Εταιρικό
Προφίλ
Η Lancom είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο πεδίο των IT υπηρεσιών
data center, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες cloud
computing και τηλεπικοινωνιών. Διαθέτει τρία enterprise
cloud data centers σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και ιδιόκτητο
δίκτυο οπτικών ινών, παρέχοντας όλο το φάσμα των υπηρεσιών cloud και data center.

Η εταιρεία
Η Lancom είναι η πρώτη Ελληνική εταιρεία με τρία ιδιόκτητα Data Centers που καλύπτουν
γεωγραφικά όλο το εύρος των αναγκών κάθε επιχείρησης/οργανισμού, παρέχοντας τους όλο
το φάσμα των υπηρεσιών Cloud (IaaS/PaaS/SaaS), Data Center και Telco (Fiber to the Business).

Data Centers
3 ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ DATA CENTERS ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ.

Θεσσαλονίκη
Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της εταιρείας, το 2009, δημιουργήθηκε
το κεντρικό Data Center της, στη Θεσσαλονίκη, διασφαλίζοντας πλήρως θέματα connectivity, ασφάλειας και αδιάλειπτης λειτουργίας των
φιλοξενούμενων πελατών.

Αθήνα
Συνεχίζοντας την στρατηγική ανάπτυξης με γνώμονα την παροχή High
Availability υπηρεσιών με SLA έως 100%, η εταιρεία το 2014 προχώρησε στην έναρξη λειτουργίας του 2ου Data Center της στην Αθήνα.

Balkan Gate
Στοχεύοντας στην δημιουργία του μεγαλύτερου Carrier Neutral Data
Center στη Β. Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα και πιο προηγμένα
Energy Efficient Data Centers στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Lancom
παρέδωσε στις αρχές του 2022 το τρίτο Data Center της, στη Θεσσαλονίκη. Το Balkan Gate έχει διασυνδεθεί με όλους τους κύριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της χώρας, των Βαλκανίων αλλά και του
εξωτερικού.

Οι άνθρωποι
Βασικός μοχλός ανάπτυξης της εταιρείας, από την αρχή της λειτουργίας της, ήταν και συνεχίζει να παραμένει το ανθρώπινο δυναμικό της, χωρίς την συνεισφορά του οποίου δεν θα
μπορούσε να υλοποιηθεί η εξασφάλιση της ποιότητας σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς
τους πελάτες.

Στη Lancom δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από το να σας παρέχουμε άμεση και
αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη. Με τη δυνατότερη ομάδα πιστοποιημένων μηχανικών δικτύων
και system administrators, είμαστε δίπλα σας ακόμα και στα πιο εξειδικευμένα τεχνικά και δικτυακά θέματα.

Οι ομάδες μας
Όπως κάθε σύγχρονη επιχείρηση, το ανθρώπινο δυναμικό μας λειτουργεί ενοποιημένα μέσα
από τρεις διακριτές ομάδες.
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H υποδομή
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. Επιπλέον,
η Lancom έχει προβλέψει και κατασκευάσει στα Data Center της ανεξάρτητα τμήματα, παρέχοντας προηγμένες υπηρεσίες συστέγασης (Colocation) που θα κλιμακώνονται από μεμονωμένα
Rack Units, έως Rack Cages και Suites, υπηρεσίες Disaster Recovery και Business Continuity.
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Πιστοποιήσεις
Η Lancom δίνει μεγάλη έμφαση στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια των υπηρεσιών που προσφέρει. Εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα των απαιτήσεων για την ποιότητα και
την ασφάλεια των πληροφοριών, είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, 27001:2013 και
ISO/IEC 27017:2015, ISO 22301:2019, ISO 14001:2015, GDPR.
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Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες που παρέχει η Lancom, επικεντρώνονται ιδιαίτερα στο κομμάτι του cloud
computing, των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και σε γενικότερες data center υπηρεσίες. Η ευρεία γκάμα των παρεχόμενων υπηρεσιών καλύπτει πλήρως τις εξειδικευμένες ανάγκες
των πελατών της, με κύριο χαρακτηριστικό την υψηλή ποιότητα, την εξοικονόμηση του κόστους και την εξαιρετικά γρήγορη υλοποίηση και παράδοση του έργου.
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PANEL ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ
CLOUD ΥΠΟΔΟΜΉΣ

Panel Διαχείρισης Cloud Υποδομής
Το MyLancom είναι μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα η οποία σχεδιάστηκε
για να ενισχύσει και να διευκολύνει τη διαχείριση της Cloud- Virtualized και
δικτυακής υποδομής της κάθε επιχείρησης, παρέχοντας άμεσα:
Automation & Provisioning
Console and operations for all virtual machines
Go to market your way
Increase operational efficiency
Unlock new sources of revenue
Billing & Chargeback
Reduce Time to Revenue
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Βρες μας στα social media:

