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Big Data for Big Impact 

Cyta, ο αξιόπιστος συνεργάτης της επιχείρησής σας
στη στρατηγική διαχείριση των Big Data με λύσεις Cloud

H χρησιμοποίηση δεδομένων στη λήψη αποφάσεων, με προϋπόθεση τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας 
δεδομένων, αποτελεί παράγοντα επιτυχίας για επιχειρήσεις και οργανισμούς, ενώ ταυτόχρονα, ο όγκος και η μορφή των δεδομένων 
αυτών έχει αλλάξει δραματικά. 

Τα Big Data δημιουργούνται ουσιαστικά από τα πάντα γύρω μας ανά πάσα στιγμή. Κάθε ψηφιακή αλληλεπίδραση με μέσα μαζικής 
δικτύωσης παράγει δεδομένα. Από το browsing στον υπολογιστή μέχρι τις online αγορές και τα likes στο Facebook.

Χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη Big Data στρατηγική, η κάθε επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει τις δραστηριότητές της, να κατανοήσει τις προτιμήσεις 
των πελατών της και, παράλληλα, να βρει ευκαιρίες για να προσελκύσει νέους πελάτες, καθώς τα data analytics μπορεί να της φανερώσουν τους λόγους για 
τους οποίους έχει ή δεν έχει απήχηση σε συγκεκριμένα αγοραστικά κοινά.

Μάθετε περισσότερα: 
•  Τηλεφωνική εξυπηρέτηση 

επιχειρηματικών πελατών στο 150,
•  Επιχειρηματικοί σύμβουλοι Cyta,
•  www.cyta.com.cy/cloud-services

Αξιοπιστία: Η Cyta, επενδύοντας στην αξιοπιστία των 
δικτύων και υποδομών της διαθέτει: πολλαπλά συστήματα, 

διπλές ανεξάρτητες συμμετρικές συνδέσεις πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, αυτόματη μετάβαση σε εναλλακτικές διαδρομές 
και υποδομές, συστήματα αποκατάστασης από καταστροφή, 
πολλαπλή τροφοδοσία μέσω εναλλακτικών πηγών και UPS.

Ασφάλεια: Η Cyta προσφέρει στους πελάτες της 
προστασία της ιδιωτικότητάς τους και ασφάλεια των 

δεδομένων της επιχείρησής τους. Τα μέτρα ασφάλειας και 
προστασίας των υποδομών και συστημάτων παροχής των 
υπηρεσιών της Cyta θεωρούνται υποδειγματικά τόσο σε 
τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό, έχει επιβεβαιωθεί 
με την πιστοποίηση με το κατά πολύ απαιτητικό πρότυπο 
ISO27001, το οποίο περιλαμβάνεται στα έργα υποδομής που 
ολοκληρώθηκαν το 2016, παράλληλα με την αναβάθμιση των 
Κέντρων Δεδομένων σε επίπεδο TIER III, σε ευθυγράμμιση, 
επίσης, με τα διεθνή πρότυπα.

Επιπρόσθετα, η Cyta επενδύει σε υποδομή και λύσεις για 
να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την προστασία 
του δικτύου και των εφαρμογών μιας επιχείρησης εναντίον 

των (ολοένα αυξανόμενων σε όγκο, συχνότητα και 
πολυπλοκότητα) κακόβουλων διαδικτυακών επιθέσεων. Με 
τις λύσεις αυτές, η επιχείρηση προστατεύεται από επιθέσεις 
και διατηρεί απρόσκοπτη τη διαδικτυακή λειτουργία και 
επικοινωνία, όπως και την εμπιστοσύνη των  πελατών της.

Ταχύτητα: Οι ευρυζωνικές συνδέσεις μεγάλων 
χωρητικοτήτων αποτελούν τις προϋποθέσεις για την 

επίτευξη ταχύτητας. Γι’ αυτό και η Cyta συνεχώς επενδύει 
με συνέπεια σε ένα ευρύ και τεχνολογικά προηγμένο δίκτυο, 
σταθερών και κινητών επικοινωνιών, επιδιώκοντας πάντοτε 
τη μέγιστη δυνατή γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη. 
Επιπλέον, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των πελατών για 
ολοένα και υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης, προχωρεί 
στην ανάπτυξη δικτύου Οπτικών Ινών, το οποίο θα δώσει τη 
δυνατότητα για υψίρρυθμες ταχύτητες σύνδεσης.  

Παράλληλα, διατηρεί ένα διευρυμένο διεθνές δίκτυο, 
υποθαλάσσιων καλωδιακών και δορυφορικών συστημάτων, 
με απευθείας διασυνδέσεις με τα βασικότερα εμπορικά 
κέντρα πρόσβασης στο διεθνές διαδίκτυο, το οποίο συνεχώς 
αναβαθμίζει.

Αξιόπιστη εξυπηρέτηση και 
υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα

Η Cyta παραμένει η πρώτη επιλογή για 

οικιακούς και επιχειρηματικούς πελάτες, 

που απαιτούν ποιότητα, εξυπηρέτηση και 

άριστη τεχνική υποστήριξη.

Η εμπειρία και εξειδίκευση του προσωπικού 

της Cyta μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή 

σας, ώστε η μετάβαση στο Cloud να γίνει 

οργανωμένα και προγραμματισμένα, αφού 

στο τέλος της ημέρας η Cyta θα είναι 

υπεύθυνη για τον ομφάλιο λώρο που θα 

ενώνει την επιχείρησή σας με τις εφαρμογές 

και τα δεδομένα της στο Cloud.

Η Cyta, αποτελεί “one-stop shop” λύση για την ασφαλή φύλαξη των Big Data της επιχείρησής σας 

Η εξαιρετική τεχνογνωσία, η τεχνολογική υπεροχή δικτύων και υποδομών και η υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών 
μας, καθιστούν τη Cyta τον πιο αξιόπιστο παροχέα ολοκληρωμένων - “one-stop shop” -  λύσεων και υπηρεσιών Cloud. 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις που αποφασίζουν να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική Big Data είναι σχεδόν βέβαιο 
ότι θα στραφούν σε λύσεις Cloud, αφού, λόγω του πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων, η όποια υλοποίηση σε hardware, αποτελεί 
επένδυση απαγορευτικού κόστους.

H Cyta παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα τηλεπικοινωνιακών λύσεων και υπηρεσιών Cloud. Με αυτό τον τρόπο, καλύπτονται 
οι απαιτήσεις της κάθε σύγχρονης επιχείρησης σε θέματα αξιοπιστίας, ασφάλειας, ταχύτητας, εξυπηρέτησης και υποστήριξης, 
σε όλα τα επίπεδα.


