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Σχετικά με τη 
Lancom

Η Lancom είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά

στο πεδίο των IT υπηρεσιών, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες data center,

cloud computing και τηλεπικοινωνιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο

επίπεδο. Διαθέτει δύο enterprise cloud data centers σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,

παρέχοντας όλο το φάσμα των υπηρεσιών της σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

LANCOM WHO is WHO 



Η υποδομή 
της
Lancom

100% ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Η υλοποίηση των Data Centers έχει γίνει σε ιδιόκτητες 

υποδομές και με ιδιόκτητο εξοπλισμό, ενώ είναι 

πλήρως εναρμονισμένη με όλες τις διεθνείς 

πιστοποιήσεις και standards όπως ορίζονται από το 

ISO9001:2008 και ISO27001:2013. Επιπλέον, η

Lancom έχει προβλέψει και κατασκευάσει στα Data 

Center της ανεξάρτητα τμήματα, αποκλειστικά για τη 

χρήση colocation υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό 

παρέχεται ένας χώρος colocation που είναι 

επισκέψιμος από τους πελάτες για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών τους, παραμένοντας όμως 100% 

ανεξάρτητος σε επίπεδο φυσικής πρόσβασης από το 

Main Data Center της για λόγους ασφάλειας.

HP/Dell/Cisco enterprise class ιδιόκτητος 

εξοπλισμός τελευταίας γενιάς σε όλο το data 

center

Enterprise class storage systems

Cloud storages όλων των τύπων (SATA, SAS, 

FC, SSD) για κάλυψη κάθε απαίτησης.

10G εσωτερικό οπτικό δίκτυο

Δίκτυο οπτικών ινών τελευταίας γενιάς με 

τεχνολογία HP Flex-10 και Flex-Fabric.

2Ν και Ν+1 σχεδιασμός 

100% redundancy σε όλο τον production 

εξοπλισμό (routers, core switches, firewalls, 

κλιματισμός, UPS) καθώς και στο δίκτυό του 

(καλωδιώσεις, πίνακες, οπτικές ίνες)

Συστήματα αδιάλειπτης παροχής 

ενέργειας 2Ν UPS και ηλεκτρική γεννήτρια 

πετρελαίου αυτόματης ενεργοποίησης

Multi-Gigabit BGP δίκτυο

Με δυνατότητα άμεσης και συνεχούς 

επέκτασης, μέσω του ιδιόκτητου δικτύου 

οπτικών ινών.

Διαβαθμισμένη πρόσβαση

Η πρόσβαση στο data center επιτρέπεται 

μόνο στο αρμόδιο προσωπικό της Lancom 

και γίνεται αποκλειστικά με χρήση 

προσωπικού κωδικού και κάρτας σε δύο 

σημεία.

Περιμετρική προστασία

Πλήρες κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης 

CCTV με ταυτόχρονη καταγραφή σε 

πολλαπλά σημεία

LANCOM WHO is WHO 
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Iδιόκτητες εγκαταστάσεις
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
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What we do
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Ο όρος «as-a-service»
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Οι IT ανάγκες των
σύγχρονων επιχειρήσεων
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Με μια ματιά τι παρέχει το Everything as a Service

Εξοπλισμός

Παροχή  αρχικού εξοπλισμού 

όπως Servers, Routers κλπ

Υπηρεσίες

Παρέχει όλο το φάσμα των

IT υπηρεσιών όπως Cloud,

Data Center, Τηλεπικοινωνίες,

Internet κλπ.

Αδειοδότηση Λογισμικού

Παρέχει όλες τις νόμιμες άδειες 

λειτουργίας  όπως πχ Microsoft 

Windows, SQL κλπ

Υποστήριξη

Συμβόλαια υποστήριξης με τη 

δυνατότερη ομάδα τεχνικών 

διαθέσιμη 24/7/365.
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Αρχική Επένδυση

Εκμηδενισμός του κόστους 

οποιασδήποτε αρχικής 

επένδυσης.

Απόσβεση

Εκμηδενίζει τα κόστη απόσβεσης 

της αρχικής επένδυσης.

Μέγιστη λειτουργικότητα

Επιτυγχάνει μέγιστη 

λειτουργικότητα έχοντας συνεχή 

παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών

Χωρίς κρυφές χρεώσεις

H επιχείρηση διαθέτει πάντα τον 

εξοπλισμό και τις υπηρεσίες για 

όλες τις τρέχουσες και 

μελλοντικές ανάγκες.

Υποστήριξη 24/7/365

Υποστήριξη από το πλέον 

εξειδικευμένο προσωπικό 

μηχανικών πληροφορικής 

διαθέσιμο 24/7/365

Τυποποίηση ISO 9001

Αυστηρά τυποποιημένες 

διαδικασίες παροχής 

ολοκληρωμένων λύσεων, 

βασιζόμενες στις διαδικασίες του 

ISO 9001:2008.

Ασφάλεια ISO 27001

Διασφαλίζει τα δεδομένα της και 

την ορθή λειτουργία του δικτύου 

της με πιστοποίηση

ISO 27001:2013

Παραγωγικότητα

«Απαλλάσει» την επιχείρηση 

από την κατασπατάληση και 

διαχείριση IT πόρων

Τα οφέλη του «Everything as a Service»
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Για μια δωρεάν μελέτη
Everything as a Service

Επικοινωνήστε μαζί μας

214 100 1000

sales@lancom.gr
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Ευχαριστούμε 


