
client trust A.Ε 
Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

 



Περιεχόμενα 

 Επικοινωνία 

Η Εταιρεία μας 

Υπηρεσίες- Προϊόντα 

 Έργα- Πελάτες 



Η Εταιρεία μας 

ηδξύζεθε ην 1999 

380.000 € Μεηνρηθό Κεθάιαην 

530.000  € Ιδία Κεθάιαηα (31/12/2009) 

παξέρεη ιύζεηο πςειήο ηερλνινγίαο  

Πηζηνπνηήζεθε κε βάζε ην πξόηππν 

ISO 9001:2008 ζηηο 3/6/2009 γηα ηνπο ηνκείο 

– Αλάπηπμε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ 

– Αλάπηπμε & θηινμελία ηζηνζειίδσλ 

– Πώιεζε κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ 

 
 
 
 

Η Client Trust A.E, 



Η Εταιρεία μας 

Η Client Trust A.E, 



  είλαη πξσηνπόξνο εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηώλ θαη πξντόλησλ ζηνπο 
ηνκείο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ. 

 

Η Εταιρεία μας 

Με εμεηδίθεπζε ζηνπο ηνκείο : 

αλάπηπμεο εθαξκνγώλ (customized software),  

Web Design- Development, 

E- commerce Applications, 

δηαρείξηζεο εθαξκνγώλ πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ (CRM), 

αλάπηπμε εθαξκνγώλ multimedia θαη flash animation, 

πνηνηηθήο θηινμελίαο (hosting) δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ 

Παξνρήο ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ 

δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο κέζσ δηαδηθηύνπ 

 
 
 

Η Client Trust A.E, 



Η Εταιρεία μας 

δηαθνξνπνηείηαη από αληαγσληζηηθέο επηινγέο κε πνιιαπινύο ηξόπνπο : 

 
 
 

Η Client Trust A.E, 



Η Εταιρεία μας 

δηαζέηεη δηθή ηεο πιαηθόξκα αλάπηπμεο εθαξκνγώλ Internet θαη δηθό 

ηεο ηειηθό πξντόλ CMS, 

δηαζέηεη δηθό ηεο ζύζηεκα δηαρείξηζεο πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ (CRM), 

δηαζέηεη έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 

δηαζέηεη κνλαδηθό ζπλδπαζκό πξντόλησλ, ίδηαο αλάπηπμεο, γηα ηελ 

δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηώλ ζην Γηαδίθηπν (Internet) θαη 

ζε θηλεηέο ζπζθεπέο (Mobile phones and devices), 

θαηέρεη πςεινύ επηπέδνπ ηερλνγλσζία ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ 

ζην δηαδίθηπν, 

έρεη ηδηόθηεην εμνπιηζκό πιεξνθνξηθήο θαη δηθηύσλ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζην data center ηεο εηαηξείαο Verizon corporation ζηελ 

Αζήλα, 

ιεηηνπξγεί πειαηνθεληξηθά, κε ζθνπό ηε κέγηζηε δπλαηή ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθώλ ηόζν ησλ πειαηώλ ηεο όζν θαη ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ 

ησλ εθαξκνγώλ ηεο, 

δηαζέηεη εθηελή γλώζε ηεο αγνξάο, επηηπγράλνληαο ηε κέγηζηε δπλαηή 

απόδνζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επέλδπζεο, πξνηείλνληαο άκεζεο θαη 

άθξσο αληαγσληζηηθέο ιύζεηο 

 

 

 

Η Client Trust A.E, 

δηαθνξνπνηείηαη από αληαγσληζηηθέο επηινγέο κε πνιιαπινύο ηξόπνπο : 

 
 
 



    Requirements Analysis 

    Requirements Definition 

    Project Planning  

    Technology/Manpower Assessment 

    Systems Analysis and Design 

    Rapid Prototyping 

    Application Development 

    Providing Test Codes 

    Application Support & Guidance 

Τπεξεζίεο 

Η Client Trust A.E, 

 αθνινπζεί κηα δηαθαλή, ηππνπνηεκέλε θαη πειαηνθεληξηθή 

κεζνδνινγία εξγαζίαο ρσξηζκέλε ζηα ζηάδηα : 



Γιώζζεο Πξνγξακκαηηζκνύ 

.NET (ASP.NET, C#, VB.NET, WEBSERVICES, 

SHAREPOINT) 

ASP, HTML, DHTML, PHP, CGI, JAVASCRIPT, 

VBSCRIPT 

JAVA, JSP, WEBSPHERE 

ORACLE, SQL SERVER, MYSQL, MS 

ACCESS, BD2  

ERP SOLUTIONS 

SAP INTEGRATION AND CUSTOMIZATION 

VB 6.0, VB.NET, ASP, VBScript, 

JavaScript, XML, XSL, 

Τπεξεζίεο 

Η Client Trust A.E, 

 παξέρεη ηηο πην νινθιεξσκέλεο Τπεξεζίεο ηεο αγνξάο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα πην δηαδεδνκέλα εξγαιεία ηεο αγνξάο : 

 

 
 



Τπεξεζίεο 

Η Client Trust A.E, 

Σειεπηθνηλσλίεο θαη Αζθάιεηα 

   Cisco Routers & Switches 

  Lenovo & Fujitsu servers 

  Plesk Hosting & email platform 

  SLA 99.9 % Up time 

  Windows, Unix, Linux, Mac OS Αλεμάξηεηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα  

 

 

 

 παξέρεη ηηο πην νινθιεξσκέλεο Τπεξεζίεο ηεο αγνξάο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα πην δηαδεδνκέλα εξγαιεία ηεο αγνξάο : 



Τπεξεζίεο 

Η Client Trust A.E, 

έρεη ζήκεξα ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε θηινμελία δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ ζε πςειό 

επίπεδν. 

 

 
Γηαδίθηπν : 

 

ζρεδηαζκόο ρξεζηηθώλ 

δηεπαθώλ δηθηπαθώλ 

εθαξκνγώλ 

Αλάιπζε θαη πξνγξακκαηηζκόο 

δηθηπαθώλ εθαξκνγώλ 

On-line games 

Δθαξκνγέο Multimedia  

Flash Animations 

 

e- ticketing applications  

e- newsletter 

applications  

e- commerce 

third party ππεξεζίεο 

Rich Internet 

Applications 

Social Media 

Applications 

πκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο 



Τπεξεζίεο 

Η Client Trust A.E, 

έρεη ζήκεξα ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε θηινμελία δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ ζε πςειό 

επίπεδν. 

Φηινμελία θαη Αζθάιεηα : 
 

Φηινμελία εθαξκνγώλ 

Φηινμελία Ιζηνζειίδσλ 

Δηδηθέο ιύζεηο θηινμελίαο 

εθαξκνγώλ (virtual private 

servers θ.α.) 

Database management 

Services 

 

 

Online θαη offline data 

access θαη backup 

Αληίγξαθα αζθαιείαο 

αξρείσλ θαη θαθέισλ 

Data recovery  

Σερληθή ππνζηήξημε 24/7 

Custom reporting  

Domain Name & E-mail 

creation 



Τπεξεζίεο 

Η Client Trust A.E, 

έρεη ζήκεξα ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε θηινμελία δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ ζε πςειό 

επίπεδν. 

 

 

 

Σερληθή Τπνζηήξημε Γξαθείνπ : 

ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε 

εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγώλ 

Customer relationship 

management (CRM) 

systems 

Software configuration 

management (SCM) 

systems 

Enterprise resource 

planning (ERP) systems 

Μεραλνγξάθεζε 

επηρεηξήζεσλ 

 

Δθαξκνγέο δηαρείξηζεο 

αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ 

(document management)  

πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

πληήξεζε Η/Τ & 

Πεξηθεξεηαθώλ 

Content distribution service 

Γηαρείξηζε Γηθηύσλ 

Custom desktop software 

Yππνζηήξημε ηειεθσληθνύ 

θέληξνπ 



Υπηρεσίες 

Η Client Trust A.E, 
έρεη ζήκεξα ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο νινθιεξσκέλεο 

ππεξεζίεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε θηινμελία 

δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ ζε πςειό επίπεδν. 

 

 

 
Γηάθνξεο ππεξεζίεο : 

Mobile application development (iPhone, iPad, Android) 

Αμηόπηζηεο ιύζεηο επηδνηνύκελσλ  δξάζεσλ 

 Search engine optimization (S.E.O) 

Migration (database, domain names, code restructuring, 

risk management) 

Search engine marketing (S.E.M) 

Γηαρείξηζή ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ 



Προϊόντα 

Η Client Trust A.E, 

  παξέρεη κεγάιε γθάκα από ηππνπνηεκέλα νινθιεξσκέλα πξντόληα :  

 
 

CT_cms 

Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ. 

Αλάπηπμε ζε Java, PhP. Αλεμαξηεζία από RDBMS. 

 Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Ηιεθηξνληθνύ 

Καηαζηήκαηνο. Αλάπηπμε ζε Java, PhP. Αλεμαξηεζία 

από RDBMS. CT_eshop 

CT_document 

 Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Ηιεθηξνληθώλ 

Δγγξάθσλ. Αλάπηπμε ζε Java, PhP. Αλεμαξηεζία από 

RDBMS. 

CT_crm 

 Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πειαηεηαθώλ 

ζρέζεσλ. Αλάπηπμε ζε Java, PhP. Αλεμαξηεζία από 

RDBMS. 

CT_collection 

 Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Λεμηπξόζεζκσλ 

Οθεηιώλ. Αλάπηπμε ζε Java, PhP. Αλεμαξηεζία από 

RDBMS. 

CT_call center 

CT_collection 

 Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Σειεθσληθνύ 

Κέληξνπ. Αλάπηπμε ζε Java, PhP. Αλεμαξηεζία από 

RDBMS. 



Πειάηεο 

Η Client Trust A.E, 

 από ην 1999 έσο θαη ζήκεξα έρεη ζπλαιιαγέο κε πάλσ από 100 

εηαηξείεο ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα : 

 

 

Ννζνθνκείν Παίδσλ «Η Αγία 

νθία» 

Ννζνθνκείν Παίδσλ « Αγιαΐα 

Κπξηαθνύ» 

Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο 

Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο 

ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ: 

ΓΔΚΟ : 

ΔΘΔΛ 

ΣΡΑΙΝΟΔ 

ΙΓΙΧΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ:  

Alma Maritime 

Corporation 

Empire Navigation 

Corporation 

StatBank S.A. 

ΔΛΛΘΔΑ 

Traveltimes 

Reckitt 

Unisystems A.E. 

Q&R A.E. 

TIME TV 

COSMOTRONIC S.A. 

 

Δθαξκνγή Α.Δ. 

DINO & GINO A.E 

Exodus S.A. 

ROLCO A.E 

ΓΔΠΑ Α.Δ 

Φεθηαθόο πάξνρνο Α.Δ 

Rolaware 

LandBirt S.A 

Semicom A.E 

TS TV 



Η ΓΔΠΑ, κε πνιύρξνλε 

παξνπζία ζηελ ειιεληθή αγνξά, 

είλαη έλαο ζύγρξνλνο θαη 

αληαγσληζηηθόο όκηινο εηαηξεηώλ, 

κε δπλακηθή παξνπζία ζηνλ 

ελεξγεηαθό ηνκέα θαη νπζηαζηηθή 

ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο 

δσήο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ. 

 

http://www.depa.gr 

 

 

 

'Έξγα- Portal 



Η Digea, ε εηαηξεία πνπ ζπζηάζεθε 

από ηνπο ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο 

ALPHA, ALTER, ANT1, ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

TV, MEGA, ΚΑΨ θαη STAR, έρεη 

αλαιάβεη ηελ ςεθηαθή εθπνκπή ησλ 

ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηόζν 

ησλ ηδησηηθώλ ζηαζκώλ εζληθήο 

εκβέιεηαο θαζώο θαη όπνησλ άιισλ 

ζηαζκώλ πξνηηκήζνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηεο. 

 

http://www.digea.gr 

 

 

 

'Έξγα- Portal 



Γηεμαγσγή online δηαγσληζκνύ 

γηα ηηο εηαηξείεο Perfeti Van Melle 

Hellas Α.Β.Δ.Δ θαη . Λενύζεο 

Γηαθεκηζηηθή & Δκπνξηθή 

εηαηξεία Α.Δ κε δπλαηόηεηεο 

upload video θαη θσηνγξαθηώλ 

 

http://www.lifelessserious.gr 

 

 

 

'Έξγα- Portal 



Η Διιεληθή Θεακάησλ (www.ellthea.gr) 

είλαη ε  κεγαιύηεξε εηαηξία ζεαηξηθώλ 

παξαγσγώλ ζηελ Διιάδα. ην 

δπλακηθό ηεο εηαηξίαο αλήθνπλ κεξηθά 

από ηα σξαηόηεξα θαη κεγαιύηεξα 

ζέαηξα ζηελ Αζήλα: 

Σν Παιιάο, ην Αιίθε, ην Μηθξό Παιιάο, 

ην Γεκήηξεο Υνξλ, ην Κηβσηόο, ην 

Πεηξαηώο 131, ην Λακπέηε, ην 

Απνζήθε, ην Δκπνξηθώλ θαη πξόζθαηα 

ην Θέαηξν Κάηηα Γαλδνπιάθε. 

 

http://www.ellthea.gr 
 

 

 

'Έξγα- Portal 

http://www.ellthea.gr/


Ηιεθηξνληθό θαηάζηεκα γηα ηελ 

εηαηξεία Semicom GP Hellas AE 

πνπ εμεηδηθεύεηαη απόιπηα ζηε 

κπαηαξία θαη κπνξεί λα θαιύςεη 

ηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηεο ζε 

όινπο ηνπο ηύπνπο 

θαηαλαισηηθώλ ή 

επαγγεικαηηθώλ κπαηαξηώλ (one 

stop battery supplier) 

 

http://www.semicom.gr 

 

 

 

'Έξγα- Portal 



Ηιεθηξνληθό θαηάζηεκα γηα 

ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο Αγνξά 

θξεάησλ πνπ  βξίζθεηαη ζην 

ρώξν ηεο ιηαληθήο πώιεζεο 

θξέαηνο από ην 1986,  

 

http://www.agorakreaton.gr 

 

 

 

'Έξγα- eshop 



‘Eξγα- Δηαηξηθό πεξηερόκελν 

H Alma Maritime Limited είλαη κηα 

δηεζλήο λαπηηιηαθή εηαηξεία, κε 

πινύζην ζηόιν. 

 

http://www.almamaritime.com 

 

 

 



H Empire Navogation I.N.C είλαη 

κηα δηεζλήο λαπηηιηαθή εηαηξεία, 

κε πινύζην ζηόιν εηζεγκέλε ζην 

ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τόξθεο 

 

 

http://www.empirenavigation.com 

 

 

 

‘Eξγα- Δηαηξηθό πεξηερόκελν 



O Γξ. Παλαγηώηεο Ννκηθόο είλαη 

Νεπξνρεηξνπξγόο κε καθξόρξνλε 

κεηεθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε 

θαζώο θαη θιηληθή, ρεηξνπξγηθή 

θαη εξεπλεηηθή εκπεηξία ζε 

κεγάιν εύξνο ηνκέσλ ηεο 

Νεπξνρεηξνπξγηθήο.  

 

http://www.nomikosp.gr 

 

 

 

‘Eξγα- Δηαηξηθό πεξηερόκελν 



 H STATBANK, ηξάπεδα 

πιεξνθνξηώλ γηα ηελ νηθνλνκία 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο, 

δξαζηεξηνπνηείηαη επί δεθαεπηά 

ζπλαπηά έηε ζηνλ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο 

πιεξνθόξεζεο θαη ησλ 

εθδόζεσλ. 

 

http://www.statbank.gr 

 

 

 

‘Eξγα- Δηαηξηθό πεξηερόκελν 



To timetv είλαη ε λέα δηαδηθηπαθή 

ηειεόξαζε ηνπ εθδνηηθνύ 

νξγαληζκνύ STAT BANK. 

 

http://www.timetv.gr 

 

 

 

‘Eξγα- Δηαηξηθό πεξηερόκελν 



Ο όκηινο Eurobank EFG είλαη έλαο 

Δπξσπατθόο ηξαπεδηθόο νξγαληζκόο, 

κε ζύλνιν ελεξγεηηθνύ € 76,8 δηζ. πνπ 

πξνζθέξεη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ζε 

νθηώ ρώξεο. Η Eurobank EFG είλαη ε 

δεύηεξε κεγαιύηεξε ηξάπεδα ζηελ 

Διιάδα, θαηαηάζζεηαη κεηαμύ ησλ 

εγεηηθώλ ηξαπεδώλ ζηε Βνπιγαξία, ηε 

Ρνπκαλία θαη ηε εξβία, δηαθξίλεηαη 

ζηνλ ηνκέα Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο 

ζηελ Κύπξν, ην Λνπμεκβνύξγν θαη ην 

Λνλδίλν θαη δηαζέηεη παξνπζία ζηελ 

Οπθξαλία. 

 

 

http://www.eurobank.gr 

 

 

 

‘Eξγα- Δηαηξηθό πεξηερόκελν 



Η εηαηξία «Κηεκαηνιόγην Α.Δ.» 

είλαη Ννκηθό Πξόζσπν Ιδησηηθνύ 

Γηθαίνπ θαη έρεη ζθνπό ηε κειέηε, 

ζύληαμε  θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

Δζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ. 

 

 

 

http://www.ktimatologio.gr 

 

 

 

‘Eξγα- Δηαηξηθό πεξηερόκελν 



H Rolco κε δξαζηεξηόηεηα 60 

εηώλ ζην ρώξν ησλ 

απνξξππαληηθώλ, έρεη θαηαθέξεη 

λα θαηαλνήζεη πιήξσο ηηο 

αλάγθεο ηνπ έιιελα θαηαλαισηή 

θαη λα ζπκβάιεη ζηε ζπλερή 

αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο 

ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο. 

 

 

 

http://www.rolco.gr 

 

 

 

‘Eξγα- Δηαηξηθό πεξηερόκελν 



Πξσηνπόξνο εηαηξεία παξνρήο 

Σειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ, 

Voip, Vbpx, SmS θαη δηεμαγσγήο 

εξεπλώλ 

 

 

 

http://www.zanadoo.gr 

 

 

 

‘Eξγα- Δηαηξηθό πεξηερόκελν 



H LANDBIRT LIMITED είλαη κηα 

θππξηαθή εηαηξεία πνπ βξίζθεηαη 

ζηε Λεπθσζία, αλαιακβάλεη 

εθπόλεζε ζηξαηεγηθώλ κειεηώλ 

θαη αλαιύζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

Άκπλαο, Γηπισκαηία, 

Γεσπνιηηηθή, Γεσζηξαηεγηθή, 

Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο θαη 

Δλέξγεηαο. 

 

http://www.landbirt.com 
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H Belogna ikons έρεη ζρεδηαζηεί, 

θαηαζθεπαζηεί θαη εμνπιηζηεί κε 

βάζε ηελ αλαηξνθή, βησκαηηθέο 

εκπεηξίεο, ηηο γλώζεηο θαη ηα 

όλεηξα ησλ αλζξώπσλ πνπ 

αγαπνύλ θαη εθηηκνύλ ηνπο 

παξαδνζηαθνύο ηξόπνπο ηεο 

Νάμνπ. 

 

 

http://www.belognaikons.gr 
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Επικοινωνία 

ηνηρεία επηθνηλσλίαο : 

 

 

 
Γηεύζπλζε : Πνιπγύξνπ 3-5 & αιώλσλ 10 

  

            T.Κ : 10434 

 

Σειέθσλν : 210 8833885               

 

           Fax : 210 8833852 

 

   Website : http://www.ctrust.gr 

 

      E-mail : info@ctrust.gr 

 

 Social Media : facebook, twitter 
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Δπραξηζηνύκε  
Γηα ηνλ ρξόλν ζαο ! 
 
 
 


