
Εσείς που:
 πήρατε το ρίσκο να επενδύσετε σε µια αναπτυσσόµενη τεχνολογία
 εφαρµόσατε µια δοκιµασµένη τεχνολογία µε νέο τρόπο
 δώσατε νέους στόχους σε µια υφιστάµενη τεχνολογία
 συµβάλατε στο µετασχηµατισµό του επιχειρείν
 χτίσατε αποδοτικότερες επιχειρησιακές διαδικασίες
 βάλατε τον πήχη υψηλότερα από τον ανταγωνισµό σας
 ευθυγραµµίσατε τη στρατηγική ΙΤ µε την επιχειρηµατική στρατηγική
 βρήκατε τρόπους να αναπτύξετε τη σχέση σας µε υπάρχοντες πελάτες
 διεκδικήσατε νέες αγορές / πελάτες
 εξασφαλίσατε σηµαντικές µειώσεις κόστους
  θέσατε τις βάσεις για ανάπτυξη / ανταγωνιστικότητα 

αυτή είναι η ευκαιρία να προβάλετε και να γνωστοποιήσετε  
σε όλη την αγορά  και τον επιχειρηµατικό κόσµο τη δουλειά σας. 

Συνδιοργάνωση

Για 2η χρονιά, το περιοδικό netweek της Boussias Communications και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού 
Επιχειρείν, ELTRUN, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, διοργανώνουν τα Business  

IT Excellence Awards 2013. Τα βραβεία που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις επιτυχηµένες και 
καινοτόµες πρακτικές και στρατηγικές αξιοποίησης των τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, 

καθώς και τα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Δηλώστε συµµετοχή και διεκδικήστε τη διάκριση που σας αξίζει,  
στα Βραβεία Πληροφορικής & Επικοινωνίας!

Σηµαντικές Ηµεροµηνίες:
Υποβολή συµµετοχών: Έως τις 30 Απριλίου 2013

Τελετή Απονοµής των Βραβείων: Ιούλιος 2013
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Για να υποβάλετε την συµµετοχή σας, επισκεφθείτε το 
www.businessitawards.gr

Με τη Συνεργασία Χορηγός 
Επικοινωνίας

Με την Υποστήριξη
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Τα Βραβεία:
Τα Business IT Excellence (BITE) Awards είναι τα βραβεία που αναδεικνύουν 
και επιβραβεύουν αφενός τις πρωτοβουλίες στελεχών Τεχνολογίας και 
εταιρειών / οργανισµών που επέδειξαν αριστεία και επιτυχηµένες πρακτικές 
αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών και αφετέρου 
τις στρατηγικές εταιρειών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τις καινοτόµες 
στρατηγικές και πρακτικές που χρησιµοποιούν και τη συνεισφορά τους 
στην ανάπτυξη της αγοράς. Επιπλέον, τα βραβεία αναδεικνύουν έργα 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Καθίστανται ένας αναγνωρισµένος θεσµός 
στην επιχειρηµατική αριστεία, µε τη συνεισφορά κορυφαίων προσωπικοτήτων 
του κλάδου που συµµετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης και την τελετή 
απονοµής των βραβείων. 
Τα βραβεία διοργανώνουν το περιοδικό netweek της Boussias Communica-
tions και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, ELTRUN, του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών.
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Σε ποιους απευθύνoνται:
Τα Business IT Excellence Awards απευθύνονται σε όλες τις 
επιχειρήσεις - οργανισµούς που έχουν αξιοποιήσει αποτελεσµατικά 
την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, καθώς και σε επιχειρήσεις 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών που προωθούν λύσεις στην Ελλάδα 

και Κύπρο.

Κριτική Επιτροπή:
Η επιτροπή των βραβείων αποτελείται από εκπροσώπους 
σχετικών κλαδικών φορέων, εµπειρογνώµονες του κλάδου και 
εξειδικευµένους ακαδηµαϊκούς, των οποίων τα ονόµατα σύντοµα 
θα ανακοινωθούν. Την επιστηµονική υποστήριξη των βραβείων έχει 
το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, ELTRUN, του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Α1. Εφαρµογές & Υποδοµές («Τί»)
Πρωτοβουλίες και έργα που αφορούν εφαρµογές και 
υποδοµές Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
1. ERP
2. CRM
3. Salesforce Automation
4. Desktop Virtualization
5. Human Resources Management
6. WMS and Logistics
7. Business Intelligence / Analytics
8. Ηλεκτρονική συνεργασία / Ηλεκτρονική τιµολόγηση
9. Διαδικτυακές εφαρµογές
10. Mobility & Mobile εφαρµογές
11. Energy Efficiency εφαρµογές
12. Ειδικές εφαρµογές για συγκεκριµένους κλάδους
13. Έργα Πληροφορικής Μεγάλης Κλίµακας
14. Virtualization
15. Security
16. Data center & Green IT υποδοµές
17. Private ή Hybrid Cloud Computing
18. Content Management / Portals
19.  Υποδοµές Collaboration (πχ. Unified Communications, 

Video Conference, Social Networking, κλπ)
20. Contact Center Technologies
21. Network and Communications

A2. Information Resource Management («Πώς»)
Πρακτικές και µέθοδοι υλοποίησης και διαχείρισης / 
διοίκησης των πρωτοβουλιών.
22. Ενοποίηση συστηµάτων / Systems Integration
23. Database Management
24. Consolidation
25. Outsourcing / Managed Services
26. Software as a Service
27. Εκπαίδευση προσωπικού Training / e-Learning
28. Project Management
29. Governance, Risk & Compliance

Α3. Εναρµόνιση µε Επιχειρηµατική Στρατηγική («Γιατί»)
Έργα και πρωτοβουλίες Πληροφορικής που έχουν αµφίδροµη 
σχέση µε την επιχειρηµατική στρατηγική: την υποστηρίζουν 
αλλά και επιδρούν ουσιαστικά στη σχεδίαση της.
30. IT Service Management
31. Re-engineering
32. Business continuity
33. Business Process Management / Business Process 
Outsourcing
34. Business Improvement
35. Ευθυγράµµιση µε Επιχειρηµατική Στρατηγική 
36. Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα 

Κατηγορίες Βραβείων:
Τα βραβεία χωρίζονται σε τρεις πυλώνες και στην κάθε µια από αυτές υπάρχουν διαφορετικές 
κατηγορίες βραβείων, που µπορείτε να δηλώσετε την υποψηφιότητά σας. Πιο αναλυτικά:

Α. Πυλώνας: Βραβεία σε Επιχειρήσεις για τη Βέλτιστη Χρήση/Αξιοποίηση της Πληροφορικής
Ο Πυλώνας Α αφορά επιχειρήσεις και οργανισµούς που έχουν υλοποιήσει έργα ή έχουν λάβει πρωτοβουλίες στους 
τοµείς των εφαρµογών, υποδοµών, υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και πρακτικές διαχείρισης 
/ διοίκησης που υποστηρίζουν την επιχειρηµατική στρατηγική. Σε αυτή την ενότητα βραβεύονται και κοινές 
συµµετοχές από προµηθευτές – πελάτες.
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Κόστος συµµετοχής: 
Το κόστος συµµετοχής, ορίζεται στα 300€ συν Φ.Π.Α. και περιλαµβάνει 2 δωρεάν προσκλήσεις ανά 
εταιρεία για την τελετή απονοµής των βραβείων, η οποία θα διεξαχθεί τον Ιούλιο 2013.
Σηµ.: Η κάθε εταιρεία που θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό, δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεις, 
ανεξαρτήτως τον αριθµό των συµµετοχών της.

1. Καινοτοµία & Έρευνα
2. Δραστηριοποίηση στο Εξωτερικό
3. Ανάπτυξη / Επενδυτική Δραστηριότητα 
4. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – CSR
5. Διαχείριση/ Aνάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού
6. Project Management & Διασφάλιση Ποιότητας 
7. Πρωτοεµφανιζόµενη Εταιρεία
8. Χρηµατοδότηση / Funding: 

9. Στρατηγική Marketing / Channel Strategy
10. Τεχνική Yποστήριξη (Technical Support)
11. Εισαγωγή νέου προϊόντος / υπηρεσίας
12. Έναρξη εξαγωγών 
13. Αύξηση πωλήσεων
14. Επιτυχηµένες συνεργασίες
15. ICT λύσεις σε επαγγελµατίες 
16. Εξειδίκευση σε Επιχειρηµατικούς Κλάδους

Β. Πυλώνας: Βραβεία σε Εταιρείες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ο Πυλώνας Β αφορά εταιρείες Πληροφορικής και Επικοινωνιών σχετικά µε τη στρατηγική που ακολουθούν και 
εφαρµόζουν, τις πρακτικές που χρησιµοποιούν και τις καινοτοµίες που υλοποιούν. Δεν αξιολογείται το προϊόν ή η 
υπηρεσία, αλλά η επιτυχία τόσο στην εφαρµογή της επιχειρηµατικής στρατηγικής όσο και συγκεκριµένων τοµέων 
δραστηριότητας που εξετάζονται. 

1. Εξωστρεφή Πληροφοριακά Συστήµατα 
2. Διαλειτουργικότητα 
3. Εσωτερικά Πληροφοριακά Συστήµατα & Συστήµατα 
Επικοινωνιών 
4. Ηλεκτρονική Δηµοκρατία / Ανοιχτή Διακυβέρνηση

5. Ανασχεδιασµός Διαδικασιών 
6. Εκπαίδευση 
7. Πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
8. Προώθηση της Πληροφορικής στον Ιδιωτικό Τοµέα
9. Διοικητική Μεταρρύθµιση

Γ. Πυλώνας: Βραβεία Έργων & Πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι η χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων στην Ελληνική Δηµόσια Διοίκηση σε 
συνδυασµό µε οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, µε σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης 
των πολιτών, την καλυτέρευση των λειτουργιών των δηµόσιων οργανισµών, την ενδυνάµωση της δηµοκρατίας και 
την υποστήριξη των δηµόσιων πολιτικών. Σε αυτή την ενότητα βραβεύονται και κοινές συµµετοχές που αποτελούνται 
από προµηθευτές – δηµόσιους οργανισµούς.

Πληροφορίες: Χαρά Κατσαρού, Τ 210 661 6777 εσωτ. 153, e-mail: xkatsarou@boussias.com

Δείτε αναλυτικά όλες τις κατηγορίες των βραβείων, 
τους όρους συµµετοχής και δηλώστε την υποψηφιότητά σας στο www.businessitawards.gr

Οι συµµετοχές δεν 
περιορίζονται σε µια.  
Δηλώστε πολλαπλές 
υποψηφιότητες για όλες τις 
πρωτοβουλίες που έχετε 
λάβει και πιστεύετε ότι 
αξίζει να διακριθούν και 
προβάλλετε τις διακρίσεις 
στις διαφορετικές 

κατηγορίες βράβευσης!


