




Λίγα λόγια για εμάς

Helping your business grow

Η Mycon είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής στην Ελλάδα.
H Mycon δραστηριοποιείται στο χώρο των μηχανογραφικών λύσεων και στη διάθεση 
προϊόντων πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας.

Με πιστοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό και έμπειρα στελέχη, η Mycon αποτελεί ένα 
αξιόπιστο συνεργάτη.

ΠιστοΠοιήσεισ



Software

εφΑΡμογεσ εμΠοΡικήσ κΑι λογιστικήσ διΑχειΡισήσ

Πλήρης σειρά εφαρμογών Εμπορικής Διαχείρισης για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
της επιχείρησης σας.

δΥνΑτοτήτεσ
Λογιστική, Πελάτες, Προμηθευτές, Τράπεζες, Αξιόγραφα, Αγορές, Πωλήσεις, Πάγια, 
Λιανική Πώληση, Κοστολόγηση, Παραγωγή, Full Reporting, Κέντρα Κόστους, BI.

μισθοδοσιεσ

Εφαρμογές Μισθοδοσίας & HRM που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες λογιστικών 
γραφείων, οργανισμών και επιχειρήσεων κάθε μεγέθους.

δΥνΑτοτήτεσ
Σ.Σ.Ε., Μισθοδοσία, Ωρομέτρηση, HRM, ΕΑΠ, Ενιαίο Μισθολόγιο, Βιογραφικά, Portal 
Εργαζομένων, Σεμινάρια προσωπικού, Ιατρικοί Φάκελοι, Στόλοι Αυτοκινήτων, Διαχείριση ΑΣΕΠ.

λογιστικεσ σοΥιτεσ

Εξελιγμένες σειρές εφαρμογών για λογιστές – λογιστικά γραφεία. 

δΥνΑτοτήτεσ
Λογιστική, Έσοδα – Έξοδα, Μισθοδοσία, Πάγια, Διαχείριση Φορολογικών Εντύπων.
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CRM

Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων  που οργανώνει, παρακολουθεί, 
διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί τις πελατειακές σχέσεις της επιχείρησής σας.

δΥνΑτοτήτεσ
Πρωτοποριακό user interface, άμεσος εντοπισμός των απαιτούμενων πληροφοριών και 
ταυτόχρονη επεξεργασία τους.

WaRehouse

Εφαρμογές αποτελεσματικής διαχείρισης της αποθήκης και των παραγγελιών σας.

δΥνΑτοτήτεσ
Απογραφή Αποθεμάτων, παραλαβές – επιστροφές, παραγγελίες πελατών, Picking.

οικογενειΑ ΠΡογΡΑμμΑτων My

Προϊόν ανάπτυξης της εταιρίας μας αποτελεί η πλατφόρμα cube, στην οποία έχουν 
αναπτυχθεί όλες οι εφαρμογές της οικογένειας Mycon. Οι εφαρμογές διαθέτουν 
περιβάλλον εργασίας γραφικών σύγχρονο και φιλικό προς το χρήστη, ενώ παράλληλα 
αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνολογία παρέχοντας σας την 
δυνατότητα να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη της εμπορικής σας εφαρμογής.

δΥνΑτοτήτεσ
Σύστημα παραγγελιοληψίας πωλητών, web portal, CRM. 

www.mycon.gr



Security

Η Μycon αξιοποιώντας εργαλεία και τεχνολογίες μεγάλων κατασκευαστών ασφαλείας 
παγκοσμίως μπορεί να εντοπίζει και να εξουδετερώνει όλες τις μορφές κακόβουλων 
προγραμμάτων, ανεξάρτητα από την προέλευση ή το σκοπό τους. Δέσμευση της 
εταιρείας μας είναι να προστατεύει όλους τους χρήστες οργανισμών, μεγάλων & 
μικρών επιχειρήσεων.

stoRage

Τα συστήματα storage αναπτύχθηκαν με σκοπό την υποστήριξη διακομιστών γενικής 
χρήσης και την εκτέλεση μηχανικών και παραγωγικών διαδικασιών. 
Για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας η Mycon σας προσφέρει τις πιο αξιόπιστες 
λύσεις storage διεθνών οίκων για την δημιουργία υποδομής πληροφοριών.
Μέσω του storage μπορείτε να διαχειριστείτε, να αποθηκεύσετε, να προστατεύσετε 
ένα μεγάλο όγκο δεδομένων, βελτιστοποιώντας κρίσιμες διαδικασίες.

NetWoRkiNg

Μέσα από τις δραστηριότητες του τμήματος IT Infrastructure, η Mycon είναι σε θέση να 
σας προσφέρει:

Εγκατάσταση δομημένων καλωδιώσεων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
Εγκατάσταση ενσύρματων και ασύρματων τοπικών δικτύων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών.
Εγκατάσταση και λειτουργία Intranets, Extranets, VPNs.
Μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία Data centers.
Υπηρεσίες ασφάλειας δικτύων Η/Υ.

IT Services 
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ViRtualizatioN

Η Mycon σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει λύσεις βασισμένες σε προϊόντα και 
υπηρεσίες Virtualization. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον επιτρέπετε η εγκατάσταση και 
η ταυτόχρονη λειτουργία ενός ή περισσότερων λειτουργικών συστημάτων στο ίδιο 
φυσικό υλικό παρέχοντας σημαντικά οφέλη και πλεονεκτήματα:

Μεγάλη εξοικονόμηση πόρων καθώς και ελαχιστοποίηση των λειτουργικών 
δαπανών, λόγω της μείωσης των απαιτήσεων σε προμήθεια και χρήση εξοπλισμού.
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Ταχύτερη διαδικασία back-up και ευκολότερο restore.
Ευκολότερη διαχείριση λόγω ελαχιστοποίηση της χρήσης των μηχανικών μέσων.

BaCk up

Διαθέτουμε υψηλή εμπειρία και τεχνογνωσία για τις πλέον απαιτητικές λύσεις SAN και 
NAS και για λύσεις IP-SAN σε απαιτητικές υποδομές με πραγματικά ή ιδεατά (virtual) 
συστήματα. Η εταιρία είναι ιδιαίτερα ισχυρή στο χώρο των νέων τεχνολογιών του 
data storage και data protection, όπως storage virtualization, thin provisioning, data 
deduplication, backup to disk και SAN encryption.

DeDiCateD hostiNg seRViCes & WeB sites

H Mycon προσφέρει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία, αναλαμβάνοντας την 
υλοποίηση, φιλοξενία και συντήρηση του website σας. Μπορεί να σχεδιάσει από ένα 
απλό στατικό website μέχρι ένα εξατομικευμένο κατάστημα e-shop ή webportal.
Καλύπτει τις ανάγκες σας με αξιόπιστο και προσιτό Web hosting, Cloud, VPS & 
Dedicated Hosted Servers.
Προσφέρει πακέτα φιλοξενίας, ταχύτητα στην διακίνηση δεδομένων, ασφάλεια από 
κακόβουλες επιθέσεις και αναβάθμιση των συστημάτων της εταιρείας μας με τις πιο 
σύγχρονες τεχνολογίες.

www.mycon.gr



Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
μέσω τρίτων

λογιστικεσ  – φοΡοτεχνικεσ ΥΠήΡεσιεσ

Πλήρως καταρτισμένοι φοροτεχνικοί και οικονομοτεχνικοί σύμβουλοι παρέχουν στρατηγικές 
συμβουλές, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα σας.

ΠΡοετοιμΑσιΑ γιΑ ΠΡογΡΑμμΑτΑ εΠιδοτήσεων

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι επιδοτήσεων :

 Εξετάζουν την επιλεξιμότητα της επιχείρησής σας.

 Επιμελούνται τη συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 Συντάσσουν το επιχειρηματικό σχέδιο για την ένταξή σας στο επιδοτούμενο πρόγραμμα, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία που αυξάνουν τις πιθανότητες ένταξής σας.

 Φροντίζουν για την έγκαιρη κατάθεση του επιχειρηματικού σχεδίου και των αντίστοιχων 
συνοδευτικών δικαιολογητικών.

 Παρακολουθούν την πορεία αξιολόγησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Επικοινωνήστε με τη MyCon για να ενημερωθείτε για τα ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων που 
αφορούν την επιχείρησή σας.

*Αναζητήστε τους συνεργάτες μας μέσα από το site μας www.mycon.gr
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Support 

 Helpdesk Ticketing System

 Download center 

 Οδηγίες χρήσης εφαρμογών

 Υπηρεσίες μέσω συμβολαίων συντήρησης 

 Infrastructure Server Monitoring

Η MyCon διαθέτοντας μια πλήρως καταρτισμένη ομάδα  
σε τεχνολογίες πληροφορικής & υπηρεσιών, σύγχρονα 
εργαλεία & τρόπους  εξυπηρέτησης,  προσφέρει λύσεις  
365 ημέρες το χρόνο.

www.mycon.gr



My cONSuLtANtS σΥμβοΥλεΥτική Α.ε.
Φ. Γκινοσάτη 8 & Ήβης
Μεταμόρφωση Τ.Κ. 144 52
Τηλ. 210.2714203 / 204 / 210 
Fax 210.2714209
info@mycon.gr
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