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CytaComCytaCom Solutions LtdSolutions LtdCytaComCytaCom Solutions LtdSolutions Ltd
Έτος ιδρύσεωςΈτος ιδρύσεως 20012001, 100% θυγατρική της , 100% θυγατρική της CYTACYTA

Αποστολή μας είναι η παροχή, σε συνεργασία με την CYTA, Αποστολή μας είναι η παροχή, σε συνεργασία με την CYTA, 
Ολοκληρωμένων Λύσεων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, για Ολοκληρωμένων Λύσεων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, για 
Ηλεκτρονική Επικοινωνία φωνής, δεδομένων και εικόναςΗλεκτρονική Επικοινωνία φωνής, δεδομένων και εικόνας

∆ιαθέτουμε απαραίτητη τεχνογνωσία και συνεργαζόμαστε με διαφορετικούς ∆ιαθέτουμε απαραίτητη τεχνογνωσία και συνεργαζόμαστε με διαφορετικούς 
vendorsvendors--brand independent brand independent 

Η Η CYTA CYTA και η και η CytaComCytaCom αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις υποδομές αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις υποδομές 
τους, θα προσφέρουν σε συνεργασία μαζί σας την βέλτιστη λύσητους, θα προσφέρουν σε συνεργασία μαζί σας την βέλτιστη λύση

Η συνεργασία με την Η συνεργασία με την CYTACYTA εγγυάται οικονομική αυτάρκειαεγγυάται οικονομική αυτάρκειαργ μ ηργ μ η γγ μ ή ργγ μ ή ρ

Ένας οργανισμός με ισχυρό όνομα και κοινωνική ευθύνηΈνας οργανισμός με ισχυρό όνομα και κοινωνική ευθύνη



Ασύρματο δίκτυο (Ασύρματο δίκτυο (WiWi--Fi)Fi)Ασύρματο δίκτυο (Ασύρματο δίκτυο (WiWi Fi)Fi)

•• ∆υνατότητα δημιουργίας ασύρματου δικτύου (Wi∆υνατότητα δημιουργίας ασύρματου δικτύου (Wi--Fi) για Fi) για ∆υνατότητα δημιουργίας ασύρματου δικτύου (Wi∆υνατότητα δημιουργίας ασύρματου δικτύου (Wi Fi) για Fi) για 
πρόσβαση των πελατών στο διαδίκτυο. Το δίκτυο πρόσβαση των πελατών στο διαδίκτυο. Το δίκτυο 
σχεδιάζεται απο έμπειρο προσωπικό σε συνάρτηση με το σχεδιάζεται απο έμπειρο προσωπικό σε συνάρτηση με το 
κατάλληλοκατάλληλο λογισμικό  λογισμικό  κατάλληλοκατάλληλο λογισμικό. λογισμικό. 

••Ολοκληρωτική κάλυψη όλων των χώρων του ξενοδοχείουΟλοκληρωτική κάλυψη όλων των χώρων του ξενοδοχείουηρ ή ψη χ ρ ξ χηρ ή ψη χ ρ ξ χ
••Εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης του δικτύουΕξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης του δικτύου
••∆υνατότητα επιλογής παραμέτρων χρέωσης∆υνατότητα επιλογής παραμέτρων χρέωσης
••Ολόχρονη συντήρηση και υποστήριξη του δικτύουΟλόχρονη συντήρηση και υποστήριξη του δικτύου••Ολόχρονη συντήρηση και υποστήριξη του δικτύουΟλόχρονη συντήρηση και υποστήριξη του δικτύου



Ασύρματο δίκτυο (Ασύρματο δίκτυο (WiWi--Fi)Fi)Ασύρματο δίκτυο (Ασύρματο δίκτυο (WiWi Fi)Fi)



Bluetooth MarketingBluetooth MarketingBluetooth MarketingBluetooth Marketing

•• Με την τεχνολογία Bluetooth υλοποιούνται hotspots σε Με την τεχνολογία Bluetooth υλοποιούνται hotspots σε χ pχ p
επιλεγμένα κοινόχρηστα σημεία. Με την επιγραφή "Turn ON επιλεγμένα κοινόχρηστα σημεία. Με την επιγραφή "Turn ON 
your Bluetooth" οι πελάτες λαμβάνουν αυτόματα μηνύματα your Bluetooth" οι πελάτες λαμβάνουν αυτόματα μηνύματα 
στο κινητό τουςστο κινητό τουςστο κινητό τουςστο κινητό τους

••∆υνατότητα τροποποίησης του μηνύματος∆υνατότητα τροποποίησης του μηνύματος
••Επιλογή μεταξύ κειμένου, εικόνας και πολυμέσωνΕπιλογή μεταξύ κειμένου, εικόνας και πολυμέσων
••Κάλυψη μεγάλων κοινόχρηστων χώρωνΚάλυψη μεγάλων κοινόχρηστων χώρων
••∆υνατότητα οργάνωσης διαγωνισμών∆υνατότητα οργάνωσης διαγωνισμών∆υνατότητα οργάνωσης διαγωνισμών∆υνατότητα οργάνωσης διαγωνισμών



Bluetooth MarketingBluetooth MarketingBluetooth MarketingBluetooth Marketing



Επερχόμενες ΤεχνολογίεςΕπερχόμενες ΤεχνολογίεςΕπερχόμενες ΤεχνολογίεςΕπερχόμενες Τεχνολογίες

•• Οι τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας στον τομέα των Οι τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας στον τομέα των ς ξ ξ ς ς χ ς μς ξ ξ ς ς χ ς μ
κινητών τηλεφώνων δίνουν την δυνατότητα χρησιμοποίησης κινητών τηλεφώνων δίνουν την δυνατότητα χρησιμοποίησης 
της προσωπικής συσκευής σε διάφορες υπηρεσίες εντός των της προσωπικής συσκευής σε διάφορες υπηρεσίες εντός των 
ξενοδοχείων  Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξενοδοχείων  Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξενοδοχείων. Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξενοδοχείων. Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σαν "ckeckσαν "ckeck--in assistant" καιin assistant" και έτσι δεν χρειάζεται η ανάγκη για έτσι δεν χρειάζεται η ανάγκη για 
κλειδιά στα δωμάτια.κλειδιά στα δωμάτια.

•• Με την χρήση της τεχνολογίας Με την χρήση της τεχνολογίας RFIDRFID μπορούν οι πελάτες του μπορούν οι πελάτες του 
ξενοδοχείου να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που ξενοδοχείου να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που 
προσφέρονται στους κοινόχρηστους χώρους, χωρίς να προσφέρονται στους κοινόχρηστους χώρους, χωρίς να προσφέρονται στους κοινόχρηστους χώρους, χωρίς να προσφέρονται στους κοινόχρηστους χώρους, χωρίς να 
χρειάζεται προσωπικό για την διαχείριση τους. χρειάζεται προσωπικό για την διαχείριση τους. 



Επερχόμενες ΤεχνολογίεςΕπερχόμενες ΤεχνολογίεςΕπερχόμενες ΤεχνολογίεςΕπερχόμενες Τεχνολογίες



Managed ServicesManaged ServicesManaged ServicesManaged Services
Ο Επιχειρηματικός Σύμβουλος (ΕΣ) εντοπίζει ευκαιρία για πώληση ∆Λ.Ο Επιχειρηματικός Σύμβουλος (ΕΣ) εντοπίζει ευκαιρία για πώληση ∆Λ.

ΕΣ μαζί με Σύμβουλο Μηχανικό της ΕΣ μαζί με Σύμβουλο Μηχανικό της CytaCom CytaCom επισκέπτονται τον υποψήφιο πελάτη.επισκέπτονται τον υποψήφιο πελάτη.μ ζ μ μβ χ ςμ ζ μ μβ χ ς yy ψ φψ φ

Ετοιμάζεται σχεδιασμός λύσης (Ετοιμάζεται σχεδιασμός λύσης (ICT) ICT) και προτείνεται στον πελάτη.και προτείνεται στον πελάτη.

Η λύση μπορεί να είναι τυποποιημένη και μη. Για μη τυποποιημένες λύσεις για να υπολογιστεί το Η λύση μπορεί να είναι τυποποιημένη και μη. Για μη τυποποιημένες λύσεις για να υπολογιστεί το μ ρ μ μ μ μ ς ςμ ρ μ μ μ μ ς ς
μηνιαίο κόστος χρειαζόμαστε:μηνιαίο κόστος χρειαζόμαστε: ΚόστοςΚόστος ΕξοπλισμούΕξοπλισμού, , Κόστος ΥπηρεσιώνΚόστος ΥπηρεσιώνSLA, SLA, κόστος ανά έτοςκόστος ανά έτος, , 
Αριθμός Μηνιαίων ∆όσεωνΑριθμός Μηνιαίων ∆όσεων

Σε περίπτωση που ο πελάτης συμφωνήσει, καταχωρείται η παραγγελία στα συστήματα της Σε περίπτωση που ο πελάτης συμφωνήσει, καταχωρείται η παραγγελία στα συστήματα της CYTA.CYTA.

H CytaCom H CytaCom έχοντας πρόσβαση στα συστήματα της έχοντας πρόσβαση στα συστήματα της Cyta Cyta παίρνει την παραγγελία και αναλαμβάνει παίρνει την παραγγελία και αναλαμβάνει 
την εκτέλεση.την εκτέλεση.

Αφού η Αφού η CytaCom CytaCom εκτελέσει την παραγγελία, ενημερώνει τα συστήματα της εκτελέσει την παραγγελία, ενημερώνει τα συστήματα της Cyta Cyta για να ξεκινήσει η για να ξεκινήσει η 
μηνιαία χρέωση του πελάτη από την μηνιαία χρέωση του πελάτη από την Cyta.Cyta.

Σε περίπτωση τερματισμού, η Σε περίπτωση τερματισμού, η CytaCom CytaCom θα πάρει πίσω τον εξοπλισμό που βρίσκεται στον πελάτη.θα πάρει πίσω τον εξοπλισμό που βρίσκεται στον πελάτη.yy



ΕυχαριστώΕυχαριστώΕυχαριστώΕυχαριστώ
Για περισσότερες πληροφορίες:Για περισσότερες πληροφορίες:
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info@cytacom.cominfo@cytacom.com

www cytacom comwww.cytacom.com


