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Η OraSys Α.Ε. ιδρύθηκε το 2000 και αποτελεί συνέχεια μιας προσπάθειας και δυναμικής
παρουσίας, πολλών ετών στο χώρο της Πληροφορικής, και ειδικότερα στη μελέτη και
σχεδίαση μηχανογράφησης Υπηρεσιών και Φορέων του Δημοσίου, η οποία ξεκινάει από το
1985 και συνεχίζεται αδιάκοπα και σταθερά μέχρι σήμερα, με τη χρήση των πλέον
σύγχρονων τεχνολογιών και εργαλείων.
Η εταιρία έχει εγκατεστημένα παραγωγικά συστήματα πληροφορικής σε περισσότερες από
150 Υπηρεσίες του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, Κεντρικές και
Περιφερειακές Υπηρεσίες, Νοσοκομεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ).
Οι εφαρμογές που σχεδιάζει και αναπτύσσει η εταιρία, είναι τεχνολογίας αιχμής, πλήρως
παραμετροποιήσιμες και επεκτάσιμες και καλύπτουν στο μέγιστο δυνατό τα αντικείμενα
και τις ανάγκες των Υπηρεσιών όπου λειτουργούν, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
που διέπει τη λειτουργία τους.
Αναλυτικότερα η OraSys δραστηριοποιείται κύρια στους παρακάτω τομείς:
- Σχεδίαση, Ανάπτυξη, Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων (εξειδικευμένες
εφαρμογές).
- Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής με κυριότερες τις εξής:
- Εγκατάσταση Εφαρμογών,
- Διαμόρφωση, Παραμετροποίηση με βάση τις ανάγκες των πελατών,
- Εκπαίδευση χειριστών και διαχειριστών εφαρμογών,
- Post Installation IT Services (Συντήρηση, Αναβάθμιση, Τροποποιήσεις, Επεκτάσεις,
Υποστήριξη - Helpdesk),
- Εκπόνηση Μελετών,
- Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για θέματα Πληροφορικής
- κλπ

Ο διαχωρισμός Πληροφοριακών Συστημάτων και προϊόντων λογισμικού βασίζεται στα εξής
χαρακτηριστικά:
- Συστήματα Πληροφορικής (custom made IT Systems): Αναπτύσονται ή
προσαρμόζονται σε σημαντικό βαθμό, για να καλύψουν εξειδικευμένες ανάγκες
συγκεκριμένων πελατών στα πλαίσια έργου ή υλοποίησης της στρατηγικής της Εταιρίας.
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- Προϊόντα Πληροφορικής (on the shelf): Έίναι έτοιμα συστήματα - πακέτα εφαρμογών
με συγκεκριμένες προδιαγραφές, τα οποία έχουν αναπτυχθεί για να καλύψουν ανάγκες που
αφορούν σημαντικό αριθμό πελατών. Είναι τυποποιημένα, παραμετροποιήσιμα, επεκτάσιμα
και ακολουθούν διαδικασία εξέλιξης που υπαγορεύεται από την αξιολόγηση των αιτημάτων
της αγοράς στην οποία απευθύνονται.
- Παραγωγή προϊόντων λογισμικού.
- Παροχή υπηρεσιών (μελέτες εφαρμογών, εγκαταστάσεις λογισμικού συστήματος και
εφαρμογών, εκπαίδευση, υποστήριξη - συντήρηση - helpdesk, υπηρεσίες τεχνικού
συμβούλου για θέματα πληροφορικής).

Η OraSys ως «Knowledge Ιntensive» επιχείρηση, στηρίζει την δραστηριότητά της:
- στην άριστη και ολοκληρωμένη γνώση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, καθώς και
του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των πελατών της και,
- στη χρήση εξειδικευμένων τεχνολογιών αιχμής, οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις
συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της.
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