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Η Nissan θα ξεκινήσει τον πρώτο της παγκόσμιο ψηφιακό 

κόμβο στην Ινδία.  
 

Η Nissan Motor Co. Ltd., υπέγραψε 
πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας με 

την κυβέρνηση της Κεράλα στην 
Ινδία, για τη δημιουργία ενός νέου 

παγκόσμιου κέντρου ψηφιακών 

επιχειρήσεων στην περιοχή. 
 

Το επονομαζόμενο Nissan Digital 
Hub,  θα είναι το πρώτο από τα 

πολλά κέντρα ανάπτυξης λογισμικού 
και τεχνολογίας της πληροφορικής  

που θα δημιουργηθούν στην Ασία, 
την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. 

Αυτά θα μετασχηματίσουν σταδιακά 
τις δραστηριότητες της Nissan, 

τοποθετώντας την ψηφιακή 
τεχνολογία στην καρδιά των δομικών 

λειτουργιών και υπηρεσιών της. 
 

Οι κόμβοι θα επιτρέψουν στη Nissan να παρέχει κορυφαίες 

εμπειρίες στους τελικούς χρήστες. Επίσης θα προσφέρουν  
δυνατότητες ανάπτυξης προϊόντων, ασφάλεια και 

συνδεσιμότητα,  καθώς αναπτύσσεται διαρκώς η τεχνολογία 
στην αυτοκινητοβιομηχανία,  με την ολοένα και μεγαλύτερη 

χρήση αυτόνομων, διασυνδεδεμένων και  ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων. Το πρώτο κέντρο θα είναι αρχικά στο Technopark,  



 

ένα τεχνολογικό πάρκο που ανήκει στην κυβέρνηση της Κεράλα 

στο Trivandrum, προτού μεταφερθεί μόνιμα στην πόλη. Μόλις 
λειτουργήσει πλήρως, θα προσφέρει μια σειρά ενδοεταιρικών  

υπηρεσιών, για την ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της 
Nissan στην Ινδία και σε άλλες παγκόσμιες αγορές. 

 

"Ο νέος ψηφιακός κόμβος στην Κεράλα, θα αποτελέσει 
σημαντικό κινητήριο μοχλό για την παγκόσμια ψηφιακή 

μεταμόρφωση της Nissan", δήλωσε ο Tony Thomas, 
αντιπρόεδρος και επικεφαλής πληροφορικής της Nissan. "Αυτός 

ο κόμβος θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε και να 
διατηρήσουμε ένα ταλαντούχο εργατικό δυναμικό στον 

οργανισμό, όπως και να βελτιώσουμε τον τρόπο εξυπηρέτησης 
των πελατών μας, σε όλο τον κόσμο". 

 
Η επένδυση για τη δημιουργία του νέου ψηφιακού κόμβου, 

αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης της Nissan στην Ινδία. Στο 
πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της με τη Renault, η 

Nissan διαθέτει ήδη ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής στην 
περιοχή του  Chennai, με ετήσια παραγωγική ικανότητα 

480.000 οχημάτων. Ένα παγκόσμιο κέντρο έρευνας και 

ανάπτυξης της Συμμαχίας, επίσης στο Chennai, απασχολεί 
7.000 μηχανικούς που εργάζονται σε έργα που περιλαμβάνουν 

την ανάπτυξη οχημάτων και τεχνολογίας.  
 


