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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 29/5/2014

«Επίσκεψη Μελέτης στην εταιρεία DYNACOMP ΑΕΒΕ»
Χθες, Τετάρτη 28/5/2014 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη επίσκεψη μελέτης (Visit study) των
ωφελουμένων του Έργου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας DYNACOMP ΑΕΒΕ.
Η μεγαλύτερη εταιρία παροχής συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών στον τομέα της
Πληροφορικής της Δυτικής Ελλάδας υποδέχτηκε τους ωφελούμενους και τα στελέχη της
Σύμπραξης στις εγκαταστάσεις της, με τον Υπεύθυνο Πωλήσεων κ. Χρήστο Γιαννιώτη να
ξεναγεί την ομάδα στους χώρους εργασίας και να εξηγεί τα επιμέρους τμήματα λειτουργίας.
Η DYNACOMP AEBE είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών ειδικευμένη στη μελέτη, σχεδίαση και
ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων καθώς και στις υπηρεσίες παροχής
ολοκληρωμένων λύσεων υψηλής τεχνολογίας σε θέματα μηχανογράφησης, τηλεπικοινωνιακών
υποδομών, έξυπνης ενεργειακής διαχείρισης, κ.α. Στον τομέα των εφαρμογών η DYNACOMP
αντιπροσωπεύει, προωθεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει οικογένειες προγραμμάτων γνωστών
ομίλων, όπως η Singularlogic. Αποτελεί Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Πώλησης και Υποστήριξης
εφαρμογών στη Νοτιοδυτική Ελλάδα, διαθέτοντας επτά certifications, ενώ είναι και ο μόνος
Singular ERP Partner στην περιοχή. Στον τομέα του εξοπλισμού πληροφορικής η DYNACOMP
δραστηριοποιείται στη πώληση αλλά και συναρμολόγηση υπολογιστικών συστημάτων (πάνω
από 15.000 εγκαταστάσεις όλων των τύπων υπολογιστών). Είναι αντιπρόσωπος των
υπολογιστικών συστημάτων και περιφερειακών της ΙΒΜ, της Hewlett-Packard και της DELL.
Παρέχει, επίσης, service υπολογιστικών συστημάτων και εγκαταστάσεων Η/Υ και
περιφερειακών.
Η εκπαιδευτική ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας αποτέλεσε μία πολύ σημαντική
εμπειρία για τους συμμετέχοντες στο έργο.
Ευχαριστούμε θερμά την διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας DYNACOMP
AEBE για την άψογη φιλοξενία και την ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της.
Την επίσκεψη μελέτης διοργάνωσε το Επιμελητήριο Αχαΐας ως εταίρος της Σύμπραξης
«Προώθηση & Διεθνοποίηση των Τοπικών Προϊόντων» και εντάσσεται στις ενέργειες
δικτύωσης της Πράξης «Δράσεις κατάρτισης και στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην
προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων της Αχαΐας».
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία.
Θεόδωρος Τσούμπελης
Πρόεδρος Δ.Σ.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Γραφείο Ενημέρωσης
της Αναπτυξιακής Σύμπραξης στο Επιμελητήριο Αχαΐας (Μιχαλακοπούλου 58, Πάτρα), κος
Κώστας Γιωτόπουλος, τηλ. 2610-277779 και στην DATA RC, κα Σοφία Καϊάφα, τηλ. 2610622027.
Η Πράξη «Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας
των τοπικών επιχειρήσεων της Αχαΐας» υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση
προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της Α.Σ. «Προώθηση & Διεθνοποίηση των Τοπικών Προϊόντων»
T: 2610277779 & 2610622027 ┃e-a.gr/ sympraxi ┃
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