banet: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Η banet κατέχει κυρίαρχη θέση στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη βελτιστοποιημένων λύσεων e-business, με
δραστηριοποίηση σε ολόκληρη την ελληνική αγορά και σημαντική παρουσία σε αγορές του εξωτερικού.
Η banet σχεδιάζει και αναπτύσσει λύσεις υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών, αποκλειστικά σε τεχνολογίες Internet,
καλύπτοντας με τον καλύτερο τρόπο την μετάβαση των επιχειρήσεων στην νέα ψηφιακή οικονομία.
Με την τεχνολογική υπεροχή των λύσεων που παρέχει η banet εξασφαλίζει στους πελάτες της μοναδικά οφέλη και
πλεονεκτήματα, αναπτύσσοντας κορυφαίες λύσεις για πραγματικές επιχειρηματικές ανάγκες, με ελάχιστο χρόνο
ανάπτυξης, με ελάχιστο χρόνο διάθεσής στην αγορά, μέσα στα προϋπολογισθέντα όρια και χωρίς πρόσθετα κόστη.
Οι αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις των επιχειρήσεων για προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, οδήγησαν την banet στη
δημιουργία και στελέχωση τμήματος R&D (Research & Development), το οποίο ερευνά, σχεδιάζει και αναπτύσσει
καινοτόμα προϊόντα, λύσεις και τεχνολογίες, προς όφελος των πελατών της.
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η διαφορετικότητα της banet έγκειται στα ακόλουθα:
§ Αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη λύσεων λογισμικού και λύσεων e-business
§ Αποκλειστικό αντικείμενο δραστηριότητας η σχεδίαση και ανάπτυξη λύσεων e-business
§ One-Stop-Shop για όλες τις λύσεις e-business
§ Λύσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες των πελατών
§ Ελάχιστος χρόνος και ελάχιστο κόστος ανάπτυξης λύσεων
§ Πλήρη ενοποίηση (integration) με υφιστάμενες τεχνολογίες και υφιστάμενα συστήματα
§ Ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας αλλά και του κόστους συντήρησης
§ Έλεγχος ποιότητας σε όλα τα στάδια σχεδίασης και ανάπτυξης
§ Δυναμική και έμπειρη ομάδα στελεχών, αφοσιωμένη στην ικανοποίηση του πελάτη
ΛΥΣΕΙΣ
Κυρίαρχη δραστηριότητα της banet είναι η ανάπτυξη εφαρμογών και παροχή λύσεων για τα ακόλουθα:
§ business-to-business e-commerce & e-order applications
§ e-marketplaces
§ business-to-consumer e-commerce & secure payment gateways
§ portals & web content management systems
§ intranet & extranet applications
§ e-CRM & workflow management solutions
§ web design & development
§ ERP, backoffice & technology integration
§ Internet server installation
§ fax & sms server
§ e-CRS, e-ticketing & e-booking
§ mobile & imode applications
§ web hosting & datacenter services
§ domain names registration
§ e-business Consulting
§ Internet Marketing
Επιπροσθέτως, η banet έχει αναπτύξει την ολοκληρωμένη οικογένεια web προϊόντων «GoDigital», η οποία καλύπτει
εύκολα, γρήγορα και με χαμηλό κόστος την ανάπτυξη λύσεων e-business. Η σταθερότητα και αξιοπιστία των προϊόντων
GoDigital, σε συνδυασμό με την απλότητα παραμετροποίησης, χρήσης και διαχείρισης τους, εξασφαλίζει άριστη σχέση
κόστους προς απόδοση. Όλα τα προϊόντα GoDigital είναι διαθέσιμα και σε έκδοση ASP.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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banet: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
4 business-to-business e-commerce & e-order applications
Σύστημα για εξυπηρέτηση της παραγγελιοληψίας χονδρικής, μέσω Internet. Το σύστημα είναι αξιόπιστο, παρέχει
πλήρη ασφάλεια και δύναται να ενοποιηθεί με οποιοδήποτε εμπορολογιστικό ή ERP σύστημα της αγοράς
4 e-marketplaces
Σύστημα ηλεκτρονικής αγοράς μόνο για επιχειρήσεις όπου συναντιούνται αγοραστές και πωλητές για να
διαπραγματευθούν την αγορά ή την πώληση προϊόντων
4 business-to-consumer e-commerce & secure payment gateways
Σύστημα για προώθηση και πώληση προϊόντων στη λιανική, με διαχείριση online πληρωμής της παραγγελίας και
αποστολής των εμπορευμάτων
4 portals & web content management systems
Σύστημα για την διαχείριση μεγάλου όγκου περιεχομένου και την εμφάνιση του σε οργανωμένη ιεραρχική δομή με
πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης
4 intranet & extranet applications
Σύστημα για την ελεγχόμενη πρόσβαση χρηστών σε πληροφορίες ή λειτουργίες
4 e-CRM & workflow management solutions
Σύστημα για την διαχείριση πελατοκεντρικών σχέσεων και τον διαχείριση της ροής πληροφοριών ενδοεπιχειρησιακά
4 web design & development
Γραφιστική σχεδίαση και ανάπτυξη της διεπαφής των χρηστών με τις παρεχόμενες πληροφορίες και λειτουργίες σε
ένα επιχειρησιακό website
4 ERP, backoffice & technology integration
Ενοποίηση μηχανογραφικών συστημάτων, ανεξαρτήτου τεχνολογίας και κατασκευαστή, με σκοπό την ενιαία
διαχείριση της πληροφορίας και των δεδομένων σε όλα τα συστήματα
4 Internet server installation
Εγκατάσταση λογισμικού και παραμετροποίηση σε Η/Υ προκειμένου αυτός να χρησιμοποιηθεί ως Internet Server (http
server, mail server, database server, name server, proxy server)
4 Fax, sms & corporate mail server
Εγκατάσταση λογισμικού και παραμετροποίηση σε Η/Υ (ή χρήση ήδη προεγκατεστημένου) προκειμένου αυτός να
μπορεί να διαχειρίζεται ηλεκτρονικά την αποστολή και λήψη fax και sms αλλά και ειδικές λειτουργίες ενδοεταιρικών
και Internet emails
4 e-CRS, e-ticketing & e-booking
Συστήματα για την αγορά του ταξιδιού και του τουρισμού για την διαχείριση κρατήσεων και έκδοση εισιτηρίων
4 mobile & imode applications
Εφαρμογές που λειτουργούν σε κινητά τηλέφωνα με δυνατότητες σύνδεσης μέσω GPRs
4 web hosting & datacenter services
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες φιλοξενίας και collocation, υψηλών προδιαγραφών, με υψηλές ταχύτητες, απόλυτη
ασφάλεια και διαθεσιμότητα και με πλήρη διαχείριση μέσω control panel
4 domain names registration
Καταχώρηση, ανανέωση και διαχείριση domain name σε πραγματικό χρόνο, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες
4 e-business Consulting & Internet Marketing
Υπηρεσίες για την βέλτιστη χρήση λύσεων e-business και την προβολή μέσω Internet
4 R&D
Έργα, συγχρηματοδοτούμενα ή μη, για έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων ή προϊόντων

