογι 
και τισ δυνατότθτεσ τθσ γεωπλθροφορικισ ςτθν 
επιχειρθματικότθτα)  
5 ϊρεσ 
 

 Κατάρτιςθ και ενθμζρωςθ ςε 
τεχνολογίεσ αιχμισ που αφοροφν τθν 
απόςπαςθ πλθροφοριϊν χϊρου και τθν 
αξιοποίθςι τουσ από επιχειριςεισ 

Εκπαιδευτικό ςεμινάριο GIS 
(Εκπαίδευςθ ςε ςυςτιματα GIS για ςτελζχθ με 
βαςικζσ γνϊςεισ πλθροφορικισ. 
Χϊροσ διεξαγωγισ: Εκπαιδευτικι αίκουςα 
Inforest ι οποιαδιποτε άλλθ αίκουςα αρκεί κάκε 
ςυμμετζχοντασ να ζχει Η/Τ ςτον οποίο κα 
εγκαταςτακεί το απαραίτθτο λογιςμικό) 
3 θμζρεσ Χ 5 ϊρεσ 
 

 Βαςικζσ αρχζσ ψθφιακισ χαρτογραφίασ 
 Διαχείριςθ δεδομζνων 
 Δόμθςθ & εκτζλεςθ χωρικϊν 

ερωτιςεων (π.χ. χρονικόσ 
προςδιοριςμόσ πρόςβαςθσ πελατϊν ςε 
ςθμεία πϊλθςθσ) 

 Απόδοςθ και διάχυςθ αποτελεςμάτων 
(π.χ. προετοιμαςία ψθφιακϊν ι 
αναλογικϊν χαρτϊν βάςει των χωρικϊν 
ερωτιςεων) 
 



ελίδα 3 από 3 

 

Εκπαιδευτικό ςεμινάριο τηλεπιςκόπηςησ 
(Εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ και αξιοποίθςθ 
δορυφορικϊν εικόνων για ςτελζχθ με βαςικζσ 
γνϊςεισ πλθροφορικισ και τεκμθριωμζνθ ανάγκθ 
ςε διαδικαςίεσ δθμιουργίασ ι ενθμζρωςθσ 
γεωγραφικϊν βάςεων δεδομζνων 
Χϊροσ διεξαγωγισ: Εκπαιδευτικι αίκουςα 
Inforest ι οποιαδιποτε άλλθ αίκουςα αρκεί κάκε 
ςυμμετζχοντασ να ζχει Η/Τ ςτον οποίο κα 
εγκαταςτακεί το απαραίτθτο λογιςμικό) 
3 θμζρεσ Χ 5 ϊρεσ 

 Βαςικζσ αρχζσ ψθφιακισ εικόνασ-
θλεκτρομαγνθτικισ ενζργειασ  

 Αναηιτθςθ και διακεςιμότθτα 
δεδομζνων  

 Προεπεξεργαςία και ανάλυςθ εικόνων  
 Μοντζλα επικινδυνότθτασ 
 Διαχρονικι παρακολοφκθςθ 

μεταβολϊν   
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ΣΣΗΗΛΛ::  221100  44222222775500  

EEMMAAIILL::  iinnffoo@@pprrooffeessssiioonnaalltteeaamm..ggrr  
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