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δελτίο τύπου  

Τετάρτη 24 Απριλίου 2018 

H ATC βραβεύεται ως "Partner of the Year" για τις λύσεις Oracle HCM Cloud 

Η Oracle βράβευσε την Athens Technology Center (ATC), εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων HCM στην Ελλάδα 

και την Κύπρο, ως Partner of the Year για τις λύσεις Oracle HCM Cloud κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Oracle Partner 

Day για την περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Βουκουρέστι. Η ATC είναι μέλος επιπέδου Gold 

του Oracle PartnerNetwork (OPN). Η ATC έλαβε το βραβείο Partner of the Year για τις λύσεις Oracle HCM Cloud χάρη 

στις άριστες επιδόσεις της σε μια σειρά από επιτυχημένες υλοποιήσεις Oracle Cloud Talent Acquisition σε κλάδους στους 

οποίους το HR έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως οι τράπεζες, οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι ΜΚΟ, κ.ά. Αυτό το βραβείο 

έρχεται ως αναγνώριση του καινοτόμου πνεύματος της ATC και της δέσμευσής της στην εξυπηρέτηση των πελατών της 

Oracle μέσα από την παροχή λύσεων και υπηρεσιών Oracle για επίλυση κρίσιμων επιχειρηματικών προκλήσεων. 

Το βραβείο Partner of the Year της Oracle ενθαρρύνει την καινοτομία από τα μέλη του OPN που χρησιμοποιούν 

προϊόντα και τεχνολογίες της Oracle για τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες. Το βραβείο αντικατοπτρίζει την επιτυχία 

της ATC όσον αφορά στην υιοθέτηση της προσέγγισης του OPN, που αποσκοπεί στο να μπορέσουν οι συνεργάτες να 

αναγνωριστούν από την αγορά, ακολουθώντας μια επίσημη διαδικασία εξειδίκευσης σε βασικούς τομείς λύσεων της 

Oracle. 

Η κα Μαρία Ματθαίου, Integrated & HCM Solutions Director, ATC, δήλωσε: «Η Oracle και η ATC παρέχουν ένα πανίσχυρο 

συνδυασμό τεχνολογιών διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου με επαγγελματικές υπηρεσίες. Προσφέροντας ένα "μίγμα" που 

περιλαμβάνει λύσεις Oracle HCM Cloud, καθώς και υπηρεσίες υλοποίησης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες, η ATC 

είναι σε θέση να παράσχει μια πιο στιβαρή λύση στους πελάτες τους.»  

Ο Jacek Piotrowski, Partner Digital transformation Leader A&C ERP, Oracle CEE & CIS, δήλωσε: «Η ATC έχει επιδείξει 

εξαιρετικά υψηλό επίπεδο καινοτομίας στην παροχή δοκιμασμένων λύσεων που βασίζονται σε τεχνολογίες της Oracle και που 

αντιμετωπίζουν τις πιο κρίσιμες επιχειρηματικές προκλήσεις των κοινών πελατών μας. Συγχαίρουμε την ATC για την κατάκτηση 

της σημαντικής διάκρισης "Partner of the Year" για τις λύσεις Oracle HCM Cloud. Το βραβείο αποτελεί αναγνώριση της σημασίας 

που έχει για τους πελάτες η παροχή λύσεων και υπηρεσιών που φέρνουν πραγματική επιχειρηματική αξία.» 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η εκτενής εμπειρία της ATC σε τομείς όπως το web, οι φορητές συσκευές, το cloud και οι βάσεις δεδομένων, αποτελεί εγγύηση για 

εξατομικευμένες υπηρεσίες που προσαρμόζονται ιδανικά στην τεχνολογική στρατηγική των πελατών της. Σε συνεργασία με κορυφαίες 

εταιρείες του κλάδου όπως η Oracle, παρέχει λύσεις και υπηρεσίες σε περιβάλλον on premises και στο cloud στους τομείς της 

εκμάθησης, των προσλήψεων, της διαχείρισης πιστοποιήσεων, της διαχείρισης ταλέντου, της εικονικής εκπαίδευσης και συνεργασίας, 

καθώς και επαγγελματικές υπηρεσίες όπως ανάπτυξη εξατομικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ενοποίησή τους με πλατφόρμες 

τρίτων, όπως HRMS, LMS και Virtual Classroom, περιβάλλοντα Intranet, πύλες Web και πολλά ακόμα. 

Σχετικά με το Oracle PartnerNetwork  - Το Oracle PartnerNetwork (OPN) είναι το πρόγραμμα συνεργατών της Oracle που παρέχει στους συνεργάτες ένα 

διαφοροποιημένο πλεονέκτημα για την ανάπτυξη, πώληση και υλοποίηση λύσεων της Oracle. Το OPN προσφέρει πόρους για την εκπαίδευση και 

υποστήριξη σε εξειδικευμένα προϊόντα και λύσεις της Oracle και έχει εξελιχθεί σε αντιστοιχία με το αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Oracle, τη 

διαρκώς μεγεθυνόμενη βάση των συνεργατών της και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Βασικό στοιχείο των πρόσφατων βελτιώσεων στο OPN είναι η 

δυνατότητα των συνεργατών να αναγνωριστούν και να ανταμειφθούν για την επένδυσή τους στο Oracle Cloud. Οι συνεργάτες που δραστηριοποιούνται 

με την Oracle θα μπορούν να διαφοροποιήσουν την εξειδίκευση και την εμπειρία τους στο Oracle Cloud με τους πελάτες, μέσα από το πρόγραμμα OPN 

Cloud – ένα καινοτόμο πρόγραμμα που συμπληρώνει τα υφιστάμενα επίπεδα του προγράμματος OPN με επίπεδα αναγνώρισης και προοδευτικά 

πλεονεκτήματα για τους συνεργάτες που εργάζονται με το Oracle Cloud. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 

http://www.oracle.com/partners .    

 

Trademarks - Οι επωνυμίες Oracle και Java είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Oracle και/ή των θυγατρικών της. 
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