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Η NEW SIA GREECE ΚΕΡΔΙΖΕΙ GOLD ΚΑΙ SILVER ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 
“IMPACT BITE AWARDS 2019” 

 
Gold Βραβείο για την SIA στην κατηγορία «Governance, Risk & Compliance» για την 

ανάπτυξη της λύσης IBM Watson Supply Chain File Transfer (MFT) 
 

Silver Βραβείο στην κατηγορία «Καινοτομία & Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω ICT» 
για το κορυφαίο Ψηφιακό Εργασιακό Περιβάλλον της New SIA Greece 

 
 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2019 -  H Νew SIA Greece, η κατά 100% θυγατρική της SIA – της κορυφαίας ευρωπαϊκής 

εταιρείας υψηλής τεχνολογίας στον τομέα πληρωμών και υποδομών – διακρίθηκε στο πλαίσιο των «2019 

IMPACT BITE Awards» αποσπώντας Gold και Silver βραβεία στις κατηγορίες «Governance, Risk & 

Compliance» και «Καινοτομία και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω IT» αντίστοιχα. 

 

Το υψηλού κύρους Gold Βραβείο στην κατηγορία Governance, Risk & Compliance απονεμήθηκε στην New 

SIA Greece για την ανάπτυξη της λύσης IBM Watson Supply Chain Managed File Transfer (MFT), η 

οποία επιτρέπει σε εταιρείες και οργανισμούς να ανταλλάσσουν αξιόπιστα και με πλήρη ασφάλεια μεγάλους 

όγκους ηλεκτρονικών δεδομένων μεταξύ συστημάτων και ανθρώπων ανταποκρινόμενοι πλήρως στις 

ανάγκες συμμόρφωσης. Το βραβείο αναγνωρίζει την δέσμευση της SIA για παροχή ταχύτερης, 

ασφαλέστερης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης ροών κρίσιμων πληροφοριών, που είναι καίριας 

σημασίας για την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. 

 

Επιπλέον, η New SIA Greece απέσπασε Silver Βραβείο στην κατηγορία Καινοτομία και Ανταγωνιστικό 

Πλεονέκτημα μέσω IT, ξεχωρίζοντας για το κορυφαίο της Ψηφιακό Εργασιακό Περιβάλλον, το οποίο 

εξοπλίζει κάθε εργαζόμενο με τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία ενδυναμώνοντας περαιτέρω τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες προς πελάτες και συνεργάτες. Μέσω αυτού του Ψηφιακού Εργασιακού Περιβάλλοντος συντονίζονται 

περισσότερες από 1,700 συσκευές μέσω της χρήσης εξειδικευμένων λύσεων σε πολλαπλές πλατφόρμες. Οι 

εργαζόμενοι στην New SIA Greece μπορούν απρόσκοπτα να αλληλοεπιδρούν με τους πελάτες τους, 

οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή από οποιοδήποτε μέρος, μέσω συσκευών με δυνατότητα διαδικτυακής 

σύνδεσης.  

 

«Η SIA επιδιώκει πάντοτε να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων στους τομείς της τεχνολογίας και των 

επιχειρηματικών λειτουργιών. Τα εν λόγω βραβεία αποδεικνύουν την δέσμευσή μας για παροχή καινοτόμων 

υπηρεσιών ενώ παράλληλα αποτελούν αναγνώριση της κορυφαίας ποιότητας του ψηφιακού μας περιβάλλοντος. 

Σήμερα η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία της και ως 

εκ τούτου τέτοιου είδους διακρίσεις αποδεικνύουν ότι είμαστε όντως στον σωστό δρόμο» δήλωσε o κ. Espen 

Tranoy, Managing Director της New SIA Greece. 

 

Tα «IMPACT BITE Awards 2019» απονεμήθηκαν πρόσφατα από την Boussias Communications για 8η 

συνεχόμενη χρονιά. 
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H SIA αποτελεί ευρωπαϊκό ηγέτη στον σχεδιασμό, την δημιουργία και την διαχείριση τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών 
για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κεντρικές τράπεζες, εταιρείες και δημόσιους φορείς στους τομείς των πληρωμών, των 
καρτών, των υπηρεσιών δικτύου και τις κεφαλαιαγορές. Ο Όμιλος SIA παρέχει τις υπηρεσίες του σε 50 χώρες ενώ παράλληλα 
διατηρεί θυγατρικές εταιρείες σε Αυστρία, Κροατία, Τσεχία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία και Ν. 
Αφρική. Παραρτήματα της εταιρείας λειτουργούν επίσης στο Βέλγιο και την Ολλανδία ενώ γραφεία της υπάρχουν και σε 
Ηνωμένο Βασίλειο και Πολωνία.   
Το 2018 η SIA διαχειρίστηκε 14 δισεκατομμύρια συναλλαγές θεσμικών υπηρεσιών, 7,2 δισεκατομμύρια συναλλαγές με 
κάρτες, 3 δισεκατομμύρια πληρωμές, 51,7 δισεκατομμύρια χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ενώ 1.204 terabytes δεδομένων 

μεταφέρθηκαν μέσω του δικτύου της. 
Ο Όμιλος, ο οποίος σήμερα απασχολεί 3.400 εργαζόμενους, έκλεισε την χρήση του 2018 καταγράφοντας έσοδα της τάξεως 
των 614,8 εκατομμυρίων ευρώ. 
Περισσότερες πληροφορίες: www.sia.eu/en 
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