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κόσμος της τεχνολογίας κινείται με γοργούς ρυθμούς
- εξελίσσεται και μετασχηματίζεται, φέρνοντας στο
προσκήνιο καινούργιες τεχνολογίες και επαναστατικές
καινοτομίες. Στο επίκεντρο των σχετικών μετατροπών βρίσκονται οι τελικοί χρήστες, που θέλουν να εργάζονται
οπουδήποτε, οποτεδήποτε και με οποιαδήποτε συσκευή. Αυτό
σημαίνει ότι πρέπει να έχουν τα απαραίτητα εργαλεία που
χρειάζονται, για να είναι ανεξάρτητοι, παραγωγικοί, ευέλικτοι
και ταυτόχρονα να εργάζονται με ασφάλεια από όπου κι αν
επιλέγουν να συνδεθούν. Συχνά όμως, τα υπάρχοντα συστήματα πληροφορικής δεν είναι σε θέση να καλύψουν αυτές τις
ανάγκες, αναγκάζοντας τους CIOs να αναζητούν νέες λύσεις
για την παροχή του επιθυμητού επιπέδου λειτουργικότητας.
Η εμφάνιση του cloud computing έχει ωθήσει τους CIOs να
αρχίσουν να σκέφτονται την παροχή υπηρεσιών πέρα από τις
ON-Premise εγκαταστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες,
οι οποίες χειρίζονταν κανονικά στο χώρο της επιχείρησης,
μεταφέρονται τώρα στο Cloud με χαμηλότερα κόστη και σε
ασφαλέστερο περιβάλλον.
Η προσπάθεια της κάθε επιχείρησης να ακολουθήσει την
εξέλιξη της τεχνολογίας είναι υπερβολικά δύσκολο εγχείρημα.
Χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις, συνεχής ενημέρωση,
εμπειρίες υλοποίησης της τεχνολογίας σε παρομοίου τύπου
επιχειρήσεις και σωστή καθοδήγηση από τους μεγαλύτερους
διεθνείς τεχνολογικούς κολοσσούς. Είναι, επίσης, πραγματικότητα ότι μέσα από την τεχνολογία και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό (Digital Transformation), μπορεί ένας οργανισμός να
δημιουργήσει σοβαρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να
οδηγηθεί σε περεταίρω επιχειρηματικές επιτυχίες.
Οι εταιρείες του μέλλοντος στοχεύουν στην αύξηση της
παραγωγικότητας των υπαλλήλων τους, στην ευελιξία των εργαλείων που χρησιμοποιούν, στις έξυπνες λύσεις τεχνολογίας
και στην ασφάλεια στο περιβάλλον εργασίας.
Εταιρείες που έχουν επενδύσει σε ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας έχουν επιτύχει αύξηση παραγωγικότητας έως 400%, ενώ η ευέλικτη εργασία γίνεται η πιο βασική
προσδοκία των εργαζομένων.

Η Newcytech Business Solutions, μέλος του Logicom Group,
και ο μεγαλύτερος Integrator provider στην Κύπρο με διεθνείς
συνεργασίες με τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς κολοσσούς,
είναι έτοιμη να σας βοηθήσει στο Digital Transformation της
εταιρείας σας και στη μετατροπή του σε ένα Modern Workplace.
Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε στις
μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές σας ανάγκες και να μετατρέψετε την επιχείρησή σας στην εταιρεία του μέλλοντος. Με
την καθοδήγηση των έμπειρων πιστοποιημένων μηχανικών και
συμβούλων επιχειρήσεων θα σχεδιάσουμε την καλύτερη λύση
βάσει των αναγκών σας.
Η Newcytech καινοτομεί και προσφέρει εύχρηστες και ασφαλείς λύσεις τεχνολογίας μέσα από ένα οικονομικά αποδοτικό
και ευέλικτο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού (Digital
Transformation). Προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
1. Μετατροπή των επενδύσεων από κεφαλαιουχικές δαπάνες
σε λειτουργικά έξοδα (από CAPEX σε OPEX).
2. Συνεχή αναβάθμιση της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί ο
οργανισμός χωρίς την αντίστοιχη κεφαλαιουχική επένδυση.
3. Προβλέψιμο χαμηλότερο κόστος σε όλες τις επενδύσεις
τεχνολογίας με:
• On-demand μοντέλα, με τα οποία θα μπορούσε μια λειτουργία
να ενεργοποιηθεί ή και να κλιμακωθεί όταν το απαιτεί η κατάσταση της επιχείρησης.
• Consumption-based μοντέλα, με τα οποία χρεώνονται μόνο οι
υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται.
4. Ευελιξία στην προσθήκη ή αφαίρεση χρηστών/λογισμικού/
τεχνολογίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, ξεκινώντας
πάντοτε με τα απολύτως απαραίτητα.
Στο ταξίδι αυτό του ψηφιακού μετασχηματισμού η εταιρεία μας
σας προσφέρει τις πιο κάτω επιπρόσθετες υπηρεσίες:
1. Προσωπικό Εταιρικό Σύμβουλος καθ’ όλη τη διάρκεια της
συνεργασίας με τη Newcytech.
2. Digital Consultation – Πώς να μετατρέψετε την επιχείρησή
σας σε Modern Workplace.
3. Newcytech Cloud Academy – Workshops & Webinars
4. Newcytech Cloud Marketplace
5. Συνεχή παροχή βοήθειας Cloud 24X7 μέσω τηλεφώνου,
email και web
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Newcytech
E-mail
& Protection
as-a-Service
üS
 ecure and reliable
business-class email
with a 50 GB mailbox
per user. Every mailbox
is protected with premier anti-malware and
anti-spam protection
via Exchange Online
Protection
üA
 ntivirus- Protection
from Malware and
external threats
üE
 ncryption for your
computer hard drives
to protect sensitive
information in case of
theft, or loss
üW
 ebinars on Microsoft
Office 365 platform,
Services and Applications

per user, per Month

€7.01*

Newcytech
Productivity
Solution
•N
 ewcytech E-mail &
Protection as-a-service

+

üS
 ecure and reliable
business-class email with
a 50 GB mailbox per user.
Every mailbox is protected with premier anti-malware and anti-spam
protection via Exchange
Online Protection
üM
 icrosoft Office suite
installed on 5 computers/
laptops, 5 tablets and 5
phones (Word, excel, outlook, powerpoint) 1 TB of
Personal Cloud Storage
ü Microsoft Teams
üA
 ccess to SharePoint Online, with 1TB free space
to create your intranet

per user, per Month

€16.81*

*Most Popular
Newcytech
Cloud GDPR
Technology
Solution
• Newcytech Productivity
solution

+

ü Device & App Management
ü Windows 10 Pro
ü Data Loss Prevention
ü Email & Device Threat
Protection
ü Email Filtering
ü 100GB Archiving
üW
 indows Defender
Antivirus- A built-in
antimalware solution that
provides next generation
protection
ü Microsoft Teams & Skype
for Business
ü 1 TB File Storage
ü Secure and reliable business-class email with a
50 GB mailbox per user.
ü Every mailbox is protected with premier anti-malware and anti-spam
protection via Exchange
Online Protection
ü Microsoft Office suite
installed on 5 computers/
laptops, 5 tablets and 5
phones
ü Hard drives Encryption to
protect sensitive information in case of theft

Newcytech
Backup-as-aService

Newcytech
Server-as-aService

Newcytech provides reliable
Backup-as-a-Service Solutions for Off-Site backing up
of your critical data

My Business is Small Medium Enterprise

starting FroM:

€15.80*
per Month

ü 1 Server (2CPU,8GB
RAM, 128B)
üW
 eb Console Access
ü Monthly Report
ü Windows Operating
System

starting FroM:

€38.42*
per Month

per user, per Month

€19.17*

*Installation fees applied * VAT is excluded from the above prices *12 months contract with flexible monthly payments * Terms and Conditions
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