“ Ότι δεν μετριέται,
δεν βελτιώνεται”
– Peter Drucker

Η Εταιρεία
Η Seven Red Lines ιδρύθηκε το 2017 και δραστηριοποιείται στη διάθεση υπηρεσιών και λύσεων
πληροφορικής και ειδικότερα σε θέματα Διαχείρισης Δεδομένων - Data Management. Η ομάδα μας
αποτελείται από επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία, τόσο τεχνολογικά όσο και ως προς τις ιδιαιτερότητες της
Ελληνικής αγοράς.
Δίνουμε έμφαση στην ανάγκη του πελάτη και προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας ώστε να τον εξυπηρετούν
καλύτερα. Πιστεύουμε ότι καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία κάθε έργου παίζει η καλή συνεργασία με τον
πελάτη, η ταχύτητα και η ευελιξία της ομάδας και επιμένουμε στην ειλικρίνεια και τη διαφάνεια μαζί του.

Στόχος
Στοχεύουμε στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μας, βασισμένη στην εμπιστοσύνη και
την υπέρβαση των προσδοκιών τους.

Όραμα
Να δημιουργήσουμε μια υγιή επιχείρηση που θα αξιοποιεί το ταλέντο και τη δημιουργικότητα, θα σέβεται τις
πραγματικές ανάγκες των πελατών της και θα δίνει αξιόπιστες λύσεις.
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Typical BI Architecture
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Υπηρεσίες
Η γκάμα των υπηρεσιών μας καλύπτει όλο το φάσμα της διαχείρισης δεδομένων και παρέχουμε
ολοκληρωμένες λύσεις, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Συστήματα Business Intelligence

Σχεδιασμός και Υλοποίηση βασισμένα σε:
• MicroStrategy Enterprise Suite
• Microsoft (Power BI, Analysis Services & SSRS)

Data Warehouses & Databases
• Σχεδιασμός & Υλοποίηση
• Ολοκλήρωση με άλλα συστήματα
• Βελτιστοποίηση απόδοσης

Υπηρεσίες Outsourcing
• Custom εφαρμογές βασισμένες στα προϊόντα της Microsoft
• Business Analysis
• SQL Development
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Μεθοδολογία
Η έμπειρη και ευέλικτη ομάδα μας ακολουθεί την παρακάτω μεθοδολογία προκειμένου να επιτύχει,
σε συνεργασία με εσάς, το επιθυμητό αποτέλεσμα:

Κατανοεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας
Λαμβάνει υπόψη το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησής σας
Παρέχει συμβουλές για την επιλογή των καταλληλότερων προϊόντων ή υπηρεσιών
Υλοποιεί την λύση που σας εξυπηρετεί με χρήση Agile πρακτικών
Συνεργάζεται μαζί σας, διασφαλίζοντας σε κάθε στάδιο ότι η λύση καλύπτει τις προσδοκίες σας
Εκπαιδεύει το προσωπικό σας και συμμετέχει στη διαδικασία αποδοχής της λύσης
Παρέχει υποστήριξη, ώστε να ικανοποιήσει τις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές σας ανάγκες
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Εμπειρία
Τραπεζικά – Data Consolidation, MIS systems, Κανονιστικές Αναφορές, Διασύνδεση με τρίτα συστήματα,
Μετάπτωση δεδομένων
zz Λιανεμπόριο (FMCG) – Παρακολούθηση πωλήσεων, Πρόβλεψη ζήτησης
zz Εφοδιαστική Αλυσίδα – B2B Services, Sales Data Warehouse, Διαχείριση Καταλόγου
zz Ασφαλιστικά – Data Warehouse, Business Analysis
zz Κατασκευαστικές – MicroStrategy Business Intelligence
zz Ενέργεια – Data Consolidation Παραγωγή ενέργειας (ΔΕΗ)
zz Ευρωπαϊκά έργα – AAL, FP5, FP6, FP7, H2020
zz

Business Experience

Banking

Τα στελέχη της εταιρείας μας
έχουν εμπειρία σε αρκετούς
χώρους και κατείχαν υψηλές
θέσεις τόσο σε τεχνικό όσο
και διοικητικό επίπεδο.

Retail
Supply Chain
Insurance
Engineering
Power
EU Projects
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Συνεργασίες
Από το Νοέμβριο του 2017 είμαστε partner της MicroStrategy στην Ελλάδα.
Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξυπηρετούμε πωλήσεις, εγκαταστάσεις,
υλοποιήσεις και εκπαιδεύσεις.
Συμμετέχουμε στο IoT έργο IntelligentLogger (Τ1ΕΔΚ-01359 – ΕΣΠΑ Ερευνώ
Δημιουργώ Καινοτομώ), μαζί με την ThetaMetrisis AE, το AEI TT Πειραιά (τμήμα
ηλεκτρονικής) και τη Eurarco SA. Υλοποιούμε το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας
(DW/ΒΙ), καθώς και σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για εντοπισμό προβλημάτων.

Μερικοί από τους Πελάτες μας

“In God we trust, all others must bring data”
– W. Edwards Deming
Αγίου Κωνσταντίνου 40, Γραφείο Α23
15124 Μαρούσι, Αττική
Τηλ: +30 210 6100700
info@SevenRedLines.eu
www.SevenRedLines.eu

