
Η ΜΙΚ3 AE ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1997 στη Θεσσαλονίκη, με 
αντικείμενο την παροχή αξιόπιστων λύσεων πληροφορικής, βασισμέ-
νων στις νέες τεχνολογίες. 

Το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της ΜΙΚ3 ΑΕ διαθέτει 
μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην έρευνα, σχεδίαση και υλοποί-
ηση συστημάτων πληροφορικής.  

Χρησιμοποιώντας state-of-the-art  τεχνολογία, σχεδιάζει και αναπτύσ-
σει λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσε-
ων και οργανισμών. 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ   

Με μια ματιά 

· Στην ΜΙΚ3 ΑΕ διαθέτουμε περισσότερες από 35.000 ανθρωποημέ-

ρες εμπειρίας σε υλοποιήσεις λύσεων λογισμικού στις μεγαλύτερες 

Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις.  

· Εκπροσωπούμε διεθνείς εταιρίες Υλικού και Λογισμικού όπως η 

ΙΒΜ, η CITRIX , και η SOTI .  

· Στην ΜΙΚ3 ΑΕ οι άνθρωποί μας διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία 

στην υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής. Έχουν βαθιά 

γνώση των πρακτικών και των αναγκών των Ελληνικών επιχειρή-

σεων και μεγάλη τεχνογνωσία σε κάθετες αγορές. 

  

   

 Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Φ Ι Λ    

MIK3 Application Software Products 

¨Milk Control Management (MCM) 

¨SalesForce Organizer (SF.O) 

¨Copyright Management System (Cr.MS) 

¨Personnel Budget Information System (PBIS) 

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πε-

λάτες μας σύγχρονα προϊόντα πληροφορικής 

και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, ώστε να 

βελτιώνουν τις διαδικασίες τους και τα οικονο-

μικά τους αποτελέσματα. 



Α. Milk Control Management Suite (MCM Suite) 

H MCM  Suite είναι μια μοναδική καινοτόμα και βραβευμένη οικογένεια λογισμικού, που 
απευθύνεται στην βιομηχανία γάλακτος και τυροκομίας, έχοντας σαν αντικείμενο 
την πλήρη διαχείριση της Ζώνης Γάλακτος και των συνεργαζόμενων παραγω-
γών — προμηθευτών γάλακτος.  

Στόχος της η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και η 
μείωση του λειτουργικού κόστους με παράλληλη αύ-
ξηση της παραγωγικότητας, στοχεύοντας ταυτόχρονα 
στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
τους παραγωγούς. 

 1. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εξέλιξη Λογισμικού 

  Εταιρικό προφίλ   

Β. SalesForce Organizer (SF.O) 

H ΜΙΚ3 ΑΕ έχει δημιουργήσει μια οικογένεια εφαρμογών που απευθύνεται σε 
πωλητές — επιθεωρητές των εταιριών που οι πωλήσεις τους δεν γίνονται στο 
“κατάστημα”.  
Οι λειτουργίες του SF.O, στοχεύουν αφενός στην καταγραφή της θέσης της 
εταιρίας και των προϊόντων της στην αγορά, καθώς και στην καθ΄οδό πα-
ραγγελιοληψία, κάνοντας χρήση και ενσωματώνοντας όλες τις σύγχρονες 
τεχνολογίες over-the-Internet, μέσω κινητών τηλεφώνων και tablets.  
 

       ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚ3 ΑΕ 

Δ. Personnel Budget Information System (PBIS) 

Το PBIS απευθύνεται σε οργανισμούς με μεγάλο αριθμό προσωπικού και ιεραρχική δομή, 
όπου ο προϋπολογισμός των αναγκών σε χρόνο ανθρώπινου δυναμικού σε συνάρτηση με 
το κόστος αυτού, είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας.  
Το πληροφοριακό σύστημα PBIS σχεδιάστηκε για να αυτοματοποιεί τη διαδικασία κατάρτι-
σης προϋπολογισμών προσωπικού μίας εταιρείας. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού 
κόστους του προσωπικού ενός οργανισμού μέσα από το PBIS παρουσιάζει πλεονεκτήματα 
όπως στην καταχώρηση των στοιχείων από το ίδιο το προσωπικό της εταιρείας, σε τυπο-
ποιημένο interface και με απόλυτη ασφάλεια, την ιεραρχική αξιολόγηση των προϋπολογιστι-
κών δεδομένων, με βάση τη διοικητική ιεραρχία της εταιρείας . 

Γ. Copyright Management System (Cr.MS) 

Το βραβευμένο Λογισμικό Cr.MS διαχειρίζεται τις πληροφορίες γύρω από τις βασικές οντότη-
τες που σχετίζονται με την ροή των εργασιών ενός Οργανισμού Διαχείρισης Πνευματικών Δι-
καιωμάτων. Έτσι λοιπόν με τελικό στόχο την ορθή διανομή των 
οικονομικών πόρων που αφορούν τα πνευματικά δικαιώμα-
τα των δικαιούχων πάνω στα έργα, διαχειρίζεται τα ρεπερτόρια 
των μελών του οργανισμού καθώς  και τις συμβάσεις που έχει 
συνάψει με δημιουργούς, εκδότες και πιθανώς άλλους οργανι-
σμούς συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων του εξωτερικού. 



ΙΒΜ Business Partner Award to MIK3 SA  
  2001 «For its focus in Northern Greece» 
  2006 «For Significant Y2Y Growth» 
  2007 «For innovative «Built on IBM System  ‘FCM’» 
  2008 «For Outstanding Performance on IBM System i» 
  2009 «For innovative «Built on IBM System i ‘DIGI’» 
   
GOLD βραβείο Λογισμικού για το ΜCM, στη κατηγορία  
 «Εξειδίκευση στα τρόφιμα». 
SILVER βραβείο Λογισμικού για το ΜCM Farm audit (mobapp) 
SILVER βραβείο Λογισμικού για το Cr.MS στη κατηγορία  
  «Εξειδικευμένες  Εφαρμογές σε Επιχειρηματικούς κλάδους» 
GOLD βραβείο Λογισμικού για το Cr.MS  Portal 
SILVER βραβείο Λογισμικού για το iMilk Elgo (mobapp) 

Από την ίδρυσή της, η ΜΙΚ3 AE είναι πιστοποιημένη ως IBM Business Partner για 
την μεταπώληση προϊόντων ΙΒΜ Power System καθώς και του λογισμικού της ΙΒΜ. 
 
Η ΜΙΚ3 ΑΕ, από το  2021, είναι Silver Partner  της εταιρίας λογισμικού SOTI 
 
Η ΜΙΚ3 ΑΕ, από το  2022, είναι Reseller της εταιρίας λογισμικού CITRIX 

2. Εκπροσώπηση Διεθνών Οίκων H/W & S/W 

3 . Έ ρ ε υ ν α  

H MIK3 AE  έχει αναπτύξει Ερευνητική δραστηριότητα σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
και έχει συμμετάσχει με επιτυχία στα παρακάτω χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ερευνητικά προγράμματα. 

ΠΑΒΕΤ 2005 
Η ΜΙΚ3 ΑΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Οκτώβριο του 2007 το ερευνητικό πρόγραμμα: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη  
ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ιχνηλασιμότητας στην Βιομηχανία Τροφίμων». 
 
ΠΟΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Η ΜΙΚ3 ΑΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Οκτώβριο του 2009 το ερευνητικό πρόγραμμα: «Ανάπτυξη Λογισμικού για τον 
έλεγχο της ποιότητας και ιχνηλασιμότητας στην Βιομηχανία Γάλακτος». 
 
ΠΑΒΕΤ 2013 
Η ΜΙΚ3 ΑΕ, ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Δεκέμβριο του 2015 το ερευνητικό πρόγραμμα: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου 
Υπολογιστικού Εργαλείου Βέλτιστης Διαχείρισης Γνώσης & Χρονοπρογραμματισμού Παραγωγής σε  
Βιομηχανίες Γαλακτοκομικών Προϊόντων». 

    

       ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Η διαφοροποίηση των 

λύσεων μας βρίσκεται 

στην ευελιξία, στη 

στοχευμένη 

λειτουργικότητα και στη 

δυνατότητα της 

τεχνολογικής 

ολοκλήρωσης των 

εφαρμογών. 



ΜΙΚ 3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ 

Δ/νση : Αντώνη Τρίτση 21, Πυλαία – Θεσσαλονίκη,  57 001  

Τηλ: 2310 804850,  Φαξ: 2310 804860,  www.mik3.gr,  info@mik3.gr 

Διευθύνον Σύμβουλος :  Νικηφόρος Χαραγκιώνης 

Εμπορική  Δ/νση          : Θεόδωρος Συμεωνίδης 

Δ/νση R&D          : Ιωάννης Λάππας 

Πιστοποιήσεις  

Η ΜΙΚ3 AE είναι πιστοποιημένη : 

 ως ΙΒΜ Advanced Business Partner,    

 ως Microsoft Certified Partner,  

ως Apple Developer και   

  από την TUV Hellas για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000 

Συμμετοχές 

Η ΜΙΚ3 ΑΕ συμμετέχει στο ΜΚ της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΕ» και 

Είναι μέλος του ΣΕΠΒΕ 

NESTLE Hellas ΑΕ 

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ 

ΕΒΡΩΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 

ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ 

ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ ΑΕ 

ΚΡΙ—ΚΡΙ ΑΕ 

ΜΠΕΛΑΣ Φ & Υιος ΑΕ 

UNITED MILK COMPANY (BG) 

OMHΡOΣ ΑΕ 

ΡΟΥΣΣΑΣ ΑΕ 

FRIESLANDCAMPINA Hellas ΑΕ 

ΣΑΕ ΓΑΛΑΕΛΛΑΣ 

ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

……………………. 

AYTOΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΣΔΜΠΔ 

Y.NA.N.Π. 

Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ S/M ΑΕ 

AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ S/M AE 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ 

INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

EΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 

XEROX EΛΛΑΣ ΑΕ 

XEROX UK Ltd (UK) 

ASTRON XHMIKA AE 

XRONOGRAFIKI AE 

……………………. 

FIAT HELLAS  AE 

PETROGAZ AE 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΕ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΕ 

KYKLADES MARITIME co 

…………………….. 
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Feb 2023 

Επενδύουμε στη Γνώση  


