H ΒΙΑΜΑΡ επιλέγει το Microsoft Office 365 με την
DIS
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2015 – H ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε., αποκλειστική αντιπρόσωπος των αυτοκινήτων
και ανταλλακτικών SKODA στην Ελλάδα, η οποία απασχολεί 120 εργαζόμενους και διαθέτει ένα
δίκτυο 51 συγκροτημάτων SKODA, αποφάσισε στην υιοθέτηση cloud λύσεων της Microsoft,
επιλέγοντας την πλατφόρμα Office 365. Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε τον
Νοέμβριο του 2014, δίνοντας τη δυνατότητα σε 80 χρήστες να έχουν πρόσβαση στα πιο
εξελιγμένα εργαλεία cloud της Microsoft. Πρωταρχικός στόχος της εταιρίας, ήταν να μεταβεί σε
ένα σύγχρονο περιβάλλον ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τη εγκατάσταση του
διακομιστή Exchange Online, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο στους εργαζομένους όλα τα
πλεονεκτήματα των λύσεων της Microsoft, όπως είναι η ασφάλεια, η ευελιξία και η
λειτουργικότητα, διατηρώντας παράλληλα το κόστος σε χαμηλά επίπεδα.
Η DIS - Dynamic Integrated Solutions, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους
πιστοποιημένους στρατηγικούς συνεργάτες της Microsoft, ανέλαβε και πραγματοποίησε το έργο
της εγκατάστασης της πλατφόρμας Microsoft Office 365, για λογαριασμό της ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε.
H μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπιζε η εταιρία, πριν την εγκατάσταση του διακομιστή
Exchange Online της Microsoft, ήταν το γεγονός ότι η προηγούμενη υπηρεσία ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου δεν μπορούσε να υποστηρίξει τις αυξημένες ανάγκες για αποθηκευτικό χώρο
δεδομένων. Με την υιοθέτηση του Office 365, η ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε., επωφελήθηκε σε μεγάλο
βαθμό από μια ισχυρή και ασφαλή πλατφόρμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αυξημένη
χωρητικότητα mailbox, διασφαλίζοντας πλέον το θέμα του backup με τη βοήθεια του cloud.
H ευελιξία αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα, δίνοντας τη δυνατότητα στους
εργαζόμενους να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται τα email και τις πληροφορίες που τους
ενδιαφέρουν, από οποιαδήποτε συσκευή, οποιαδήποτε στιγμή, έχοντας στη διάθεση τους
τα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιούν στον υπολογιστή. Επίσης, η αυξημένη ασφάλεια που
προσφέρει η υποδομή της πλατφόρμας cloud στην αποθήκευση δεδομένων των χρηστών καθώς
και ο μειωμένος κίνδυνος της διακοπής των υπηρεσιών, αποτέλεσαν δύο ακόμη σημαντικά
κριτήρια στην επιλογή της πλατφόρμας Office 365.
Όπως δήλωσε ο Διονύσης Πόθος, IT Manager της ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε., «Η υλοποίηση της

μεταφοράς της εταιρικής υπηρεσίας email στη φιλοξενούμενη υπηρεσία Office 365 Exchange

Online της Microsoft έχει αποφέρει πολύ σημαντικά οφέλη στην εταιρία μας, συγκριτικά με το
προηγούμενο καθεστώς. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι η αυξημένη ασφάλεια, η αξιοπιστία,
και οι σύγχρονες δυνατότητες και λύσεις που προσφέρει. Είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι από το
προϊόν Office 365 της Microsoft, καθώς και από τη διαδικασία εγκατάστασης από την DIS Α.Ε.»
Ο Βαγγέλης Χρυσοχόος, Διευθυντής Πωλήσεων της Microsoft Hellas, δήλωσε: «Μέσω

των cloud λύσεων που προσφέρει η πλατφόρμα Office 365 της Microsoft, είμαστε σε θέση να
καλύπτουμε τις λειτουργικές ανάγκες οποιασδήποτε επιχείρησης, προσφέροντας ένα σύγχρονο
εργασιακό περιβάλλον. Απώτερος σκοπός μας είναι να παρέχουμε τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες
οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση παραγωγικότητας της εταιρίας, διατηρώντας παράλληλα τα
κόστη σε χαμηλά επίπεδα».

