Απλοποιήστε τις λειτουργίες σας,
ενισχύοντας τα δίκτυό σας
Η Algosystems μπορεί να αναπτύξει αποτελεσματικά το Cisco Meraki σε
οποιοδήποτε οργανισμό, προσδίδοντάς του σε ελάχιστο χρόνο το επιθυμητό
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η

Algosystems προσφέρει από το
1986 προσφέρει προχωρημένα τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες
σε επιχειρήσεις, οργανισμούς του δημόσιου
τομέα και βιομηχανικές μονάδες, συμβάλλοντας καταλυτικά στο λειτουργικό εκμοντερνισμό τους. Σε συνεργασία με την Cisco έχει
υλοποιήσει στην ελληνική αγορά μια σειρά
σημαντικών έργων για το Cisco Meraki, όπως
στον ΚΑΥΚΑ, στην Ιnteramerican και στην
GENERALI.
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KAYKAΣ
Η εταιρεία Καυκάς επέλεξε να χρησιμοποιήσει τη λύση Cisco Meraki εσωτερικά, για την
αναβάθμιση του εταιρικού Wi-Fi δικτύου, και
εξωτερικά, στο πλαίσιο του δημόσιου Wi-Fi
προς τους πελάτες της, οι οποίοι επισκέπτονται το δίκτυο των 47 καταστημάτων της. Η
cloud διαχείριση και η λειτουργία 802.11ac
& Bluetooth beacon που επιλέχθηκαν, προσφέρουν μέγιστη ευελιξία, απόδοση και
εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών
digital marketing. Το εν λόγω έργο υλοποιήθηκε από την Algosystems SA σε συνεργασία
με τη Διεύθυνση Πληροφορικής της Καυκάς.
Η Algosystems SA ανέλαβε την προμήθεια,
εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Cisco
Meraki WiFi για τα 47 καταστήματα της εται-
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ρείας Καυκάς ΑΕ. Η λύση περιλαμβάνει την
αναβάθμιση του εταιρικού Wi-Fi και την παροχή δημόσιου Wi-Fi προς τους πελάτες της,
οι οποίοι επισκέπτονται το δίκτυο των καταστημάτων της εταιρείας. Η cloud διαχείριση και η λειτουργία 802.11ac & Bluetooth
beacon που επιλέχθηκαν, δίνουν τη δυνατότητα για μέγιστη ευελιξία, απόδοση και εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών digital
marketing.

INTERAMERICAN
Οι μεγάλες επενδύσεις της INTERAMERICAN
τα τελευταία χρόνια στην τεχνολογία με εφαρμογές, στελέχωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων
των εργαζομένων της εταιρείας επιστρέφουν
στην εταιρεία με τη μορφή απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την ασφαλιστική αγορά - υπογραμμίζοντας τη μεγάλη
συμβολή της τεχνολογίας στη βελτίωση των
διαδικασιών κα της ταχύτητας εξυπηρέτησης
των πελατών. Μία από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι και η αξιοποίηση του Cisco Meraki με
τη συνεργασία της Algosystems. Τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου συστήματος συνοψίζονται στα εξής:
• Κεντρική διαχείριση όλου του στόλου των
Access Points από ιστοσελίδα, με δυνατότητα πρόσβασης σε όλους με μηδενικό κόστος
εξοπλισμού (hardware), λειτουργικών συστημάτων, καθώς, επίσης, και μηδενικές διαδικασίες συντήρησης (patching κ.α.)

• Πολύ εύχρηστο User Interface, με προσφορά άμεσης αλλαγής ρυθμίσεων (SSIDs,
passwords, antenna gain, bandwidth
control κ.λπ.) και προσαρμογή, χωρίς φυσική μετάβαση τεχνικού στον χώρο
• Εκτενείς μηχανισμοί δημιουργίας αναφορών (Traffic Analysis, Application usage,
device details, operating systems κ.λπ.),
τόσο συγκεντρωτικά όσο και αναλυτικά, με
αποτέλεσμα τη συμμόρφωση με ελεγκτικούς μηχανισμούς και πλαίσια
• Γεωγραφική τοποθέτηση σημείων και άμεση αναφορά προβλήματος.

GENERALI
Η ασφαλιστική εταιρία Generali, θέλοντας να προχωρήσει σε αναβάθμιση
του δικτυακού της
εξοπλισμού και την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών στο προσωπικό της, ανέθεσε στην
Algosystems το έργο αναβάθμισης-ανασχεδιασμού του εσωτερικού δικτύου και
την υλοποίηση ασύρματου δικτύου στα κεντρικά γραφεία. Η υλοποίηση περιλαμβάνει
Meraki MS switches σε διάταξη αστέρα και
MR18 Access Points για την πλήρη ασύρματη κάλυψη του κτηρίου. H απλοποιημένη
τοπολογία και η ευκολία στην καθημερινή
υποστήριξη-διαχείριση του εξοπλισμού έχει
ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου του τμήματος μηχανογράφησης,
πρόβλημα τον οποίο αντιμετωπίζουν σχεδόν
όλες οι σύγχρονες επιχειρήσεις.
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