Η Business Network Computer ιδρύθηκε το 2000 στην Θεσσαλονίκη, με στόχο την παροχή
προϊόντων και υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας για τη σύγχρονη οργάνωση και λειτουργία
Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Βιομηχανικών μονάδων. Κύριο αντικείμενο δραστηριότητας είναι
η παροχή Ολοκληρωμένων Επιχειρησιακών Λύσεων (Integrated Business Solutions) στο χώρο
της Πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τεχνολογικές
ανάγκες των πελατών της βασισμένα πάντα σε πρωτοποριακά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για
τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων. Από την ίδρυσή της, είναι μια από τις
πρωτοπόρες εταιρείες στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη ολοκληρωμένων
πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων για την κάλυψη των συνεχώς
αυξανόμενων αναγκών της εγχώριας αγοράς, του ιδιωτικού αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η εμπειρία, η
υψηλή τεχνογνωσία και το γνωστικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού της, αποτελούν καθοριστική παράμετρο της
ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία και συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών και οικονομικών
στόχων των πελατών της.
Η Business Network Computer είναι ελληνική εταιρεία που κινείται στο
χώρο της νέας οικονομίας. Κατέχει σταθερά ηγετική θέση στο χώρο των
προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων, έχοντας διαγράψει μια δεκαετή
πορεία με βασικό άξονα την εφαρμογή αξιόπιστων μηχανογραφικών λύσεων
προς τους πελάτες της και στην άρτια τεχνική υποστήριξη των λύσεων
αυτών, επενδύει καθημερινά τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία,
όσο και σε απαραίτητο εξοπλισμό βασισμένο σε συστήματα και δίκτυα νέας
τεχνολογίας. Διαβλέποντας τις προοπτικές που δημιουργεί η εξέλιξη του
επιχειρησιακού περιβάλλοντος ιδιαίτερα στους τεχνολογικούς τομείς, η
Business Network Computer κατευθύνει τις επενδύσεις της στην αναβάθμιση
και εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων. Στόχος
της είναι να αποτελέσει τον σημαντικότερο στρατηγικό συνεργάτη των επιχειρήσεων στη διαδικασία ανασχεδιασμού των
συστημάτων τους, έτσι ώστε να αυξάνεται η παραγωγικότητα και να μεγιστοποιείται η απόδοση των επενδύσεών τους.
Η διαρκή προσήλωση στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών της και την εξασφάλιση αμοιβαίων αποδοτικών
συνεργασιών, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής πελατοκεντρικής της φιλοσοφίας επίσης η Business Network
Computer δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην λογική του “Return Of Investment - ROI”.
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Τομείς δραστηριοτήτων
Μελέτη ασύρματων δικτύων
Τηλεπικοινωνιακές μελέτες
Εγκατάσταση ασύρματων ζεύξεων
Έλεγχο και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων
Μελέτη προμήθεια και παραμετροποίηση ταμειακών συστημάτων
Ολοκληρωμένες λύσεις Barcode
Πώληση εξ’ αυτοκινήτου
Ware House Management Applications
Custom Mobile εφαρμογές

Η BNC σήμερα αντιπροσωπεύει στην Βαλκανική αγορά πάνω από 15 διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους, ενδεικτικά σας
αναφέρουμε: Opticon Sensors, Motorola Broadband, Aures POS systems, Oneil Printers, Honeywell Barcode,
MotionComputing Tablet PC solutions, Dacom Mobile Printing solutions, Sysdev Mobile Software Solution, LXE Barcode
Mobile Solutions κλπ. Διαθέτει τις μόνες αξιόπιστες λύσεις στους τομείς της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της Τιμολόγησης επί
αυτοκινήτου, των Ασυρμάτων Δικτύων, της Διαχείρισης Αποθηκών, του RFID, καθώς και της Ανάγνωσης και Εκτύπωσης
Βarcode.
Η BNC είναι ενεργό μέλος του Σ.Ε.Π.Β.Ε. (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος), μέλος του METRO
Group Γερμανίας καθώς και του διεθνούς αναγνωρισμένου Mobile Government Consortium International.
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