
«Μετασχηματισμός των ελληνικών 
επιχειρήσεων στην εποχή της 

ψηφιοποίησης»



Ποιοί είμαστε
• Η PartnerNET είναι ένας έξυπνος 

πάροχος ICT, με πάνω από 20 χρόνια
εξειδίκευση στο χώρο.

• Μέσω ενός δικτύου που αριθμεί πάνω
από 2.000 συνεργάτες, φέρνουμε
κορυφαία ICT brands στην Ευρώπη.



We focus on results.
Every project is completed in the most 

efficient way.

We care about our
partners.
It is a privi lege to support the people we are doing business with.  

We support our network.
W e  a l w a y s  m a k e  s u r e  t o  c o v e r  t h e  n e e d s o f  o u r  n e t w o r k  i n  p r o d u c t s  

a n d  s e r v i c e s .

We are efficient



Η PartnerNET παρουσιάζει ολοκληρωμένες 
λύσεις, κορυφαίων brands παγκοσμίως, για 
να χτίσετε την ψηφιακή μετάβαση της 
επιχείρησής σας πάνω σε γερές βάσεις.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βασίζεται στην 
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των 
συσκευών που υποστηρίζουν το επόμενο βήμα.

Η συμβολή μας



Πανδημία Covid-19

Μετάβαση από το γραφείο στο σπίτι και μετατροπή σε ένα 
πλήρως λειτουργικό επαγγελματικό περιβάλλον 

Στόχος: συνέχιση της επιχειρηματικότητας

Η PartnerNET ανταποκρίθηκε άμεσα στις 
ανάγκες των επιχειρήσεων!

Η μεγαλύτερη πρόκληση για την ψηφιακή μετάβαση των 
επιχειρήσεων παγκοσμίως.



Άμεσες, αποτελεσματικές και ασφαλείς λύσεις

Αμεσότητα: η μετάβαση εκτελέστηκε σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα και έθεσε τις βάσεις για την πλήρη 
ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων που συντελείται τώρα.

Ασφάλεια: επικοινωνία και διαμοιρασμός δεδομένων 
100% ψηφιακά με ασφάλεια.

Αποτελεσματικότητα: λειτουργικά SOHO με αμεσότητα 
στην επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και 
δυνατότητα εκτέλεσης της πλειοψηφίας των εργασιών σε 
κανονικούς ρυθμούς και συνθήκες.

Τα τρία Α της ψηφιακής μετάβασης 
με την PartnerNET



Ασύρματα δίκτυα δεδομένων

Αναβάθμιση ή δημιουργία από την αρχή 
ασύρματων δικτύων για απρόσκοπτη σύνδεση 
και επικοινωνία.

Η βάση της 
μετάβασης

Δυνατότητα υλοποίησης εξειδικευμένων λύσεων, 
ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και 
εργαζομένου.



Δίκτυα 
φωνήςΣυνέχίση της επικοινωνίας

Αμεσότητα στην επικοινωνία με 
ολοκληρωμένα δίκτυα φωνής.

VoIP τηλεπικοινωνία για κάθε εργαζόμενο, 
μέσω της πλατφόρμας Unified 
Communication της επιχείρησης.

Ασφαλείς τηλεπικοινωνίες χάρη στο 
πρωτόκολλο Encrypted SIP.

Οικονομικά πακέτα μέσω παρόχων VoIP 
τηλεπικοινωνίας όπως η Supervoice.



Απρόσκοπτη συνεργασία

Παροχή μίας σειράς ψηφιακών εργαλείων για 
απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ των 
εργαζομένων.

Εργαλεία όπως το Wave και το IP VideoTalk
της Grandstream, δίνουν τη δυνατότητα 
συνεχούς επικοινωνίας, με ασφάλεια.

Ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας



Η επόμενη μέρα
Ψηφιακή μετάβαση μέσα στην επιχείρηση

Τα εργαλεία που έδωσαν τη δυνατότητα 
λειτουργίας της επιχείρησης κατά την 
πανδημία, είναι αυτά που προωθούν τη 
μετάβασή της στην ψηφιακή εποχή.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις συνεργασίας και 
επικοινωνίας εντός της επιχείρησης, δίνουν τη 
δυνατότητα στους εργαζόμενους να 
επικεντρώνονται στο έργο τους, μειώνοντας το 
χρόνο και την προσπάθεια συνεργασίας.



Η επόμενη μέρα
Ψηφιακή μετάβαση μέσα στην επιχείρηση

Άμεση κεντρική διαχείριση της τηλεπικοινωνίας μέσω 
Cloud ή άλλων πλατφορμών management, μέσω 
ενός τηλεφωνικού κέντρου.

Εύκολη διαχείριση των δικτύων δεδομένων (Routers, 
APs) μέσω Cloud, ή on-site.

Mobility για τους χρήστες χάρη σε πλατφόρμες όπως 
το Wave και το Wave App.



Εγκατάσταση μικρής 
επιχείρησης

Communication 
platforms

Access Points/
Routers

Switches

IP Phones/
Videophones



SwitchesUnified Communication Center

Access Points
IP Phones/

Videophones

Εγκατάσταση μεγάλης επιχείρησης

Communication 
platforms

Wi-Fi IP Phones

Conference Systems



Ολοκληρωμένες λύσεις συνεργασίας για κάθε επιχείρηση



"Clearly, the thing that's 
transforming is not the 

technology, it's the technology 
that is transforming us."

Jeanne W. Ross
MIT Sloan's Center for Information 

Systems Research
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