Οινθιεξωκέλεο
ιύζεηο ηερληθήο
ππνζηήξημεο
επηρεηξήζεωλ...

Απιή θαη
απνηειεζκαηηθή
ππνζηήξημε ηελ
ζηηγκή πνπ ηε
ρξεηάδεζηε

Virtualization – Cloud computing / PaaS - IaaS / Σερληθή ππνζηήξημε / VoIP / Καηαζθεπή Ιζηνζειίδωλ & E-shops / Μobile apps
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Λίγα ιόγηα γηα εκάο...
Οη ζύγρξνλεο επηρεηξήζεηο αληηκεηωπίδνπλ κηα αηέξκνλε πξόθιεζε: Αλάγθε γηα ζπλερή θαη αζθαιή πξόζβαζε ζηηο δωηηθήο ζεκαζίαο
εθαξκνγέο θαη πιεξνθνξίεο ζε έλαλ θόζκν όπνπ νη πιαηθόξκεο, νη εθαξκνγέο θαη νη ζπζθεπέο αιιάδνπλ κέξα κε ηελ εκέξα. Τα πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα είλαη όιν θαη πεξηζζόηεξν δηαθνξεηηθά θαη ζύλζεηα ελώ ε αζθάιεηα παξακέλεη κηα ζηαζεξή αλεζπρία.
H Anyware παξέρεη νινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα όιεο ηηο παξαπάλω αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο θαη εηδηθεύεηαη ζηε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε
θεληξηθνπνηεκέλωλ ζπζηεκάηωλ (Server Based/Thin client Computing) θαη θαη’ επέθηαζε Private & Public Cloud εθαξκνγώλ.
Όιεο καο νη ππεξεζίεο βαζίδνληαη ζηε θηινζνθία θαη ην όξακα κε ην νπνίν μεθηλήζακε πξηλ πνιιά ρξόληα: from Anywhere, at Any time, with Any
Device.
Από ην 2002, ζρεδηάδνπκε θαη πινπνηνύκε νινθιεξωκέλεο ιύζεηο πιεξνθνξηθήο θαιύπηνληαο
έηζη όιεο ηηο αλάγθεο κηαο επηρείξεζεο όρη κόλν όζνλ αθνξά ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα αιιά ην
ζύλνιν ηεο ειεθηξνινγηθήο, κεραλνγξαθηθήο θαη ηειεπηθνηλωληαθήο ππνδνκήο.
Τν Τκήκα Τερληθήο Υπνζηήξημεο ηεο εηαηξίαο καο, δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλνπο θαη πηζηνπνηεκέλνπο
ειεθηξνιόγνπο κεραληθνύο, κεραληθνύο ινγηζκηθνύ θαη ηερληθνύο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, δηθηύωλ
θαη server έηζη ώζηε λα δίλνληαη άκεζεο θαη αμηόπηζηεο ιύζεηο ζε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ
δεκηνπξγνύληαη ηόζν ζε κεκνλωκέλνπο ππνινγηζηέο όζν θαη ζηα εηαηξηθά δίθηπα.

ππνζηήξημεο ηεο εηαηξίαο καο

Καζεκεξηλά εμππεξεηνύκε δεθάδεο κηθξέο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ηόζν ζηνλ ηδηωηηθό όζν θαη ζην
δεκόζην ηνκέα, νη νπνίεο έρνπλ επηιέμεη θάπνην από ηα ζπκβόιαηα

Μέζα από ηε ζειίδα ηερληθήο ππνζηήξημεο (http://support.anyware.gr) έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα θαηαρωξήζεηε
αηηήκαηα ππνζηήξημεο ή αθόκε θαη λα δεηήζεηε άκεζε on-line επίιπζε πξνβιεκάηωλ κέζω ηεο ππεξεζίαο
απνκαθξπζκέλεο βνήζεηαο.

Εμεηδηθεπκέλνη ηερληθνί καο είλαη πάληα δηαζέζηκνη λα ζαο πξνηείλνπλ λέεο ιύζεηο ή/θαη λα ζαο
βνεζήζνπλ λα κεηώζεηε ην ζπλνιηθό θόζηνο ιεηηνπξγίαο (TCO) ηνπ ππάξρνληνο κεραλνγξαθηθνύ ζαο
ζπζηήκαηνο, αλαβαζκίδνληαο ή αμηνπνηώληαο ζην κέγηζην ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ. Μελ δηζηάζεηε λα
επηθνηλωλήζεηε καδί καο έζηω θαη γηα λα αθνύζεηε ηηο πξνηάζεηο καο.

Σηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα δείηε ηνλ ηηκνθαηάινγν ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο θαη ηα αληίζηνηρα ζπκβόιαηα.
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Basic

SoHo (Small Office - Home Office)

SBE (Small Business)

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Τν ζπκβόιαην Basic απεπζύλεηαη θπξίσο ζε
νηθηαθνύο ρξήζηεο ή επαγγεικαηίεο πνπ
ρξεηάδνληαη ηε βνήζεηα ελόο έκπεηξνπ
ηερληθνύ.

Τν ζπκβόιαην SoHo απεπζύλεηαη θπξίσο ζε
κηθξά γξαθεία ή επηρεηξήζεηο (SOHO Small Office
- Home Office) θαη πεξηιακβάλεη πξναγνξά σξώλ
αμίαο 150€ κόλν γηα απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε.

Τν ζπκβόιαην SBE απεπζύλεηαη ζε
κεγαιύηεξεο επηρεηξήζεηο θαη πεξηιακβάλεη
πξναγνξά σξώλ αμίαο 300€ γηα θιήζεηο
απνκαθξπζκέλεο ππνζηήξημεο ή εξγαζίαο ζην
ρώξν ζαο ή ζπλδπαζκό ησλ παξαπάλσ.

Μεληαίν Πάγην

75€

150€

300€

ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ

από

Εξγαζία ζην ρώξν ζαο*

Εμ’ απνζηάζεωο &
Σειεθωληθή Τπνζηήξημε ή
εξγαζία ζηελ έδξα καο*

24€/ώξα

(Αξρηθή Τηκή 50€)

(Αξρηθή Τηκή 40€)

από 21€/ώξα
(Αξρηθή Τηκή 35€)

από 18€/ώξα
(Αξρηθή Τηκή 30€)

Πξναγνξά ωξώλ αμίαο 75€

Πξναγνξά ωξώλ αμίαο 150€

12 ώξεο

8 ώξεο

Υξόλνο απόθξηζεο
Πξνιεπηηθή πληήξεζε –
Αλαβαζκίζεηο

από

30€/ώξα

από

Πξναγνξά ωξώλ
ζπλνιηθήο αμίαο
300€

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ

18€/ώξα

(Αξρηθή Τηκή 30€)

από

15€/ώξα

(Αξρηθή Τηκή 25€)

4 ώξεο

ΟΥΙ

ΟΥΙ

ΝΑΙ

(Καηόπηλ Αηηήκαηνο)

(Καηόπηλ Αηηήκαηνο)

(Δύν θνξέο εηεζίσο)



Η θαηαρώξεζε ησλ αηηεκάησλ ππνζηήξημεο γίλεηαη είηε ηειεθσληθά ζην ηειέθσλν 2106179879 είηε ζηε ζειίδα ηερληθήο εμππεξέηεζεο ζηε δηεύζπλζε
http://support.anyware.gr , όπνπ κπνξείηε επίζεο λα παξαθνινπζείηε ηελ εμέιημή θαη ην ηζηνξηθό ησλ αηηεκάησλ ζαο.



Σε πεξίπησζε πνπ ην πξόβιεκα δελ κπνξεί λα ιπζεί ηειεθσληθά, ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο γίλεηαη κε απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε κέζσ δηαδηθηύνπ.



Ο ρξόλνο απόθξηζεο αθνξά ην κεζνδηάζηεκα κέρξη ηελ αληαπόθξηζε ζην αίηεκά ζαο θαη όρη ην ρξόλν επίιπζεο ή/θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο.



Η ειάρηζηε ρξέσζε γηα εξγαζία ζην ρώξνο ζαο είλαη 60’ (ρξέσζε αλα ½ ώξα κεηά ηελ πξώηε) ελώ γηα απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ε ειάρηζηε ρξέσζε είλαη 15’.



Τα ζπκβόιαηα Basic & SoHo πεξηιακβάλνπλ πξναγνξά σξώλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα εμ’ απνζηάζεσο & ηειεθσληθή ππνζηήξημε ή εξγαζία ζηελ έδξα καο. Οη εξγαζίεο ζην
ρώξν ζαο -εθόζνλ δεηεζνύλ ή απαηηεζνύλ- ρξεώλνληαη βάζε ηνπ παξαπάλσ ηηκνθαηαιόγνπ θαη δελ ζπκςεθίδνληαη κε ηπρόλ ππόινηπν από ηελ πξναγνξά σξώλ.



Οη ππεξεζίεο παξέρνληαη ηηο εξγάζηκεο ώξεο θαη εκέξεο (Δεπηέξα – Παξαζθεπή 9 πκ – 5 κκ)



Σην ηέινο θάζε κήλα απνζηέιιεηαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ αηηεκάησλ ππνζηήξημεο θαη ηεο δηάξθεηαο απηώλ.



Οη παξαπάλσ ηηκέο δελ πεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ

* Σε όια ηα αηηήκαηα κε δηάξθεηα κεγαιύηεξε ηεο κηαο ώξαο παξέρεηαη έθπησζε επί ηεο αξρηθήο ηηκήο σο εμήο: 20% γηα αηηήκαηα δηάξθεηαο έσο 3 ώξεο, 30% από 3 εσο 5 ώξεο θαη
40% άλσ ησλ 5 σξώλ. Αηηήκαηα κε δηάξθεηα εξγαζηώλ έσο θαη 1 ώξα ρξεώλνληαη κε ηελ αξρηθή ηηκή ζύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ ηηκνθαηάινγν.
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