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Η εταιρεία LANSCAPE 
Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην μελέτη και εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων
πληροφορικής και δικτύων σε Data centers, Ξενοδοχειακές υποδομές, κτιριακά

συγκροτήματα και ειδικούς χώρους (εργοστασιακοί χώροι, γραφεία, αποθήκες κ.λ.π). 

Αναλυτικότερα, η εταιρεία μας ειδικεύεται :  

στην μελέτη, σχεδιασμό και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης χώρων, 
ολοκληρωμένης δικτυακής υποδομής, ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, 

κτιριακών αυτοματισμών, ενεργού εξοπλισμού δικτύων Η/Υ, εξοπλισμού
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, σε Data centers, κτίρια και γραφεία εταιρειών. 

Δικτύων οπτικών ινών OM3 10G, OM4 40G για την υλοποίηση κορμού
δεδομένων και τηλεπικοινωνιών σε χώρους Data centers, κτιριακών

συγκροτημάτων γραφείων, βιομηχανικούς χώρους, μητροπολιτικές περιοχές
και περιοχές ευρείας ζώνης. 

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση
δικτύων των Εταιριών PANDUIT, PRYSMIAN (πρώην PIRELLI), Brand Rex και Cisco. 

Επίσης είναι εξουσιοδοτημένη να παρέχει συμβόλαιο εγγύησης καλής
λειτουργίας από τους παραπάνω οίκους.  

Η εξειδίκευση μας, η άρτια επιστημονική μας κατάρτιση σε συνδυασμό με το ισχυρό
μας πελατολόγιο, αποτελούν εγγύηση για την υλοποίηση μιας ποιοτικής, αξιόπιστης

και τεχνολογικά προηγμένης λύσης. 

Certified Installer  
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Αντικείμενο της εταιρείας 
Η εταιρεία LANSCAPE διαθέτει τμήμα μελετών και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό στους εξής 
τομείς:  

Μελέτη σχεδιασμό και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης η οποία εξυπηρετεί το δίκτυο 
φωνής / δεδομένων / εικόνας, την μεταφορά σημάτων ελέγχου για τα κυκλώματα συστημάτων 
αυτοματισμού κτιρίου (κλιματισμός, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, έλεγχος πρόσβασης σε 
σημεία του κτιρίου, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης). 

Κατά το στάδιο του σχεδιασμού και κατά την εγκατάσταση τηρούνται αυστηρά τα 
εφαρμοζόμενα διεθνή πρότυπα όπως ANSI/TIA/EIA 568-Β, EIA/TIA 570, ISO/IEC IS11801 και 
CENELEC EN 50173, ΕΙΑ/ΤΙΑ 569.  

Κατά το στάδιο της εγκατάστασης και μετά την ολοκλήρωσή της γίνονται μετρήσεις 
μεειδικό εξοπλισμό (OTDR), (TDR), τον οποίο διαθέτει η εταιρεία μας και η καλωδίωση 
πιστοποιείται κατά την κατηγορία της.  

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να υλοποιήσει και να πιστοποιήσει καλωδιώσεις τόσο 
οπτικών ινών σε δίκτυα MAN, WAN, όσο και χαλκού Twisted Pair κατηγορίας 6 , 6Α.  

Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται είναι προδιαγραφών κατηγορίας 6 ή 6Α.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε εταιρείες των οποίων τα προϊόντα χρησιμοποιούμε 
(PANDUIT,PRYSMIAN, Brand Rex, TELDOR, Belden κ.ά.).  

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση 
δικτύων κατά PANDUIT, κατά PRYSMIAN και κατά Brand Rex.  

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ο πελάτης λαμβάνει βιβλίο επιμετρήσεων και 
σχεδίων της καλωδίωσης σε ηλεκτρονική μορφή (AutoCad, Visio Format), έντυπο 
πιστοποίησης της δομημένης καλωδίωσης κατά την κατηγορία της και συμβόλαιο 25ετούς 
εγγυήσεως καλής λειτουργίας της εγκατάστασης από τις προαναφερθείσες προμηθεύτριες 
εταιρείες του εξωτερικού. Οι φόρμες των σχετικών πιστοποιητικών επισυνάπτονται.  

Υπολογιστών, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
δημιουργία σύγχρονου κέντρου ελέγχου και διαχείρισης (Computer Room). Στο κέντρο 
διαχείρισης καταλήγουν το δίκτυο δεδομένων, το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και όλα τα σήματα 
για τον έλεγχο του κτιρίου.  

Η εταιρεία μας προμηθεύει και εγκαθιστά προιόντα για την εξυπηρέτηση του δικτύου 
υπολογιστών καθώς και ΙΡ τηλεφωνίας γνωστών διεθνών εταιρειών (CISCO, ALLIED 
TELESYN κ.α.) και είναι σε θέση να παρέχει όλες τις πρέπουσες εγγυήσεις για τον 
εγκατεστημένο εξοπλισμό.  

Μελέτη σχεδιασμό και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών για τον έλεγχο του κλιματισμού 
σε ένα κτίριο, την πυρανίχνευση-πυρασφάλεια, τον έλεγχο της πρόσβασης σε σημεία του κτιρίου
και την καταγραφή αυτής.  

Κατά την εγκατάσταση τηρούνται τα διεθνή πρότυπα και με την ολοκλήρωση παρέχονται οι 
απαραίτητες εγγυήσεις για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού.  

Μελέτη, σχεδιασμό και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και φωτισμού.  

Μελέτη, σχεδιασμό και εγκατάσταση κλειστού τηλεοπτικού κυκλώματος για την παρακολούθηση 
σημείων του κτιρίου.  
 
Μελέτη, σχεδιασμό και εγκατάσταση ψηφιακών υποδομών φιλοξενίας π.χ. IPTV , VoD ( Video On 
Demand) , Interactive TV κτλ. 
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Η δράση της εταιρείας  

Η εταιρεία μας έχει ολοκληρώσει αριθμό έργων από τα οποία ενδεικτικά αναφέρουμε:  

Eγκατάσταση ολοκληρωμένης λύσης, για την εξυπηρέτηση δικτύου δεδομένων του Data Center 
της Infoquest στην περιοχή του Ρέντη. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει το ολοκληρωμένο σύστημα 
μετάδοσης δεδομένων του Data Center με κυκλώματα χαλκού CAT 6 και οπτικών ινών OM3 10G. 

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος μετάδοσης δεδομένων στα κτίρια του Ραδιομεγάρου της 
Ελληνικής Τηλεόρασης. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει δικτύωση με σύστημα οπτικών ινών με τη 
χρήση ευρυζωνικής τεχνολογίας, (Prysmian blown fiber), η οποία καλύπτει όλα τα κτίρια του 
Ραδιομεγάρου. Περιλαμβάνει επίσης την δημιουργία νέου Data Center για την κάλυψη των 
επικοινωνιών του Ραδιομεγάρου. Παράλληλα έγινε εφαρμογή δομημένης καλωδίωσης CAT 6A 10G 
σε όλα τα κτίρια με τη χρήση υλικού Panduit.  

Εγκατάσταση ολοκληρωμένης λύσης για την εξυπηρέτηση δικτύου δεδομένων/επικοινωνιών του 
Data Center της EXAE. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει το ολοκληρωμένο σύστημα μετάδοσης 
δεδομένων (managed network) του Data Center και του κτιρίου της ΕΧΑΕ, με κυκλώματα χαλκού 
Cat6 και οπτικών ινών ΟΜ3 10G.  

Εφαρμογή των τερματικών διατάξεων κυκλωμάτων χαλκού CAT 6A 10G και οπτικών ινών OEM3 
10G, πιστοποίηση, τεκμηρίωση και παράδοση φακέλου εγγύησης δικτύου δεδομένων του Data 
center του ΟΤΕ.  

Εγκατάσταση οπτικών ευζωνικών δικτύων σε δημόσιες περιοχές για την ανάπτυξη του 
τηλεπικοινωνιακού κορμού της εταιρείας Tellas.  

Εγκατάσταση ευζωνικών δικτύων σε δημόσιες περιοχές για την ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού 
ορμού της εταιρείας Netone.  

Την μελέτη σχεδιασμό και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για την εξυπηρέτηση δικτύου 
φωνής και δεδομένων, η οποία καλύπτει το κτιριακό συγκρότημα του Συμβουλίου της Επικράτειας.  

Την μελέτη σχεδιασμό και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για την εξυπηρέτηση δικτύου 
φωνής και δεδομένων στα νέα κτίρια της Tellas στην Αθήνα και στη Λάρισα.  

Ολοκληρωμένη λύση που περιλαμβάνει δομημένη καλωδίωση για την εξυπηρέτηση δικτύου φωνής 
και δεδομένων, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, εγκατάσταση ενεργού δικτυακού εξοπλισμού L2, 
εγκατάσταση γεννήτριας και αυτοματισμών στο κεντρικό κτίριο της τράπεζας CETELEM.  

Ολοκληρωμένη λύση για τα δύο κτίρια της εταιρείας Α.Ε.Π.Ι. Η λύση περιλαμβάνει δομημένη 
καλωδίωση, ηλεκτρολογικό δίκτυο, κατασκευή υποσταθμού, Data center (UPS, H/Z, κ.τ.λ.), δικτυακό
κορμό, ΙΡ τηλεφωνία με προϊόντα του οίκου Cisco.  

Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για την εξυπηρέτηση δικτύου φωνής και δεδομένων σε 
κτίρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Οικονομικών.  
 
Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για την εξυπηρέτηση δικτύου φωνής και δεδομένων στα 
γραφεία της εταιρείας Morgan Stanley. 

Ολοκληρωμένη λύση για τo κτίριο της εταιρείας SMA στην Γλυφάδα . Η λύση περιλαμβάνει 
δομημένη καλωδίωση, ηλεκτρολογικό δίκτυο, και του  Data center με προϊόντα του οίκου 
Panduit.  
 

Ελπίζοντας ότι τα ανωτέρω ευρίσκονται μέσα στο φάσμα των δικών σας δραστηριοτήτων και 
ενδιαφερόντων προσβλέπουμε σε μια δημιουργική συνεργασία.  


