
H Atcom ΑΕ συμμετέχει στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση πληροφορικής 
 
H Atcom ΑΕ μέλος του Ομίλου Εταιρειών της ΝΤΙΟΝΙΚ συμμετέχει στη μεγαλύτερη διεθνή 
έκθεση πληροφορικής CeBIT 2004 
 
Μετά από 6 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην ελληνική αγορά πληροφορικής η Atcom, 
μέλος του ομίλου εταιρειών της ΝΤΙΟΝΙΚ AΕ, είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την πρόκληση 
και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά. Με 
την εμπειρία της πρωτοπόρου στο ελληνικό Internet software και την υψηλή τεχνογνωσία των 
στελεχών, η Atcom ανοίγει μία καινούργια σελίδα στην ιστορία της συμμετέχοντας στη CeBIT 
2004. 
 
Από 18 έως 24 Μαρτίου, η CeBIT 2004, θα πραγματοποιηθεί στο Ανόβερο της Γερμανίας. 
Εδώ και πολλά χρόνια η CeBIT θεωρείται η μεγαλύτερη παγκοσμίως έκθεση πληροφορικής 
και υπολογιστικών συστημάτων και συσκευών. Στα πλαίσια της έκθεσης, η Αtcom θα 
παρουσιάσει για πρώτη φορά τις νέες υπηρεσίες της και προϊόντα όπως: 

�  ΝΕΤvolution, πλατφόρμα αυτόματης κατασκευής και διαχείρισης προηγμένων web sites η 
οποία αποτελεί επίσης τεχνολογία αιχμής στις επαγγελματικές λύσεις για την κατασκευή και 
διαχείριση πολυγλωσσικού ηλεκτρονικού περιεχομένου, στο Internet.  
�  Mobile applications, εφαρμογές για κινητά μέσα που κατασκευάζει η εταιρεία τόσο στην 
Ελλάδα όσο και διεθνώς. Από ψυχαγωγικές εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα έως σύνθετες 
επαγγελματικές εφαρμογές για κάθε κινητή συσκευή.  
�  GO GLOBAL NOW!, επιχειρησιακή πλατφόρμα υπηρεσιών μετάφρασης και προσαρμογής 
στο διεθνές περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής μέσα από ειδικές 
πλατφόρμες διαχείρισης πολυγλωσσικού ψηφιακού περιεχομένου. Αποτελεί τη μοναδική 
ολοκληρωμένη ελληνική λύση καθώς και μία από τις ελάχιστες διεθνώς. Η πλατφόρμα GO 
GLOBAL NOW! ενσωματώνει την εμπειρία της Atcom στη δημιουργία και υποστήριξη 
εφαρμογών διαχείρισης πολυγλωσσικού περιεχομένου και την τεχνογνωσία της Archetypon 
AE στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μετάφρασης και τοπικής προσαρμογής στις 
περισσότερες γλώσσες του κόσμου. Είναι το εργαλείο κάθε σύγχρονου οργανισμού που 
επιθυμεί να διευρύνει τη διεθνή του παρουσία.  
�  Web Based Applications, ολοκληρωμένες εφαρμογές e-commerce και e-learning, καθώς 
και ειδικές εφαρμογές Internet (on line web games) ή ολοκληρωμένες εφαρμογές διαχείρισης 
περιεχομένου (Web Content Management Applications), σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις 
της κάθε εταιρείας και οργανισμού. Οι λύσεις που προσφέρει η Atcom χαρακτηρίζονται από 
την εξαιρετική ποιότητα και την προηγμένη τεχνογνωσία που ενσωματώνουν και οφείλεται 
στην ισχυρή ομάδα αναλυτών και προγραμματιστών που διαθέτει η εταιρεία. Σε μία εποχή 
που το κόστος έχει αναχθεί στο πλέον σημαντικό παράγοντα σε οποιαδήποτε ιδιωτική ή 
δημόσια επένδυση πληροφορικής διεθνώς, η Atcom προτείνει τις οικονομικότερες 
επαγγελματικές λύσεις λογισμικού με δεδομένη πάντα την υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Είναι 
απλά στη φιλοσοφία της εταιρείας να επενδύει στην ποιότητα των προϊόντων της. 
 
 
H παρουσία της Atcom στη CeBIT 2004, κρίνεται ήδη επιτυχημένη αφού το διεθνές 
ενδιαφέρον για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας είναι εξαιρετικά μεγάλο. Στην 
Αίθουσα 3, περίπτερο Ε47 της έκθεσης μπορεί κανείς να διαπιστώσει, πως η Atcom 
δημιουργεί προηγμένες εφαρμογές πληροφορικής και Internet προάγοντας το e-επιχειρείν. 


