


• Ελληνική εταιρεία, ιδρύθηκε το 1989. 
• Είναι 24ωρο Κέντρο λήψης σημάτων και εικόνας (ΚΛΣ).  
• Πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας μέσω ψηφιακής παρακολούθησης 

συστημάτων ασφαλείας. 

»Τι είναι η Spartan; 



» Ποιες είναι οι υπηρεσίες της Spartan; 

Υπηρεσία Ψηφιακής Παρακολούθησης  



Σήματα ιδιαίτερης σημασίας 









» Άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες της Spartan. 



Υπηρεσία Ελέγχου Ωραρίου 



Υπηρεσία GPRS 



Υπηρεσία SMS 



Υπηρεσία Λήψης Εικόνας 



Την ποιότητα των υπηρεσιών μας 
υπογράφει και εγγυάται η εφαρμογή 
κανόνων πιστοποίησης ISO 
εσωτερικής λειτουργίας. 



» Voyager by Spartan!  

Ανάγκη Δημιουργίας 

Φιλοξενία επιχειρήσεων ασφαλείας. 



Όνομα 

• Φόρος τιμής στο θρυλικό διαστημόπλοιο Voyager της NASA.  
• Συμβολισμός η συνεχής, άμεση και αμφίδρομη ενημέρωση των 

συνεργατών της Spartan. 



Διαφάνεια 

 Η απόλυτη και πλήρης ψηφιακή δημοσίευση on-line,  όλων των σημάτων 
κάθε συνδρομητή, διαθέσιμο για τον υπεύθυνο συνεργάτη μας, αποδεικνύει την 
πίστη που έχουμε στην ποιότητα των υπηρεσιών μας και την τόλμη μας να 
εμφανίζουμε όλα τα δεδομένα και τις αντίστοιχες κινήσεις μας χωρίς κανένα 
δισταγμό.  



» Τι είναι το Voyager; 
Το Voyager είναι μια διαδραστική πλατφόρμα.  

» Τι είναι διαδραστική πλατφόρμα; 
Μια Web εφαρμογή άμεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους 
συνεργάτες μας. 



Web Εφαρμογή  

• Λειτουργεί οπουδήποτε υπάρχει πρόσβαση 
στο διαδίκτυο (internet). 

 
• Λειτουργεί με οποιονδήποτε φυλλομετρητή 

(Browser). 
 
• Λειτουργεί σε οποιοδήποτε λειτουργικό 

σύστημα (Windows, Linux, android, iΟS). 



Άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία  

• Άμεση ενημέρωση του συνεργάτη από Spartan:  
Ενημέρωση του συνεργάτη για όλες τις μεταβολές των 
δεδομένων του, που πραγματοποιούνται από την Spartan. 
(Σήματα, Οικονομικά Στοιχεία, Τεχνικά στοιχεία). 

 
• Άμεση ενημέρωση της Spartan από συνεργάτη: 

Επέμβαση του συνεργάτη στα δεδομένα του (π.χ. στοιχεία 
πελατών του, προσωπικά στοιχεία) και άμεση ενημέρωση 
της Spartan, για έγκριση και καταχώρηση. 

Είναι η άμεση μεταφορά δεδομένων προς δυο κατευθύνσεις. Δηλαδή 
μεταφορά δεδομένων  από Spartan προς συνεργάτη και από συνεργάτη 
προς Spartan:  





» Δυνατότητες  

• Ασφάλεια : 
 

– Ασφάλεια κατά την εισαγωγή 
(Login) ενός χειριστή.  

 
– Ασφάλεια κατά τη μεταφορά 

δεδομένων όσο από την ίδια την 
πλατφόρμα αλλά και από το 
πρωτόκολλο ασφαλείας HTTPS. 

 



• Προβολή, ενημέρωση 
και εκτύπωση βασικών 
στοιχειών καρτέλας 
πελάτη.  
 

• Καταγραφή και έγκριση 
αιτημάτων ενημέρωσης.  
 

• Προβολή, εκτύπωση 
και ομαδοποίηση 
πελατολογίου με χρήση 
πολλαπλών φίλτρων 
αναζήτησης. 

 

• Προβολή, ενημέρωση και εκτύπωση στοιχείων συνεργάτη. 



• Παρακολούθηση σημάτων υψηλής προτεραιότητας καθώς και των 
ενεργειών τους. 

• Ομαδοποίηση, προβολή 
και εκτύπωση σημάτων 
και ενεργειών σύμφωνα 
με τα επιλεγμένα φίλτρα.  

 
 
• Διατήρηση ιστορικού 

σημάτων και ενεργειών 
για δυο μήνες. 

 



 
• Άμεση & διαρκής ενημέρωση αναφοράς συνδρομητών χωρίς επικοινωνία. 
 
 

Συνδρομητές χωρίς Επικοινωνία 

1. Παρακολούθηση 24ωρου τεστ. 
 

2. Παρακολούθηση τελευταίας 
επικοινωνίας συνδρομητή με 
Spartan.  

 



 
 
• Προβολή και εκτύπωση 

οικονομικών στοιχείων του 
συνεργάτη αλλά και των 
πελατών του (π.χ. ισοζύγιο 
και ενεργό υπόλοιπο). 

 
 
• Προβολή και εκτύπωση 

πελατολογίου με οικονομικές 
εκκρεμότητες, καθώς και της 
επικοινωνίας της Spartan με 
τον κάθε πελάτη. Ανανέωση 
σε καθημερινή βάση. 
 

 
 



• Προβολή εργαλείων  

- Ημερολόγιο εργασιών. 
- Εγχειρίδια συναγερμών. 
- Συμβόλαιο σύνδεσης. 
- Τεχνική υποστήριξη 

μέσω αιτήματος. 



• Προβολή αναφορών 
και στατιστικών για 
πελάτες και σήματα. 

 
 
• Προβολή κατάστασης 

εισόδων και εξόδων 
πελατών. 

 
 
• Βοήθεια με οδηγίες 

χρήσης σε κάθε φόρμα 
εργασίας. 

 



» Τι είναι όμως πραγματικά το Voyager; 

Η Spartan θέλει το Voyager πρώτα ως ιδέα και μετά ως εργαλείο. Οι δύο 
επόμενες λέξεις χαρακτηρίζουν αυτή την ιδέα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση η κατανόηση της δομής και λειτουργίας του 
Voyager. 

• Ασφάλεια  
 

• Επεκτασιμότητα  



» Ασφάλεια μέσω της αρχιτεκτονικής του Voyager.  

Αποτελείται από ένα σύνολο μηχανημάτων και μηχανισμών, τα οποία είναι 
υπεύθυνα για την άμεση,  άρτια, ασφαλή αλλά και συνεχόμενη 
λειτουργία του. 



» Εξοπλισμός.  

Βασικές κατηγορίες εξοπλισμού: 

 
• Συνεχής Τροφοδότηση  
• Αντίγραφα Ασφαλείας 
• Μεταφορά Δεδομένων 
• Web Server 



Συνεχής Τροφοδότηση 

Η συνεχής τροφοδότηση του Voyager επιτυγχάνεται με δυο 
τρόπους: 

• IBM Blade Server : 
 

– υποστηρίζει αυτόματη 
μετάπτωση. 

 
– Αποκατάσταση λειτουργίας υλικού 

και λογισμικού μέσα σε λιγότερο 
από  4 λεπτά. 



 
• Τα πάντα διπλά 
 

– Εφεδρικά συστήματα λήψης 
(Κονσόλες, Γραμμές κτλ.) 

 
– Εφεδρικά συστήματα ασφάλειας 

(Firewalls, Switches, Servers κτλ.) 



Αντίγραφα Ασφαλείας  

Διαρκής και αυτόματη λήψη αντιγράφων 
ασφαλείας (Backup), που συνοδεύεται από 
«έξυπνη τακτοποίηση» των δεδομένων και  
από εσωτερικούς μηχανισμούς λογισμικού,  
με σκοπό την ελαχιστοποίηση του μεγέθους 
και κατά συνέπεια του χρόνου λήψης και 
επαναφοράς των δεδομένων.  



Μεταφορά Δεδομένων 

Αδιάλειπτη και ταχυτάτη μεταφορά δεδομένων στο Web Server του Voyager 
με τη βοήθεια 4 ανεξαρτήτων οπτικών ινών.  

• Μπορούν να μεταφέρουν γρήγορα τεράστιο όγκο 
δεδομένων σε σύγκριση με τα χάλκινα καλώδια. 

• Σχεδόν καθόλου απώλειες δεδομένων. 
• Κατά τη διάρκεια μετάδοσης της πληροφορίας δεν 

υπάρχουν παράσιτα. 
• Είναι πολύ δύσκολη η υποκλοπή των δεδομένων.  

Γιατί Οπτικές Ίνες;  



Web Server 

• Φιλοξενείται στην Αθήνα στο LAMDA Hellix Datacenter. 
 
• Εταιρείες και οργανισμοί που φιλοξενούνται μαζί με τη 

Spartan για τις οποίες η ασφάλεια των δεδομένων είναι 
αδιαπραγμάτευτη: 

 
– Alpha Bank 
– Eurobank 
– Τράπεζα Πειραιώς 
– ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστήματα) 
– Ελληνικά Πετρέλαια 
– OTE 
– Hellas On Line 
– Vivodi 
– HellasSat και άλλοι πολλοί. 



• Best Regional Data Center Provider Award in Europe in 2009, 
Data Center Europe’s Awards in London. 

• Best European Green Data Center Initiative Award in Europe 
in 2010, Data Center Europe’s Award in Nice. 

• Best European Facilities Management Data Center Award in 
Europe in 2011, Data Center Europe’s Award in Nice. 

• European Improved Data Center Energy Efficiency Award in 
2012,  DataCenter Dynamics Award in London 

• Data Center Integration and Outsourcing Services under ISO 
9001:2008 (Lloyds Register). 

• World-Class Mission Critical Facility under ISO 27001: 2005 
(Lloyds Register). 

 
 

Μερικές από τις διακρίσεις και τα ISO ποιότητας του 
DataCenter είναι: 



» Σουίτα Εφαρμογών.  

Βασικές κατηγορίες: 
 
• Πηγές Δεδομένων . 
• Σύστημα Διαχείρισης. 
• Συγχρονισμός δεδομένων με 

Voyager. 



Πηγές Δεδομένων  

Άντληση πληροφοριών και δεδομένων που 
προέρχονται εκτός Spartan.  

Ορισμένες είναι: 

• Ανάγνωση και αποκωδικοποίηση σημάτων. 
• Λήψη αιτημάτων συνεργατών από Voyager. 
• Αυτόματες Πιστώσεις (π.χ. ΔΙΑΣ, ΕΛΤΑ).  

 



Σύστημα Διαχείρισης  

Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και 
τον έλεγχο δεδομένων που μπορεί 
να προέρχεται είτε από χειριστή της 
Spartan είτε από μηχανισμούς 
ελέγχου. Όπως για παράδειγμα:  

• Έγκριση ή απόρριψη αιτημάτων συνεργατών από Voyager. 
• Παραγωγή στατιστικών στοιχείων. 
• Παραγωγή ειδοποιήσεων μέσω αυτόματων διαδικασιών (Μηχανισμοί 

Ελέγχου και Διαχείρισης).  
 
 



Συγχρονισμός Δεδομένων με Voyager 

Πολλαπλές και παράλληλες 
διαδικασίες μεταφοράς 
δεδομένων από και προς το 
Voyager, όπως: 

• Μεταφορά σημάτων (πετυχαίνουμε μεταφορά έως και 4.000 σημάτων 
το λεπτό). 

• Μεταφορά στοιχείων πελάτη. 
• Μεταφορά στοιχείων συνεργάτη. 
• Μεταφορά στοιχείων στατιστικών. 

 
 



» Επεκτασιμότητα.  

Το Voyager σχεδιάστηκε έτσι ώστε 
να μπορεί την οποιαδήποτε ανάγκη, 
αφού μετατραπεί σε μηχανισμό 
ελέγχου και διαχείρισης (ΜΕΔ), να 
την ενσωματώσει γρήγορα και να 
την υποστηρίξει εύκολα και με 
ασφάλεια. 





» Το όραμα της Spartan!  

Η εφαρμογή Voyager αποτελεί την 
αρχή του οράματος της Spartan για μια 
κοινότητα ανθρώπων, που σε 
πραγματικό χρόνο μπορούν να 
μοιράζονται πληροφορίες και δεδομένα 
με ασφάλεια και διαφάνεια. 

Εφικτή προοπτική;  

Από εμάς εξαρτάται… 



» Ανοικτή Πρόσκληση.  

Προσκαλούμε όλους όσους επιθυμούν, 
να έρθουν σε επαφή μαζί μας και μέσω 
της εμπειρίας τους, να συμβάλλουν 
στην επεκτασιμότητα του Voyager για 
την απόλυτη κάλυψη ακόμα και της πιο 
περίπλοκης ανάγκης.  

Είμαστε στην διάθεσή σας για 
προσωπική επικοινωνία και ανάλυση 
σε ατομικό πλέον επίπεδο. 



Ευχαριστούμε. 
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