
Γεώργιος Σταυριανός 
Φυσικός-Αναλυτής Συστημάτων 
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Εγκαταστάτες Συναγερμών

Εγκαταστάτες συστημάτων λήψης  
Εικόνας ή πυρασφάλειας 

Ιδιοκτήτες ενός ΚΛΣ
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Συναγερμούς

Κάμερες

Πυρασφάλειες

Αccess control

, 

σε ένα σπίτι 

έναν επαγγελματικό χώρο 

ή ένα φωτοβολταικό πάρκο 
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Οι Τεχνικοί 
Οι  IT manager  
Οι Υπεύθυνοι Ασφάλειας 
Οι φύλακες των χώρων 
Οι περίπολοι  
Οι χειριστές του ΚΛΣ 
Οι Πωλητές 
η ίδια η επιχείρηση 

Οι άνθρωποι που εμπλέκονται στο χώρο μας

πρέπει να καλύψουν  
κάθε είδους ανάγκη που 
αφορά τη προστασία  
χώρων ή ατόμων 
χρησιμοποιώντας  
σύγχρονα μέσα αλλά και 
εξειδικευμένη 
τεχνολογία στο 
μεγαλύτερό της βαθμό.  
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Άριστη γνώση της τεχνολογίας 
 

Υποδομές 
 

Όραμα 
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Άριστη γνώση της τεχνολογίας 
σε συνδυασμό με: 

Τις πολύ μεγάλες ταχύτητες στο internet

Τους ισχυρούς επεξεργαστές

Την τυποποίηση των συστημάτων  
δικτύωσης και   μεταφοράς δεδομένων

Την εξέλιξη του λογισμικού σε επίπεδο  
ασφάλειας μετάδοσης δεδομένων, αλγορίθμων  
και συμπύκνωσης στη λήψη εικόνας.... 
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Ενσωματωμένη λογική
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Υποδομές 

• 
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Ιδανική λειτουργία μιας επιχείρησης
-Ο πωλητής «κλείνει» τη συμφωνία με τον πελάτη. 

Καταχωρεί  τις ανάγκες και  ζητήσεις 
του πελάτη  
 
 
 
 
Τις  προωθεί στο τεχνικό τμήμα για 
χαρτογράφηση και αξιολόγηση   
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Ο τεχνικός υπεύθυνος

-κάνει αυτοψία του χώρου 
 
 φωτογραφίζει και  καταγράφει 
 
 και  αποστέλλει –μέσω internet-  
 
στον κεντρικό υπολογιστή της εταιρείας.  
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Ο πωλητής 

κάνει τη τελική προσφορά στον 
πελάτη.  
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Το συνεργείο  

προχωράει στην εγκατάσταση καταγράφοντας και τσεκάροντας την εξέλιξη 
 και προοδευτική ολοκλήρωση της εγκατάστασης.   
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Ο τεχνικός υπεύθυνος 
χωρίς την φυσική του παρουσία 
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Ο υπεύθυνος του συνεργείου 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Βλαβών 

Ακόμα και όταν όλα έχουν πάρει τη σωστή πορεία 
 από το κλείσιμο της δουλειάς  μέχρι και την τιμολόγησή του πελάτη  
 υπάρχει μια παράμετρος τόσο σημαντική,  
η έλλειψη της οποίας μπορεί να γκρεμίσει  
το οικοδόμημα που με τόσο κόπο χτίσαμε 
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Οι βλάβες θα πρέπει να είναι 
η ...ρουτίνα της επιχείρησης 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Βλαβών 
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