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Η PROINSO λανσάρει ένα εργαλείο μέσω 
του ιστοτόπου της στο Ιντερνέτ που 
επιτρέπει στους Εξουσιοδοτημένους 
Εγκαταστάτες της να δημιουργούν 

προσωπικούς καταλόγους 
 

 
• Υπό την ονομασία “SIGMA solar”, η πρώτη έκδοση της ιντερνετικής 

εφαρμογής –χωρίς κανένα κόστος για τους Εξουσιοδοτημένους 
Εγκαταστάτες- είναι ήδη διαθέσιμη στην Ιταλική αγορά όπου η PROINSO 
συνεργάζεται με 450 Εγκαταστάτες. 

• Μέσα σε δύο μήνες περίπου, το εργαλείο on-line θα προσαρμοσθεί σε 
εκείνες τις αγορές όπου έχει επεκταθεί το Δίκτυο της PROINSO, το οποίο 
αριθμεί σήμερα 1.116 Εξουσιοδοτημένους Εγκαταστάτες σε χώρες όπως 
η Γερμανία, Γαλλία, Ελλάδα και ΗΠΑ, μεταξύ άλλων. 

• Η καινοτομία του “SIGMA solar” είναι ότι –με βάση τα στοιχεία από τις 
βάσεις δεδομένων των κατασκευαστών που αντιπροσωπεύει η PROINSO 
σε κάθε χώρα-, ο Εξουσιοδοτημένος Κατασκευαστής μπορεί να 
δημιουργήσει υπό μορφή αρχείων PDF, κσι όσες φορές το επιθυμεί, 
καταλόγους ατομικά εξειδικευμένους με το σήμα του και τις δικές του 
φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις του, απολύτων δωρεάν.  

 
13 Δεκεμβρίου 2010.- Η ισπανική πολυεθνική PROINSO –εξειδικευμένη στην αντιπροσώπευση και 
διανομή ηλιακών στοιχείων, μετατροπέων, ηλιοστατών και σταθερών πλαισίων για ηλιακές 
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, λανσάρισε στην Ιταλία την πρώτη έκδοση του “SIGMA solar”, ενός 
νέου εργαλείου on-line το οποίο επιτρέπει στους Εξουσιοδοτημένους Εγκαταστάτες της να 
δημιουργούν ατομικούς καταλόγους σε συνάρτηση με τις βάσεις δεδομένων των κατασκευαστών. 
 
Με το “SIGMA solar”, οι 450 Εξουσιοδοτημένοι Εγκαταστάτες της PROINSO στην Ιταλία μπορούν 
ήδη να δημιουργούν υπό μορφή PDF χωρίς κανένα απολύτως κόστος και κατά τρόπο άμεσο, 
γρήγορο και ευέλικτο (ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους) τους δικούς τους εξειδικευμένους 
καταλόγους με το σήμα τους και φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις τους. Η λειτουργία αυτή 
προσφέρεται εντελώς δωρεάν στα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Εγκαταστατών της 
PROINSO στην Ιταλία. Θα επεκταθεί σύντομα και στις αγορές όπου ήδη δραστηριοποιούνται οι 
περισσότεροι από τους 1.120 Εγκαταστάτες με τους οποίους συνεργάζεται η PROINSO 
παγκοσμίως, κυρίως στις χώρες Γερμανία, Γαλλία, Ελλάδα και ΗΠΑ, μεταξύ άλλων.  
 
Η Βάση Δεδομένων των προϊόντων που χρησιμεύει για να δημιουργείται το αρχείο PDF του 
καταλόγου ανανεώνεται συνεχώς με τα αρχεία δεδομένων που παρέχουν οι κατασκευαστές σε 
κάθε χώρα. Η ως άνω Βάση Δεδομένων των προϊόντων αποτελείται από τις μάρκες που 
αντιπροσωπεύει κατά κύριο λόγο η PROINSO, όπως είναι η TRINA και η REC στο πεδίο των 
ηλιακών στοιχείων, η SMA στο πεδίο των μετατροπέων και η MECASOLAR όσον αφορά τα 
σταθερά πλαίσια και τους ηλιακούς παρακολουθητές. Ανάλογα με την αγορά, είναι δυνατό να 
προστεθούν και άλλες μάρκες συμπληρωματικών προϊόντων που να επιτρέπουν στον 
Εξουσιοδοτημένο Εγκαταστάτη να δημιουργεί τον δικό του πλήρη κατάλογο. 
 
Η PROINSO λανσάρει το εργαλείο “SIGMA solar” αρχικά στην ιταλική αγορά και σε διάστημα δύο 
μηνών προβλέπεται ότι αυτό θα είναι προσβάσιμο και από όλο το υπόλοιπο Δίκτυο, το 
οποίο αποτελούν αυτήν τη στιγμή 1.116 Εξουσιοδοτημένοι Εγκαταστάτες σε όλον τον 
κόσμο. Το εργαλεία αυτό θα προσαρμοσθεί έτσι στις διάφορες γλώσσες και στα χαρακτηριστικά  
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της κάθε αγοράς, μια που οι κατασκευαστές διαθέτουν, σε μερικές περιπτώσεις. εξειδικευμένα 
προϊόντα. 
 
Πέντε απλά βήματα 
 
Μέσα από την ιστοσελίδα της PROINSO (www.proinso.net), ο Εγκαταστάτης που το 
επιθυμεί θα μπορεί να έχει σε λιγότερα από 40 λεπτά και σε πέντε μόνον φάσεις έναν 
κατάλογο απόλυτα εξειδικευμένο.  
 
Σε πρώτη φάση, σχεδιάζεται το εξώφυλλο και το οπίσθιο φύλλο του καταλόγου με το σήμα του 
Εγκαταστάτη και, αν το επιθυμεί, με τα στοιχεία του εκάστοτε πελάτη και την εταιρική 
αντιπροσωπευτική εικόνα του. Επιπλέον, είναι δυνατό να προστεθούν φωτογραφίες από άλλες 
εγκαταστάσεις που θέλει να εμφανίσει ο Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης μας. Στη συνέχεια –από 
μία βάση δεδομένων που ανανεώνεται συνεχώς και σε συνάρτηση με τη χώρα εργασίας-, 
επιλέγονται τα προϊόντα που θέλει να δείξει ο συνεργάτης μας στον εξειδικευμένο κατάλογό του. 
 
Στο τρίτο βήμα ο χρήστης μπορεί να προσθέσει στο προϊόν τις επιπλέον πληροφορίες που 
επιθυμεί: τιμή, άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, διαθεσιμότητα σε στοκ, σχόλια σχετικά με το 
προϊόν, κλπ. Στη συνέχεια, μπορεί να εισχωρήσει την δική του ανακοίνωση στον κατάλογο και, 
στο πέμπτο και τελευταίο βήμα, μπορεί πλέον να κατεβάσει στον υπολογιστή του τον κατάλογο σε 
μορφή αρχείου PDF. Αυτό το αρχείο PDF μπορεί πλέον τώρα να το αποστείλει στον πελάτη του.  
 
Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα για την PROINSO και Προστιθέμενη Αξία για 
τους Εξουσιοδοτημένους Εγκαταστάτες 
 
Το εργαλείο αυτό παρουσιάσθηκε στην παρελθούσα έκθεση ENERSOLAR 2010 στο Μιλάνο 
και, από τον περασμένο μήνα Νοέμβριο, περισσότεροι απο 120 εγκαταστάτες την 
χρησιμοποιούν ήδη κατά τρόπο συνεχή για να δημιουργούν τους ατομικά εξειδικευμένους 
καταλόγους τους. 
 
Αυτό αποτελεί για την PROINSO ένα ξεκάθαρο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους 
ανταγωνιστές της σε παγκόσμιο επίπεδο, μια που καμμία άλλη εταιρεία διανομής δεν το 
προσφέρει στους πελάτες της και, για τους Εξουσιοδοτημένους Εγκαταστάτες, μία 
διαφοροποιητική προστιθέμενη αξία προς τα μέλη του Δικτύου της, ανεξάρτητα από το 
ύψος αγορών που πραγματοποιούν.// 
 
 
 
 Προφίλ Εταιρείας: PROINSO     www.proinso.net 
 
 
Η PROINSO είναι μία εταιρεία του Ομίλου OPDE εξειδικευμένη στην μηχανική μελέτη και 
την προμήθεια ηλιακών στοιχείων, μετατροπέων, σταθερών πλαισίων και ηλιοστατών 
για ηλιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Μέχρι το 2009 έχει προμηθεύσει υλικά για 
έργα συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από 310 MW.  
 
Η PROINSO έχει εξασφαλίσει συμβόλαια αντιπροσώπευσης και διανομής με τις εταιρείες 
Trina Solar και REC για τα ηλιακά στοιχεία, με την SMA για τους μετατροπείς και είναι η 
υπεύθυνη μηχανικών μελετών και διανομής για τους ιχνηλάτες και τα σταθερά πλαίσια 
της MECASOLAR. Είναι η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως στην εμπορία και διανομή 
στοιχείων TRINA. Ακόμη, είναι ο κύριος προμηθευτής μετατροπέων SMA και 
αντιπροσωπεύει την γερμανική αυτή εταιρεία σε όλον τον κόσμο. 
 
Διαθέτει γραφεία σε Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Οντάριο (ΚΑΝΑΔΑΣ) και Καλιφόρνια 
(ΗΠΑ) και εμπορικούς αντιπροσώπους σε Μεγάλη Βρεττανία, Κίνα και Τσεχική 
Δημοκρατία. 
  

 


