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Στοιχεία για την CPI

Ορισμένα στοιχεία για την CPI

• Δραστηριοποιείται στην αγορά από το 1990, σαν διανομέας 
προστιθέμενης αξίας σε προϊόντα πληροφορικής

• Στους Top 3 διανομείς στην Ελλάδα για προϊόντα εκτύπωσης, 
φορολογικά προϊόντα, συστήματα POS, συστήματα επιτήρησης & 
managed Services

Η CPI είναι μια Ελληνική εταιρεία Πληροφορικής που δραστηριοποιείται στην αγορά για περισσότερο από 25 χρόνια

▪ Σήμερα απασχολεί 132 υπαλλήλους

▪ Στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2000

▪ Κύκλος εργασιών: 14.7 εκ. € (+6,3% Vs. 2015)

▪ Υπηρεσίες: 28% του συνολικού τζίρου



Προϊόντα
Είμαστε αντιπρόσωποι στην Ελλάδα για προϊόντα σε 6 αγορές

ΕκτύπωσηPOS –
Τιμολόγηση

ΕκπαίδευσηΕποπτεία και

ασφάλεια

ΣάρωσηAuto ID



Λύσεις
Οι Λύσεις μας καλύπτουν συγκεκριμένες επαγγελματικές ανάγκες

Διαχείριση 
Εγγράφων

Διαχείριση 
Εκτυπώσεων

IP 
Surveillance

POS & 
Τιμολόγηση

Υπηρεσίες
Παρέχουμε Υπηρεσίες Πληροφορικής σε πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες

Service Provider & 
Repair Center

Συμβόλαια με 
Πανελλαδική Κάλυψη

Διεθνή Συμβόλαια

http://en.wikipedia.org/wiki/File:IBM_logo.svg


Τεχνική Υπηρεσία
Με την μεγάλη τεχνογνωσία που διαθέτουμε εξυπηρετούμε μεγάλο πλήθος πελατών με εξαιρετικούς χρόνους ανταπόκρισης

• Ανταπόκριση 
2h,  4h, NBD, 2BD

Οι χρόνοι

• Υπηρεσίες 24x7

Δίκτυο Συνεργατών
Μέσω του δικτύου συνεργατών εξυπηρετούμε 
πανελλαδικά προϊόντα και υπηρεσίες

Ομάδα Πωλήσεων Β. 
Ελλάδος/ Θεσσαλονίκη

Κεντρικά γραφεία,
Αθήνα

• Πανελλαδική παρουσία με 
περισσότερους από 1.200
Συνεργάτες

• Περισσότερα από 110 Service Center 
υποστήριξης και παροχής υπηρεσιών



About CPIAbout CPI

Posiflex | Παρουσία στον Κόσμο
• 1ος κατασκευαστής στον κόσμο, 100% dedicated στα POS
• Market share: #4 στον κόσμο, #2 Κεντρική/Ανατολική Ευρώπη

• 2 Μονάδες παραγωγής στην Ταιβάν: 22.000 terminals/μήνα
• In House ανάπτυξη και κατασκευή των boards, drivers, firmware κτλ
• Πιστοποιημένος από τους Big 3

file:///C:/Documents and Settings/User/桌面/


Posiflex | Παρουσία στην Ελλάδα



Posiflex | Hospitality Trends

Mobility & Hybrid Systems

Πολλά και διαφορετικά σημεία 
Πώλησης

Hi-Tech (Συμβατό με όλες τις νέες 
τεχνολογίες)

Premium Design



Posiflex | Λύσεις για κάθε ανάγκη

MT & HS Series

• Κομψότητα & Καινοτομία All in One

• Modular Design (RFID, FingerPrint, Barcode, 
Thermal Printer etc)

• Συνδυάζει την φορητότητα & 
λειτουργικότητα fixed POS



Posiflex | Λύσεις για κάθε ανάγκη

RT - Series

• Απόδοση & Κομψότητα

• Λεπτές γραμμές και design

• Γρήγορη εγκατάσταση & Clean cable 
Management



Posiflex | Λύσεις για κάθε ανάγκη

KS - Series

• Ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό

• Υψηλή απόδοση (Intel CPU & SSD)

• Non stop λειτουργία (ups on board)



Posiflex | Λύσεις για κάθε ανάγκη
Peripherals

• Μεγάλη γκάμα περιφερειακών

• Υψηλή συμβατότητα με λειτουργικά 
συστήματα

• Αυξημένη παραγωγικότητα (Wireless, 
ευκολία στη χρήση κ.α.)



Make your Business More Attractive !!!

Γρηγόρης Ρέρας (PM of POS Solutions, CPI S.A.)



H Axis υπήρξε η πρώτη εταιρία στον 
κόσμο
που δημιούργησε δικτυακή κάμερα
το 1996, κάνοντας τη μεγάλη μετάβαση 

από την αναλογική στην ψηφιακή 
τεχνολογία!
Η Axis κατάφερε για πρώτη φορά το 2017 
να ξεπεράσει το 1B $

Γνωριμία με την AXIS

• 90.000 συνεργάτες σε όλο τον κόσμο
• Παρουσία σε 179 χώρες
• 2600 εργαζόμενοι 



1996 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας μέσα στο χρόνο

✓ Πάνω από 200 μοντέλα δικτυακών συσκευών και καμερών
✓ Απευθυνόμενη σε όλες της αγορές 
✓ Ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες του επαγγελματία
✓ Καινοτομικά προϊόντα για κάθε ανάγκη
✓ Θέτοντας standards στην παγκόσμια αγορά (Η264)   

2015

Δημιουργεί 
την πρώτη IP 
κάμερα

Δημιουργεί 
την πρώτη 
πλήρως  
αυτόνομη IP 
κάμερα 

ONVIF



Τεχνολογία που ξεχωρίζει



Απαράμιλλη ποιότητα εικόνας



Η ανάγκη δεν πρέπει να αποτελεί πρόβλημα



Κόστος καλωδίωσης & εγκατάστασης

Single Point of failure

Ανάγκη για έλεγχο καλής λειτουργίας

Κόστος ετήσιας συντήρησης 

Χρόνος αποκατάστασης βλάβης

Δύσχρηστες εφαρμογές - διαφορετικές

Μεγάλος κόστος  TCO

Δίνοντας τη λύση σε κάθε ανάγκη



Χρήση υπάρχουσας υποδομής δικτύου IP-WIFI 
για το CCTV το AUDIO και το Access control

Μείωση του υποστηρικτικού εξοπλισμού 
καταγραφής και καλωδίωσης

Λιγότερες συσκευές με μικρότερες ανάγκες 

Λιγότερα Single Points of failure – Αδιάληπτη 
λειτουργία καμερών

Μείωση κατανάλωση ενέργειας έως και 70%

User friendly προς τον επαγγελματία 

Απολαμβάνοντας τη λύση της Axis



Ένα οικοσύστημα συσκευών στην τσέπη μας 



Η φιλοσοφία της Axis με απλά λόγια



More than just 
surveillance.

Άλκης Ζαμπετάκης (PM of IP Surveillance, CPI S.A.)



Ευχαριστούμε πολύ !

Γρηγόρης Ρέρας (Product Manager of POS Solutions, CPI S.A.)

Άλκης Ζαμπετάκης (Product Manager of IP Surveillance, CPI S.A)
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info@cpi.gr


