Προφίλ Εταιρίας
Η Melon Web, με έτος ίδρυσης το 1999, ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την
υλοποίηση λύσεων στους εξής τομείς:

Διαχείριση & Επεξεργασία Εγγράφων
Η Melon Web προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την επεξεργασία χάρτινων εγγράφων
και φορμών (τυπωμένων ή χειρόγραφων). Υποστηρίζει όλες τις εργασίες σάρωσης,
αναγνώρισης και επεξεργασίας εγγράφων, όπως ερωτηματολόγια, φόρμες, λογαριασμούς,
εισερχόμενα τιμολόγια και παραστατικά, επιταγές, συναλλαγματικές, συνταγές κ.α.,
μετατρέποντας έτσι τις επιχειρηματικές σας πληροφορίες σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Διαχείριση Web Περιεχομένου
Η Melon Web προσφέρει λύσεις που παρέχουν σε οργανισμούς και επιχειρήσεις τη
δυνατότητα δυναμικής προσωποποίησης και στόχευσης του περιεχομένου σε
συγκεκριμένες ομάδες αποδεκτών μέσω διαφόρων καναλιών, όπως το internet, τα κινητά
τηλέφωνα, τα PDAs, την ψηφιακή τηλεόραση, κλπ. Η διαχείριση πολλαπλών δικτυακών
τόπων και η λεπτομερής ανάλυση της συμπεριφοράς των επισκεπτών καθιστούν τις λύσεις
της Melon Web κορυφαίες στον τομέα τους.

Πρόσβαση στην Πληροφορία / Λύσεις Γνώσης
Οι λύσεις διαχείρισης πληροφορίας και γνώσης της Melon Web, ενοποιούν όλους τους
τύπους περιεχομένου, τοπικό και απομακρυσμένο, επιτρέποντας την εύκολη αναζήτηση
και ταχεία ανάκτηση στο κατάλληλο νοηματικό πλαίσιο, συμπεριλαμβάνοντας έγγραφα,
e-mails, ιστοσελίδες, εγγραφές βάσεων δεδομένων, αρχεία ήχου, εικόνες ή video.

Διαχείριση Διαδικασιών

Η Melon Web προσφέρει outsourcing υπηρεσίες επεξεργασίας εγγράφων, που περιλαμβάνουν τη σάρωση εγγράφων,
την αναγνώριση και καταχώρηση δεδομένων, την ταξινόμηση περιεχομένου και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση. Οι
υπηρεσίες παρέχονται στους χώρους είτε της Melon Web, είτε του πελάτη. Η Melon Web εξυπηρετεί χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, φαρμακευτικές εταιρίες, οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, παρέχοντας υπηρεσίες
συμβουλευτικής και εκπαίδευσης για όλα τα αντικείμενα στα οποία ειδικεύεται. Για περισσότερα, μπορείτε να
επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλέφωνα ή να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της Melon Web.
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Οι λύσεις διαχείρισης διαδικασιών της Melon Web ενοποιούν την πληροφορία και
ευθυγραμμίζουν ανθρώπους και εργασίες, για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων.
Αποφεύγονται τα λάθη, αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες, διασφαλίζεται η διακυβέρνηση
και η συμμόρφωση, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος, βελτιώνεται η ελεγξιμότητα και η
διαφάνεια, μεγιστοποιώντας έτσι την επιχειρηματική απόδοση.

