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Εταιρική Παρουσίαση
Η εταιρεία Μαζιώτης Σταύρος και ΣΙΑ Ε.Ε. – ACS services ιδρύθηκε πριν από 24 χρόνια με έδρα το
Κιάτο Κορινθίας, όπου στεγάζεται μέχρι και σήμερα σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.
Ιδρυτής ήταν ο Μαζιώτης Σταύρος, ο οποίος διαθέτει σημαντικές σπουδές στο χώρο της
πληροφορικής στο εξωτερικό και πολυετή πρότερη εμπειρία σε ηγετικές θέσεις σε κορυφαίες εταιρίες
πληροφορικής στην Ελληνική αγορά.
Στο τέλος του 2013 τη διαχείριση της Εταιρείας ανέλαβε ο Μαζιώτης Άγγελος, απόφοιτος του
τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος MBA από το Alba Graduate
Business School, με σημαντικές γνώσεις στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και σε
θέματα της Δημόσιας Διοίκησης.
Η Εταιρεία μας έχει σαν στόχο τη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν πλήρως τις
ανάγκες του κάθε πελάτη.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου η Εταιρεία μας:
•

Διατηρεί συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου,

•

Παραμένει σε διαρκή επικοινωνία με τον πελάτη,

•

Επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε νέες τεχνολογίες καθώς και στις
θεσμοθετημένες νέες απαιτήσεις,

•

Επενδύει σε πιστοποιήσεις και βελτιώσεις του τρόπου λειτουργίας της.

Η οργάνωση της, έχει σαν στόχο την μεγαλύτερη απόδοση και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων λύσεων που προσφέρει. Ολόκληρο το δυναμικό της Εταιρείας κινείται με βάση τις ανάγκες του κάθε
πελάτη, φροντίζοντας να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Το προσωπικό μας
Οι άνθρωποι της Εταιρείας μας δουλεύουν συνεχώς με στόχο να πετύχουν την καλύτερη δυνατή
απόδοση και να προσφέρουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.
Κύρια προτεραιότητά μας είναι η άμεση αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υψηλών απαιτήσεων των
πελατών μας. Τα στοιχεία που μας ξεχωρίζουν είναι η συνεχής επικοινωνία με τον πελάτη,
αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα, καθώς και η συνεχής ποιοτική εξέλιξη και αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
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Με συνεχείς εκπαιδεύσεις, συμμετοχές σε φόρουμ και σεμινάρια, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια
εμπειρία μας στον χώρο της μηχανογράφησης δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, μπορούμε να
ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις κάθε πελάτη .
Τα στελέχη μας οραματίζονται, μελετούν προσεκτικά τις τεχνολογικές εξελίξεις, καταγράφουν τις
τάσεις στη διεθνή και ελληνική αγορά και προετοιμάζουν το «αύριο». Με εφόδια την τεχνογνωσία,
την πολυετή εμπειρία και τις επιλεγμένες συνεργασίες, η ACS Services προσανατολίζεται στις
σύγχρονες ανάγκες των οργανισμών και ανταποκρίνεται με επιτυχία, προσφέροντας προηγμένα
τεχνολογικά προϊόντα-λύσεις που καλύπτουν σύνθετες ανάγκες και εξασφαλίζουν την ποιοτική τους
αναβάθμιση.

Εταιρική Πολιτική
Έχουμε αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων μας στην προσφορά υπηρεσιών
υψηλού επιπέδου για την πλήρη τεχνική υποστήριξη των πελατών μας.
Η δυναμική της εταιρείας μας έγκειται στην ξεχωριστή αντιμετώπιση του κάθε πελάτη μας,
προσφέροντας υπηρεσίες υπεραξίας . Έτσι έχουμε καταφέρει να παρέχουμε τα κάτωθι:
•

ολιστικές μηχανογραφικές λύσεις,

•

συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες καθώς και στις θεσμοθετημένες
νέες απαιτήσεις των καιρών,

•

συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ορθή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων σε
συνδυασμό με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου,

•

λογιστική παρακολούθηση από εξειδικευμένο προσωπικό με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της
δημόσιας λογιστικής .

Ελ. Βενιζέλου 91, Κιάτο Κορινθίας 202 00 Τηλ. 27420 – 25537, 27950 Fax : 27420 – 25537
www.acsservices.gr - email: sales @ acsservices.gr

ACS SERVICES - ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Προϊόντα – Υπηρεσίες
Σήμερα η ACS Services έχει καταφέρει να ενσωματώσει στο χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών της τα εξής:
•

Πώληση εφαρμογών λογισμικού της εταιρείας OTS,

•

υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών – παραμετροποίησης και υποστήριξης των εφαρμογών,

•

μηχανογραφική υποστήριξη εξοπλισμού και δικτύων,

•

υλοποίηση έργων πληροφορικής,

•

συμβουλευτικές και λειτουργικές υπηρεσίες σε οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Συνεργασίες
Είμαστε υπερήφανοι για τις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει με τις
μεγαλύτερες Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρείες στο χώρο της Πληροφορικής.
Επιλέγουμε και αναζητούμε συνεργασίες με κύριο γνώμονα τόσο της διασφάλιση στο μέγιστο βαθμό
της ικανοποίηση των πελατών μας όσο και της προσφοράς ενός πακέτου ολοκληρωμένων λύσεων
πληροφορικής υψηλής ποιότητας. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε τις καλύτερες βάσεις για το
κοινό μας μέλλον στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, σε μία εποχή όπου οι απαιτήσεις για άμεσα
και άρτια αποτελέσματα συνεχώς αυξάνονται.
Ενδεικτικά οι μεγαλύτερες συνεργασίες μας:
•

OTS partner

•

Microsoft partner

•

Hp AllianceOne partner

•

Info Quest partner

•

Symantec partner

•

Logicom partner

•

Westnet partner
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•

Dell EMC partner

Οι Πελάτες μας
Έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με δημόσιους και ιδιωτικούς
οργανισμούς. Το εύρος παροχής των προϊόντων – υπηρεσιών μας, αυξάνεται συνεχώς και καλύπτει
σήμερα την Πελοπόννησο, Αττική και Βοιωτία με μελλοντικές προοπτικές επέκτασης.
Οι πελάτες μας αποτελούν :
•

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

•

Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

•

Δ.Ε.Υ.Α.

•

Πρωτοδικεία

•

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

•

Ιδιωτικές επιχειρήσεις

•

Βιομηχανίες

Ελ. Βενιζέλου 91, Κιάτο Κορινθίας 202 00 Τηλ. 27420 – 25537, 27950 Fax : 27420 – 25537
www.acsservices.gr - email: sales @ acsservices.gr

