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Από τους κορυφαίους οίκους στο σχεδιασμό 
και την παραγωγή λύσεων εταιρικής επικοι-
νωνίας. Έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο 
οικοσύστημα κάτω από ένα ενιαίο cloud ή on 
premise σύστημα διαχείρισης, προγραμματι-
σμού και επίβλεψης.

Η Ruijie βασίζει το σχεδιασμό επαγγελματικών 
λύσεων στην καινοτομία. Προσφέρει μια ευ-
ρεία γκάμα προϊόντων, με τα οποία δίνεται η 
δυνατότητα υλοποίησης εξειδικευμένων, μονα-
δικών λύσεων για τις δικτυακές ανάγκες κάθε 
τύπου επιχείρησης.

Σχεδιάζοντας τεχνολογίες με τις οποίες συνδέ-
ονται άνθρωποι, μηχανές και διαδικασίες χτί-
ζει τις βάσεις για τη βιωσιμότητα στο αύριο.

Προϊόντα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες 
που χτίζουν εξειδικευμένα και ευέλικτα δίκτυα. 
Φτιαγμένα να είναι ανθεκτικά και ασφαλή, συν-
δυάζουν την εύκολη εγκατάσταση με κορυφαί-
ες επιδόσεις σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

Κορυφαίες συσκευές αναμετάδοσης ήχου. HD 
κεφαλόφωνα με ευέλικτο μπράτσο μικροφώ-
νου και "έξυπνο" καλώδιο QD, και HD IP μεγά-
φωνα και horn με ισχυρούς ενισχυτές 15W και 
30W και τεχνολογία SIP για εύκολο και άμεσο 
χειρισμό.

Εργαζόμαστε καθημερινά για να προσφέρουμε 
ολοκληρωμένες ICT υπηρεσίες μέσα από 
το δίκτυο συνεργατών μας.

Εστιάζουμε στο αποτέλεσμα.
Κάθε έργο πρέπει να ολοκληρώνεται
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ενδιαφερόμαστε για τους συνεργάτες μας.
Είναι χαρά μας να εξυπηρετούμε
τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε.

Υποστηρίζουμε το δίκτυό μας.
Φροντίζουμε πάντα να καλύπτουμε τις ανάγκες
του δικτύου μας σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Είμαστε αποτελεσματικοί.
Δεν κάνουμε απλώς διανομή προϊόντων,
προσφέρουμε λύσεις.

Η ομάδα της PartnerNET απαρτίζεται από προσωπικό 
άρτια καταρτισμένο και πρόθυμο να εκπαιδεύσει και 
να παρέχει υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη στο 
δίκτυο της.

H PartnerNET Academy έχει ως αποστολή να δώσει 
στους συνεργάτες τα εφόδια που χρειάζονται για να 
πετύχουν το μέγιστο στην επιχειρηματική τους δραστη-
ριότητα. Στην PartnerNET πιστεύουμε ότι η επαγγελ-
ματική επιτυχία βασίζεται στην πλήρη τεχνική κα-
τάρτιση αλλά και την κατανόηση των τάσεων και της 
συμπεριφοράς της αγοράς και την αξιοποίηση της επι-
κοινωνίας marketing κατά την προώθηση προϊόντων.

Κάθε χρόνο ένα άρτια σχεδιασμένο πρόγραμμα είναι 
στη διάθεση των μελών της PartnerNET Academy, που 
έχει δυο στόχους. Ο τεχνικός στόχος είναι να μετα-
δώσει τη γνώση και να πιστοποιήσει επίσημα την 
εξειδίκευση στις συσκευές διεθνώς αναγνωρισμέ-
νων κατασκευαστών της αγοράς ICT. Ο επαγγελματικός 
στόχος είναι να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα κα-
θώς και να προωθήσει την ευρηματικότητα, τα επιτυ-
χημένα μοντέλα πώλησης και τις καλύτερες λύσεις 
και μεθόδους στην αγορά.

PartnerNET

PartnerNET Academy



Ενσύρματα και ασύρματα τηλέ-
φωνα αναλογικής και VoIP τεχνο-
λογίας, καθώς και λύσεις audio 
conferencing, σχεδιασμένα σύμ-
φωνα με τις ανάγκες μικρομεσαί-
ων και μεγάλων εταιρειών.

Gateways Γερμανικής ποιότητας 
με ηγετική θέση στην κατασκευή 
τεχνολογιών low και high density 
PSTN & GSM VoIP access, μέσω 
VoIP Gateways και PCI/PCIe cards.

Σχεδιασμός και κατασκευή επαγ-
γελματικών τηλεφώνων IP διε-
θνούς κλάσης. Το πιστό κοινό της 
αυξάνεται διαρκώς μαζί με τη φήμη 
της, αφού είναι πιστοποιημένη για 
την πλήρη συμβατότητα με τα πιο 
διαδεδομένα PBX's της αγοράς.

Software λύσεις διαχείρισης
ξενοδοχειακών τηλεπικοινωνιών. 
Το PmsLink είναι ένα πρόγραμμα 
middleware σχεδιασμένο να συν-
δέει τηλεπικοινωνίες με συστήμα-
τα διαχείρισης ξενοδοχείων (PMS).

Μια αμιγώς αμερικάνικη εταιρεία 
που σχεδιάζει και παράγει μία 
ευρεία γκάμα προϊόντων τηλεπι-
κοινωνιών με πάνω από 30 χρόνια 
εμπειρίας και εξειδίκευσης.

Παγκόσμιας κλάσης Enterprise 
Security brand που χαρακτηρί-
ζεται από καινοτομία και αποτε-
λεσματικότητα. Η SEQRITE συν-
δυάζει πληροφορία και ανάλυση 
εφαρμογών με τεχνολογία αιχμής 
για να παρέχει την καλύτερη δυ-
νατή προστασία.

Παρέχει τις καλύτερες λύσεις 
backup στην αγορά. Δίνει λύσεις 
backup του Microsoft exchange 
mailbox, του desktop, του server ή 
όλων μαζί σε ασφαλή χώρο με μη-
νιαίες ή ετήσιες συνδρομές.

Μια ευρεία γκάμα τηλεφωνικών 
συσκευών με εντυπωσιακά τε-
χνικά χαρακτηριστικά για την 
κατηγορία τους. Βασισμένη στον 
εργονομικό σχεδιασμό και τη στα-
θερότητα, δημιουργεί προϊόντα 
που απευθύνονται στις σύγχρονες 
ανάγκες τις επιχείρησης.

Brands που γίνονται Λύσεις 
Έχουμε επιλέξει προσεκτικά κάθε μια από τις εταιρείες που αντιπρο-
σωπεύουμε, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι εξυπηρετούν τις ανάγκες 
της αγοράς και εξασφαλίζουν μοναδικές ICT λύσεις και κερδοφορία 
για τους συνεργάτες μας. Υποστηρίζουμε όλα μας τα brands με pre-
sales και after-sales support.
Τα προϊόντα που αντιπροσωπεύουμε διατίθενται στις αγορές της 
Ελλάδας, της Κύπρου και των Βαλκανίων μέσα από το εκτενές 
δίκτυο εξειδικευμένων συνεργάτων μας.



Brands που γίνονται Λύσεις ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
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UCM 
Remote Connect
Remote collaboration that is secure & 
reliable. Cloud based NAT firewall traversal 
service runs on AWS with 99% reliability. 
The best tool for remote or on the go 
workers

GDMS
Zero-touch cloud provisioning, 
management, monitoring and reporting 
system, for Grandstream IP PBX and IP 
devices ecosystem

GWN Cloud
for unlimited Grandstream Network 
Components (Aps, Switches, Routers)
• Comprehensive and Secure Management 

Platform
• Easy Network Deployment
• Controller for APs
• Reporting 
• Access from anywhere (web or App)
• High Readability (hosted in AWS)

Wave app
Collaboration, calls, conferences and chat 
for desktop and mobile, all in 
from a single App



Our Partners Enjoy

Tailor made Solutions

Pre  & After Sales Support

Technical Support

Technical  Training

Fast  Delivery

Professional Certification
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