
20 years now, we excel in perceiving 
network infrastructure & capturing 
the needs of businesses while 
offering the most appropriate 
& applicable solutions

Leading ICT partner



Who we are
Dataways

20 χρόνια τώρα είμαστε κορυφαίος & αξιόπιστος ICT 
Partner που προσφέρει υψηλού επιπέδου, σύγχρονες 
& βραβευμένες τεχνολογικές λύσεις σε μερικές από 
τις πιο σημαντικές εταιρίες σε Ελλάδα και 
εξωτερικό.

Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής μας, εστιάζουμε 
πάντοτε στην παροχή πραγματικής αξίας σε κάθε 
συνεργασία μας, έτσι ώστε να δημιουργούνται 
πραγματικά θετικά επιχειρησιακά αποτελέσματα
για τις εταιρίες που μας εμπιστεύονται.



Our Team
Dataways

Η ποιότητα των ανθρώπων μας & η προσωποποιημένη 
επαφή μας διαχωρίζουν άμεσα από τον ανταγωνισμό 
και μας δίνουν τη δυνατότητα να παραμένουμε πάντα 
στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων, 
πρωτοπορώντας στην παροχή εξαιρετικής ποιότητας 
υπηρεσιών και λύσεων.

Προσθέτοντας συνεχώς νέες πιστοποιήσεις σε 
πολλαπλούς τεχνολογικούς τομείς δράσης, οι 
μηχανικοί μας έχουν καταφέρει όχι μόνο να χαίρουν 
σεβασμού από τους πελάτες μας και τις 
μεγαλύτερες σε παγκόσμιο επίπεδο εταιρίες IT & 
Software με τις οποίες συνεργαζόμαστε, αλλά και να 
μας αναδείξουν ως έναν από τους κορυφαίους 
συνεργάτες ICT στην Ελλάδα!



Services
Our

Cloud Services & ISP

ICT Security Services

IT Infrastructure Services

iNODE Collaboration



Cloud
Let’s talk 



Cloud Services

Με σχεδιασμό και υλοποίηση εξ ολοκλήρου από τη Dataways στο πολυβραβευμένο Tier III Data Center της 
Lamda Helix, το πιστοποιημένο με ISO 27001-2013 οικοσύστημα υπηρεσιών Cyano Cloud καλύπτει τις 
επιχειρησιακές ανάγκες κρίσιμων εφαρμογών, αποθήκευσης δεδομένων καθώς και σενάρια αποκατάστασης 
καταστροφών υποδομής, προσφέροντας τόσο απόλυτη δυναμικότητα και εξειδίκευση της λύσης στα μέτρα του 
πελάτη όσο και industry leading προσωποποιημένο support.

Infrastructure (IaaS)

Disaster Recovery (DRaaS)

Cloud Backup (BaaS) 

UC & Collaboration

Cyano Cloud Services



Cloud Partner

Με βάση την εμπειρία και την εξειδίκευση μας σε cloud υλοποιήσεις από το 2012 είμαστε οι κατάλληλοι 
συνεργάτες για να βοηθήσουμε την κάθε εταιρία στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού της με την βοήθεια 
του cloud. Δίπλα σε κάθε πελάτη μας αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό, διαχείριση και το support της cloud λύσης 
που του ταιριάζει περισσότερο.

Consulting

Διαχείριση

Σχεδιασμός λύσεων

Support

Public Cloud Services

MSLA Cisco Solutions Outsourced Security



ISP
Let’s talk 



Internet Service Provider (ISP)

Η Dataways με συσσωρευμένη εμπειρία δύο δεκαετιών ως πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου, προσφέρει ποιοτικές 
enterprise oriented non-overbooked υπηρεσίες Internet, με γρήγορες διασυνδέσεις σε Tier1 παρόχους διαδικτύου, 
άμεσo peering με Local Internet Exchanges (GR-IX & DE-CIX) και πάντα εξατομικευμένη και άμεση υποστήριξη. 
Επιπλέον ως μέλος του RIPE από το 2000, διαχειριζόμαστε ένα μεγάλο αριθμό διευθύνσεων IPv4 / IPv6, 
καθιστώντας μας έναν αξιόπιστο ISP με εξειδικευμένες δυνατότητες που καλύπτουν κάθε ανάγκη διασύνδεσης. 

High Quality 
Internet Access

Web & Email 
Hosting

Redundant 
Access

Domain Name 
Registration

ISP Services



Security
Let’s talk 



ICT Security Services

Auditing

Consulting

Optimization

Support

Vulnerability
Assessments

Penetration
Testing

360 Security Services

Leading Email Security
CESaaS

Secure internet access
Umbrella Insights

Strong user authentication
Duo MFA

Advanced Endpoint Security
AMP for Endpoints

Secure guest access
Umbrella for Wi-Fi

Reinforced Security Services (MSSP)

Με μια άκρως εξειδικευμένη ομάδα από  άτομα με πολυετή εμπειρία και πολύ υψηλό εκπαιδευτικό 
υπόβαθρο (PhD) εδώ και 4 χρόνια προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα ICT Security υπηρεσιών.



Infrastracture
Let’s talk 



IT Infrastructure

Εφαρμόζοντας την εκτεταμένη εμπειρία μας, μπορούμε να προτείνουμε την πλέον κατάλληλη λύση ΙΤ υποδομής 
για κάθε πελάτη, διασφαλίζοντας τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά ότι λύση αυτή είναι μοναδική και πάντα  στα 
μέτρα του. Έχοντας συνεργασία με τους μεγαλύτερους σε παγκόσμιο επίπεδο κατασκευαστές IT & Software με 
τους οποίους έχουμε Certified Partnerships και με μια απόλυτα εξειδικευμένη ομάδα, σε έργα ICT υποδομής, 
σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και υποστηρίζουμε την κάθε λύση ή οικογένεια λύσεων, για κάθε πελάτη μας.

Services

Storage Systems

Virtualization

Server infrastructure

Network Infrastructure 

Security systems

Collaboration systems

DR systems



iNODE
Let’s talk 



iNODE Connectware

Το iNODE είναι η αρθρωτή πλατφόρμα λογισμικού της Dataways που απλοποιεί τις καθημερινές λειτουργίες 
κάθε εταιρίας καλύπτοντας εξολοκλήρου τις βασικές της ανάγκες ψηφιακής λειτουργίας. Υποκαθιστώντας τη 
λειτουργία ενός συνόλου εφαρμογών λογισμικού και συσκευών, το iNODE δίνει τη δυνατότητα σε μια εταιρία 
είτε να εκτελέσει ιδιωτικά (on premise) τις εταιρικές υπηρεσίες είτε να το επιλέξει σαν συνδρομητική 
υπηρεσία SaaS στο Cyano Cloud

E-mail

VPN Gateway

Collaboration

Internet Secure Gateway

Services

FAX Server



iNODE | Η βέλτιστη λύση για την μικρομεσαία επιχείρηση 

Το iNODE προέρχεται από το εργαστήριο R&D της Dataways και υποστηρίζεται από μια συνεχώς αναπτυσσόμενη 
και αφοσιωμένη ομάδα μηχανικών, οι οποίοι εμπλουτίζουν συνεχώς την πλατφόρμα με νέα χαρακτηριστικά και 
δυνατότητες αιχμής αποτελώντας μια ισχυρή λύση για όλες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Πλεονεκτήματα
✓ Μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε ένα φυσικό μηχάνημα, μικρό Server 

(είτε ακόμα και PC) με ελάχιστους απαιτούμενους πόρους

✓ Ή σε virtual machine σε όλους τους γνωστούς hypervisors, vSphere, HyperV, 
Xen, KVM

✓ Είναι άκρως ανταγωνιστική λύση που συντελεί στην εξοικονόμηση 
σημαντικών πόρων και χρημάτων

✓ Έχει ήδη πάνω από 2.500 instances σε Ελλάδα & εξωτερικό

✓ Είναι supported από dedicated εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών



in Numbers
Dataways



Πελατολόγιο σε όλη την Ελλάδα



Πελατολόγιο στο εξωτερικό

SFO, Houston, Chicago, New York

USA

Switzerland

United Kingdom

Germany

Italy

Bulgaria

Romania

Cyprus

Greece



Clients
Our





Partners
Our



Technology Partners

Telecom Partners



27, Georgikis Scholis Avenue, 
57001, Thermi, Thessaloniki

sales@dataways.gr

+30 2310 953 953

@Dataways S.A.

dataways.gr

https://www.facebook.com/DATAWAYSSA/
https://www.linkedin.com/company/dataways-s.a.
https://www.dataways.gr/
https://www.dataways.gr/
https://www.youtube.com/channel/UCMsHWbEkqiECTJmOeST5d4A?view_as=subscriber

