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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 
 
 

Η LEXIS Πληροφορική (www.lexis.gr) είναι μια από τις πιο πεπειραμένες και εξειδικευμένες εταιρείες στο χώρο της 
μελέτης σύγχρονων τεχνολογιών εφαρμογής security και ολοκλήρωσης ενσύρματων και ασύρματων 
Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και συστημάτων UPS, με συνεχή ανοδική πορεία από την ίδρυσή της (1986) και ηγετική 
παρουσία στους τομείς των δραστηριοτήτων της.  
 
Σταθερά προσηλωμένη στις εξελίξεις των νέων τεχνολογιών αιχμής, η LEXIS προσφέρει σήμερα στους πελάτες της 
ολοκληρωμένες λύσεις (μελέτη, υλοποίηση, υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συστημάτων αδιάλειπτης 
τάσης), καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την πλήρη κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών της σύγχρονης 
επιχείρησης.  

 

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας  και συνεργασίες της LEXIS είναι οι εξής: 
  

 Wi-Fi Access & Hotspot Solutions 

 Cyber Security 

 AI Surveillance – Video & Data Analytics 

 UPS 

 VPN 

 Networking Equipment 

 IP-PBX, VoIP Gateways & IP Phones 

 Video Conference Systems 

 
 

Wi-Fi Access & Hotspot Solutions                                                                                         από το 2007 

 

 

Η DrayTek (www.draytek.com), παγκοσμίως γνωστή και βραβευμένη για την ποιότητα 
και τεχνολογική αρτιότητα των προϊόντων της, διαθέτει μια πλήρη σειρά Access Point, 
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Όλα τα μοντέλα είναι διαχειρίσιμα μέσα από τους 
routers της DrayTek οι οποίοι λειτουργούν ως controllers, ενώ το περίβλημά τους είναι 
ανθεκτικό σε ακραίες καιρικές συνθήκες.  

 

Η Edgecore Networks (www.edge-core.com), μέσα από την εξαγορά της 4IPNET, 
προσφέρει στην αγορά μία σειρά προϊόντων Wi-Fi, υψηλής απόδοσης, για την 
υλοποίηση ολοκληρωμένων εφαρμογών και την υποστήριξη κρίσιμων εγκαταστάσεων. 
Η εταιρεία διαθέτει μία ευρεία σειρά από Controllers, Gateways, Access Points 
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, PoE switches, κεραίες και άλλα συμπληρωματικά 
προϊόντα, ιδανικές για εφαρμογές σε ξενοδοχεία, πανεπιστήμια, internet café κλπ.  

 

H Ruckus Networks (www.ruckuswireless.com) διαθέτει μια πλήρη σειρά από υψηλής 
απόδοσης Wi-Fi controllers, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου access points, Ethernet 
switches, IoT suite, αλλά και σειρά προϊόντων για την ανάπτυξη ιδιωτικού LTE δικτύου 
μέσω CBRS. Επιπλέον, προσφέρει ένα ασφαλές δίκτυο, λεπτομερή analytics, open APIs, 
software διαχείρισης και προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την ασφαλή και 
αξιόπιστη ανάπτυξη ακόμα και των πιο απαιτητικών δικτύων. 

 

Τα προϊόντα High Performance Wi-Fi™ της Xirrus (www.xirrus.com) προσφέρουν 
διπλάσια εμβέλεια, 4 φορές μεγαλύτερη κάλυψη, 8 φορές ευρύτερο bandwidth και 14 
φορές περισσότερο throughput ανά σημείο εγκατάστασης. Επιπλέον, χρησιμοποιούν 
75% λιγότερες συσκευές, καλώδια, switch ports και χρόνο εγκατάστασης σε σχέση με 
οποιαδήποτε άλλη λύση. 
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 Λύσεις Ασύρματης Μετάδοσης Φωνής και Δεδομένων μέσω Laser (FSO) και RF: 

 

Η fSONA Networks (www.fsona.com), αξιοποιώντας την ευέλικτη point-to-point 
αρχιτεκτονική και τον protocol transparent σχεδιασμό, αποτελεί τον πλέον καινοτόμο 
πάροχο λύσεων Free Space optics (FSO) επόμενης γενιάς. Η σειρά SONAbeam™ της 
fSONA αποτελείται από αξιόπιστα high-bandwidth (1.5 Mbps έως 2.5 Gbps) FSO 
συστήματα για την ασύρματη οπτική διασύνδεση νέων και υπάρχοντων δικτύων με 
εφαρμογές σε ομοσπονδίες, στρατιωτικούς φορείς, ISP, και επιχειρήσεις. 

 
H LightPointe (www.lightpointe.com), πρωτοπόρος εταιρεία σε τεχνολογίες Free Space 
Optics, κατασκευάζει υψηλής αξιοπιστίας carrier-class εξοπλισμό ασύρματης 
μετάδοσης για επιχειρήσεις και Service Providers. Από το 1998, αποτελεί τον κορυφαίο 
κατασκευαστή εξωτερικού χώρου hybrid wireless bridges για point-to-point 
συνδεσιμότητα στα 60/70/80 GHz. Επιπλέον, κατασκευάζει τα γρηγορότερα radios 
παγκοσμίως (Ultra Low Latency) και αποτελεί καινοτόμο εταιρία στις ζεύξεις μέσω RF.  

 

Cyber Security                                                                                                                            από το 2004 

 

Η Hillstone Networks Inc (www.hillstonenet.com), με πολύ-επίπεδη άμυνα, πολλαπλά 
κατοχυρωμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην ανίχνευση μηχανισμών και την 
τεχνολογία ανάλυσης της συμπεριφορά των επιθέσεων σε δίκτυα με μεγάλη κίνηση, 
διαθέτει μια μοναδική προσέγγιση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προηγμένων απειλών μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Η εταιρία ιδρύθηκε το 2006 από στελέχη 
των εταιρειών NetScreen, Cisco και Juniper και οι εγκαταστάσεις της ξεπερνούν πλέον 
τις 17.000 παγκοσμίως, περιλαμβάνοντας μεγάλους δημόσιους και ιδιωτικούς 
οργανισμούς, από εκπαιδευτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρυμάτων έως παρόχους 
τηλεπικοινωνίων και Data Centers. 

 Η Fortinet (www.fortinet.com) προσφέρει λύσεις δικτυακής ασφάλειας μέσω μιας 
ενοποιημένης πλατφόρμας που ενσωματώνει όλες τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες 
που απαιτούνται για ένα ασφαλές και καθαρό περιβάλλον επικοινωνιών των 
σύγχρονων επιχειρήσεων. Διαθέτει πιστοποιήσεις ICSA σε πολλαπλές κατηγορίες και 
πλήρη γκάμα υπηρεσιών που συνοδεύουν και μεγιστοποιούν την αξία των 
πρωτοποριακών της προϊόντων. 

 

AI Surveillance – Video & Data Analytics                                                                            από το 2004 

 

Η VIVOTEK INC (www.vivotek.com), πρωτοπόρος εταιρία στην κατασκευή 
ολοκληρωμένων λύσεων παρακολούθησης μέσω IP, αποτελεί τη μοναδική εταιρία 
παγκοσμίως που διαθέτει κάμερες με ενσωματωμένη προστασία από κακόβουλες 
επιθέσεις. Στην γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνονται επίσης NVR, Video Servers, 
PoΕ Switches και Video Management Software για ταυτόχρονη παρακολούθηση, 
καταγραφή και διαχείριση χιλίων και πλέον καμερών, μέσα από mobile συσκευές και 
σε πραγματικό χρόνο.  

 
Από το 2004, η KEDACOM (www.kedacom.com/en) αποτελεί έναν από τους 
μεγαλύτερους και ταχέως αναπτυσσόμενους κατασκευαστές παγκοσμίως παρέχοντας 
προηγμένες λύσεις Artificial Intelligence IP παρακολούθησης. Η εταιρεία διαθέτει 
πλατφόρμα CMS, NVR και HD IP κάμερες με τα πλέον εξελιγμένα τεχνικά 
χαρακτηριστικά για την αναγνώριση προσώπων, καταμέτρηση ατόμων, την καταγραφή 
και αναγνώριση πινακίδων οχημάτων, αλλά και για την υλοποίηση πλήθους 
απαιτητικών εφαρμογών. 

 

 

Η DahuaTechnology είναι από τους πλέον διαδεδομένους παρόχους προϊόντων και 
λύσεων στην παγκόσμια βιομηχανία ασφάλειας και βίντεο επιτήρησης, κατέχοντας μια 
από τις πρώτες τρεις θέσεις με το υψηλότερο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς. Η 
εταιρία δραστηριοποιείται σε Προηγμένα Συστήματα Βίντεο Επιτήρησης, Έξυπνα 
Συστήματα Μέσων Μεταφοράς, Έξυπνα Συστήματα Κτιρίων, Έλεγχο πρόσβασης, 
Ενδοεπικοινωνίες, Συναγερμούς, Smart Lock κ.λπ. 

FortiGate 
Network Security 
Platform 

FortiGate 
Network Security 
Platform 
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Συστήματα UPS                                                                                                                         από το 1986 

 

Η Eaton-Powerware (www.eaton.com) βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς 
συστημάτων διασφάλισης ισχύος, διαθέτοντας UPS από 300VA έως 4,500kVA για την 
προστασία από όλα τα προβλήματα του ηλεκτρικού δικτύου. 
Η Eaton Electrical είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο της με 101.000 υπαλλήλους 
και μεγάλη εμπειρία σε διανομή ισχύος, προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, παροχή 
εφεδρικής ισχύος, έλεγχο και αυτοματισμό, φωτισμό, ασφάλεια, καλωδίωση και 
εξειδικευμένα προϊόντα για κάθε περιβάλλον αυξημένης επικινδυνότητας  
 
Τα UPS LEXPOWER (www.lexpower.gr) είναι τεχνολογίας ON-LINE διπλής μετατροπής, 
ημιτονικής εξόδου για τη προστασία των ευαίσθητων φορτίων από όλες τις ανωμαλίες 
του ηλεκτρικού δικτύου. Είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 και διαθέτουν συντελεστή ισχύος εξόδου p.f. 0.9. 
Στο standard εξοπλισμό τους περιλαμβάνουν ευανάγνωστο LCD Display και 
πληκτρολόγιο για έλεγχο της κατάστασης λειτουργίας του UPS. Ενσωματώνουν Static 
Bypass switch, USB θύρα επικοινωνίας και συνοδεύονται  από δωρεάν automatic 
shutdown software για τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα (Windows, Linux κτλ). 
Τα UPS παρέχουν υψηλής ποιότητας εναλλασσόμενο ρεύμα, κατάλληλο για τις 
ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές. Κατά τη διακοπή του Ηλεκτρικού Δικτύου, η έξοδος 
του inverter συνεχίζει χωρίς  καμία διαταραχή  (μηδενικός χρόνος μεταγωγής)  να 
τροφοδοτεί  μέσω των μπαταριών τα ευαίσθητα φορτία. 
 

VPN                                                                                                                                              από το 1998 

 
 
 

Η DrayTek (www.draytek.com), παγκοσμίως γνωστή και βραβευμένη για την ποιότητα 
και τεχνολογική αρτιότητα των προϊόντων της, είναι ο πιο αξιόπιστος κατασκευαστής 
τηλεπικοινωνιακών και δικτυακών προϊόντων για SOHO και SMB με εξειδίκευση στα 
VPN (Virtual Private Networks). Οι λύσεις της περιλαμβάνουν μια πλήρη γκάμα από  
xDSL Routers με ενσωματωμένες δυνατότητες Wireless, 4G connectivity & back-up, 
VoIP, load-balancing & fail-over και δυνατότητα εύκολης δημιουργίας και διαχείρισης 
έως 500 VPN μέσα από μια συσκευή.  
 

Networking Equipment                                                                                                           από το 2003 
Ethernet Switches, Device Servers, Communication Gateways, Multiport Serial Boards, Media Converters  

 

H TAINET Communication (www.tainet.net), με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην 
έρευνα και την κατασκευή leased-line modem, αποτελεί παγκόσμιο ηγέτης σε λύσεις 
Network Multi-Access. Στα προϊόντα της περιλαμβάνονται τα θρυλικά TDM modem, 
multiplexers αλλά και λύσεις Access μέσω Ethernet και fiber.  

 
H Patton Electronics (www.patton.com) σχεδιάζει ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα για 
εφαρμογές, όπως Voice over IP (VoIP), G.SHDSL ipDSLAMs, broadband access, dial-up 
(V.90) & xDSL access servers, network termination units (NTUs), base-band & short-
range modems, fiber-optic modems, interface converters and surge protectors.  
 

 
Η MOXA κατασκευάζει μία πλήρη γκάμα από αξιόπιστα και οικονομικά δικτυακά 
προϊόντα όπως Industrial Ethernet Switches, Serial to Ethernet Servers & Gateways, 
Multiport Serial Boards, Industrial Video Servers, Wireless Ethernet Servers / Bridges / 
Access Points, Remote I/O Servers, Embedded Computers, Media Converters και USB to 
Serial Hubs. 

 

Η γκάμα των προϊόντων Allied Telesis (www.alliedtelesis.com) περιλαμβάνει υψηλής 
ποιότητας high performance Switches, Security Appliances, Wireless Products, 
Integrated Multiservice Access Platforms και Gateways, Media Converters, Optics, NICS 
και Network Management Software. Επιπλέον διαθέτει πλήρη σειρά industrial 
προϊόντων για την κάλυψη αυξημένων απαιτήσεων. 
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IP-PBX & IP Phones                                                                                                                   από το 2010 

 

Η New Rock Technlogies (www.newrocktech.com), ηγέτης στο σχεδιασμό και την 
κατασκευή λύσεων VoIP τηλεφωνίας για SMEs και ITSPs, διαθέτει IP-PBX ειδικά 
σχεδιασμένα για SMEs. Τα μοντέλα της διαθέτουν ενσωματωμένες FXO και FXS θύρες 
με υποστήριξη έως 512 SIP clients και έως 512 SIP trunks. Eίναι πλήρως συμβατά με τα 
IP τηλέφωνα της ATCOM και δημοφιλών SIP servers, όπως Cisco CallManager, 
Broadsoft, Microsoft Lync, Huawei IMS και Asterisk. Επιπλέον, με το softphone WeWei 
και το softconsole NeeHau, οι κλήσεις μπορούν να δρομολογηθούν σε 
smartphones/tables και laptop/PC, αντίστοιχα. 

 

Η Atcom (www.atcom.cn), έχοντας επενδύσει σημαντικά και για περισσότερο από μία 
δεκαετία στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών VoIP, εξειδικεύεται στην 
κατασκευή IP τηλεφωνικών συσκευών με δυνατότητα ασύρματης λειτουργίας, ειδικά 
σχεδιασμένα για τις ανάγκες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Τα προϊόντα της 
ATCOM συνδυάζουν εξαιρετικές δυνατότητες, κορυφαία αξιοπιστία και ασύγκριτη 
ποιότητα σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές. 
 

Video Conference Systems                                                                                                      από το 2002 

 
Με εμπειρία άνω των 12 ετών στα συστήματα Τηλεδιάσκεψης και εγκαταστάσεις άνω 
των 100.000 σημείων, η Kedacom (www.kedacom.com/en) αποτελεί έναν από τους 
πλέον κορυφαίους κατασκευαστές στο χώρο παρέχοντας μια ολοκληρωμένη σειρά 
Video Conference αποτελούμενη από HD, SD, MCU, τερματικά διαφόρων codec και 
πλήθος περιφερειακών για την κάλυψη των αναγκών ποικίλων εφαρμογών. 

 
 
 
 

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
Η LEXIS Πληροφορική προσφέρει υπηρεσίες μελέτης και σχεδιασμού ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών έργων και 
αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του προσφερόμενου εξοπλισμού, όπως επίσης και την εκπαίδευση των 
τελικών χρηστών. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαρκή υποστήριξη των εγκατεστημένων συστημάτων της και 
προσφέρει υπηρεσίες αναβάθμισης και αναμόρφωσης σύμφωνα με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.  
 

Το σύνολο των μηχανικών της εταιρείας είναι απόφοιτοι ανωτάτων σχολών με υψηλή εξειδίκευση. Πιστοποιημένοι 
από τους συνεργαζόμενους κατασκευαστές οίκους είναι σε θέση να σχεδιάζουν, υλοποιούν και υποστηρίζουν 
εξειδικευμένες λύσεις υψηλών απαιτήσεων.  
 

Το δίκτυο συνεργατών της LEXIS Πληροφορική περιλαμβάνει περίπου 300 εταιρείες πληροφορικής, με τις οποίες έχει 
υλοποιήσει περισσότερες από 15.000 εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα που αφορούν έργα ιδιωτικού αλλά και 
δημοσίου τομέα.  
 
 

 
 

Η LEXIS Πληροφορική (www.lexis.gr) συμπλήρωσε πρόσφατα το τριακοστό τρίτο έτος της δυναμικής παρουσίας της 

στην ελληνική αγορά. Αποτελεί μια από τις πιο πεπειραμένες και εξειδικευμένες εταιρείες στο χώρο της μελέτης 

σύγχρονων τεχνολογιών εφαρμογής security και ολοκλήρωσης ενσύρματων και ασύρματων Τηλεπικοινωνιακών 

Δικτύων και συστημάτων UPS, με συνεχή ανοδική πορεία από την ίδρυσή της (1986) και ηγετική παρουσία στους τομείς 

των δραστηριοτήτων της. 
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