FRANCHISE}STORIES

Λύσεις πληροφορικής
για επιχειρήσεις
και οργανισµούς
Το δίκτυο των καταστηµάτων click2buy απαριθµεί ήδη 10 καταστήµατα και επεκτείνεται πανελλαδικά µε ταχείς
ρυθµούς ανάπτυξης.
Μοντέλο ανάπτυξης
Το δίκτυο καταστηµάτων click2buy (www.click2buy.gr) αποτελεί το µοναδικό
δίκτυο επιχειρήσεων Πληροφορικής µε κύριο αντικείµενο δραστηριοποίησης
την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων Πληροφορικής σε επιχειρήσεις και οργανισµούς. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό concept καταστηµάτων τεχνολογίας που
αναπτύσσεται από την εταιρία Digital Business Networks (www.dbn.gr) η οποία
ειδικεύεται στην ανάπτυξη δικτύων επιχειρήσεων στο χώρο της τεχνολογίας και
της Πληροφορικής. Η συσσωρευµένη τεχνογνωσία της DBN, σε συνδυασµό µε
την καινοτοµική φιλοσοφία δραστηριοποίησης και τους πρωτοποριακούς χώρους
των καταστηµάτων click2buy, συνθέτουν ένα µοναδικό concept!
Τα click2buy απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις και οργανισµούς µε στόχο
να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες τους από λύσεις Πληροφορικής και προϊόντα
Νέων Τεχνολογιών. Αυτό το τεράστιο σε όγκο υποψήφιο πελατολόγιο έχει συνεχείς και διαρκώς εξελισσόµενες ανάγκες από την Τεχνολογία, άρα σηµατοδοτεί
µια µεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης επιχειρηµατικής δράσης.
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχει το δίκτυο καταστηµάτων click2buy ενδεικτικά είναι:
•Προµήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισµού µηχανογράφησης και µηχανών γραφείου.
•Προµήθεια συµβατών και original αναλωσίµων για εκτυπωτικές µηχανές
γραφείου.
•Προµήθεια αναλώσιµων ειδών µηχανογράφησης.
•Υπηρεσίες σχεδιασµού, εγκατάστασης και υποστήριξης δικτύων Η/Υ.
•Υπηρεσίες τεχνικού τµήµατος για την υποστήριξη µηχανογραφικών εγκαταστάσεων.

•Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραµετροποίησης και λειτουργίας εφαρµογών
λογισµικού για επιχειρήσεις (εµπορική και λογιστική διαχείριση, κάθετες
αγορές, ERP & CRM applications).
•Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού κατά παραγγελία (custom-made
software).
•Υπηρεσίες για το WEB µε πλήρη γκάµα υπηρεσιών διαχείρισης ονοµάτων
για το WEB, φιλοξενίας δικτυακών τόπων, ανάπτυξης ιστοσελίδων κ.λπ.
•Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρµογών για το WEB (e-shops, b2b & b2c
applications, business intranets, e-learning applications, content
management systems κ.ά.)
•Συστήµατα παρακολούθησης χώρων και καταγραφής βίντεο µέσω Η/Υ.
•Ταµειακά συστήµατα, αλληλεπιδραστικά συστήµατα και εποπτικά µέσα διδασκαλίας και πλήθος άλλων λύσεων για εξειδικευµένες εφαρµογές.
•Τηλεπικοινωνιακές λύσεις µε σταθερή, κινητή τηλεφωνία και πρόσβαση
στο διαδίκτυο.

Πρόταση franchise
Ο συνδυασµός όλων των παραπάνω λύσεων από µία επιχείρηση αναδεικνύουν τη
µοναδικότητα του concept και τις µεγάλες προοπτικές ανάπτυξής του. Η λειτουργία
του δικτύου click2buy βασίζεται επιπλέον σε ένα σύνολο πρωτοποριακών υπηρεσιών
υποστήριξης από την DBN, σε όλα τα επίπεδα επιχειρησιακής δράσης τους από την
κατάρτιση του επιχειρησιακού πλάνου µέχρι την καθηµερινή υποστήριξη των στελεχών κάθε καταστήµατος µέσω διαδικτυακών συστηµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και συνεργασίας.
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