
Εταιρική Παρουσίαση
Κάνουμε το IT απλό με την κατάλληλη ομάδα



H Orthology ιδρύθηκε το 1996 και έχει έδρα την 
Αθήνα. 

Αποτελείται από μία εξειδικευμένη ομάδα 
επαγγελματιών στο software καθώς και μηχανικών 
και παρέχει σύγχρονες λύσεις λογισμικού και 
υπηρεσιών, ανάλογες με τις ανάγκες των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων για πάνω από 20 
χρόνια.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αναπτύξει σταθερές 
και μακροχρόνιες συνεργασίες με μεγάλους οίκους 
παγκοσμίως, οι οποίοι μας επιστεύονται ως 
στρατηγικό συνεργάτη τους στην διανομή των 
λύσεων τους στην Ελληνική αγορά.

Κάνουμε το IT απλό με την 
κατάλληλη ομάδα

Ποιοί είμαστε



Όραμα μας είναι να εξελίσσουμε και να 
προστατεύουμε τις τεχνολογικές υποδομές των 
ελληνικών επιχειρήσεων, συνεισφέροντας στην 
αύξηση της παραγόμενης αξίας τους.

Πιστεύουμε στην εργασία με ακρίβεια, αξιοπιστία 
και υψηλή ποιότητα.

Θέλουμε να είμαστε γνωστοί ως ο πλέον 
αξιόπιστος, καινοτόμος και φιλικός προς τον 
χρήστη πάροχος υπηρεσιών και λογισμικού στον 
κλάδο της πληροφορικής.

Αποστολή μας είναι να εξασφαλίζουμε τις 
καλύτερες, πιστοποιημένες λύσεις τεχνολογίας 
έτσι ώστε οι πελάτες μας να νιώθουν ότι 
διαθέτουν ένα εσωτερικό τμήμα IT, κερδίζοντας τα 
οφέλη του outsourcing IT.
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Το όραμα και η αποστολή μας



Με πίστη στις αξίες μας, προχωράμε με σταθερά βήματα προς το 
όραμα και την αποστολή μας.

√ Ακεραιότητα σε κάθε πτυχή των επαγγελματικών μας 
δραστηριοτήτων

√ Ηθική δέσμευση για την επιτυχία των αποτελεσμάτων μας

√ Αφοσίωση στην ικανοποίηση των υψηλότερων απαιτήσεων των 
πελατών μας

√ Επιμονή στην αναζήτηση νέων ευκαιριών

√ Δημιουργικότητα στην αναζήτηση νέων πρακτικών

√ Συνέπεια στην τήρηση των νομικών και φορολογικών διατάξεων 
που διέπουν τη λειτουργία μας

√ Αναγνώριση της σημαντικότητας του ανθρώπινου δυναμικού μας
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Οι αξίες μας



Ως επίσημοι διανομείς μεγάλων οίκων της 
Αμερικής και της Ευρώπης, προσφέρουμε λύσεις 
επιχειρηματικού λογισμικού που καλύπτουν 
συνολικά τις ανάγκες:

Επικοινωνία
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Οι λύσεις μας

Ασφάλεια IT

Κυβερνοασφάλεια

Λύσεις διαχείρισης IT

Το φάσμα των δραστηριοτήτων μας περιλαμβάνει 
υπηρεσίες που στοχεύουν στην αύξηση της 
παραγωγικότητας του πελάτη, μέσω 
τεκμηριωμένων λύσεων και συνολικής 
υποστήριξης για την καλύτερη δυνατή διαχείριση 
των πόρων του.

Συνεχίζουμε υποσχόμενοι ότι θα προσφέρουμε 
και θα επεκτείνουμε τις υπηρεσίες μας 
βασιζόμενοι στις ανάγκες των πελατών μας, με 
σταθερές και μακροχρόνιες συνεργασίες.
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Οι Ξένοι Οίκοι μας

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αναπτύξει σταθερές και 
μακροχρόνιες συνεργασίες με μεγάλους οίκους 
παγκοσμίως, οι οποίοι μας εμπιστεύονται ως στρατηγικό 
συνεργάτη τους στην διανομή των λύσεων τους στην 
Ελληνική αγορά.



Professional Services που καλύπτουν presales 
services, implementation services και after sales 
services.

Οι υπηρεσίες μας

Διαθέτοντας πιστοποιημένους μηχανικούς, 
παρέχουμε υπηρεσίες που καλύπτουν τις 
ακόλουθες ανάγκες:

Outsouce IT Services που περιλαμβάνουν 
backup, mail, security, server and desktop 
administration, service desk, project 
management and consulting services για 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Training Services που πραγματοποιούνται για 
κάθε εταιρεία χωριστά σύμφωνα με τις ανάγκες 
της, σε ευέλικτα προγράμματα και ώρες, και 
καλύπτουν όλα τα προϊόντα λογισμικού που 
αντιπροσωπεύει η εταιρεία μας.



Με την πάροδο των χρόνων έχουμε δημιουργήσει 
ισχυρές σχέσεις με τους συνεργάτες/μεταπωλητές 
μας, βασιζόμενες στην εμπιστοσύνη και την 
αξιοπιστία.

Αισθανόμαστε περήφανοι για την ανάπτυξη ενός 
δικτύου με 190+ ενεργούς μεταπωλητές σε 
Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια.

Το ευέλικτο Partner Program προσφέρει εργαλεία 
πωλήσεων και εκπαίδευσης, με σκοπό την 
επίτευξη στόχων των συνεργατών μας.
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Το Δίκτυο των Συνεργατών μας
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Οι Πελάτες μας

Οι πελάτες αποτελούνται από μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις έως και μεγάλους οργανισμούς, όπως 
τράπεζες, ασφαλιστικές, ναυτιλιακές, φαρμακευτικές 
εταιρείες, supermarket και παρόχους 
τηλεπικοινωνιών.

http://el.aktor.gr/


Η Orthology αποτελείται από μία εξειδικευμένη 
ομάδα επαγγελματιών στο software καθώς και 
μηχανικών και παρέχει σύγχρονες λύσεις 
λογισμικού και υπηρεσιών, ανάλογες με τις 
ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για 
πάνω από 20 χρόνια.

Η ομάδα των πιστοποιημένων μηχανικών μας 
διαθέτει γνώσεις και εμπειρία, τα οποία είναι 
απαραίτητα για την πρόταση των καλύτερων 
λύσεων, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του 
πελάτη, όσο πολύπλοκες και αν είναι.

Η ποιότητα της ομάδας μας, για την οποία είμαστε 
περήφανοι, σας διασφαλίζει πως πάντα θα 
είμαστε δίπλα σας σε περίπτωση ανάγκης.
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Η Ομάδα μας



Ευχαριστούμε!


