
«Τα εργαλεία της τεχνολογίας για τη 
διαφύλαξη της ασφάλειας»



Ποιοί είμαστε
Η PartnerNET είναι ένας έξυπνος 
πάροχος ICT, με πάνω από 20 
χρόνια εξειδίκευση στο χώρο.

Μέσω ενός δικτύου που αριθμεί
πάνω από 2.000 συνεργάτες, 
φέρνουμε κορυφαία ICT brands
στην Ευρώπη.



We focus on results.
Every project is completed in the most efficient way.

We care about our partners.
It is a privi lege to support the people we are doing business with.  

We support our network.
W e  a l w a y s  m a k e  s u r e  t o  c o v e r  t h e  n e e d s o f  o u r  n e t w o r k  i n  p r o d u c t s  
a n d  s e r v i c e s .

We are efficient.
We don’t just distribute products. We offer solutions.



Η PartnerNET παρουσιάζει ολοκληρωμένες 
λύσεις, κορυφαίων brands παγκοσμίως, για 
να χτίσετε το δίκτυο ασφαλείας σας πάνω 
σε γερές βάσεις.

Η φυσική ασφάλεια βασίζεται στην έγκαιρη και 
απρόσκοπτη επικοινωνία, στην άμεση 
ενημέρωση για κάθε έκτακτο συμβάν.

Η συμβολή μας



Tεχνολογία VoIP
Η βάση του έξυπνου δικτύου
ασφαλείας

Πάνω στην τεχνολογία VoIP 
μπορεί να δομηθεί ένα 
ολοκληρωμένο και 
αποτελεσματικό δίκτυο 
ασφαλείας, ειδικά 
διαμορφωμένο στις ανάγκες 
ασφαλείας σας.



Ενοποιήστε τις λύσεις του δικτύου σας 
και δημιουργήστε ένα end-to-end 
οικοσύστημα

Συνδέστε access points, κάμερες ασφαλείας, access 
control systems, intercoms κλπ. και δημιουργήστε 
ένα ενιαίο οικοσύστημα.

Δώστε τη δυνατότητα συνεργασίας στις επί 
μέρους συσκευές σας, για υψηλότερη απόδοση.

Διαχειριστείτε το δίκτυο ασφαλείας σας κεντρικά.

Αποκτήστε τον έλεγχο του δικτύου σας είτε on-
premise, είτε μέσω cloud.



Ένα ολοκληρωμένο δίκτυο συσκευών, που βασίζουν 
τη λειτουργία τους στο πρωτόκολλο Encrypted SIP,
όπως SIP μεγάφωνα, IP κάμερες ασφαλείας και Wi-Fi 
IP τηλέφωνα, προσφέρουν την δυνατότητα 
πολυζωνικών ανακοινώσεων, για τη διαφύλαξη της 
ασφάλειας των ανθρώπων.

Σύστημα ανακοινώσεων



Μεγάφωνα SIP

• Αναπαραγωγή ηχογαγραφημένων μηνυμάτων.

• Πολυζωνική διαχείριση και διαχείρηση 
προτεραιότητας ανά ζώνη.

• Ηχητικά μηνύματα ζωντανά με τηλεφωνική 
κλήση στον εσωτερικό αριθμό της συσκευής.

• Ηχητική παρακολούθηση μέσω μικροφώνου 
με τηλεφωνική κλήση στον εσωτερικό αριθμό 
της συσκευής.

SVC-SP10

SVC-SP30

SVC-SP20



SIP κάμερες ασφαλείας

• Παρακολούθηση του χώρου σε οποιαδήποτε 
συσκευή (smartphone, laptop, IP τηλέφωνο) με 
τηλεφωνική κλήση.

• Δυνατότητα αναπαραγωγής ηχητικών 
μηνυμάτων με τηλεφωνική κλήση για ορισμένα 
μοντέλα.

GSC3610

GSC3620

GSC3615



Wi-Fi IP τηλέφωνα

• Απρόσκοπτη επικοινωνία σε όλους τους χώρους 
της επιχείρησης που καλύπτονται από APs.

• Μετάβαση σύνδεσης από AP σε AP για 
μηδενικές απώλειες στις κλήσεις.

• Δυνατότητα κλήσης μεγαφώνων και καμερών 
ασφαλείας ακόμη και σε σημεία χωρίς σήμα 
κινητής.

WP820

WP822

WP825



Access Control

Ασφάλεια στο γραφείο

Switches
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Access Points
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The picture can't be displayed.



The picture can't be displayed.

Ασφάλεια για τον τουρισμό

Access Points

SIP Speakers

SwitchesWi-Fi Phones
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Ασφάλεια για τη βιομηχανία

Access Points

Wi-Fi Phones
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BRANDS της PartnerNET
Networking
(Wired and Wi-Fi)

Voice Facility Control Cyber Security

Devoted to
Information & Communication Technology
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