Ψηφιοποίηση Τώρα!
Για την Υγεία όλων
#ΜένουμεΣπίτι
Στις Επιχειρήσεις
#ΧτίζουμεΤοΜέλλον
Στην Intersys, συμπληρώσαμε τον πρώτο μήνα έκτακτων συνθηκών
λειτουργίας και συνεχίζουμε απόλυτα αισιόδοξοι, απόλυτα υγιείς και
απόλυτα προσηλωμένοι στην εξυπηρέτηση των πελατών μας.
Καθώς η κατάσταση συνεχίζει να εξελίσσεται, είμαστε αποφασισμένοι,
όπως έχουμε κάνει σε κάθε κρίση μέχρι τώρα, να εξαντλήσουμε κάθε
δυνατότητα προετοιμασίας για να πετύχουμε μεγαλύτερο διασκελισμό
την επόμενη μέρα.

“Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επιτρέψτε μας να είμαστε
περήφανοι για την δυναμική και ολοκληρωμένη μας μάχη
με την αυξημένη αβεβαιότητα, στην οποία η ασφάλεια και
η ευημερία των πελατών και συνεργατών μας παραμένει η
ύψιστη προτεραιότητά μας.”

Εργαζόμενοι απομακρυσμένα

Το 85% των ανθρώπων μας εργάζεται
από το σπίτι και συνεχίζει να σας
εξυπηρετεί αποτελεσματικά.

Παραμένοντας μαζί σας στο πεδίο

Οι τεχνικοί μας, όπως και οι μεταφορείς
μας, βρίσκονται δίπλα σας, όπου και αν
είστε. Το επίπεδο εξυπηρέτησής μας δεν
έχει μεταβληθεί και ανταποκρινόμαστε
όπως πάντα εντός 8ώρου.

Επικοινωνώντας και παρακινώντας και εσάς

Οι πωλητές μας, όπως και οι presales μηχανικοί μας, συνεχίζουν
να προλαμβάνουν τις συνεπακόλουθες αλλά και τις αναδυόμενες
ανάγκες σας σε εικονικές ή τηλεφωνικές συναντήσεις μαζί σας και
μπορούν να σας παρέχουν συμβουλευτική για να οργανώσετε και τα
απομακρυσμένα γραφεία των στελεχών σας.

Ενισχύοντας την Τεχνολογία

Οι ψηφιακές διαδικασίες μας έχουν εμπλουτιστεί με
αυτοματοποιημένα συστήματα παραγωγικότητας, ενώ οι βίντεο
επικοινωνίες διατηρούν ακέραιη την εμπλοκή και αλληλεπίδραση,
ομάδων, πελατών, συνεργατών.

Συνεχίζοντας τον Εταιρικό μας
Μετασχηματισμό

Δύο νέα υψηλόβαθμα στελέχη έχουν
προστεθεί στη Διοικητική μας Ομάδα
μέσα σε αυτόν τον μήνα.

Αξιοποιώντας το χρόνο
για Εκπαίδευση

Όλο μας το προσωπικό συμμετέχει σε
πρόγραμμα διαδικτυακής εκπαίδευσης
πολλών επιπέδων και εξατομικευμένων
κατευθύνσεων.

Όσο η κατάσταση παραμένει ρευστή, στόχος μας είναι
να σας βοηθήσουμε να επιδείξετε αντοχή, να μετριάσετε
τους κινδύνους και να προετοιμαστείτε γρήγορα για την
“μετά Covid” εποχή. Μια εποχή που θα την σφραγίσει
οριστικά η απεξάρτηση από τις εκτυπώσεις και η
επιτάχυνση της ψηφιοποίησης.
Η Intersys, με εμπειρία και τα κατάλληλα εργαλεία,
θα είναι δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια
και αποτελεσματικότητα στη Νέα Εποχή Διαχείρισης
Πληροφοριών και Διαδικασιών.

Θα παραμείνουμε κοντά σας παρέχοντας πληροφορίες και καθοδήγηση για
να αντιμετωπίσετε, εσείς και οι εργαζόμενοί σας, τον αντίκτυπο του COVID-19
με τον ασφαλέστερο και πλέον εποικοδομητικό τρόπο.
Επομένως, παρακαλώ μείνετε συντονισμένοι, ασφαλείς και υγιείς!
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε επείγουσα υποστήριξη, να
θυμάστε ότι είμαστε λίγα δευτερόλεπτα μακριά.

Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα!

intersys@intersys.gr

