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Καθώς οι εταιρείες αντιλαμβάνονται τα οφέλη των υπηρεσιών 
διαχείρισης εκτυπώσεων, ψάχνουν για αξιόπιστους συνεργάτες 
οι οποίοι θα μπορέσουν να προσφέρουν αυτό που πάντα έλειπε: 
τον απόλυτο έλεγχο των εκτυπώσεων. Η ευκαιρία για το κανάλι 
των συνεργατών είναι μεγάλη. Ωστόσο, μεγάλος είναι και ο 
ανταγωνισμός. σελ. 16

Παγκόσμιο συνέδριο 
συνεργατών HP
Το μήνυμα που βγήκε από το Global 
Partner Conference ήταν η ταχύτητα. Οι 
δυο εταιρείες έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση 
στο πόσο ευέλικτες είναι στη νέα τους 
πραγματικότητα, παρουσιάζοντας 
καινοτόμα προϊόντα. σελ. 22
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Managed Print Services 
Τέλος στο χάος των εκτυπώσεων

HP Spectre x360 & 
Epson Workforce 
Pro WF-6590DWF
σελ. 28

FOCUS ON

PARTNERS FORUM

Συνέντευξη με τον διευθύνοντα 
σύμβουλο της Lenovo Greece
Συζητάμε με τον Μιχάλη Οικονομάκη, για τις επιδόσεις 
της χρονιάς που πέρασε, αλλά και για τις προοπτικές 
αυτής που διανύουμε. σελ. 13

ΑΝΑΛΥΣΗ

REVIEWS

Έκλεισε το deal μεταξύ Dell και EMC
Στις 7 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η εξαγορά 
της EMC από την Dell με το μυθικό ποσό των 67 
δισεκατομμυρίων δολαρίων. σελ. 10
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PREMIUM ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΘΡΥΛΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ EXECUTIVES.

Το πρώτο convertible με οθόνη OLED*

Intel® Core™ i7 vPro™ processor.
Intel Inside®. Strong Security Solutions Outside.

Lenovo, το λογότυπο της Lenovo και ThinkPad είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Lenovo. Intel, το λογότυπο της Intel, Intel Core, Intel vPro, Core Inside και vPro Inside 
είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. και / ή σε άλλες χώρες. Άλλα προϊόντα που αναφέροντα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα άλλων. 
©2016 Lenovo. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μάθετε περισσότερα στο www.ThisIsThinkPad.com

* διαθέσιμο σε επιλεγμένους κωδικούς

Για περισσότερες πληροφορίες και αγορά επικοινωνήστε με τους εξουσιοδοτημένους διανομείς της Lenovo:  
Info Quest Technologies, τηλ. 211-999 4000 / OKTABIT A.E. τηλ. 211-8888000 / WestNet Distribution, τηλ. 211-300 2150 

•  Dockable digitizer pen ThinkPad Pen Pro  
(2048 σημεία πίεσης)

• Ταχύτατη συνδεσιμότητα 4G LTE-A*
• Λογισμικό Lenovo™ Writeit
•  Κατασκευή από ανθρακονήματα. Αδιάβροχο 

φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
•  Διαθέσιμο με 3 χρόνια Πανελλαδική Εγγύηση  

On Site

•  Πιστοποιημένο κατά το Mil-SPEC 810G σε  
12 Mil-specs. Έχει περάσει 200+ δοκιμές αντοχής.

•  Έως 1TB PCIe NVMe SSD χώρος αποθήκευσης/ έως 
16GB DDR3 RAM

•  Επαγγελματική ασφάλεια: TPM chip,  
Touch Fingerprint Reader, Kensington Lock

• Έως 11 ώρες αυτονομία
• Τεχνολογία RapidCharge
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HP: Μετά τη δίαιτα,
οι εξαγορές!

Αντώνης ΡουςελιώτΑκης
antony@socialhandlers.com

Το ότι η διάσπαση της ΗΡ σε δύο εταιρείες, θα αύξανε την 
ταχύτητα λήψης αποφάσεων και παράλληλα θα καθιστούσε 
τις δύο εταιρείες πιο ευέλικτες, ήταν κάτι που το περιμέναμε. 
Το ότι μέσα σε λίγους μόλις μήνες, η ΗΡ θα αγόραζε την... 
Samsung (έστω ένα μικρό τμήμα της), δεν το περιμέναμε...

Ναι, καλά διαβάσατε, η HP Inc. έχει συμφωνήσει για την 
εξαγορά του τμήματος εκτυπωτών της Samsung προς 1,05 
δις δολάρια.
Όταν πρωτοέμαθα το deal, δεν ήμουν απολύτως βέβαιος εάν 
η ΗΡ αγόρασε ή εάν η Samsung πούλησε... Πιστέψτε με, δεν 
είναι το ίδιο πράγμα.

Από τη μία, η Samsung προσπαθεί να κάνει πιο “slim” τα 
operations της, και απ’ ότι διαπιστώνω, και λίγο πιο focused. 
Από την άλλη, η ΗΡ δεν διαθέτει δυνατή παρουσία στα 
μεγάλα εκτυπωτικά συστήματα (λέγε με Α3). Υπό αυτό το 
πρίσμα, το deal φαντάζει προφανές, έως και αναπόφευκτο.

Θεωρώντας ότι ο αγοράζων έχει κάνει την πρώτη κίνηση, 
θα πρέπει να σημειώσω ότι η απόφαση της ΗΡ βγάζει 
πραγματικό νόημα. Και τι εννοώ:
Η αδυναμία της εταιρείας στα μεγάλα εκτυπωτικά 
συστήματα, είναι γνωστή και διαχρονική. Εκεί, στο Α3 
υψόμετρο, βρίσκονται τα χωράφια της Xerox, ενώ ακόμη 
και εταιρείες όπως η Canon, η Konica αλλά και η Samsung, 
έχουν αξιοπρεπείς λύσεις. Όχι όμως και η ΗΡ. Γιατί; Εάν 
θέλετε την προσωπική μου άποψη, η εν λόγω αγορά δεν 
φαίνονταν αρκετά ελκυστική μέχρι τώρα. Δεν θεωρώ 

δηλαδή πως η ΗΡ δεν μπορούσε να την χτυπήσει - απλά δεν 
είχε ιδιαίτερο κίνητρο να το πράξει.
Μάλιστα, σε μία παντελώς σπασμωδική κίνηση (ποιος άραγε 
τη θυμάται;), κάποια στιγμή είχε συνεργαστεί με την Canon 
(ναι, ναι, με την Canon), ώστε να προσφέρει Canon συσκευές 
στην εν λόγω κατηγορία!

Ναι, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, η ΗΡ πουλούσε (ή 
προσπάθησε να πουλήσει), Canon. Υποθέτω ότι η Canon 
επελέγη λόγω της ΟΕΜ σχέσης που έχουν ήδη οι δύο 
εταιρείες (μηχανές Canon βρίσκονται σε συσκευές ΗΡ), αλλά 
αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω με σιγουριά.

Όπως θα περίμενε κανείς, αυτή η κίνηση δεν απέφερε 
καρπούς, και τώρα πλέον, που η HP Inc. έχει την αυτονομία 
της, και παράλληλα βλέπει την παραδοσιακή αγορά 
εκτυπωτών και αναλωσίμων να μειώνεται, αναζήτησε 
και βρήκε το σωστό deal. Μάλιστα, η HP δεν έκανε τίποτα 
περισσότερο από αυτό που οι συνεργάτες της έκαναν ήδη 
εδώ και χρόνια! Είχαν συμπεριλάβει στις συνεργασίες τους 
(όντας ήδη HP partners) και τη Samsung, ακριβώς για να 
χτυπήσουν αυτήν την αγορά των Α3 και των “heavy duty” 
συστημάτων.

Εύγε λοιπόν για την κίνηση, είναι η πρώτη εδώ και πολλά 
χρόνια, η οποία βγάζει νόημα. Και όταν λέω «η πρώτη», δεν 
αναφέρομαι μόνο στην ΗΡ (θυμηθείτε την Autonomy...), αλλά 
σε όλες τις πολυεθνικές που έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα 
μέγα-εξαγωρών χωρίς κανένα χειροπιαστό αντίκρισμα...

Διευθυντής έκδοσης:
Νίκος Τηλιακός

Αρχισυνταξία:
Γιώργος Αθανασιάδης

Διεύθυνση διαφήμισης:
Νίκος Μπάστας 
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Γιώργος Μαρκατάτος 
Φώτης Καραμπεσίνης
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εκδότης:  
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Το μηνιαίο έντυπο Tech Channel 
Partner (αρ. εντύπου 01-0023) 
κυκλοφορεί 11 μήνες το χρόνο  
από τη Social Handlers  
(Λ. Κηφισίας 105Α & Πανόρμου, 115 23,  
Αθήνα, Τηλ.: 210 6980 061,  
Fax. 211 7703929, 
email: sales@socialhandlers.com)  
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Απαγορεύονται η αναδημοσίευση, η 
αναπαραγωγή και η μετάδοση όλου 
ή μέρους του περιοδικού χωρίς την 
έγγραφη άδεια του εκδότη.  
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Από τη μία, η Samsung προσπαθεί να κάνει πιο “slim” 
τα operations της, και απ’ ό,τι διαπιστώνω, και λίγο πιο 
focused. Από την άλλη, η ΗΡ δεν διαθέτει δυνατή παρουσία 
στα μεγάλα εκτυπωτικά συστήματα (λέγε με Α3). Υπό αυτό 

το πρίσμα, το deal φαντάζει προφανές, έως και αναπόφευκτο.
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Η σημασία του καναλιού 
στην εποχή του cloud νικοσ τηλιακοσ

nick@socialhandlers.com

Δεν είναι, λοιπόν, λίγες οι περιπτώσεις που το cloud έχει αντιμετωπιστεί 
φοβικά από την πλευρά του καναλιού και -ίσως σε κάποιες περιπτώσεις- 
δικαιολογημένα. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι συνεργάτες δεν γνώριζαν ούτε 
καν οι ίδιοι τι ακριβώς είναι το cloud, πόσω μάλλον πώς να το πουλήσουν. 
Από την άλλη, φάνηκε -σε πρώτη φάση τουλάχιστον- ότι και το κανάλι μπορεί 
να μην είναι και τόσο απαραίτητο σε κάποιες περιπτώσεις, αφού οι vendors 
είχαν βρει έναν τρόπο να φτάσουν στον πελάτη χωρίς να είναι απαραίτητος 
πάντα ο ενδιάμεσος κρίκος. Η πραγματικότητα βέβαια, όπως φαίνεται, είναι 
κάπου στη μέση. 

Ναι, το κανάλι έχει κάποιους λόγους να φοβάται το cloud, καθώς σε πολλές 
περιπτώσεις ούτε οι ίδιοι οι συνεργάτες δεν το χρησιμοποιούν και δεν 
μπορούν να περάσουν τα πλεονεκτήματά του και στους πελάτες. Από την 
άλλη, οι κατασκευαστές ήταν ιδιαίτερα επιθετικοί στην προώθησή του, με 
αποτέλεσμα να προσπαθούν να το προωθήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, 
χωρίς να είναι έτοιμοι ούτε οι συνεργάτες να το προωθήσουν ούτε οι πελάτες 
να το αποδεχθούν. 

Η αγορά όμως προχωρά κάποια στιγμή παράλληλα με την τεχνολογία. Και 
αυτή η στιγμή έχει φτάσει και στην περίπτωση cloud. Οι vendors κατάλαβαν 
πολύ γρήγορα ότι χωρίς τους συνεργάτες δεν μπορούν να φτάσουν 
στους πελάτες ή τουλάχιστον στους πελάτες που θα ήθελαν - παλιούς 
ή καινούριους. Ο μόνος τρόπος που υπάρχει για τους κατασκευαστές 
να βγάλουν ένα νέο προϊόν γρήγορα στην αγορά είναι το κανάλι, καθώς 
οι συνεργάτες έχουν ήδη έτοιμες και αξιόπιστες ομάδες πωλήσεων, 
που βρίσκονται “μέσα” στον πελάτη και μπορούν να τον βοηθήσουν να 
κατανοήσει τις περίπλοκες λύσεις και τα οφέλη που θα του αποφέρουν. 

Βέβαια το cloud έχει καταστήσει σαφές ότι απαιτείται ένα διαφορετικό “ζώο” 
για να το πουλήσει. Δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη που πούλαγες 
σίδερο μια φορά το χρόνο και έκανες την αντίστοιχη είσπραξη να πουλήσεις 
υπηρεσία και να περιμένεις να πληρωθείς με το μήνα. Και, ναι μεν, μπορεί 

η αλλαγή στον τρόπο που μπαίνουν τα έσοδα να αποδειχθεί ευεργετική στο 
μέλλον, αλλά πώς θα γίνει ο πωλητής που πούλαγε μέχρι σήμερα μιλώντας 
για επεξεργαστές και γίγα-RAM, να αρχίσει να μιλά για capex και opex; H 
απάντηση είναι ότι πολύ πιθανόν δεν θα μπορέσει να το κάνει. Και θα πρέπει 
να είστε έτοιμοι τότε, για να δράσετε άμεσα σε μια τέτοια περίπτωση, όσο 
δύσκολο και αν αποδειχτεί αυτό. 

Γιατί έχει σημασία κάτι τέτοιο; Γιατί σύμφωνα με έρευνα της Forrester 
Research, το 83% των πελατών θέλουν να υλοποιήσουν μια λύση cloud με 
τους συνεργάτες που δουλεύουν ήδη μαζί. Εσάς ξέρουν, εσάς εμπιστεύονται. 
Τόσο απλά. Πιστεύετε ότι αυτή είναι μια ευκαιρία που μπορείτε να 
προσπεράσετε;

Πολλές φορές έχουν γίνει συζητήσεις για το ποιος είναι ο ρόλος του καναλιού στη νέα πραγματικότητα που 
διαμορφώνεται από τις λύσεις cloud και αλλάζουν δραματικά το παιχνίδι.
Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το θέμα θα έπρεπε να το είχαμε κλείσει εδώ και αρκετό καιρό, αλλά υπήρχαν 
τελικά πολλά ζητήματα, τόσο από την πλευρά των συνεργατών όσο και από την πλευρά των vendors που 
κρατούν ακόμα ανοικτό το όλο ζήτημα.

Ο μόνος τρόπος που υπάρχει 
για τους κατασκευαστές 
να βγάλουν ένα νέο προϊόν 
γρήγορα στην αγορά είναι 

το κανάλι, καθώς οι συνεργάτες έχουν ήδη 
έτοιμες και αξιόπιστες ομάδες πωλήσεων, 
που βρίσκονται «μέσα» στον πελάτη και 
μπορούν να τον βοηθήσουν να κατανοήσει 
τις περίπλοκες λύσεις και τα οφέλη που θα 
του αποφέρουν.
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Ένας νέος κόσμος σας περιμένει. 
Θέλετε να δείτε πως θα τον εκμεταλλευτείτε;
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Έξι τάσεις που διαμορφώνουν  
το μέλλον των SMBs
Ακόμα και οι καλύτερα προετοιμασμένες επιχειρήσεις θα πρέπει να 
παρακολουθούν στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου να επιβιώσουν 
στο νέο ανταγωνιστικό τοπίο. Σας παραθέτουμε 6 τάσεις που θα διαμορφώσουν 
το μέλλον και τις οποίες μπορείτε να αξιοποιήσετε προς όφελός σας.

1. Ψηφιακοί βοηθοί 
Οι σύγχρονοι “βοηθοί”, όπως είναι η Cortana της Microsoft ή η Siri της Apple, 
σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε φωνητικές εντολές για να εκτελέσετε 
εργασίες όπως ο έλεγχος email, οι υπενθυμίσεις, έρευνα στο Web κ.λπ. Οι 
επιδράσεις αυτών των εργαλείων στην αύξηση της παραγωγικότητας είναι 
ιδιαίτερα σημαντική.

2. Ταχύτατη ασύρματη επικοινωνία
Εφοδιάστε τη μικρομεσαία επιχείρηση και το προσωπικό σας με τα νέα 2-σε-1 HP 
tablet με αποσπώμενη οθόνη, τα οποία σε συνδυασμό με ένα ασύρματο docking 
station που αξιοποιεί το νέο και ταχύτερο πρότυπο WiGig, τους επιτρέπει την 
ασύρματη σύνδεση σε πληκτρολόγια, οθόνες, αποθηκευτικά μέσα, δίκτυα κ.λπ. 
Με την τεχνολογία αυτή, ο χώρος εργασίας μπορεί να είναι παντού και δεν 
περιορίζεται από ένα γραφείο, τάση που είναι γνωστή ως “hot desking”.

3. Εφαρμογές και συνεργασία παντού
Εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν cloud υπηρεσίες όπως 
το OneDrive της Microsoft για την αποθήκευση. Δώστε στο προσωπικό σας τα 
κατάλληλα εργαλεία για να επιτύχουν τη βέλτιστη συνεργασία – μεταξύ τους 
και με τους πελάτες τους. 

4. Ευέλικτα ωράρια
Οι σύγχρονοι γονείς-εργαζόμενοι πρέπει να ζουν διπλές ζωές για να 
αντεπεξέλθουν στις επαγγελματικές και προσωπικές απαιτήσεις. Δώστε τους 
την κατάλληλη τεχνολογία που θα προσαρμοστεί στον εργασιακό τους χώρο. 
Για παράδειγμα, τα convertible notebooks Elite Series της HP με Windows 10 
θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως tablets όσο βρίσκεστε εν κινήσει, ενώ 
μετατρέπονται σε PCs όταν βρεθείτε ξανά στο γραφείο σας. 

5. Τέλος στα passwords
Με τόσα παραδείγματα κυβερνο-επιθέσεων, η ασφάλεια αποτελεί πρώτη 
προτεραιότητα. Τα νέα λειτουργικά συστήματα, όπως τα Windows 10, 
επιχειρούν να αποκλείσουν εντελώς τη χρήση κωδικών, εξετάζοντας 
εναλλακτικές όπως το 3D scanning προσώπου. 

6. Η δύναμη των apps 
Βεβαιωθείτε πώς η μικρομεσαία επιχείρησή σας είναι προσβάσιμη στους 
πελάτες σας: Αναπτύξτε τη δική σας εταιρική app, μέσω της οποίας οι χρήστες 
θα μπορούν να αναζητήσουν και να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες.P
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Οδηγός κρυπτογράφησης 
σκληρού δίσκου στα Windows 10

Έχετε ένα Windows 10 Pro ή Enterprise laptop με δεδομένα και πληροφορίες 
που θέλετε να παραμείνουν απόρρητες και ασφαλείς; Στη συνέχεια σας 
καθοδηγούμε, μέσα από απλά βήματα, στη διαδικασία κρυπτογράφησης του 
drive σας με τη χρήση του BitLocker. 

Βήμα 1
Πατήστε το πλήκτρο Windows και πληκτρολογήστε BitLocker. Επιλέξτε Manage 
BitLocker. Εφόσον η επιλογή αυτή δεν εμφανιστεί, αυτό σημαίνει πως τρέχετε 
Windows 10 Home, που δεν υποστηρίζει BitLocker.  

Βήμα 2
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει το σχετικό chip Trusted Platform Module 
(TPM) στον υπολογιστή σας θα εμφανιστεί μια σχετική ειδοποίηση. Εντούτοις, 
στα περισσότερα business μηχανήματα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, οπότε απλά 
κάντε κλικ στο Turn on BitLocker. Εφόσον εμφανιστεί το User Account Control, 
πατήστε Continue. 

Βήμα 3
Θα εμφανιστεί ο BitLocker wizard και θα σας ρωτήσει πού επιθυμείτε να κάνετε 
backup το recovery key σας. Καλό θα ήταν να έχετε μια εκτυπωμένη εκδοχή και 
μια δεύτερη αποθηκευμένη σε ένα αρχείο ή εξωτερικό drive (δεν επιτρέπεται να 
αποθηκεύσετε το κλειδί στο drive που κρυπτογραφείτε). Κάντε κλικ στο Next. 

Βήμα 4
Μπορείτε να επιλέξετε να κρυπτογραφήσετε όλο το δίσκο ή μόνο το 
χρησιμοποιούμενο χώρο. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Next και μετά 
επιλέξτε το πεδίο BitLocker system check (διασφαλίζει πως το recovery και τα 
κρυπτογραφημένα αρχεία είναι έτοιμα) και τέλος πατήστε Start encrypting. 

Βήμα 5
Μετά το reboot όλα θα είναι όπως τα ξέρετε, εκτός από ένα εικονίδιο που θα 
εμφανιστεί στο System Tray και θα απεικονίζει ένα λουκέτο επάνω σε ένα drive. 
Κάντε διπλό κλικ σε αυτό για να ξεκινήσει η κρυπτογράφηση. 

Τέλος, να τονίσουμε πως μπορεί το BitLocker να είναι εξαιρετικό, αλλά εφόσον 
αποφασίσετε να αποκτήσετε ένα νέο laptop, τότε θα ήταν προτιμότερο να 
σκεφτείτε την απόκτηση ενός self-encrypting drive, σαν εκείνο που διαθέτει η 
σειρά EliteBook της HP. Στους δίσκους αυτούς, το κλειδί αποκρυπτογράφησης 
βρίσκεται μέσα στην πλακέτα ηλεκτρονικών και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα 
να «σπάσει».



HP Innovation: Γνωρίστε το 
Ambient Computing

Τι μπορεί να σκεφτεί κάποιος όταν ακούει τον όρο «Ambient computing»; Ίσως 
κάποιες φουτουριστικές wearable συσκευές ή κάποια ευφυή apps. Η αλήθεια 
όμως είναι πως το Ambient computing είναι κάτι πιο αφηρημένο. Ουσιαστικά, 
περιγράφει μια νέα εποχή όπου το computing βρίσκεται παντού γύρω μας, 
καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται ραγδαία. 

Μια καινοτομική ιδέα
Για να δείτε το θέμα πιο ολοκληρωμένα, σκεφτείτε το τοπίο του Internet 
of Things το οποίο «κατοικείται» από έξυπνες συσκευές και τα δεδομένα 
που αυτές παράγουν. Το Ambient computing είναι ο «συνδετικός ιστός» 
όλων αυτών, το οποίο τις συγκρατεί και τις ενώνει. Οι υπολογιστές έχουν 
ενσωματωθεί αρμονικά στο περιβάλλον μας, σε τέτοιο βαθμό ώστε πλέον δεν 
μπορούμε να διανοηθούμε την ύπαρξή μας δίχως αυτούς. Εξίσου σημαντικό 
είναι και το γεγονός της ύπαρξης των δεδομένων, χάρη στην ενσωμάτωση 
των υπολογιστών στις συσκευές, μηχανές, οχήματα και ουσιαστικά 
οπουδήποτε μπορούμε να τοποθετήσουμε έναν αισθητήρα. Βέβαια, η εξαγωγή 
πολύτιμων πληροφοριών από τους ωκεανούς δεδομένων που παράγουν όλες 
αυτές οι διασυνδεδεμένες συσκευές, είναι ένα μεγαλεπήβολο έργο, το οποίο 
υπερβαίνει τις πεπερασμένες δυνατότητες των ανθρώπων. 
Σε αυτή ακριβώς την προσπάθεια το Ambient computing θα αποτελέσει 
πολύτιμο βοηθό, προκειμένου να μετατρέψουμε τον τεράστιο όγκο δεδομένων 
σε χρήσιμη και αξιοποιήσιμη πληροφορία. 

Ευαίσθητοι αισθητήρες
Ο πρωτοφανής όγκος των παραγόμενων από τους αισθητήρες δεδομένων 
είναι σχεδόν αδιανόητος για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Σε τελική ανάλυση, 
εφόσον τα δεδομένα από το ΙοΤ θα έπρεπε να εκτιμηθούν και να αναλυθούν 
από τον άνθρωπο, τα αποτελέσματα θα ήταν τουλάχιστον ανεπαρκή. Το 
Ambient computing εμπεριέχει την ανάλυση, ώστε να μετατρέψει τα bits και 
bytes σε αξιοποιήσιμα δεδομένα, αλλά και την ευφυία να ενεργήσει ανάλογα, 
μαθαίνοντας μάλιστα, από τις ενέργειες αυτές.

Στην αναπόφευκτη ερώτηση του πώς θα είναι η ζωή μας όταν το Ambient 
computing υλοποιηθεί πλήρως, η απάντηση είναι πως θα τοποθετήσει 
την τεχνολογία στη σωστή –και διακεκριμένη- θέση της σε σχέση με τους 
ανθρώπους και τις δυνατότητές τους: Αναγνωρίζοντας και ικανοποιώντας 
τις ανάγκες τους. Συν τοις άλλοις, θα προσαρμόζεται στις διαρκώς 
εναλλασσόμενες συνθήκες, προτείνοντας λύσεις που θα διευκολύνουν τη ζωή 
μας, στην εργασία και στην ψυχαγωγία. 

Το Ambient computing είναι ένας τομέας έρευνας των HP labs που σχετίζεται 
με την ενοποίηση του φυσικού και του ψηφιακού κόσμου μέσω των Ambient 
Intelligence, Smart Surfaces και Natural interaction.

Η απίθανη ιστορία  
της τεχνολογίας laser

Εάν δεν είχε ανακαλυφθεί το laser, η μισή από την τεχνολογία που 
χρησιμοποιούμε σήμερα, απλά δεν θα υπήρχε. Το γεγονός αυτό είναι 
γνωστό στους περισσότερους. Εκείνο που μπορεί να αγνοούν όμως είναι η 
εντυπωσιακή ιστορία της ανάπτυξης της τεχνολογίας αυτής.

Οι απαρχές
Η ιστορία του laser ουσιαστικά ξεκινάει με τον Albert Einstein, ο οποίος το 1917 
κυκλοφόρησε μια εργασία με τίτλο «On the Quantum Theory of Radiation». 
Χρειάστηκαν βέβαια 30 χρόνια προτού οι ιδέες του Einstein καρποφορήσουν: 
Το 1947, οι Αμερικανοί επιστήμονες Willis E. Lamb και R.C. Retherford έκαναν μια 
πρώτη επίδειξη της τεχνολογίας. Ο πρώτος «σταθμός» υπήρξε η εφεύρεση του 
mazer, μιας συσκευής που χρησιμοποιούσε μόρια αμμωνίας για να παραγάγει 
μια συνεκτική ακτίνα ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. 

Τελικά ποιος το ανακάλυψε;
Επιστήμονες από τη Δύση αλλά και από την τότε Σοβιετική Ένωση δούλευαν 
παράλληλα επάνω στη νέα τεχνολογία του mazer, προτείνοντας ο καθένας τις 
δικές του καινοτομίες, συγκλίνοντας ταυτόχρονα στον κοινό στόχο. 
Στις ΗΠΑ, οι επιστήμονες Townes και Schawlow των Bell Labs, επέκτειναν την 
τεχνολογία maser, περνώντας πρώτα από το υπέρυθρο και κατόπιν στο οπτικό 
φάσμα του φωτός. Παράλληλα, ο τότε απόφοιτος του Πανεπιστημίου Columbia 
Gordon Gould, εργαζόταν επάνω στο ίδιο θέμα στο πλαίσιο της διδακτορικής 
του διατριβής. Το 1959, ο Gould δημοσίευσε την εργασία του και έκανε αίτηση 
για την ευρεσιτεχνία, έχοντας μάλιστα, δώσει και το όνομα laser στη νέα 
τεχνολογία. Η αίτησή του απορρίφθηκε και η ευρεσιτεχνία δόθηκε στα Bell Labs 
και στην ομάδα των Townes και Schawlow. Το αποτέλεσμα ήταν μια από τις 
μακροβιότερες διαμάχες ευρεσιτεχνιών στην ιστορία, η οποία έληξε μόλις το 
1977 υπέρ του G. Gould. 

Κατασκευάζοντας το laser 
Τα Bell Labs, η RCA, η IBM και άλλοι, έσπευσαν να αναπτύξουν την καινούρια 
για την εποχή τεχνολογία, αλλά ο πρώτος που το έκανε ήταν ο Theodore 
Maiman των Hughes Research Labs προχωρώντας στην πρώτη επίδειξη ακτίνας 
laser τον Μάιο του 1960. 
Έκτοτε, σημειώθηκαν συνεχείς εξελίξεις και βελτιώσεις στην τεχνολογία και 
το laser έγινε μικρότερο, πιο ισχυρό, ακριβέστερο και ακόμα πιο ενεργειακά 
αποτελεσματικό. Σε τελική ανάλυση, είτε αναφερόμαστε στα αρχικά CD 
players, είτε στους σημερινούς ταχύτατους laser εκτυπωτές ακριβείας, είτε 
στους οπτικούς επεξεργαστές που πιθανώς να βρούμε στα laptops του αύριο, 
πρόκειται για μια τεχνολογία που δεν σταματά να εξελίσσεται και να μας 
εκπλήσσει. 

Reinvent the way you work
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ENTERSOFT
Αύξηση εσόδων και 
κερδοφορίαs
Ο όμιλος Entersoft ανακοίνωσε αύξηση 
εσόδων και κερδοφορίας για το πρώτο 
6μηνο του 2016. Πιο συγκεκριμένα, τα 
καθαρά έσοδα του Ομίλου για το πρώτο 
εξάμηνο του 2016 ανήλθαν στα 5,39 εκ. 
Ευρώ, ενώ η κερδοφορία προ φόρων 
ανήλθε στα 0,81 εκ. Ευρώ, έναντι 0,42 
εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, 
σημειώνοντας σημαντική αύξηση, 
ενώ και οι πωλήσεις στο εξωτερικό 
παρουσίασαν αξιόλογη άνοδο.
Info: Entersoft, 210-9525001

INTRASOFT INTERNATIONAL
Επέκταση στη Μέση 
Ανατολή 
Έπειτα από διαγωνισμό, η Intrasoft 
International επιλέχθηκε να αναλάβει 
μέσω του τμήματος SAP της εταιρείας, 
το έργο «Billing and Customer 
Care Systems CIS Acquisition and 
Implementation» για την εταιρεία 
διανομής ενέργειας (EDCO) της 
Ιορδανίας. 
Η σύμβαση διάρκειας 6,5 ετών που 
υπεγράφη από την κα Heba Al-Majali, 
CEO Intrasoft International Ιορδανίας, 
είναι το πρώτο έργο SAP της εταιρείας 
στη Μέση Ανατολή.
Info: Intracom International: +352 44 10 
12 2178

XEROX HELLAS
Πρώτη στους 
έγχρωμους Α3
Πρώτη σε μερίδια αγοράς έγχρωμων 
Α3 προϊόντων στην Ελλάδα εμφανίζεται 
η Xerox στα αποτελέσματα που 
ανακοίνωσε πρόσφατα η εταιρεία 
Infosource, για το πρώτο εξάμηνο του 
2016.  
Συνεχίζοντας την πολύ καλή πορεία του 
πρώτου τριμήνου του 2016, το brand 
Xerox παραμένει πρώτο στο σύνολο 
της κατηγορίας των Α3 έγχρωμων 
πολυλειτουργικών συστημάτων (MFPs) 
με ποσοστό 24,39%, παρουσιάζοντας 
αύξηση εγκαταστάσεων, όχι μόνο σε 
σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2015, 
αλλά και σε σχέση με τη συνολική αγορά.
Επιπροσθέτως, παρότι το πρώτο 
εξάμηνο του 2016 η αγορά στα Α4 
προϊόντα κατηγορίας laser είχε πτώση 
10% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2015, η Xerox είχε αύξηση 9%, 
βελτιώνοντας το μερίδιό της στην 
ελληνική αγορά. 
Info: Xerox Hellas, 210-9307422

Mε μια ματιά

Σε μια προσπάθεια να αυξήσει δυναμικά την παρουσία 
της στο χώρο του Cloud, η Oracle ανακοίνωσε 
ότι θα εξαγοράσει την εταιρεία NetSuite προς 9,3 
δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά ή για την ακρίβεια 
προς $ 109 ανά μετοχή. 

Άλλωστε πριν μερικούς μήνες, η Oracle είχε ανακοινώσει 
μείωση πωλήσεων για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο με 
την στροφή στο Cloud να υλοποιείται με επιτυχία, αλλά να 
μην αρκεί για να γυρίσει σε θετικό πρόσημο τη συνολική 
εικόνα της εταιρείας. Και αυτό γιατί το Cloud αποτελεί 
ακόμα μικρό κομμάτι στο συνολικό business της Oracle. 
Η εξαγορά της NetSuite, η οποία κυριαρχεί στο χώρο του 
Cloud ERP με πάνω από 30.000 πελάτες σε 100 χώρες, 
με το deal που αποτελεί από τα μεγαλύτερα στην ιστορία 
της εταιρείας, θα δώσει στην εταιρεία τη δυνατότητα να 
χτυπήσει τη μεγάλη της αντίπαλο SAP, η οποία σύμφωνα 

με την Gartner βρίσκεται στην κορυφή στο χώρο του ERP.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι, εκτός από την εταιρεία 
NetSuite, η Oracle έχει προχωρήσει και σε άλλες 
σχετικές εξαγορές τον τελευταίο χρόνο. Χαρακτηριστικά 
αναφέρουμε την Opower, η οποία ειδικεύεται στο 
SaaS (Software as a Service) και την Textura, η οποία 
ασχολείται με τις Cloud λύσεις για τον κατασκευαστικό 
κλάδο. 
Info: Oracle Hellas, 210-6789200

Η ORACLE ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΗ NETSUITE 

Δυναμική παρουσία στο χώρο του cloud με τίμημα $ 9,3 δις

ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ DEAL ΜΕΤΑΞΥ DELL ΚΑΙ EMC

Στις 7 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η εξαγορά της EMC 
από την Dell με το μυθικό ποσό των 67 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων. Η νέα εταιρεία ονομάζεται Dell Technologies, 
CEO της οποίας θα είναι ο Michael Dell, ενώ ο CEO της 
EMC Joseph Tucci θα συνταξιοδοτηθεί.
Η Dell Technologies αποτελεί μια εταιρεία που θα 
υποστηρίζει όλους τους τομείς της τεχνολογίας (server, 
storage, virtualization, security, networking, cloud, 
content management και end-point computing) από το 
επίπεδο του απλού καταναλωτή μέχρι τον πιο μεγάλο 
οργανισμό. 
Μαζί με την EMC, η Dell ενσωματώνει επίσης και όλες 
τις άλλες εταιρείες που ανήκουν σε αυτήν, όπως την 
VMware, αλλά και τις RSA Security, Pivotal κ.ά. και, 
όπως είναι φυσικό, ο συνδυασμός των δύο γιγάντων 
θα φέρει κι άλλες ανακατατάξεις στην αγορά και τους 
συγκεκριμένους κλάδους, προκαλώντας περισσότερες 
συγχωνεύσεις και συνεργασίες.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η VMware, η οποία 
εξαγοράστηκε στο παρελθόν από την EMC, αλλά 
παρέμεινε στο χρηματιστήριο ως ξεχωριστή εταιρεία, θα 
συνεχίσει ως έχει, ενώ η ίδια η EMC θα ενσωματωθεί στη 
Dell, βγαίνοντας παράλληλα από το χρηματιστήριο. 

Από τους servers στο private cloud
Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης της συγχώνευσης 
των δύο εταιρειών, ο κ. Michael Dell ανέφερε ότι ο 
συνδυασμός των δύο μεγαλύτερων εταιριών τεχνολογίας 
θα δημιουργήσει έναν γίγαντα, ο οποίος θα συνδυάζει την 
ισχύ της Dell στην κατηγορία του SMB και την κυριαρχία 
της EMC στον χώρο του enterprise. 
Έτσι, ο λόγος για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η 
συγκεκριμένη συμφωνία είναι προφανής. Εδώ και 

πολύ καιρό η Dell προσπαθούσε να βρει τρόπους για 
να ξεφύγει από το χώρο των PC, των servers και των 
workstations και να μπει στα «βαθιά» και συγκεκριμένα 
στον χώρο του enterprise, όπου κυριαρχεί το private 
cloud, τα μεγάλα data centers, με παίκτες εταιρείες όπως 
οι IBM, HPE, Cisco κ.λπ. 
Η συμφωνία αναμένεται να προκαλέσει πολλούς 
«μετασεισμούς» σε όλη τη βιομηχανία, ενώ θα συμβούν 
πολλές ανακατατάξεις, νέες συμφωνίες και συνεργασίες, 
ενώ θα επηρεαστούν και οι παραδοσιακές «φιλίες». Για 
παράδειγμα, η Dell είναι παλιός συνεργάτης της Microsoft, 
η οποία είναι ανταγωνίστρια της VMware στον τομέα του 
virtualization. Επίσης, η EMC συνεργαζόταν με την Cisco, 
η οποία ήταν ανταγωνίστρια της Dell. 
Ένα είναι σίγουρο: η τράπουλα θα ανακατευθεί και 
θα μοιραστεί ξανά. Το θέμα, πάντως, που μένει να 
διαπιστωθεί στην πράξη είναι το πώς οι δύο αυτές 
τεράστιες, αλλά ξεχωριστές μέχρι πρότινος εταιρείες θα 
λειτουργήσουν σαν μια οντότητα.
Info: www.delltechnologies.com 

Η μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της πληροφορικής



9

ειδήσεις

techchannelPartner

νέα & τάσεις
09.2016

CANON/INTERSYS 

Αύξηση μεριδίου και 
πρώτη θέση στα MFP 
Η Intersys, επίσημη αντιπρόσωπος 
των Business Imaging & Professional 
Print λύσεων της Canon ανακοίνωσε 
ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
της Infosource, για μια ακόμη φορά, 
η Canon βρέθηκε στην πρώτη θέση, 
στο σύνολο των πολυλειτουργικών 
μηχανημάτων (MFP) στην Ελληνική 
αγορά για το 1ο εξάμηνο του 2016 
μερίδιο αγοράς 22,9%, σημειώνοντας 
αύξηση της τάξεως των 7,4 ποσοστιαίων 
μονάδων σε σχέση με τα αντίστοιχα 
μερίδια του 1ου εξαμήνου του 2015. 
Πιο συγκεκριμένα, ενώ η συνολική 
αγορά πολυλειτουργικών μηχανημάτων 
παρουσιάζει μείωση 12%, η Intersys/
Canon αύξησε συνολικά το μερίδιό της 
σε 22,9% και κατάκτησε την πρώτη θέση 
στο πρώτο εξάμηνο του 2016.
Info: Intersys, 210-9554000

Mε μια ματιά

Το Yoga Book της Lenovo που παρουσιάστηκε στην 
έκθεση IFA 2016 που πραγματοποιήθηκε στις αρχές 
Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο, επανεξετάζει την αισθητική 
που πρέπει να έχει ένα tablet και τον τρόπο λειτουργίας 
του, παρουσιάζοντας νέα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά, 
όπως την τεράστια επιφάνεια αφής, η οποία μετατρέπεται 
σε πληκτρολόγιο ή σημειωματάριο.  
Πρόκειται για το halo keyboard, μια επιφάνεια η οποία 

μοιάζει με ένα κάλυμμα. Η εσωτερική επιφάνεια του 
«καλύμματος» αυτού, μετατρέπεται σε ό,τι θέλουμε, 
σε πληκτρολόγιο αφής, σημειωματάριο η επιφάνεια 
σχεδίασης και ζωγραφικής.
Με το πάτημα ενός κουμπιού, στην επιφάνεια 
εμφανίζεται το περίγραμμα ενός πληκτρολογίου, το 
οποίο μάλιστα έχει και ανάδραση, ούτως ώστε να 
προσομοιώνεται όσο το δυνατόν πιο πιστά η αίσθηση που 
έχουμε όταν γράφουμε σε ένα κανονικό πληκτρολόγιο. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Το Yoga Book έχει διαστάσεις 9,6mm όταν είναι κλειστό, 
με πάχος μόλις 4,05mm και ζυγίζει 690g. Η διάρκεια της 
μπαταρίας του ανέρχεται σε 15 ώρες, ενώ το watchband 
hinge του επιτρέπει να αναδιπλώνει 360 μοίρες. Η 
οθόνη έχει ανάλυση Full HD και διαγώνιο 10,1 ίντσες, 
εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο 64GB, επεκτάσιμο με 
κάρτα μνήμης, 4GB RAM και επεξεργαστή Atom x5, 
ενώ διατίθεται είτε με το περιβάλλον Book UI, το οποίο 
βασίζεται στο Android 6.0, είτε με Windows 10. Είναι 
κατασκευασμένο από κράμα μαγνησίου και αλουμίνιο. 
Info: Lenovo Hellas, 213-0087200

IFA 2016: LENOVO YOGA BOOK

H Lenovo επαναπροσδιορίζει την έννοια του tablet 2-σε-1
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Το έχουμε ακούσει και πιθανότατα το έχουμε 
πει οι ίδιοι προς τους πελάτες μας: «Αυτή η λύση 
καλύπτει τις ανάγκες σου» ή ακόμη καλύτερα 
«Αυτή η λύση είναι προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες σου».
Αυτό το στοιχείο (η προσαρμογή μίας λύσης στις 
ανάγκες μιας επιχείρησης), ήταν και παραμένει, 
εξαιρετικά σημαντικό. Άλλωστε, καταδεικνύει 
πόσο καλά γνωρίζει ο πωλητής, τη συγκεκριμένη 
αγορά. Παρ’ όλα αυτά, κάτι τέτοιο πλέον δεν είναι 
αρκετό.
Βλέπετε, έχουμε περάσει στην εποχή που «οι 
ανάγκες της επιχείρησης» δεν είναι ακριβώς 
το ίδιο με τις επιχειρησιακές ανάγκες - με την 
δουλειά που θα πρέπει να εκτελεί το business 
δηλαδή σε καθημερινή βάση. Καλύπτοντας απλά 
τις «ανάγκες», βάζουμε τον εαυτό μας σε μία 
πιο «στατική» σχέση, κάτι σαν έναν προμηθευτή 
που θα φέρει καρέκλες ή τραπέζια, ή ακόμα 
και υπολογιστές. Αυτά είναι μία ανάγκη. Δεν 
είναι όμως «Η» ανάγκη. Δεν είναι αυτό που 
χρειάζεται η επιχείρηση για να κάνει... business 

(συγχωρέστε μου την επανάληψη).
Η σύγχρονη προσέγγιση, στηρίζεται γύρω από το 
πώς η επιχείρηση θα αναπτυχθεί. 
Το πώς θα πουλήσει αναβαθμισμένα προϊόντα ή 
λύσεις με προστιθέμενη αξία. 
Το πώς θα πουλήσει σε νέες αγορές. 
Το πώς θα επεκταθεί. 
Το πώς θα επιλέξει νέους συνεργάτες, αλλά και 
το πώς θα αλλάξει το product mix που πουλάνε 
οι υπάρχοντες. 
Το πώς θα διαφοροποιηθεί από τον 
ανταγωνισμό, αλλά και το πώς θα τοποθετηθεί 
απέναντί του όταν ο τελευταίος παρουσιάσει κάτι 
πρωτοπόρο. 
Το πώς θα παρουσιάσει κάτι νέο στην αγορά... 
εχθές.
Όλα τα παραπάνω, δεν λύνονται με νέο 
εξοπλισμό ή με καλύτερες καρέκλες. Σαφώς 
και βοηθούν όλα αυτά, αλλά δεν αρκούν. 
Οι πελάτες μας (όπως και εμείς), αναζητούν 
λύσεις για να επεκτείνουν και να βελτιώσουν 
το business τους, και ακριβώς πάνω σε αυτές 

τις επιχειρησιακές ανάγκες, η Entersoft έχει 
σχεδιάσει και έχει αναπτύξει τις λύσεις της.
Δεν αρκεί να βάλεις ένα ERP για παράδειγμα 
ώστε να είσαι συμβατός ή να μην κάνεις λάθη 
στα τιμολόγια. 
Χρειάζεσαι ένα ERP για να εντοπίσεις το πού 
χάνεις λεφτά, πριν καν αυτό συμβεί. Για να 
εντοπίσεις επαναλαμβανόμενα μοτίβα και 
συμπεριφορές πωλήσεων και πελατών και να 
σχεδιάσεις νέες προσφορές, νέες πολιτικές, 
καλύτερα product mixes. Για να εντάξεις σε όλο 
το μήκος και το πλάτος της μηχανής πωλήσεων, 
ένα νέο προϊόν ή μία νέα υπηρεσία. Για να 
διαμορφώσει η εταιρεία τη συνολική στρατηγική 
της ευέλικτα και στοχευμένα, ακολουθώντας τις 
τάσεις της αγοράς της.
Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε όλοι μας 
πλέον, τόσο απέναντι στους πελάτες μας, 
όσο και μέσα στην ίδια μας την επιχείρηση. 
Να βρίσκουμε τρόπους με τους οποίους η 
τεχνολογία θα βοηθήσει τον οργανισμό μας να 
αναπτυχθεί. Όχι απλά να λειτουργεί σωστά.

Από τις ανάγκες της επιχείρησης, 
στις... επιχειρησιακές ανάγκες

Άρθρο του Κώστα Μούτσιου, 
account manager της Entersoft 

για το Δίκτυο Ν. Ελλάδας.

Ο
 έ
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Ο τρόπος με τον οποίο αγοράζουν πλέον (πρακτικά οτιδήποτε) οι επιχειρήσεις, 
έχει αλλάξει δραματικά. Πέραν των προφανών απαιτήσεων (κόστος, ταχύτητα 
παράδοσης, ευελιξία, αποδοτικότητα, βελτιστοποίηση κ.λπ.), υπάρχει κάτι που 
βρίσκεται πέρα και πάνω απ’ όλα: Η ανάγκη του ίδιου του business για ανάπτυξη.
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PROFESSIONAL SERVICES

Νέο door phone
Η Professional Services ανακοίνωσε 
την κυκλοφορία του HDP-5260PT της 
Planet. Πρόκειται για ένα SIP Door 
Phone, το οποίο εξελίσσει την ασφάλεια 
της εισόδου, αφού όχι μόνο υποστηρίζει 
ζωντανή εικόνα, αλλά και έλεγχο της 
ίδιας της κλειδαριάς. Συγκεκριμένα, το 
HDP-5260PT υποστηρίζει τεχνολογία 
ελέγχου ταυτότητας με πολλαπλούς 
τρόπους λειτουργίας για άνοιγμα της 
πόρτας χωρίς φυσικό κλειδί. Έτσι, η 
πόρτα μπορεί να ανοίξει όχι μόνο με 
RFID κάρτα εισόδου αλλά και με κωδικό 
πρόσβασης.
Info: Professional Services, 210-8012207

ΟKTABIT– LEGRAND

Διανομή και προώθηση 
των λύσεων UPS
Η Oktabit ανακοίνωσε τη σύναψη 
συνεργασίας με τη Legrand για 
τη διανομή των λύσεων UPS της, 
ενισχύοντας έτσι το προϊοντικό της 
portfolio και τις υπηρεσίες που 
προσφέρει στην ελληνική αγορά.
Η εμπορική διευθύντρια της Oktabit, κα 
Δέσποινα Φιλιππάτου, ανέφερε ότι μετά 
από 24 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας 
στην ελληνική αγορά πληροφορικής, η 
νέα συμφωνία στοχεύει σε περαιτέρω 
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της 
Oktabit.
Info: Oktabit, 211-8888888 – Legrand 
801 11 850 850

UNI SYSTEMS

Μετατροπή εφαρμογών 
σε enterprise mobility
H Uni Systems, μέλος του Ομίλου Quest, 
ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την 
Capriza, εταιρεία με τεράστια εμπειρία 
στο θέμα της μετατροπής εφαρμογών σε 
enterprise mobility. 
Η πλατφόρμα της Capriza επιτρέπει την 
πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων 
επιχειρησιακών εφαρμογών, όπως 
ERP, CRM, HCM, BI κ.ά. μέσω της 
μετατροπής και ενσωμάτωσής τους 
σε mobile περιβάλλοντα. Η μετατροπή 
των εφαρμογών πραγματοποιείται σε 
πολύ μικρό χρόνο υλοποίησης και με 
ελάχιστη προσπάθεια, για την οποία δεν 
απαιτείται οποιαδήποτε επέμβαση στον 
κώδικα, χρήση επιπλέον APIs και νέων 
υποδομών ή αναβάθμιση των back 
office συστημάτων.
Info: UniSystems, 211-9991967

Mε μια ματιά

Το Vigor 3220 είναι ένα ασύρματο broadband router/
firewall, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις θύρες WAN και 
δύο LAN Gigabit Ethernet.
Ένα κεντρικό χαρακτηριστικό των routers της DrayTek 
είναι η ενσωμάτωση VPN σε επίπεδο hardware. Αυτό 
σημαίνει ότι η δημιουργία VPN από μια επιχείρηση είναι 
πιο εύκολη από ποτέ, ενώ με το Vigor 3220 δεν θα πρέπει 
να ανησυχείτε πια για την ασφάλεια της επικοινωνίας, 
αφού ενσωματώνει κρυπτογράφηση AES/DES/3DES.
Άλλωστε, όπως μας έχει συνηθίσει η DrayTek, έτσι και 
με το συγκεκριμένο router, η ασφάλεια είναι πρώτη 
προτεραιότητα. Το ενσωματωμένο firewall προστατεύει 

ενάντια σε επιθέσεις κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων 
και επιθέσεων DoS ή IP. Επιπροσθέτως, τόσο οι 
ασύρματες συνδέσεις όσο και οι Ethernet αλλά και οι 
VPN, προστατεύονται από πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας. 

Και εάν όλα τα παραπάνω φαντάζουν πολύπλοκα, 
σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις τους, οι υπεύθυνοι του 
τμήματος ΙΤ της επιχείρησης που θα επιλέξει το Vigor 
3220 θα χαρούν ιδιαιτέρως να μάθουν ότι η ρύθμιση 
του firewall είναι πιο εύκολη από ποτέ, επιτρέποντας 
τη δημιουργία συνδυασμών και ομάδων χρηστών με 
κανόνες, δικαιώματα και περιορισμούς. Το firewall του 
Vigor 2860 επιτρέπει επίσης τη δημιουργία επιλεγμένων 
κανόνων ανάλογα με την κατεύθυνση της επικοινωνίας, 
όπως για παράδειγμα από LAN σε WAN, από WAN σε 
LAN ή από LAN σε VPN. Τέλος, η ρύθμιση QoS (Quality 
of Service Assurance) μπορεί τώρα να εφαρμοστεί σε 
συγκεκριμένους χρήστες. 

Κατά τα λοιπά, το Vigor 3220 υποστηρίζει IPv6, διαθέτει 
δύο θύρες USB (η μία εκ των οποίων USB 3.0), επάνω 
στις οποίες μπορούν να συνδεθούν εξωτερικές μονάδες 
αποθήκευσης, ή ακόμα και κάποιο USB 3G/4G modem.  
Info:  Lexis Πληροφορική, 210-6777007 

Προτεινόμενη τιμή λιανικής: €555

Το Business Cloud, η πρώτη 100% cloud πλατφόρμα 
εφαρμογών για επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ξεκινά 
τη διάθεση των υπηρεσιών της, μέσω καναλιού 
συνεργατών.

Οι εφαρμογές cloud σήμερα δεν αποτελούν απλά μία νέα 
τάση, αλλά ήδη προσελκύουν με ταχείς ρυθμούς όλο και 
περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις, που αναγνωρίζουν 
την αποτελεσματικότητα, την υψηλή αποδοτικότητα και 
την οικονομία που επιτυγχάνουν με τις λύσεις λογισμικού 
ως υπηρεσία (SaaS). Το Business Cloud διαθέτει 
εφαρμογές διαχείρισης για εμπορικές επιχειρήσεις 
λιανικής και χονδρικής, για επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών, καθώς και για τον κλάδο μαζικής εστίασης. 
Με μία ήδη εγκατεστημένη βάση μερικών χιλιάδων 
επιχειρήσεων, στοχεύει μέσω της δημιουργίας δικτύου 
συνεργατών σύντομα να κατακτήσει την πρώτη θέση σε 
πωλήσεις λύσεων μηχανογράφησης μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων.

Σχολιάζοντας τη δημιουργία δικτύου συνεργατών, ο 
Στράτος Ζέρβας, CEO του Business Cloud, δήλωσε: 
«Σήμερα οι επιχειρήσεις πληροφορικής, αναζητούν 
συνεχώς νέες λύσεις που θα τους δώσουν τη 
δυνατότητα να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση με τους 

πελάτες τους, καθοδηγώντας τους στη νέα εποχή, 
προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Οι 
εφαρμογές του Business Cloud προσφέρουν προηγμένες 
λύσεις για την κάλυψη των αναγκών του υπάρχοντος 
πελατολογίου, αλλά και την προσέλκυση πελατολογίου 
που δεν είχαν μέχρι σήμερα. Αναγνωρίζοντας ότι 
ένα δίκτυο συνεργατών θα αποτελέσει απαραίτητο 
κομμάτι της συνέχισης της επιτυχίας μας, σχεδιάσαμε 
τρία προγράμματα μεταπώλησης που μπορούν να 
καλύψουν κάθε μορφή συνεργασίας. Από τις μικρότερες 
επιχειρήσεις που θέλουν επιβράβευση μόνο για 
σύσταση πελατών, μέχρι αυτές που βλέπουν το cloud 
στρατηγικά και θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
μας κάτω από τη δική τους επωνυμία. Είμαστε βέβαιοι 
πως τα νέα προγράμματα συνεργατών θα τύχουν 
θερμότατης υποδοχής, και προσκαλούμε τις επιχειρήσεις 
πληροφορικής να χτίσουμε μαζί ένα δυνατό δίκτυο που 
θα επιτύχει την ακόμη καλύτερη προώθηση λύσεων 
cloud στην Ελληνική αγορά».
Info: www.businesscloud.gr, 215-2154420

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ BUSINESS CLOUD

Δυναμικό άνοιγμα στο κανάλι μεταπωλητών

Draytek Vigor 3220n:  
Αξιόπιστο, ταχύτατο και ασφαλέςReview
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ONLINE DATA 

Μια νέα σουίτα 
ανάκτησης δεδομένων
Η OnLine Data προχώρησε σε 
στρατηγική συνεργασία με την 
StorageCraft, αποτελώντας πλέον 
Platinum Partner της. Το πλαίσιο 
συνεργασίας των δύο εταιρειών 
αφορά στην προηγμένης τεχνολογίας, 
βραβευμένη σουίτα, StorageCraft 
Recovery Solution.

Info: OnLine Data, 210-9700230

KONICA MINOLTA GREECE

Πρώτη στον τομέα του 
production printing 
Η Konica Minolta, παραμένει σταθερά 
στην κορυφή της παραγωγικής 
εκτύπωσης. Πιο συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 
Infosource, για το 2ο τρίμηνο του 2016 
η Konica Minolta βρίσκεται στην πρώτη 
θέση στα μερίδια αγοράς της Cut-
Sheet κατηγορίας των παραγωγικών 
συστημάτων με ποσοστό 41,7%.
Info: Konica Minolta, 210-2896 600

SAMSUNG

Επαγγελματικές λύσεις 
ψηφιακής σήμανσης
Το B2B Roadshow της Samsung 
βρέθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου στην 
Αθήνα, προκειμένου το ενδιαφερόμενο 
κοινό να γνωρίσει τις νέες 
ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις 
της Samsung που απευθύνονται στην 
ελληνική αγορά.   
Info: Samsung Hellas, 213-0163800

LENOVO

Σταθερό το 1ο τρίμηνο 
Το πρώτο οικονομικό τρίμηνο της 
Lenovo Group ολοκληρώθηκε στις 
30 Ιουνίου 2016, με τα αποτελέσματα 
να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Πιο 
συγκεκριμένα, τα έσοδα του τριμήνου 
ανήλθαν σε $10,1 δισεκατομμύρια, 
σημειώνοντας μείωση της τάξης του 6% 
από έτος σε έτος.
Info: Lenovo, 213-0087200

Mε μια ματιά
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Στο πλαίσιο της έκθεσης IFA 2016, η Epson παρουσίασε 
μία σειρά βιντεοπροβολέων, η οποία περιλαμβάνει τρία 
μοντέλα με τεχνολογία βελτίωσης 4Κ, συμβατά με HDR 
(EH-TW7300, EH-TW9300, EH-TW9300W) και μια σειρά 
Full HD βιντεοπροβολέων οικιακού κινηματογράφου (EH-
TW6700, EH-TW6700W και EH-TW6800).
Συνδυάζοντας τις τελευταίες τεχνολογίες εικόνας, τα 
συγκεκριμένα μοντέλα είναι σε θέση να προβάλλουν 
εικόνα είτε «καθαρού» 4Κ είτε αναβαθμίζοντας 
περιεχόμενο Full HD 1080p σε 4Κ. 
Οι EH-TW6700, EH-TW6700W και EH-TW6800 
διαθέτουν Full HD ανάλυση και είναι 3D ready, αλλά 
αυτό που πραγματικά τους κάνει ασυναγώνιστους 
είναι η εντυπωσιακή ευκολία στην εγκατάστασή τους. 
Εξοπλισμένοι και με οριζόντια και κάθετη μετατόπιση 
φακών, κάθε μοντέλο μπορεί να τοποθετηθεί ακόμα και 

πολύ έκκεντρα μπροστά από μια οθόνη, εξακολουθώντας 
να προβάλει φωτεινή, ακριβή εικόνα ακριβώς εκεί που 
χρειάζεται. 
Επιπλέον, προσφέροντας έξυπνη εγκατάσταση χωρίς 
καλώδια, ο EH-TW6700W προσθέτει ασύρματη μετάδοση 
HD, καθώς και την πρόσβαση στην εφαρμογή Epson 
iProjection, επιτρέποντας στο χρήστη να ελέγχει τον 
βιντεοπροβολέα του από ένα smartphone ή tablet.
Info: Epson Ελλάς, www.epson.gr

IFA 2016: ΟΙ ΝΕΟΙ PROJECTORS ΤΗΣ EPSON

Πλήρης γκάμα βιντεοπροβολέων για τον οικιακό σας κινηματογράφo
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 ραγδαία αύξηση των συνδεδεμένων συσκευών στο 
διαδίκτυο συνεπάγεται την επιτακτική ανάγκη για 
προστασία τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων 
επιχειρήσεων από τις απειλές του διαδικτύου. Κάθε 
μοντέλο UTM της Endian είναι ένα all-inclusive προϊόν, 
ικανό να παρέχει πολλαπλές λειτουργίες προστασίας 
του δικτύου με ένα και μόνο σύστημα. Έτσι, παρέχεται 
η δυνατότητα για κεντρική διαχείριση όλων των 
απαραίτητων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
firewall, IPS/IDS, VPN, mail filtering, ενώ επίσης σας 
δίνει τη δυνατότητα καταγραφής της κίνησης του δικτύου 
σας χωρίς περαιτέρω εξοπλισμό.

Παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις στον ξενοδοχειακό 
και στον τουριστικό τομέα, η Endian διαθέτει στην γκάμα 
της αυτόνομες Hotspot συσκευές. Επιπλέον, το κάθε 
μοντέλο UTM υποστηρίζει δωρεάν τη λειτουργία Hotspot 
με λειτουργίες όπως:
•  Γρήγορη και απλή εγγραφή και πρόσβαση του χρήστη 

μέσω social login authentication (Facebook, Google).
•  Εύκολο στην εγκατάσταση και τη διαχείριση, ακόμη και 

για μη τεχνικό προσωπικό.
•  Εύκολη και ολοκληρωμένη εκτύπωση εισιτηρίων.

•  Δυνατότητα εφαρμογής φίλτρου περιεχομένου (content 
filtering), για περαιτέρω ασφάλεια.

•  Ξεχωριστό δίκτυο επισκεπτών από το δίκτυο της 
επιχείρησης, με δυνατότητα ορισμού κανόνων και 
αδειών για τη χρήση του.

•  Δυνατότητα ορισμού ζωνών πρόσβασης για διαχείριση 
και επιλογές δυνατότητας πρόσβασης διαφορετικών 
ομάδων ανθρώπων (marketing, sales, managment 
κ.λπ.)

•  Υποστήριξη της λειτουργίας σύνδεσης μέσω Captive 
portal, για όλους τους BYOD χρήστες.

Η Professional Services είναι προσαρμοζόμενη στις 
ανάγκες τις εκάστοτε εγκατάστασης και μπορεί να 
καλύψει τις απαιτήσεις για προστασία του δικτύου και 
Hotspot σε SMB και μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις, 
καθώς επίσης και εγκαταστάσεις με πιο ιδιαίτερες 
απαιτήσεις, όπως κυβερνητικοί οργανισμοί ή σχολεία.
Info: Professional Services, 210-8012207

HOTSPOT ΚΑΙ UTM ΑΠΟ ΤΗΝ PROFESSIONAL SERVICES

Επιτακτική η ανάγκη για προστασία από τις απειλές του διαδικτύου
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TP-LINK

Νέα εταιρική ταυτότητα 
Έπειτα από 20 χρόνια στο χώρο της 
δικτύωσης, η TP-Link έχει επεκταθεί 
πια και σε άλλους τομείς πέρα από την 
ασύρματη δικτύωση, προσφέροντας 
νέα προϊόντα για το «έξυπνο» σπίτι, 
τον χώρο των smartphones και τα 
«έξυπνα» αξεσουάρ. Έτσι, η νέα εταιρική 
στρατηγική έπρεπε να ακολουθηθεί με 
νέα εταιρική ταυτότητα.  
Οι αλλαγές στην εταιρική ταυτότητα της 
TP-Link περιλαμβάνουν την οπτική 
παρουσίαση του εμπορικού της σήματος 
με νέο λογότυπο και σλόγκαν.
Info: TP-Link, 210-8022468

ACTIVE COMPUTER SYSTEMS

Διάκριση στο Global 
Partner Conference
Η εταιρεία Active Computer Systems 
ανακοίνωσε ότι βραβεύθηκε στο 
παγκόσμιο συνέδριο συνεργατών της 
(Global Partner Conference 2016) HP 
που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες 
στην Βοστώνη των Η.Π.Α., με το βραβείο 
του καλύτερου συνεργάτη στην αγορά 
Managed Print Services για την περιοχή 
MEMA (Middle East – Mediterranean – 
Africa).
Info: Active Computer Systems,  
210-6577900

QUALISYS SOFTWARE 

Βράβευσή της από την 
SugarCRM 
Στο πλαίσιο του SugarCon 2016 που 
πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι στο 
San Fransisco, βραβεύθηκαν δέκα 
συνεργάτες από τους 650 παγκοσμίως 
που απαριθμεί σήμερα. 
Στην Qualisys Software, που αποτελεί 
τον αντιπρόσωπο της SugarCRM σε 
Ελλάδα και Κύπρο, απονεμήθηκε το 
βραβείο για τα 10 χρόνια συνεργασίας 
με την SugarCRM. Μάλιστα, η 
Qualisys Software αποτελεί έναν 
από τους πρώτους συνεργάτες που 
εμπιστεύθηκαν την SugarCRM στο 
ξεκίνημα της. 
Το Sugar υποστηρίζει σύνδεση 
με οποιαδήποτε συσκευή κινητού 
τηλεφώνου smartphone, ημερολόγιο 
και συγχρονισμό με άλλες εφαρμογές 
Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird 
και Lotus Notes και αυτόματη αποστολή 
υπενθυμίσεων e-mail.
Info: Qualisys Software, 210-7647305

Mε μια ματιά
HP OMEN X

Η HP ανακοίνωσε μια νέα οικογένεια προϊόντων gaming 
με την ονομασία Omen. Πρόκειται για τον επιτραπέζιο 
υπολογιστή Omen X και το laptop Omen 17. Επίσης, η 
σειρά περιλαμβάνει την οθόνη Omen X Curved Display, 
η οποία υποστηρίζει τεχνολογία Nvidia G-Sync και τα 
αξεσουάρ Omen SteelSeries (πληκτρολόγιο, ποντίκι και 
ακουστικά).
Ο επιτραπέζιος υπολογιστής Omen Χ διαθέτει την VR-
ready κάρτα γραφικών Nvidia GeForce GTX 1080 και τον 

6ης γενιά επεξεργαστή Intel Core i5/i7 με δυνατότητα 
overclocking. Και επειδή gaming σημαίνει υψηλή 
καταπόνηση του hardware και επομένως αύξηση της 
εκλυόμενης θερμότητας, η HP σχεδίασε και υλοποίησε 
ειδικά συστήματα θερμικής διαχείρισης, τα οποία 
περιλαμβάνουν την τοποθέτηση των εσωτερικών 
εξαρτημάτων του υπολογιστή σε τρεις διαφορετικούς 
θαλάμους ψύξης, ούτως ώστε η απαγωγή της θερμότητας 
να πραγματοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το 
εσωτερικό του υπολογιστή να παραμένει πάντα ψυχρό. 
Ο νέος φορητός υπολογιστής Omen διαθέτει οθόνη 
διαγωνίου 17,3” ανάλυσης 4Κ, ενώ ξεχωρίζει για την 
εξαιρετικά λεπτή (32,9 mm) και ελαφριά (3,2 kg) σχεδίασή 
του. Συγκεκριμένα, ο Omen 17 διαθέτει τις κάρτες 
γραφικών Nvidia GeForce GTX 1060 και 1070, ενώ η 
τεχνολογία απεικόνισης G-SYNC, βελτιστοποιεί το gaming 
συγχρονίζοντας τη συχνότητα ανανέωσης της οθόνης 
με την κάρτα γραφικών. Το μηχάνημα διαθέτει μια μίνι 
υποδοχή Display Port που παρέχει υποστήριξη για διπλή 
έξοδο και streaming 2Κ ή 4Κ.
Info: HP, 211-1885280

Νέα σειρά υπολογιστών και αξεσουάρ για απαιτητικούς gamers 

O devolo dLAN 550+ WiFi είναι ο νέος προσαρμογέας 
της devolo που χάρη στην τεχνολογία devolo range+ 
φροντίζει παράλληλα για μεγαλύτερη σταθερότητα, 
εμβέλεια και εύρος ζώνης σε σχέση με τους συμβατικούς 
προσαρμογείς. 
Tablets, smartphones και notebooks απολαμβάνουν 
γρήγορο Wi-Fi και χάρη στη μεταφορά δεδομένων μέσω 
του δικτύου παροχής ρεύματος το σήμα καλύπτει εύκολα 
έως και 400 μέτρα μήκος καλωδίου και παρέχει στο 
σημείο που θέλετε ένα νέο σήμα Wi-Fi με μέγιστη ισχύ 
που δεν επηρεάζεται από τοίχους, έπιπλα ή πατώματα. 
Περιλαμβάνει δύο κεραίες 2x2, ενώ χάρη στο γρήγορο 
Wi-Fi 802.11n που υποστηρίζει, είναι σε θέση να παρέχει 

ασύρματη σύνδεση με απόδοση έως και 300 Mbps, ενώ 
χρησιμοποιεί την κοινή γραμμή ρεύματος για να επιτύχει 
δυναμικότητα μεταφοράς δεδομένων έως και 500 Mbps. 

Για το σπίτι και το γραφείο
Ο dLAN 550+ WiFi προσφέρει επαρκείς επιδόσεις για 
ομαλό HD streaming, για online παιχνίδια και ταυτόχρονη 
περιήγηση στο Web, ενώ μπορεί να σταθεί με αξιώσεις 
και σε ένα μικρό δίκτυο σε SOHO περιβάλλον.
Να σημειώσουμε ότι η devolo καθιστά εξαιρετικά 
εύκολη την ενσωμάτωση του ασύρματου προσαρμογέα 
Powerline σε ένα υπάρχον ασύρματο δίκτυο, 
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία WiFi Clone. Η λειτουργία 
αυτή είναι πολύ εύκολη στη χρήση, αφού ο χρήστης αρκεί 
να πατήσει πρώτα το σύμβολο με το σπίτι που βρίσκεται 
πάνω στον 550+ WiFi και στη συνέχεια το κουμπί WPS 
στον router. O devolo 550+ WiFi λαμβάνει τα στοιχεία 
πρόσβασης Wi-Fi (SSID και κωδικό πρόσβασης) από τον 
router. 
Επιπλέον με την τεχνολογία WiFi Move, εάν 
χρησιμοποιείτε πολλαπλούς devolo WiFi προσαρμογείς 
Powerline στο σπίτι ή στο γραφείο, αυτοί ανταλλάσσουν 
μεταξύ τους τα δεδομένα διαμόρφωσης του ασύρματου 
δικτύου, με το πάτημα ενός κουμπιού.
Τέλος, χάρη στην ενσωματωμένη πρίζα με αντιπαρασιτικό 
φίλτρο, ο χρήστης δεν χρειάζεται να θυσιάσει καμία πρίζα 
στο χώρο του. 
Info: Devolo, 22210-84387

DEVOLO DLAN 550+ WIFI

Για σταθερό δίκτυο και μεγαλύτερο εύρος
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Συνέντευξη με τον Μιχάλη Οικονομάκη

techchannelPartner

ανάλυση
09.2016

Η ιστορία της Lenovo στην Ελλάδα, μοιάζει με... παραμύθι. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια έχει πολλαπλασιάσει τις 
πωλήσεις της και έχει αναρριχηθεί στην πρώτη θέση της αγοράς με διπλασιασμό μεριδίων ακόμα και σε τομείς 
(βλ. αγορά των x86 servers) όπου η προκάτοχος ΙΒΜ, δεν είχε ξεπεράσει σε μερίδιο το 10%. Οι χρονιές της κρίσης, 
δεν αποτελούν εξαίρεση!

Pedal to the metal...

Α
ναμφισβήτητα, η ελληνική 
αγορά δεν είναι και από τις 
πλέον... εύκολες. Αντ’ αυτού, 
είναι γεμάτη “προκλήσεις” (sic), 
δημιουργώντας μόνιμο έλκος σε 
πολλούς επικεφαλής.

Ο Μιχάλης Οικονομάκης, Διευθύνων Σύμβουλος 
της Lenovo Greece, είναι σαφέστατα πιο 
ψύχραιμος, αφού δεν έχει χρόνο για... άγχος! Η 
προσήλωση στο business και στους στόχους είναι 
μοναδική, ακόμα και εν μέσω πολύ δύσκολων 
συγκυριών. Κάθε άλλο παρά τυχαίο λοιπόν, ήταν 
το γεγονός ότι το τοπικό υποκατάστημα της Lenovo 
ανακυρήχθηκε ως το καλύτερο στην περιοχή της 
ΕΜΕΑ για τη χρονιά που πέρασε, λαμβάνοντας το 
Lenovo EMEA Team Excellence Award!

Το Tech Channel Partner, συνάντησε τον κ. 
Οικονομάκη, και συζήτησε τόσο τις επιδόσεις της 
χρονιάς που πέρασε (σ.Σ.: Το οικονομικό έτος 
έληξε στις 31/3), όσο και τις προοπτικές αυτής που 
διανύουμε.

Η συζήτηση ξεκίνησε από τις απίστευτες επιδόσεις 
της Lenovo Greece, που της χάρισαν και την 
αντίστοιχη διάκριση σε επίπεδο Ευρώπης, Μέσης 
Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ).
«Ήταν μία δύσκολη αλλά ταυτόχρονα εξαιρετική 
χρονιά για τη Lenovo», σημειώνει ο κ. 
Οικονομάκης, «κατά την οποία φτάσαμε στο νο1 
της ελληνικής αγοράς υπολογιστών συνολικά με 
μερίδιο 24,5%, ενώ ταυτόχρονα είμαστε και νο2 στα 
tablets με μερίδιο 21,9%, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της IDC.
Εξαιρετική είναι και η δεύτερη θέση στα 
smartphones με ποσοστό 13,3%, στοιχείο που μας 
έχει ικανοποιήσει ιδιαίτερα, αλλά και η επίδοση του 
23% στην αγορά των x86 servers - στο τμήμα που 
εσωτερικά αναφέρουμε ως DataCenter Group.»

«Το μεγάλο κέρδος που είχαμε, είναι το γεγονός 
ότι έχουμε διαφοροποιήσει σημαντικά το business 
μας, μοιράζοντάς το σε πολλαπλούς τομείς 
ανάπτυξης, και έτσι το ρίσκο και η εξάρτηση από 
μία συγκεκριμένη αγορά έχει μειωθεί σημαντικά. 
Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σε μία αγορά όπως 
η ελληνική, όπου για παράδειγμα το retail στους 

υπολογιστές κινείται εφέτος με πολύ χαμηλότερους 
ρυθμούς από πέρυσι.
Είναι πλέον φανερό, ότι δεν είμαστε μία εταιρεία 
PC, αλλά βρισκόμαστε και επισήμως στην εποχή 
του ‘PC Plus’ παρέχοντας λύσεις για μεγάλους 
οργανισμούς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
καταναλωτές σε κάθε επίπεδο. Αντίστοιχα, 
αναπτύσσονται επίσης και οι υπηρεσίες μας, 
με αποτέλεσμα η κερδοφορία της τελευταίας 
χρονιάς να είναι καλύτερη από την ούτως ή άλλως 
εξαιρετική προτελευταία χρονιά.»

Ανάπτυξη με κέντρο τις επιχειρήσεις
Έχοντας λοιπόν δύο εξαιρετικές χρονιές πίσω 
της, με ποιον τρόπο θα μπορέσει να αναπτυχθεί 
και πάλι η εταιρεία; Ο κ. Οικονομάκης είναι 
ξεκάθαρος:

«Η μεγάλη μας επένδυση εφέτος, πραγματοποιείται 
σε αυτό που ονομάζουμε ‘commercial αγορά’, 
δηλαδή αυτή των επιχειρήσεων. Βλέπουμε μία 
σειρά από σημαντικές ευκαιρίες, στις οποίες 
έχουμε ήδη εστιάσει και αναπτυσσόμαστε με 
εξαιρετικούς ρυθμούς:
1.  Την αγορά των Big Data και των αντίστοιχων 

Analytics, όπου έχουμε να επιδείξουμε μερικές 
από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις SAP HANA, 
αλλά και λύσεις με Hadoop σε Apache. Συνολικά, 
σε αυτήν την αγορά του DataCenter κινούμαστε 
δυναμικά προς τον τομέα των λύσεων 

(solutions).
2.  Την αγορά του Cloud όπου έχουμε ήδη αναλάβει 

πολύ μεγάλα έργα.
3.  Την αγορά του HPC (High Performance 

Computing), και
4.  Την αγορά του Hyperconvergence (ή αλλιώς το 

SDDC - Software Defined DataCenter), με λύσεις 
όπως η Nutanix και όχι μόνο.

Συνολικά, θα έλεγα ότι κατά τη νέα χρονιά θα 
κινηθούμε έντονα στις αγορές των DataCenters 
και των SMBs, ενώ σε consumer επίπεδο, αφενός 
συνεχίζουμε την ανάπτυξη στα Smartphones (σ.Σ.: 
Βρισκόμαστε άλλωστε στο launch των προϊόντων 
της πρώην Motorola, των γνωστών πλέον ως 
‘Moto’ που ανήκουν στην οικογένεια της Lenovo), 
αφετέρου οδηγούμε τον μετασχηματισμό του 
PC business με νέα form factors και καινοτόμα 
προϊόντα, αλλά και με εστίαση σε niche αγορές 
όπως αυτή του gaming.»

Ο ρόλος του καναλιού
Με πάνω από το 95% του τζίρου της εταιρείας 
να πραγματοποιείται μέσω συνεργατών, ο κ. 
Οικονομάκης δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στο 
δίκτυο μεταπωλητών της Lenovo, το οποίο εφέτος 
θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, τόσο λόγω των 
αλλαγών στο LPN (Lenovo Partners Network) 
όπου το περιθώριο κέρδους έχει διευρυνθεί 
περαιτέρω, όσο και λόγω της προτεραιότητας 
της εταιρείας προς την αγορά των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων - παραδοσιακά, ένα «πεδίο δόξης 
λαμπρό» για το κανάλι.
Το ανανεωμένο πρόγραμμα συνεργατών, αφενός 
παρέχει καλύτερες απολαβές και μεγαλύτερα 
margins, αφετέρου στηρίζεται σε λύσεις που 
απευθύνονται σε κάθετες αγορές, όπως η 
ναυτιλία, τα ξενοδοχεία, το mobile workforce κ.α.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, βοηθά και η 
αναμορφωμένη εγγύηση on-site για τα προϊόντα 
της οικογένειας Think, η οποία παρέχεται πλέον 
από την επόμενη εργάσιμη στα περισσότερα 
σημεία σε όλη την επικράτεια.
Στόχος όλων των παραπάνω, είναι η αύξηση 
του αριθμού των «ενεργών» μεταπωλητών 
και η επιθετική προσέγγιση της αγοράς των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. TCP

Μιχάλης Οικονομάκης, διευθύνων σύμβουλος της 
Lenovo Greece
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Συνέντευξη με τον Θεόδωρο Φιλόπουλο

techchannelPartner

ανάλυση
09.2016

Το TCP συζήτησε με τον Θεόδωρο Φιλόπουλο για τη Lexis Πληροφορική, η οποία έπειτα από 30 χρόνια στον κλάδο, 
έχοντας επιβιώσει από την οικονομική κρίση, βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία προσδοκώντας περαιτέρω ανάπτυξη 
και δραστηριοποίηση σε νέες αγορές.

30 χρόνια Lexis

Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση μπορεί να 
αποτελέσει μια ευκαιρία ανάπτυξης για τις 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 
της πληροφορικής και εάν ναι με ποιον τρόπο;
Η  κρίση έχει και τα καλά της. Μας δίνεται η 
ευκαιρία να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα των 
εταιριών μας και ταυτόχρονα να αναζητήσουμε 
νέες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα να 
κεφαλαιοποιήσουμε την μακρόχρονη εμπειρία 
μας σε υπηρεσίες στους ήδη  πελάτες  μας. 
Επίσης, η περαιτέρω ανάπτυξη στην ασφάλεια 
δικτύων, η ανάπτυξη εφαρμογών και υποδομών 
για το μετακινούμενο χρήστη, η απομακρυσμένη 
επιτήρηση χώρων, τα ασύρματα δίκτυα νέας 
γενιάς, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις  και οι 
τεχνολογίες με εφαρμογές στο τουρισμό, είναι 
μεγάλες  ευκαιρίες.

Σκιαγραφήστε μας με λίγα λόγια την κατάσταση 
της αγοράς πριν από 30 χρόνια, τότε που η Lexis 
ξεκινούσε τη δραστηριότητά της στο χώρο.
Το 1986, όταν η Lexis άρχισε να δραστηριοποιείται 
στα UPS και τις τηλεπικοινωνίες, η κατάσταση 
ήταν πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Οι 
δουλειές τότε έκλειναν πολύ εύκολα. Αυτό είχε 
δημιουργήσει και πολύ μεγάλη δυναμική στη 
προσέλευση νέων επενδυτών στη “παρθένα” τότε 
αγορά της υψηλής τεχνολογίας, από τους οποίους 
πολλοί δεν είχαν καν σχέση με το αντικείμενο. 
Πολλοί από αυτούς έκλεισαν μετά από λίγα 
χρόνια, ενώ οι λίγοι που το είδαν σαν το μέλλον 
συνεχίζουν μέχρι και σήμερα. Εμείς, είμαστε από 
τις εταιρίες που διατηρηθήκαμε γιατί επενδύσαμε 
πρώτα στη γνώση του αντικειμένου και μετά στην 
εμπορική του εκμετάλλευση. 

Επίσης, η επιλογή των προϊόντων και οι σωστές 
συμφωνίες με τους οίκους καθόρισαν την πορεία 
της εταιρείας.

Σήμερα η Lexis αντιπροσωπεύει δεκατρείς 
διαφορετικούς οίκους προσφέροντας μια μεγάλη 
γκάμα προϊόντων σε διάφορες κατηγορίες.
 
Σε ποιες κατηγορίες προϊόντων 
δραστηριοποιείστε;
Η εταιρεία ασχολείται και γνωρίζει πολύ καλά τα 
UPS (Eaton), συστήματα δικτυακής ασφάλειας 
(Fortinet), xDSL/Security Routers & VoIP Gateways, 

ψηφιακά κέντρα και συστήματα ασύρματης 
δικτύωσης (Draytek) και surveillance (Vivotek). 

Παράλληλα, προσφέρουμε  συστήματα 
τηλεδιάσκεψης, Ethernet Switches, Device 
Servers, Communication Gateways, Multiport 
Serial Boards, Media Converters, καθώς και 
λύσεις ασύρματης/ενσύρματης μετάδοσης φωνής 
& δεδομένων μέσω Laser (FSO).

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

Επιπλέον, έχουμε σχεδιάσει διάφορες επιλογές 
υποστήριξης με ή και χωρίς ανταλλακτικά τα 

οποία ο πελάτης μπορεί να επιλέξει, με επιτόπου 
επισκέψεις για προληπτική ή και επανορθωτική 
συντήρηση με κάλυψη έως και 24 ώρες επί 7 
ημέρες.

Αναφέρετέ μας, μια σημαντική στιγμή για την 
εταιρεία που θυμάστε.
Η πιο σημαντική στιγμή και το σημείο καμπής που 
διασφάλισε την βιωσιμότητα της εταιρείας ήταν το 
2011, όταν πλέον η οικονομική κρίση άρχισε να 
δυσκολεύει την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας 
μας και αποφάσισα μέσα σε μια νύχτα να λάβω 
σημαντικές αποφάσεις.

Τότε είπα στον εαυτό μου «ή κάνεις τώρα τις 
απαραίτητες αλλαγές για να επιβιώσει η εταιρεία 
μέσα στην οικονομική θύελλα, ή παραμένεις 
ακίνητος και απλά περιμένεις το τέλος σου 
να επέλθει μοιραίο». Προχώρησα άμεσα σε 
τεκτονικές αλλαγές στο προσωπικό, τον τρόπο 
λειτουργίας, την αναδιάταξη του πελατολογίου, 
καθώς και σε αλλαγές στους τρόπους πληρωμής, 
κινήσεις που τελικά μας ωφέλησαν και εδραίωσαν 
την επιβίωσή της εταιρείας. Σήμερα η Lexis 
είναι τελείως διαφορετική με νέα πληροφοριακά 
συστήματα για βέλτιστη διεκπεραίωση των 
εργασιών, με καινούργια στελέχη που μαζί με το 
υπάρχον δυναμικό, εργάζονται αρμονικά για  να 
μπορούμε να υπερηφανευόμαστε ότι η εταιρεία 
λειτουργεί σαν ελβετικό ρολόι.

H Lexis μέχρι και το 2010 είχε ανοδική πορεία 
της τάξεως του 30% κάθε χρόνο. Το 2011 και 
2012 δήλωσε ζημιές, πράγμα πολύ φυσικό λόγω 
του κόστους αναδιάρθρωσης. Έκτοτε, η εταιρεία 
έχει μπει σε αναπτυξιακή τροχιά με ετήσια άνοδο 
πωλήσεων της τάξεως του 20%, αλλά και με άνοδο 
των κερδών κατά 30%. Το 2016 παρότι είναι μία 
πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, εμείς διατηρούμε έως 
τώρα μία ασφαλή άνοδο πωλήσεων της τάξης του 
17% και με προοπτική ανόδου κερδών στο 20%.

Πείτε μας ποια είναι τα πλάνα σας για το μέλλον
Η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα ασφάλειας 
δικτύων και η επέκταση των δραστηριοτήτων 
μας στις νέες τεχνολογίες ασύρματων δικτύων 
και έξυπνων κτιρίων (ΙοΤ) καθώς και στις 
ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν την 
τουριστική βιομηχανία της χώρας. TCP

Θεόδωρος Φιλόπουλος, γενικός διευθυντής της Lexis 
Πληροφορική
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Τέλος στο χάος
των εκτυπώσεων
Η αγορά του printing έχει ξεκάθαρη κατεύθυνση. Καθώς οι εταιρείες αντιλαμβάνονται τα οφέλη των υπηρεσιών 
διαχείρισης εκτυπώσεων, ψάχνουν για αξιόπιστους συνεργάτες, οι οποίοι θα μπορέσουν να αντιληφθούν τις 
ιδιαιτερότητές τους, να προτείνουν λύσεις και σε τελική ανάλυση να δώσουν αυτό που πάντα έλειπε: τον απόλυτο 
έλεγχο των εκτυπώσεων. Η ευκαιρία για το κανάλι των συνεργατών είναι μεγάλη και θα πρέπει να αξιοποιηθεί με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι διαθέσιμες λύσεις είναι πολλές, όπως επίσης και ο ανταγωνισμός.

Σ
ήμερα, πολύ δύσκολα μια 
επιχείρηση βάζει το χέρι στην 
τσέπη προκειμένου να προβεί σε 
αναβάθμιση εξοπλισμού και να 
κάνει νέες επενδύσεις σε υλικό, 
λογισμικό και υπηρεσίες. Ειδικά 

στη χώρα μας, το θέμα των εκτυπώσεων θα 
λέγαμε ότι είναι μάλλον παραγκωνισμένο. Όλες 
οι επιχειρήσεις μικρές ή μεγάλες χρειάζονται 
εκτυπώσεις. Και για να καλύψουν τις ανάγκες 
τους επιλέγουν την πιο απλή διαδικασία: 
Διαλέγουν τα μηχανήματα, συνήθως με 
βάση το κόστος τους, (εκτυπωτές, σαρωτές, 
πολυμηχανήματα, φαξ), τα συνδέουν στο δίκτυο 
και… ξεκινούν τις εκτυπώσεις. 
Πόσοι άραγε γνωρίζουν πόσο κοστοβόρα και 
αναποτελεσματική είναι η προσέγγιση αυτή; 
Εύλογα προκύπτει το ερώτημα: Ποια άλλη λύση 
υπάρχει άραγε;

Παρόλη την εξέλιξη της τεχνολογίας και την 
τεράστια ανάπτυξη του mobile computing, το 
“paperless office” παρέμεινε ένας ευσεβής πόθος. 
Η πληροφορία είναι μεν ψηφιακή και πανταχού 
παρούσα, αλλά το hard copy ήταν και παραμένει 
απαραίτητο μέσα στη ροή εργασιών μιας 
εταιρείας. Το ερώτημα είναι πώς θα διαχειριστεί 
καλύτερα, αποδοτικότερα και οικονομικότερα 
η ροή των εκτυπώσεων. Και επειδή, ακριβώς, 
σήμερα οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βρουν 
τρόπους να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα, 
αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα, οι 
λύσεις MPS έρχονται να προσφέρουν ακριβώς 
αυτό. 

Πολλές ανεξάρτητες έρευνες αποδεικνύουν 
το τεράστιο όφελος που μπορεί να έχει μια 
επιχείρηση εγκαταλείποντας μια για πάντα το 
παραδοσιακό μοντέλο των μη διαχειρίσιμων και 

ανεξέλεγκτων εκτυπώσεων και επιλέγοντας μια 
λύση Managed Print Services (MPS). 
Από την άλλη, για να κάνει κάποιος το μεγάλο 
βήμα θα πρέπει να έχει πειστεί για τα οφέλη που 
μπορεί να έχει για τις λειτουργίες τής επιχείρησης 
η εξωτερική διαχείριση των εκτυπωτικών 
εργασιών της. 

Ας αναφέρουμε μερικές αλήθειες για το χώρο του 
printing:

•  Η πλειονότητα των επιχειρήσεων που 
αξιοποιούν ένα σύστημα MPS έχουν δει μείωση 
του συνολικού κόστους εκτύπωσης έως και 
30%.

•  Το τμήμα IT περνά το 20% του χρόνου του σε 
θέματα υποστήριξης του printing.

•  Το 1 με 3% των εσόδων των επιχειρήσεων 
ξοδεύονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στην 
εκτύπωση.

•  Η διοίκηση μιας εταιρείας δεν γνωρίζει 
επακριβώς το πραγματικό κόστος των 
εκτυπωτικών εργασιών.

•  Το 22% των εγγράφων που εκτυπώνονται δεν 
χρησιμοποιούνται ποτέ.

Συνάμα, επειδή ακριβώς η αγορά του MPS είναι 
αυτή με τη μεγαλύτερη άνοδο στον χώρο του 
printing, όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες, η 
ευκαιρία για το κανάλι συνεργατών είναι μεγάλη.
 
 

Το πρόβλημα και η λύση του
Πριν δούμε τον «ορισμό» του MPS, ας 
περιγράψουμε την εικόνα μιας σύγχρονης 
ελληνικής επιχείρησης και του πως αντιμετωπίζει 
το θέμα printing.

Συνήθως λοιπόν, τα εκτυπωτικά μηχανήματα 
παραγγέλνονται ανάλογα με τις ανάγκες. Για 
παράδειγμα, ξεκινάμε με έναν ή δύο εκτυπωτές 
και στο μέλλον, εάν χρειαστεί κι άλλο μηχάνημα, η 
διοίκηση ψάχνει την οικονομικότερη λύση. 
Επίσης, υπάρχει κι ένα ή περισσότερα φαξ στο 
χώρο της υποδοχής και του λογιστηρίου, ένα 
φωτοτυπικό, ενώ ανάλογα με τις δραστηριότητες 
της εταιρείας, μπορεί να υπάρχουν μεγαλύτερα 
μηχανήματα Α3, έγχρωμα laser, plotters, 
scanners κ.λπ. 
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου κάποιο 
εκτυπωτικό μηχάνημα είναι συνδεδεμένο σε 
client, κάνοντάς το απροσπέλαστο από τους 
υπόλοιπους χρήστες εντός του δικτύου της 
εταιρείας. 

Εάν δεν πρόκειται για κάποιον μεγάλο όμιλο που 
έχει τον δικό του προμηθευτή, τα εκτυπωτικά και 
λοιπά μηχανήματα που προμηθεύεται η εταιρεία 
ανήκουν σε διάφορους κατασκευαστές και, ως 
εκ τούτου, έχουν διαφορετικές απαιτήσεις σε ό,τι 
αφορά τη συντήρηση και τα αναλώσιμα (τα οποία 
επίσης παραγγέλνονται ανεξέλεγκτα, ανάλογα τη 
χρήση). Όταν παραστεί η ανάγκη, παραγγέλλονται 
χαρτιά και μελάνια χωρίς κανέναν έλεγχο ή 
προηγούμενο προγραμματισμό.

Η εικόνα που περιγράψαμε είναι σίγουρα χαοτική 
και εάν η διοίκηση τολμήσει να ζητήσει κάποια 
αναφορά για το ετήσιο κόστος εκτύπωσης, το 
ΙΤ (ή όποιος είναι επιφορτισμένος με το θέμα 
printing μέσα στην εταιρεία) θα σηκώσει τα χέρια 
ψηλά. Κανείς δεν ξέρει πόσο πραγματικά κοστίζει 
στην επιχείρηση το θέμα εκτύπωση, για να μη 
μιλήσουμε για την ασφάλεια η οποία παραβλέπεται 
διότι «δεν γίνεται αλλιώς». Εμπιστευτικά έγγραφα 
παραμένουν στο tray κάποιου εκτυπωτή σε κοινή 
θέα, μέχρι να τα μαζέψει αυτός που τα εκτύπωσε ή 
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στη χειρότερη περίπτωση, κάποιος… περαστικός.

Η λύση στα παραπάνω προβλήματα είναι οι 
υπηρεσίες Managed Print Services.

 

Τι ακριβώς είναι τα MPS;
Αντί να δώσουμε έναν απλό ορισμό του τι είναι το 
MPS, θα αναφέρουμε το τελικό αποτέλεσμα που 
επιτυγχάνουν: να δώσουν σε μια επιχείρηση τον 
απόλυτο έλεγχο των εκτυπώσεων, επιτυγχάνοντας 
μείωση κόστους και αύξηση παραγωγικότητας. 
Μια λύση MPS μπορεί να επιφέρει πολύ 
σημαντική μείωση στο κόστος των εκτυπωτικών 
εργασιών που μπορεί να φτάσει έως και το 30%.
Επιπλέον, η διαχείριση των εκτυπώσεων μέσω 
μιας λύσης MPS βελτιώνει και το ενεργειακό 
αποτύπωμα της εταιρείας, ενώ αυξάνει και την 

ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται σε 
έντυπη ή ψηφιακή μορφή.

Στην ουσία, αυτό που λέμε διαχείριση 
εκτυπωτικών εργασιών είναι η ανάθεση του 
τμήματος printing μιας επιχείρησης σε μια τρίτη 
εταιρεία. Η εταιρεία αυτή, έπειτα από προσεκτικό 
σχεδιασμό θα αναλάβει την υλοποίηση του 
MPS, η οποία περιλαμβάνει εγκατάσταση 
των απαραίτητων μηχανών (εκτυπωτές, 
πολυμηχανήματα, φωτοτυπικά και φαξ) και του 
λογισμικού διαχείρισης.
Ποιος όμως προσφέρει τέτοιου είδους υπηρεσίες; 
Κατά κύριο λόγο έχουμε τους ίδιους τους 
κατασκευαστές των μηχανημάτων και κατά 
δεύτερον τις ανεξάρτητες εταιρείες, οι οποίες 
προμηθεύονται το απαραίτητο hardware 
και το software από τους κατασκευαστές, 
δημιουργώντας ένα «δικό τους πακέτο» MPS.
Στο πακέτο περιλαμβάνεται επίσης συντήρηση και 
αναλώσιμα, ανάλογα με το εκάστοτε συμβόλαιο.

Μια ολοκληρωμένη λύση MPS περιλαμβάνει 
φυσικά και όλο εκείνο το απαραίτητο λογισμικό, το 
οποίο διαχειρίζεται όλες τις διαδικασίες - από την 
εντολή εκτύπωσης, μέχρι το output.
Το λογισμικό που συνοδεύει μια λύση MPS 
ασχολείται με τους εξής τομείς:

•  Print Management: Διαχείριση του είδους και 
του όγκου των εκτυπώσεων. 

•  Device Management: Διαχείριση των 
συσκευών.

•  Imaging: Σάρωση και διαχείριση των 
ηλεκτρονικών εγγράφων. 

Επιλέγοντας το σωστό συνεργάτη
Ο συνεργάτης που θα αναλάβει την υλοποίηση 
της λύσης MPS σε μια επιχείρηση, θα πρέπει να 
είναι σε θέση κάνει πολύ περισσότερα από το να 
εγκαταστήσει τους εκτυπωτές. Μεταξύ άλλων, θα 
πρέπει να είναι σε θέση να κάνει και τα εξής:
Παρακολούθηση, διαχείριση και βελτιστοποίηση 
του συνολικού output, ανεξαρτήτως μάρκας 
εκτυπωτή.
Κατάστρωση αναλυτικού σχεδίου μείωσης του 
αριθμού των μηχανών και των αναλωσίμων που 
χρησιμοποιούνται, με παράλληλη ικανοποίηση 

των απαιτήσεων και των αναγκών της εκάστοτε 
επιχείρησης. 
Πρόβλεψη, εντοπισμό και επίλυση πιθανών 
προβλημάτων και αναπλήρωση αναλωσίμων, 
χωρίς να επηρεαστεί η καθημερινή ροή εργασιών 
της επιχείρησης. 
Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
μέσω της ελάττωσης του χαρτιού, της 
κατανάλωσης λιγότερης ενέργειας και της 
παραγωγής λιγότερων αποβλήτων. 
Πρόσβαση στα μηχανήματα από όλους, είτε εντός 
είτε εκτός των “τειχών” της εταιρείας.
Συνεχής παρακολούθηση των εκτυπωτικών 
εργασιών και βελτίωση με στόχο τη μείωση του 
χρόνου και του κόστους. 
Αξιοποίηση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών 
και δυνατότητα διαχείρισης μέσω δικτύου και 
cloud.
Εκπαίδευση των στελεχών της επιχείρησης για 
ομαλή μετάβαση στις νέες διαδικασίες. Ο στόχος 
εδώ πρέπει να είναι η ικανοποίησή και η αύξηση 
της παραγωγικότητάς τους. 
Ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών που 
απαιτούν χαρτί και παίρνουν πολύ χρόνο, όπως 
για παράδειγμα τις τυχών εγκρίσεις.
 
 

Περισσότερο από μια απλή υπηρεσία
Οι υπηρεσία MPS είναι μια συνεχής συνεργασία 
του παρόχου με την επιχείρηση. Μια λύση MPS 
έχει σχεδιαστεί για τις προσωπικές ανάγκες τής 
εκάστοτε επιχείρησης. Και επειδή οι ανάγκες 
αυτές αλλάζουν, καθώς η επιχείρηση εξελίσσεται 
και μεγαλώνει, η λύση MPS θα πρέπει να είναι 
δυναμική. Έτσι, όταν ο πάροχος MPS καλείται 
να υλοποιήσει μια λύση, θα πρέπει να λάβει 
υπόψη του και τις μελλοντικές ανάγκες της 
επιχείρησης, αλλά και τους στόχους της για το 
επόμενο διάστημα. Συνήθως, οι στόχοι που 
θέτουν οι επιχειρήσεις αφορούν στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, το workflow, την ασφάλεια, τον 
έλεγχο και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων. 
Όλες οι παραπάνω παράμετροι είναι απολύτως 
μετρήσιμοι και ένα σωστά υλοποιημένο MPS 
είναι σε θέση να καλύψει κάθε υφιστάμενη και 
μελλοντική ανάγκη. 

«Παρόλη την εξέλιξη της τεχνολογίας 
και την τεράστια ανάπτυξη του mobile 
computing, το paperless office παρέμεινε 
ένας ευσεβής πόθος. Η πληροφορία είναι 

μεν ψηφιακή και πανταχού παρούσα, αλλά το hard 
copy ήταν και παραμένει απαραίτητο μέσα στη ροή 
εργασιών μιας εταιρείας».

Με απλά λόγια, μια λύση MPS αποτελείται 
από τρία στοιχεία:

Hardware
Όλες οι συσκευές που διαχειρίζονται το 
χαρτί, όπως εκτυπωτές, σαρωτές, φαξ ή 
πολυμηχανήματα.

Τεχνική υποστήριξη
Τεχνική υποστήριξη δεν σημαίνει όταν 
χαλάσει κάτι, να έρθει ο τεχνικός να το 
φτιάξει. Οι λύσεις MPS υποστηρίζουν 
απομακρυσμένη διαχείριση και 
παρακολούθηση της κατάστασης του στόλου 
των εκτυπωτικών μηχανημάτων. Εκτός 
από επίλυση των προβλημάτων, η τεχνική 
υποστήριξη αναλαμβάνει τον εφοδιασμό με 
αναλώσιμα, ενώ είναι σε θέση να προβλέπει 
τις ανάγκες της επιχείρησης και να τις 
καλύπτει άμεσα. 

Λογισμικό
Μια λύση MPS «δένει» τα δύο παραπάνω 
τμήματα με το απαραίτητο λογισμικό, το οποίο 
διαχειρίζεται το workflow από τη μία άκρη ως 
την άλλη.

Ο σωστός πάροχος MPS δεν θα σταματήσει 
στον εφοδιασμό με χαρτί και tonner, ή να 
φτιάξει ένα μηχάνημα που δεν δουλεύει. Είναι 
συνεχώς δίπλα στην επιχείρηση, βοηθώντας 
την να έχει τον απόλυτο έλεγχο στις 
εκτυπώσεις, βελτιστοποιώντας την απόδοση 
και μειώνοντας τα κόστη του printing.

Mε απλά λόγια
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Απόλυτος έλεγχος χρήσης
Χάρη στο συνοδευτικό λογισμικό που αναφέραμε 
σε προηγούμενη ενότητα, ο πάροχος MPS μπορεί 
να αναλύει τη ροή των εργασιών της επιχείρησης 
και να συγκρίνει την απόδοση με το χρόνο, 
εντοπίζοντας τα σημεία εκείνα που επιφέρουν 
βελτίωση, ενώ είναι σε θέση να παράσχει 
αναλυτικές αναφορές στη διοίκηση της εταιρείας. 

Ιστορικό αναλωσίμων
Το αναλυτικό ιστορικό των αναλωσίμων που έχουν 
χρησιμοποιηθεί, είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή 
στη διοίκηση της εταιρείας. Με την πληροφορία 
αυτή, μπορεί κανείς να συγκρίνει τα κόστη σε 
σχέση με το χρόνο και να εντοπίσει σημεία 
βελτίωσης. Με ένα σωστά υλοποιημένο σύστημα 
MPS, στην πρώτη κιόλας αναφορά θα εμφανίζεται 
σημαντική μείωση του κόστους εκτύπωσης. 

Αναφορά χρήσης
Η αναφορά χρήσης μπορεί να αφορά ανά 
συσκευή, χρήστη ή τμήμα μέσα στην επιχείρηση. 
Τα δεδομένα αυτά παρέχουν πληροφορίες χρήσης 
που αφορούν στον συνολικό αριθμό σελίδων 
(έγχρωμων ή ασπρόμαυρών) που εκτυπώθηκαν 
μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 
ποιες από αυτές ήταν μονής ή διπλής σελίδας, 

πόσα έγγραφα σαρώθηκαν ή εστάλησαν με φάξ, 
τι είδους αρχεία εκτυπώθηκαν (έγγραφα, εικόνες, 
συνημμένα κ.λπ) και πολλά άλλα.
Οι παραπάνω αναφορές αποκαλύπτουν την 
υφιστάμενη απόδοση των εκτυπώσεων μέσα 
σε μια επιχείρηση και δίνουν την δυνατότητα 
να εντοπιστούν συσκευές που χρειάζονται 
ενδεχομένως αλλαγή, ή σημεία με μεγάλη 

«Μια λύση MPS μπορεί να επιφέρει 
πολύ σημαντική μείωση στο κόστος των 
εκτυπωτικών εργασιών που μπορεί να 
φτάσει έως και το 30%».

Στην ερώτηση αυτή θα προσπαθήσουμε να 
απαντήσουμε στις επόμενες παραγράφους.
Βασική προτεραιότητα για τη διατήρηση μιας 
βιώσιμης και ανταγωνιστικής υποδομής 
αποτελεί ο συγχρονισμός των εταιρικών 
αναγκών με τις ανάγκες του εκτυπωτικού 
περιβάλλοντος. Την απάντηση δίνει η Infinitum 
με την παροχή Managed Print Services (MPS) 
με την τεχνολογία και τη συνεργασία της Epson. 
Στον τομέα αυτό, η Infinitum δραστηριοποιείται 
στρατηγικά με ξεχωριστό business unit, έχοντας 
υλοποιήσει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε 
μεσαίους και μεγάλους οργανισμούς.

Στόχος ενός συμβολαίου παροχής υπηρεσιών 
MPS είναι ο εξορθολογισμός του στόλου των 
εκτυπωτών μιας εταιρείας και η μείωση του 
κόστους διαχείρισης και εκτύπωσης, μέχρι και 
40%. Στο πλαίσιο ενός τέτοιου συμβολαίου, η 
Infinitum αναλαμβάνει την συνολική ευθύνη του 
εκτυπωτικού στόλου της εταιρείας (εξοπλισμό, 
αναλώσιμα, τεχνική υποστήριξη, διαχείριση) 
και παρέχει αναφορές για την πορεία και την 
αξιοποίηση της υπηρεσίας. Η προσέγγισή μας 
λαμβάνει υπόψη τους χρήστες και τις ανάγκες 
τους, τη χρήση τεχνολογιών και τις εσωτερικές 
διαδικασίες της επιχείρησης, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από το υπάρχον 
στο νέο, βελτιωμένο εκτυπωτικό περιβάλλον.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, μπορούμε 
επιπροσθέτως να παρέχουμε εφαρμογές 
(secure pull printing, tracking-reporting, billing, 
rule based printing κ.ά.), οι οποίες επιτρέπουν 

τη δυνατότητα εύκολου προγραμματισμού και 
αυτοματοποίησης προκαθορισμένων ροών 
εργασίας (workflow optimization), τη δυνατότητα 
παρακολούθησης εγγράφων και την έξυπνη 
αντιμετώπιση προβλημάτων καθώς και την 
ασφάλεια τους. Έτσι, η τιμολόγηση ανά σελίδα 
(CPP) καλύπτει όλα τα έξοδα της παρεχόμενης 
υπηρεσίας όπως εξοπλισμό, ανταλλακτικά, 
maintenance kit, αναλώσιμα, εγκατάσταση 
εξοπλισμού, εγκατάσταση λογισμικών, τεχνική 
υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών εντός 
συμφωνημένων χρόνων (SLA), απομακρυσμένη 
παρακολούθηση των εκτυπώσεων και γενικώς 
παντός είδους υπηρεσιών και υλικού το οποίο 
περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο.

Οι λύσεις της Epson και ειδικά οι εκτυπωτές και 
τα πολυμηχανήματα RIPS (Replaceable Ink Pack 
System) προσφέρουν τα κατάλληλα εργαλεία 
προς την κατεύθυνση αυτή:
Ένα από τα χαμηλότερη κόστη εκτύπωσης στην 

αγορά, ειδικά στην έγχρωμη εκτύπωση
•  75.000 σελίδες απρόσκοπτης εκτύπωσης
•  98% λιγότερες παρεμβάσεις, λόγω υψηλής 

αξιοπιστίας, μεγάλης χωρητικότητας μελανιών 
(ως 75.000 σελίδες) και μόνο δύο αναλωσίμων 
(μελάνη + maintenance box)

•  90% μείωση κατανάλωσης ενέργειας 
συγκριτικά με εκτυπωτές laser

•  Κεφαλή precision core των industrial 
προϊόντων της Epson για ελαχιστοποίηση του 
downtime

Με την χρήση των MPS, τεχνολογίας της Epson, 
επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του κόστους 
(μέχρι και 40%), αφού οι εκτυπώσεις γίνονται σε 
ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον, ο αριθμός 
και το είδος των εκτυπωτικών μηχανών είναι 
ο βέλτιστος δυνατός, και η διαχείριση γίνεται 
κεντρικά, απαιτώντας λιγότερους πόρους σε 
ανθρώπινο δυναμικό και ώρες.

Άρθρο εκ μέρους της Epson
Γιατί MPS και γιατί με την Infinitum;
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παραγωγή. Από εκεί μπορεί η επιχείρηση 
να λάβει αποφάσεις, όπως την αλλαγή της 
θέσης ενός μηχανήματος, την ενεργοποίηση 
του mobile printing, τη σπατάλη χαρτιού, την 
εκτύπωση εγγράφων που δεν έχουν σχέση με την 
επιχείρηση κ.λπ. 

Αξιοποίηση συσκευών
Η συγκεκριμένη αναφορά παρέχει αναλυτικές 
πληροφορίες για την αξιοποίηση όλων των 
μηχανημάτων που έχουν ενταχθεί μέσα στη λύση 
MPS. Στην αναφορά υπάρχει ο ακριβής αριθμός 
των σαρώσεων, αντιγραφών και εκτυπώσεων 
ανά μηχανή, αλλά και ο μέσος όρος. Καθώς τα 
συγκεκριμένα μεγέθη παρακολουθούνται με το 
χρόνο, μπορεί να εντοπιστούν οι συσκευές εκείνες 
που γίνονται λιγότερο αποδοτικές, οι οποίες 
μπορούν να μετακινηθούν, να αλλάξουν οι ρόλοι 

τους ή να αντικατασταθούν εντελώς.
 
 

Θετικές οι προοπτικές της αγοράς MPS
Ο «θαυμαστός νέος κόσμος» των Managed Print 
Services καθορίζεται από τις μεταβαλλόμενες 
φιλοδοξίες των πελατών, τις νέες προτεραιότητές 
και τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν 
στη σύγχρονη εποχή. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες 
ψάχνουν για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στις 
λύσεις MPS που επιλέγουν. 
Το 2015 ήταν μια χρονιά μεγάλων ανακατατάξεων 
στο χώρο του printing με τις HP, Xerox και 
Lexmark να υφίστανται σημαντικές αλλαγές 
στην οργανωτική τους δομή. Αν και αυτό δεν 
επηρέασε τη θέση τους στην αγορά, είναι αλήθεια 

ότι οι πελάτες ζητούν από το συνεργάτη τους 
περισσότερη σταθερότητα και διάρκεια. 
Αν και είναι γνωστό ότι το MPS προσφέρει 
εξοικονόμηση στο κόστος των εκτυπώσεων, θα 
πρέπει να παίξει πιο σημαντικό ρόλο βοηθώντας 
τις εταιρείες να πετύχουν τα στρατηγικά τους 
πλάνα ανάπτυξης. Έτσι, μπορεί το κόστος να 
παραμένει το βασικό κριτήριο επιλογής μιας 
λύσης MPS, οι εταιρείες όμως ψάχνουν πλέον 
κάτι παραπάνω. 

Σύμφωνα με έκθεση της Quocirca, η ασφάλεια 
παραμένει ψηλά στην ατζέντα των εταιρειών με 
το 81% από αυτές (αύξηση 75% σε σχέση με το 
2015) να δηλώνει ότι το συγκεκριμένο κριτήριο 
επηρέασε σε σημαντικό βαθμό την επιλογή τους. 
Η ανάγκη για ασφαλείς λύσεις και υπηρεσίες 
εκτύπωσης ενισχύεται από το γεγονός ότι το 

Οι λύσεις Managed Print Services της HP 
συνδυάζουν το προηγμένο hardware με 
το καινοτόμο λογισμικό και τις υπηρεσίες, 
προκειμένου να βοηθήσουν τις εταιρείες 
να «δαμάσουν» την πληροφορία μέσα στο 
καθημερινό workflow, αναλαμβάνοντας την 
πλήρη και ολοκληρωμένη διαχείριση των 
εκτυπωτικών εργασιών μέσα στην επιχείρηση. 
Τα πλεονεκτήματα των λύσεων MPS της HP 
είναι πολλαπλά και ο πελάτης τα αντιλαμβάνεται 
από την πρώτη στιγμή. Οι σύμβουλοι και οι 
συνεργάτες της HP έχουν την απαραίτητη 
τεχνογνωσία και την εμπειρία, προκειμένου 
να προσαρμόσουν το εκτυπωτικό περιβάλλον 
κάθε εταιρείας, ενσωματώνοντας τεχνολογίες 
ψηφιοποίησης και αυτοματισμούς ροών 
εργασιών, οι οποίες βελτιώνουν τη διαχείριση 
της πληροφορίας και αυξάνουν παράλληλα την 
ασφάλεια και την αποδοτικότητα, επιτυγχάνοντας 
σημαντική μείωση των δαπανών στον τομέα του 
printing.
Η προσέγγιση της HP στο χώρο του MPS είναι 
ευέλικτη και προσαρμόσιμη, προκειμένου να 
ικανοποιεί τις ανάγκες τής κάθε επιχείρησης, 
ανεξαρτήτως μεγέθους.

Εκτυπώσεις από παντού
Οι φορητές συσκευές και οι υπηρεσίες cloud 
έχουν αυξήσει κατακόρυφα την παραγωγικότητα 
των επιχειρήσεων και τον τρόπο με τον οποίο 
εργάζονται οι υπάλληλοι. Οι λύσεις MPS της HP 
υποστηρίζουν mobile printing, επιτρέποντας 
στα στελέχη μιας επιχείρησης να εκτυπώνουν 
από οπουδήποτε με ασφάλεια, σαν να 
βρίσκονταν εντός δικτύου. Η λύση HP ePrint 
Enterprise προσφέρει ευκολία εκτύπωσης 

από smartphones και tablets, ενώ παράλληλα 
ενσωματώνεται πλήρως σε λύσεις MPS.

Προ πάντων η ασφάλεια
Το hardware μιας λύσης MPS περιλαμβάνει 
πολλά εκτυπωτικά μηχανήματα, τα οποία 
βρίσκονται σε διάφορες θέσεις μέσα στην 
επιχείρηση. Οι λύσεις της HP περιλαμβάνουν 
πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι προστατεύονται τα ευαίσθητα 
εταιρικά δεδομένα. 
Μέσω του HP JetAdvantage Security Manager, 
η προστασία της πληροφορίας ενσωματώνεται 
σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από την εντολή 
της εκτύπωσης και το περιεχόμενο του προς 
εκτύπωση εγγράφου, φθάνοντας μέχρι το 
μηχάνημα στο οποίο θα πραγματοποιηθεί το 
output. Επιπροσθέτως, διασφαλίζονται τόσο 
τα δικαιώματα εκτυπώσεων μέσα στο δίκτυο, 
καθώς και η παραλαβή των εγγράφων από τα 
σωστά άτομα.

Απρόσκοπτη διαχείρισης της πληροφορίας
H πλατφόρμα HP JetAdvantage προσφέρει 

μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα πλήρους 
διαχείρισης της διαδικασίας ψηφιοποίησης ενός 
εγγράφου. Έτσι, η πρόσβαση στην πληροφορία 
γίνεται με ασφάλεια και σε πραγματικό χρόνο, 
αυξάνοντας την απόδοση.
Η γκάμα των λύσεων της HP περιλαμβάνει 
μηχανές, λογισμικό και λύσεις και έχει 
σχεδιαστεί ούτως ώστε να σας βοηθά να 
ψηφιοποιείτε, να αποθηκεύετε, να διαχειρίζεστε, 
να αναζητάτε και να μοιράζεστε την πληροφορία 
πιο αποδοτικά, εξαλείφοντας την ανάγκη 
για χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων, 
αυξάνοντας κατακόρυφα την επιχειρησιακή 
αποτελεσματικότητα. 

Αναγνώριση από αναλυτές και πελάτες 
Οι επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει η HP 
όλα αυτά τα χρόνια σε καινοτόμες τεχνολογίες, 
υποδομές και συνεργασίεςμ, έχουν ως 
αποτέλεσμα η HP να έχει λάβει σημαντικές 
διακρίσεις στον τομέα των υπηρεσιών MPS 
από καταξιωμένους αναλυτές τής αγοράς όπως 
οι Gartner, IDC, Forrester Research Inc. και 
Quocirca. 
Αν και οι παραπάνω διακρίσεις είναι πολύ 
σημαντικές, σε τελική ανάλυση αυτό που έχει 
σημασία είναι η αναγνώριση του πελάτη, ο 
οποίος υιοθετώντας μια λύση MPS της HP, ξέρει 
ότι έχει δίπλα του έναν καταξιωμένο συνεργάτη 
με τεχνογνωσία, εμπειρία, που δημιουργεί και 
αξιοποιεί τεχνολογία αιχμής για να ικανοποιήσει 
τις ανάγκες του - τωρινές και μελλοντικές. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
λύσεις MPS της HP επισκεφτείτε το 
http://www.hp.com/go/mps.

Τεχνογνωσία, εμπειρία και υψηλή τεχνολογία: Το τρίπτυχο της επιτυχίας
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61% των εταιρειών ανέφεραν τουλάχιστον μια 
παραβίαση δεδομένων που να σχετιζόταν με 
εκτυπώσεις. 

Η έκθεση της Quocirca αναφέρει ότι το 51% των 
επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο δρομολογεί 
αύξηση των επενδύσεων σε υπηρεσίες 
διαχείρισης εκτυπώσεων το 2016, βλέποντας 
στις υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων έναν 
πολύτιμο οδηγό προς ένα ευέλικτο ψηφιακό 
μέλλον. Επίσης, το ένα τρίτο των επιχειρήσεων 
σκοπεύει να διατηρήσει τις επενδύσεις στο χώρο 
του MPS στα αντίστοιχα περσινά επίπεδα.

Πολύ χαμηλά τα ποσοστά ικανοποίησης
Αν και το 80% των επιχειρήσεων αναγνωρίζει 
ότι οι λύσεις MPS είναι η κινητήρια δύναμη 
προς τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, μόλις 

το 27% δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι με 
τους υφιστάμενους συνεργάτες τους σε ό,τι 
αφορά την ξεκάθαρη στρατηγική διαχείρισης 
των διαδικασιών του χαρτιού και ψηφιακής 
πληροφορίας μέσα στην εταιρεία. 
Συνολικά το 30% των εταιρειών σκοπεύουν 
να αλλάξουν πάροχο MPS με τη λήξη του 
υφιστάμενου συμβολαίου. 
Αν και οι περισσότεροι πάροχοι MPS διαθέτουν 
ένα εκτεταμένο πακέτο λύσεων διαχείρισης 
του workflow, οι απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τον 
αυτοματισμό των διαδικασιών, προϋποθέτει την 
αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι πάροχοι είναι 
σε θέση να ανταπεξέλθουν στις πολύπλοκες 
ανάγκες μεγάλων οργανισμών. Έτσι, το 
παραδοσιακό MPS που είχε ως αποκλειστικό 
αντικείμενο τη διαχείριση των εκτυπώσεων και 
τίποτε άλλο, μετασχηματίζεται σε κάτι καινούριο, 

παρεισδύοντας στον παραδοσιακό χώρο του 
business process outsourcing (BPO). 
Σε τελική ανάλυση, καθώς οι απαιτήσεις 
των πελατών αυξάνονται, η καρποφορία της 
συνεργασίας θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στο 
πόσο μεγάλη εξειδίκευση και ευελιξία έχει ένας 
πάροχος. 

Το μέλλον
Η έκθεση της Quocirca αναφέρει, ότι η παγκόσμια 
αγορά των MPS θα παραμείνει σταθερή, καθώς 
έχει ωριμάσει αρκετά. Χαρακτηριστικό είναι το ότι 
η πλειοψηφία των εταιρειών χρησιμοποιεί MPS 
εδώ και πάνω από τρία χρόνια, ενώ συνολικά το 
ένα τρίτο των εταιριών δεν πρόκειται να αυξήσουν 
τον προϋπολογισμό τους σε ότι αφορά το MPS, 
ενώ μόνο το 51% σχεδιάζει περεταίρω επενδύσεις 
στο χώρο.    TCP

Τα τελευταία χρόνια, στην αγορά των 
εκτυπώσεων πρωτοστατούν τρία γράμματα 
που υποδηλώνουν σημαντικές  υπηρεσίες 
και, πιθανά, μεγάλη αξία - αναλόγως ποιος τα 
προφέρει. Χρησιμοποιούνται από όλους τους 
πωλητές που ασχολούνται με την κάλυψη της 
συγκεκριμένης αγοράς και έχουν αλλάξει τον 
τρόπο που οι πελάτες βλέπουν την καθημερινή 
ενασχόλησή τους με την εκτύπωση.
Έτσι, το ακρωνύμιο MPS έχει μετατραπεί 
σε «καραμέλα» όποιου θέλει να κεντρίσει 
το ενδιαφέρον του ΙΤ ακροατηρίου του, 
επιδιώκοντας την διαφοροποίηση από τον 
ανταγωνισμό. Πόσο όμως πραγματικά μια 
υπηρεσία όπως το MPS διαφοροποιεί έναν 
δυνητικό πάροχο Managed Print Services, από 
τον επόμενο που θα «καταχραστεί» τον όρο;
Ένα πραγματικό MPS δεν μένει στη μείωση 
κόστους και τη χρέωση ανά σελίδα, αλλά 
αναλύει την πραγματική σημερινή υποδομή 
και τις διαδικασίες του πελάτη, που έχουν 
δημιουργηθεί από την πάροδο των ετών 
λειτουργίας του. Πάνω στην καθημερινότητα 
αυτή, η υπηρεσία πρέπει να δίνει “tailor made” 
λύσεις, βελτιώνοντας τη ροή διακίνησης 
των εγγράφων του.  Με την βοήθεια του 
νέου, εγκατεστημένου εξοπλισμού - που 
χρησιμοποιείται πλέον σαν μέρος των 
διαδικασιών του πελάτη και όχι σαν ένα απλό 
κουτί εκτύπωσης - επιταχύνεται η διάχυση και η 
αναζήτηση της πληροφορίας μέσα στην εταιρεία.

 Όταν μάλιστα η συνολική αυτή υπηρεσία 
επιτυγχάνει την ικανοποίηση του πελάτη και των 
χρηστών του από την πρώτη ημέρα υλοποίησης, 
γίνεται φανερό το πολλαπλάσιο όφελος ενός 

σωστά εκτελεσμένου MPS έργου, πέρα από  
οικονομικά αποτελέσματα και αριθμούς.
Για την επίτευξη όμως ενός τέτοιου υψηλού 
επιπέδου, η υλοποίηση του έργου πρέπει να 
υποστηρίζεται από εξειδικευμένους πωλητές, 
τεχνικούς και αναλυτές, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα πως η υποστήριξη αυτή θα 
συνεχίζεται αδιάκοπα για όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, με αποκλειστικό MPS help desk και 
τεχνολογική υπεροχή που θα κάνει τη διαφορά. 
Πρωτεύοντα ρόλο σε μια απόφαση υλοποίησης 
παίζει επίσης και η αξιοπιστία που προκύπτει 
από το όνομα του παρόχου του MPS, ο οποίος 
πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι εξελίσσει 
συνεχώς τις υπηρεσίες του και ότι έχει την 
ευελιξία να υλοποιήσει κάθε έργο, για κάθε 
πελάτη, ανεξαρτήτως μεγέθους – από μια 

μικρομεσαία επιχείρηση, ως μια τεράστια 
πολυεθνική εταιρεία. 

Φανταστείτε όλα τα παραπάνω, κάτω από μια 
ομπρέλα πολλών επιπλέον υπηρεσιών, με 
ευχέρεια γρήγορης υλοποίησης - είτε on site, 
είτε απομακρυσμένα - και με εξειδικευμένη, 
άρτια εκπαίδευση των ατόμων που θα κληθούν 
να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία που θα τους 
παρέχεται από την εταιρία τους, μέσα από την 
υπηρεσία του MPS.
Όταν λοιπόν ο συνεργάτης του παρόχου που 
θα προτείνει την MPS λύση σε έναν τελικό 
πελάτη, έχει εξασφαλισμένη τη μέγιστη δυνατή 
υποστήριξη του παρόχου της υπηρεσίας 
αυτής, μέσω λύσεων μίσθωσης εξοπλισμού 
και παροχής των απαραίτητων εργαλείων και 
ατόμων για την διαδικασία της αξιολόγησης των 
αναγκών του πελάτη του, νομίζω ότι το χρώμα 
του MPS δε μπορεί παρά να είναι μόνο κόκκινο. 
Σε προσομοίωση κάποιας γεύσης καραμέλας, 
πιθανά έντονη γεύση κανέλλας, που «κρατά» για 
αρκετό χρόνο (περίπου 5 έτη, ανά σύμβαση).

Περισσότερα για τις λύσεις MPS της Xerox:  
https://goo.gl/fYN28R 
Τι λένε οι έρευνες για τις υπηρεσίες MPS της 
Xerox: https://goo.gl/DbMC3q 
Περισσότερα για την τεχνολογία Xerox 
ConncectKey: https://goo.gl/tekzEh

Άρθρο του Θωμά Αρβανιτέλλη
Το χρώμα του MPS

Θωμάς Αρβανιτέλλης, διευθυντής πωλήσεων 
αντιπροσώπων και συνεργατών της Xerox Hellas



22

Παγκόσμιο συνέδριο συνεργατών HP

techchannelPartner

partners forum
09.2016

Τ
ο φετινό Global Partner Conference 
ήταν πραγματικό ορόσημο, αφού 
για πρώτη φορά η Hewlett-Packard 
βρέθηκε εκεί με τη μορφή των 2 
νέων εταιρειών. Το βασικό μήνυμα 
των εταιρειών είναι ότι πλέον 

είναι έτοιμες απέναντι στον ανταγωνισμό έχοντας 
επιπλέον ως πλεονέκτημα την ευελιξία λόγω 
μικρότερου μεγέθους. Στις επόμενες σελίδες 
παίρνουμε μια πρώτη ιδέα από τις αλλαγές που 
έχουν πραγματοποιηθεί στις εταιρείες, αλλά και 
πώς αυτές επηρεάζουν το κανάλι συνεργατών. 

HPE: Στους servers, αλλά με λογική startup 
Από την ιδέα στην παραγωγή, μέσα σε πέντε 
μήνες. Πώς ακούγεται κάτι τέτοιο; Πιστεύετε ότι 
πρόκειται για κάποιο startup που έφερε κάποιο... 
καινοτόμο προϊόν στην αγορά; Όχι βέβαια - μιλάμε 
για το HPE HyperConverged (HC) 380, το οποίο 
παρουσιάστηκε πριν από λίγους μήνες. Σύμφωνα 
με τα λεγόμενα της Meg Whitman, κάτι τέτοιο θα 
ήταν αδύνατο στην εποχή της Hewlett-Packard. Ο 
ταχύτερος ρυθμός ανάπτυξης προϊόντων παρέχει 
στην HPE τη δυνατότητα να δώσει ανταγωνιστικά 
προϊόντα στους συνεργάτες της, σε ρυθμούς που 
είναι πρωτόγνωροι για την εταιρεία. Αντιστοίχως 
όμως, και η ίδια η εταιρεία αναπτύσσεται και 
πάλι, κάτι που είχε να συμβεί πέντε χρόνια και 
αυτή τη στιγμή βρίσκεται με 5,5 δις δολάρια στην... 
τράπεζα. 

Η εταιρεία “κατέβηκε” στο Global Partner 
Conference, έχοντας δυο βασικά offerings. Το 
πρώτο αφορά σε μια δικτυακή πλατφόρμα Aruba 
mobile first, cloud-first και το οποίο μπορεί να 
αφορά στη δικτύωση ενός πανεπιστημιακού 
χώρου ή να φτάσει στο κομμάτι του Internet of 
Things που συνοδεύεται από ένα νέο πρόγραμμα 
για το κανάλι, με την ονομασία Partner Ready for 
Networking. Ταυτόχρονα, η Aruba παρουσιάζει 
νέα μοντέλα της λογικής pay-for-usage και 
κατανάλωσης πόρων που αποτελούν μια πρώτης 
τάξης ευκαιρία για επαναλαμβανόμενα έσοδα για 
τους συνεργάτες. Η κίνηση αυτή της Aruba έχει 
ως βασικό στόχο τη Cisco και αποτελεί δείγμα της 
προσπάθειας της εταιρείας να επαναπροσδιορίσει 

τη θέση της ως προς τον ανταγωνισμό και να 
ξεφύγει από την εικόνα που είχε δημιουργηθεί τα 
προηγούμενα πέντε χρόνια. Ειδικά για τη Cisco, 
η Whitman ανέφερε ότι σε αυτή την περίοδο 
βρίσκεται σε φάση απολύσεων που φτάνει στο 
7% του παγκόσμιου δυναμικού της ή 5.500 θέσεις 
εργασίας. Μάλιστα ανέφερε ότι η Cisco τώρα κάνει 
τα ίδια πράγματα που έκανε η Hewlett-Packard, 
οπότε αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλεονεκτική 
θέση. 

Η εταιρεία παρουσίασε 11 νέα competencies στη 
διάρκεια του Global Partner Conference για να 
οδηγήσει ακόμη πιο έντονα τις συμβουλευτικές της 
υπηρεσίες μέσα στα επόμενα χρόνια και αφορούν 
σε τομείς όπως η αρχιτεκτονική και η υποδομή 
data management, η ανάπτυξη εφαρμογών, η 
διαχείριση κινδύνων και ο ασφαλής σχεδιασμός, 
η ανάκτηση κατόπιν συμβάντων, η ανίχνευση 
κινδύνων και η αντίδραση σε αυτούς, το data 
discovery και το assessment, τα data analytics 
και το business insight, το ΙΤ Automation και 
orchestration, η ψηφιακή συνεργασία και άλλα.

Οι συνεργάτες που θα επιτυγχάνουν στα 
competencies αυτά, θα συνεργάζονται πιο στενά 
με τις ομάδες απευθείας πωλήσεων της εταιρείας, 
για να έχουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. 
Στόχος της εταιρείας είναι να ευθυγραμμίσει 

το πρόγραμμά της με τον τρόπο που οι πελάτες 
προτιμούν να καταναλώνουν πόρους IT, αλλά και 
με τον τρόπο που χρησιμοποιούν τις επενδύσεις 
τους που είναι ένας συνδυασμός CAPEX και 
OPEX. Μια τέτοια προσέγγιση θα βοηθήσει και 
τους συνεργάτες να κατανοήσουν πώς αγοράζουν 
οι πελάτες, όχι μόνο σε επίπεδο CIO, αλλά και σε 
επίπεδο line of business. 

Με βάση αυτό, η HPE για πρώτη φορά υποστηρίζει 
πολλαπλά προγράμματα συνεργατών, τα οποία 
περιλαμβάνουν service και software providers 
μέσω του προγράμματος Partner Ready. Η αλλαγή 
αυτή έχει ως στόχο να βοηθήσει τους συνεργάτες 
να μεταβούν στην εποχή του cloud, παρέχοντας 
υποστήριξη για μοντέλα cloud consumption και 
πωλήσεων σε επίπεδο line of business.

HP: Επίθεση σε νέα, αλλά και παλιά μέτωπα 
Μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές που έρχονται 
από την HP Inc είναι η ανακοίνωση μιας 
νέας σειράς εκτυπωτών Α3. Και πού είναι το 
ενδιαφέρον, μπορεί να αναρωτηθείτε. Η απάντηση 
είναι ότι για πρώτη φορά η εταιρεία λέει ξεκάθαρα 
ότι θέλει ένα κομμάτι της πίτας της αγοράς των 
φωτοτυπικών. Και πόσο αξίζει η ένα λόγω πίτα; 
Οι τελευταίες αναφορές τη φέρνουν στα 55 δις 
δολάρια. Είναι σαφές ότι και ένα μικρό τμήμα να 
αποκτήσει η εταιρεία, το όφελος είναι μεγάλο. 

Το μήνυμα που βγήκε από το Global Partner Conference, το οποίο πραγματοποιήθηκε 12-14 Σεπτεμβρίου στη 
Βοστώνη, ήταν η ταχύτητα. Οι δυο εταιρείες έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στο πόσο ευέλικτες είναι στη νέα τους 
πραγματικότητα, παρουσιάζοντας καινοτόμα προϊόντα.

HP - HPE: Παράλληλα, 
ανεξάρτητα και... γρήγορα
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Παρά το γεγονός ότι πάντα τα προϊόντα της 
είχαν αντίστοιχα χαρακτηριστικά, είναι η πρώτη 
φορά που η στόχευση είναι ξεκάθαρη. Η σειρά 
περιλαμβάνει 16 προϊόντα που ανήκουν στις 
σειρές PageWide και LaserJet. 

Η κίνηση της εταιρείας είναι εξαιρετικά επιθετική, 
κάτι που καθίσταται σαφές από τον τρόπο που 
μπαίνει στην αγορά, βάζοντας ως USP το κατά 
40% χαμηλότερο κόστος για έγχρωμα αντίγραφα 
και εξαιρετικά χαμηλό κόστος service. Οι κινήσεις 
αυτές έχουν ως στόχο να ανοίξουν τις πόρτες της 
αγοράς για τους συνεργάτες της εταιρείας, που 
βρίσκουν με αυτό τον τρόπο άλλη μια διέξοδο για 
έσοδα, τα οποία θα έρχονται με σταθερό ρυθμό. 

Ένα ακόμη στοιχείο, στο οποίο δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση η εταιρεία, είναι η ταχύτητα αντίδρασής 
της στις αλλαγές της εκάστοτε αγοράς, κάτι για το 
οποίο είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν. Σύμφωνα 
με τον Dion Weisler, η νέα γενιά εκτυπωτών Α3 
αποτελεί ένα και μόνο δείγμα των αλλαγών που 
έχουν γίνει στην εταιρεία μετά το διαχωρισμό 
της. Σε διάστημα μικρότερο του έτους, η HP 
έχει προχωρήσει στην παρουσίαση μιας σειράς 
καινοτόμων προϊόντων, που δείχνουν -αν μη 
τι άλλο- ότι η εταιρεία θέλει να συνεχίσει να 
πρωταγωνιστεί σε κάθε segment της αγοράς.  

Ανάμεσα στα προϊόντα αυτά ξεχωρίζει το Elite x3, 
μια πραγματικά επαναστατική φορητή συσκευή, 
η οποία κοιτάζει στα μάτια όλες τις κλασικές 
προϊοντικές κατηγορίες και τις κοροϊδεύει… 
κατάμουτρα. Ασχέτως αν το στοίχημα της HP με 
το x3 πετύχει ή όχι (κάτι που εξαρτάται και από 
την πορεία των Windows 10 for Mobile και πόσο 
θα συνεχίζει να τα στηρίζει η Microsoft), δεν 
παύει να αποτελεί μια εξαιρετικά διαφορετική 
προσέγγιση που δεν επιβάλλει πλέον στους 
road warriors να αλλάζουν συσκευές. Εξίσου 
μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει και το HP 
Spectre, το οποίο μέχρι πρότινος αποτελούσε το 
πιο λεπτό laptop tου κόσμου και έχει ως βασικό 
στόχο το Apple MacBook. Δεν πρέπει να ξεχνάμε 
επίσης τους εκτυπωτές PageWide, που έχουν 
θέσει νέα δεδομένα στους τομείς ταχύτητας, 
τιμής προς απόδοση και ασφάλειας. Τέλος θα 
πρέπει να αναφερθούμε στους 3D εκτυπωτές 
της εταιρείας με την ονομασία JetFusion, οι 
οποίοι επαναπροσδιόρισαν τα οικονομικά μιας 

εξαιρετικά ανταγωνιστικής αγοράς που σύμφωνα 
με κάποιους αναλυτές αποτιμάται στα 12 τρις 
δολάρια.  

Επανερχόμενοι όμως στο κομμάτι των Α3 
συστημάτων, η HP αναφέρθηκε και στην ύπαρξη 
μιας “έξυπνης” διαχείρισης της λειτουργίας τής 
συσκευής που επιτρέπει την πραγματοποίηση 
αλλαγών σε πραγματικό χρόνο σε λειτουργίες, 
ώστε να αποφευχθούν αστοχίες και έχει 
σχεδιαστεί με στόχο να παρέχει καλύτερες τιμές, 
πιο απλό service και επιπλέον ευκαιρίες στους 
συνεργάτες σε σχέση με τους υπάρχοντες παίκτες 
της αγοράς. 

Ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την 
αγορά των φωτοτυπικών, είναι ότι τα χρήματα 
έρχονται ή χάνονται με βάση το κόστος του 
service. Μειώνοντας τα μέρη των συστημάτων Α3, 
οδηγείται σε μείωση και το κόστος του service, 
κάτι που μεταφράζεται σε αύξηση του περιθωρίου 
κέρδους των συνεργατών, το οποίο μπορεί να 
περάσει ποσοστιαία και στους πελάτες. 

Σύμφωνα με τον Enrique Lores, πρόεδρο του 
τμήματος Image and Printing Solutions, η νέα 
σειρά ήρθε στην αγορά σε χρόνο ρεκόρ. Ο Lores, 

που είναι στην εταιρεία 27 χρόνια και βοήθησε 
στη μετάβαση στο νέο σχήμα, ανέφερε επίσης 
ότι η εταιρεία δεν έχει κάνει ποτέ στο παρελθόν 
κάτι αντίστοιχο. Η παλιά εταιρεία θα χρειαζόταν 
τουλάχιστον το διπλό χρόνο για να αναπτύξει τα 
νέα προϊόντα και να τα φέρει στην αγορά. 

Η καινοτομίες που περιλαμβάνονται στα 
συστήματά Α3, ξεπερνούν τα στενά όρια του 
προϊόντος. Ανάμεσα στα άλλα, ξεχωρίζει και ένα 
νέο smartphone portal, το οποίο παρέχει στους 
συνεργάτες άμεση πρόσβαση για πληροφορίες 
σχετικές με τα προϊόντα, τις συναλλαγές τους αλλά 
και τις αμοιβές τους. 

Πέρα από τις συσκευές, υπάρχουν και οι 
συνεργάτες
Και η HP θέλει να δείξει ότι έχει αλλάξει και 
σε αυτό τον τομέα. Αυτός είναι και ο λόγος που 
δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα των 
συνεργατών, που σύμφωνα με την εταιρεία είναι 
εξαιρετικά προβλέψιμο και προβλέπει με απλότητα 
και ακρίβεια τις απολαβές των συνεργατών. 
Το νέο πρόγραμμα περιορίζει σε ποσοστό άνω 
του 50% τα tiers που έπρεπε να περάσουν οι 
συνεργάτες για να βελτιστοποιήσουν τις απολαβές 
τους. Πέρα από αυτό όμως, η εταιρεία μετακίνησε 
χιλιάδες συνεργάτες στο Silver επίπεδο, 
παρέχοντάς τους πρόσβαση σε προγράμματα 
που εκμεταλλεύονται τις νέες ευκαιρίες αλλά και 
τιμολογήσεις για μεγάλες συμφωνίες. Στόχος της 
εταιρείας είναι να αυξήσουν το business τους οι 
συνεργάτες που αγοράζουν μέσω διανομέων. 

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα προκύπτουν καθώς 
η HP θέλει να αυξήσει το ποσοστό των εσόδων 
που έρχονται από τους συνεργάτες στο 87%, μέχρι 
το τέλος του έτους. Το ποσοστό αυτό ήταν μέχρι 
πρότινος στο 80%.  
TCP

Κατά τη διάρκεια του Global Partner Conference, 
η HPE παρουσίασε 11 νέα competencies, για να 
οδηγήσει ακόμη πιο έντονα τις συμβουλευτικές της 
υπηρεσίες μέσα στα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία για 
πρώτη φορά υποστηρίζει πολλαπλά προγράμματα 

συνεργατών, τα οποία περιλαμβάνουν service και software 
providers μέσω του προγράμματος Partner Ready.



24

Wearables

techchannelPartner

ανάλυση
09.2016

Σύμφωνα με την IDC, η παγκόσμια αγορά των έξυπνων φορετών συσκευών σκαρφάλωσε στο 26,1% το 2ο τρίμηνο 
του έτους με 22,5 εκατομμύρια συσκευές. Παρά τη μείωση στις πωλήσεις που παρατηρήθηκε σε έναν από τους 
κυρίαρχους κατασκευαστές, η συνολική αγορά είχε θετικό πρόσημο ανάπτυξης.

Wearables: 26,1% ανάπτυξη 
για το δεύτερο τρίμηνο του 2016

Σ
ύμφωνα με τα στοιχεία της IDC, το 
fitness είναι ο τομέας εκείνος που 
σπρώχνει ολόκληρη την αγορά των 
wearables. Δεν είναι τυχαίο που ό-
λο και περισσότεροι κατασκευαστές 
ενσωματώνουν χαρακτηριστικά 

που απευθύνονται σε όσους ασχολούνται με αθλη-
τικές δραστηριότητες. Το πιο πρόσφατο παράδειγ-
μα είναι το Apple Watch 2, το οποίο με το ενσωμα-
τωμένο του GPS και άλλους αισθητήρες δείχνει τη 
σαφή στροφή της Apple στην κατηγορία fitness.

Για να επιστρέψουμε όμως στην έρευνα της 
IDC, να πούμε ότι καθώς η αγορά των φορετών 
συσκευών αναπτύσσεται και αυξάνεται, βλέπουμε 
ότι οι καταναλωτές υιοθετούν και νέες συνήθειες, 
όπως η επικοινωνία και το mobile payment. 
Την ίδια στιγμή καινούριοι κατασκευαστές 
ανακαλύπτουν την ευκαιρία κερδοφορίας στον 
συγκεκριμένο κλάδο και παρουσιάζουν νέες 
συσκευές. Το 2017 θα είναι σίγουρα η χρονιά όπου 
τα wearbles θα γνωρίσουν ακόμα μεγαλύτερη 
ανάπτυξη με νέες συσκευές και νέους παίκτες.

Δύο κατηγορίες, δύο ταχύτητες ανάπτυξης
Ενώ, όπως προαναφέραμε, η συνολική αγορά των 
wearables αυξήθηκε το 2Q16, οι δύο διακριτές της 
κατηγορίες, κινούνται με διαφορετική ταχύτητα, 

αλλά και κατεύθυνση. Οι βασικές wearable 
συσκευές, αυτές δηλαδή που δεν υποστηρίζουν 
τρίτες εφαρμογές, είδαν αύξηση της τάξης του 
48,8% σε σχέση με το 2Q15, ενώ οι έξυπνες 
wearables συσκευές, όσες υποστηρίζουν apps 
τρίτων κατασκευαστών, μειώθηκαν κατά 27,2%.

Για να κάνουμε πιο σαφή τον παραπάνω 
διαχωρισμό, να πούμε ότι ως βασικές wearables 
συσκευές είναι κυρίως τα fitness trackers. Η 
κατηγορία αυτή έχει πολλούς κατασκευαστές, 
ενώ είναι και πιο ξεκάθαρη η αγορά στην 
οποία απευθύνεται. Δεν είναι gadgets για 
περιστασιακούς καταναλωτές, αλλά συσκευές 
που αξιοποιούνται από συγκεκριμένους 
ανθρώπους που ασχολούνται με συγκεκριμένες 
δραστηριότητες. Επιπλέον, τα fitness trackers 
είναι και πιο φθηνά και πιο απλά στη χρήση, 
που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να τα 
χρησιμοποιήσει χωρίς να έχει γνώσεις για 
λειτουργικά συστήματα, app stores, pairing με 
smartphones κ.λπ. 
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι παραπάνω 
συσκευές αποτέλεσαν το 82,8% όλων των 
wearables που πουλήθηκαν την περίοδο που 
αναφέρουμε.
Από την άλλη, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε 
το γεγονός ότι οι περισσότερες συσκευές κάνουν 

ακριβώς το ίδιο πράγμα, που σημαίνει ότι η 
αγορά είναι ήδη συνωστισμένη και γίνεται όλο 
και πιο δύσκολο για κάποιον κατασκευαστή να 
διαφοροποιηθεί.

Τα smart wearables, από την άλλη, παλεύουν 
ακόμα να βρουν τη θέση τους στην αγορά. 
Πρόκειται κυρίως για τα έξυπνα ρολόγια (τα 
οποία ωστόσο διαθέτουν και λειτουργίες fitness 
tracker), τα οποία ακόμα δεν έχουν πείσει για 
την χρησιμότητά τους. Ωστόσο, το καλό με τη 
συγκεκριμένη κατηγορία είναι ότι εμπλέκονται 
πολλοί μεγάλοι κατασκευαστές και μάλιστα 
και κάποιες παραδοσιακές και καταξιωμένες 
εταιρείες ωρολογοποιίας.  

Οι 5 μεγάλοι κατασκευαστές
Fitbit
Η πιο γνωστή εταιρεία στο χώρο των fitness 
bands είναι η Fitbit. Οι τελευταίες προσθήκες 
στο πορτφόλιο της εταιρείας αποδεικνύει ότι 
αναπτύσσεται και ωριμάζει. Να σημειώσουμε ότι 
η Fitbit εξαγόρασε πρόσφατα την εταιρεία Coin 
που ειδικεύεται στο mobile payment, πράγμα 
που σημαίνει ότι σύντομα τα wearables της Fitbit 
θα αποκτήσουν και δυνατότητες ηλεκτρονικών 
συναλλαγών.
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Xiaomi
Τα Mi Bands της Xiaomi είναι ιδιαίτερα δημοφιλή 
στην αγορά της Κίνας. Το βασικό χαρακτηριστικό 
της συγκεκριμένης εταιρείας είναι τα ποιοτικά 
wearables, τα οποία διατίθενται σε πολύ χαμηλή 
τιμή (το Mi Band 2 περιλαμβάνει αισθητήρα 
καρδιακών παλμών κοστίζοντας κάτω από $20). 
Η πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η εταιρεία 

είναι η ανάπτυξή της πέρα από τα σύνορα της 
Κίνας. 
Η Xiaomi πάντως, επιθυμεί διακαώς να 
μετασχηματιστεί σε μια παγκόσμια εταιρεία 
υψηλής τεχνολογίας και για να το πετύχει αυτό 
επενδύει σε διαφορετικές τεχνολογίες, όπως 
smartphones, tablets, wearables, action cams και 
πρόσφατα σε laptops.

Apple
Η Apple αποτελεί τον μοναδικό κατασκευαστή 
ανάμεσα στους κορυφαίους της συγκεκριμένης 
βιομηχανίας, ο οποίος είδε μείωση στις 
πωλήσεις του. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι δεν 
κυκλοφόρησε τη νέα έκδοση του Apple Watch 
αρκετά γρήγορα. Το 2Q16 η Apple άλλαξε την 
τιμολογιακή της πολιτική για το μοντέλο Sport σε 

Top 5 κατασκευαστών wearables: Πωλήσεις σε εκ. τεμάχια
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μια προσπάθεια να ανακάμψει στον συγκεκριμένο 
τομέα. Το Apple Watch 2 ανακοινώθηκε μόλις στις 
7 Σεπτεμβρίου. Η νέα γενιά διαθέτει περισσότερες 
εκδόσεις και έχει ενσωματωμένο GPS 
απευθυνόμενο καθαρά στην κατηγορία του fitness.

Garmin
Η Garmin έχει πολύ μεγάλη γκάμα fitness και 
sport trackers και συνεχώς κυκλοφορεί νέα 
μοντέλα. Αν και στοχεύει περισσότερο σε όσους 
ασχολούνται πιο σοβαρά με τον αθλητισμό, η 
τελευταία συσκευή που παρουσίασε, το Fenix 
Chronos, μοιάζει περισσότερο με ένα smartwatch, 
σε μια προσπάθεια η εταιρεία να επεκταθεί ακόμα 
περισσότερο.

Lifesense
Την πεντάδα κλείνει η εταιρεία Lifesense κυρίως 
λόγω των χαμηλού κόστους Fitness trackers που 
κυκλοφόρησαν στην αγορά της Κίνας. 

Το μέλλον
Η IDC προβλέπει ότι το 2016 η συνολική αγορά 
των smart wearables συσκευών θα φτάσει 
τα 21,5 εκατομμύρια ταμάχια, ενώ ο αριθμός 
των βασικών wearables θα φτάσει τα 80,7 
εκατομμύρια.

Ειδικά για την κατηγορία της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης, η αγορά των wearables 
παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 78,7% το 
πρώτο τρίμηνο του 2016. Το ένα πέμπτο της 
αγοράς αφορούν σε smartwatches (21,4%) και το 
υπόλοιπο τα fitness bands, sports trackers κ.λπ. 
Μέχρι το 2020, η IDC εκτιμά ότι τα wearables στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη θα φτάσουν τα 2,5 
εκατομμύρια τεμάχια, δηλαδή θα παρουσιάσουν 
αύξηση 121,11% σε σχέση με το 2015.

Τα wearables αποτελούν ένα τμήμα της 
τεχνολογίας, το οποίο επηρεάζει ολόκληρη την 
παγκόσμια οικονομία. Η εκτιμώμενη ανάπτυξη 
της συγκεκριμένης αγοράς συνεπάγεται μια 

τεράστια ευκαιρία και για την βιομηχανία 
λογισμικού, καθώς προσελκύει developers από 
πολύ εξειδικευμένους κλάδους, όπως machine 
learning, οπτική αναγνώριση και τεχνητή 
νοημοσύνη.
Ο κλάδος των wearables απευθύνεται πια στην 
πλατιά μάζα των καταναλωτών κα όχι μόνο σε 
μια πολύ εξειδικευμένη κατηγορία. Η αγορά των 
φορετών συσκευών υπάρχει, είναι ζωντανή και 
συνεχώς αναπτυσσόμενη.

Νέες εντυπωσιακές συσκευές θα κατακλύσουν 
την αγορά, ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι 
στα wearables δεν συγκαταλέγονται μόνο τα 
έξυπνα ρολόγια και τα sports bands, αλλά και τα 
VR headsets τα οποία από μόνα τους αποτελούν 
μια ξεχωριστή κατηγορία με τεράστια ανάπτυξη 
που έχει συμπαρασύρει και όλον τον κλάδο της 
πληροφορικής. 

Νέες κάρτες γραφικών VR ready, νέα πανίσχυρα 
συστήματα ικανά να «σηκώσουν» το βάρος των 
απαιτητικών games θα σημάνουν μια μεγάλη 
κινητικότητα στην αγορά όσο πλησιάζουμε 
προς την περίοδο των εορτών. Το 2017 θα είναι 
σίγουρα η χρονιά του φορετού computing και της 
εικονικής πραγματικότητας. TCP

Top 5 κατασκευαστών wearables: Μερίδιο αγοράς
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HP Spectre x360

EDITOR’S CHOICE
Εντυπωσιακό, λεπτό, πανίσχυρο και γεμάτο «πινελιές» πολυτέλειας είναι το HP Spectre x360

Πανίσχυρη πολυτέλεια

Τ
ο πρώτο πράγμα που παρατηρεί 
κανείς ανοίγοντας το κουτί του 
Spectre x360 είναι το χρώμα του. 
Παντού κυριαρχεί το ανθρακί (η 
HP το ονομάζει σταχτί ασημί), με 
όμορφα τελειώματα στον τόνο του 

χαλκού στα πλαϊνά, στα στηρίγματα της οθόνης, α-
κόμα και στο περίγραμμα του τεραστίου touchpad.

Η σειρά Spectre διαθέτει πολύ όμορφα και ε-
ντυπωσιακά μοντέλα, με πρώτο και καλύτερο το 
«σκέτο» HP Spectre, το οποίο χαρακτηρίζεται ως 
το λεπτότερο laptop του κόσμου με πάχος μόλις 
10,4 χιλιοστά. Υπάρχει επίσης το Spectre x2, το 
οποίο διαθέτει αφαιρούμενο πληκτρολόγιο και το 
x360 που είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε.

Μινιμαλισμός και πολυτέλεια είναι τα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν την εμφάνιση του Spectre x360, 
λοιπόν. Η οθόνη, αλλά και το σώμα του laptop – 
εξολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο - έχουν ένα σφηνοειδές σχήμα, ενώ τα 
χάλκινου χρώματος πλαϊνά και ακμές, το κάνουν 
να φαίνεται πιο λεπτό από ό,τι είναι στην πραγμα-
τικότητα.
Στο εξωτερικό περίβλημα δεσπόζουν ανάγλυφα 
και με το ίδιο κυρίαρχο χάλκινο χρώμα τα γράμ-
ματα Hewlett-Packard, ενώ στο πληκτρολόγιο 
βλέπουμε το σήμα του δανέζικου οίκου Bang & 
Olufsen που υποδηλώνει ότι τον ήχο του laptop 
τον έχει επιμεληθεί η συγκεκριμένη εταιρεία, η 
οποία κατασκευάζει κορυφαίας ποιότητας και αι-
σθητικής οικιακά ηλεκτρονικά.

Από laptop σε tablet
Το Spectre x360 είναι ένα 2-σε-1 μηχάνημα, 
πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μετατραπεί 
σε tablet, γυρνώντας την οθόνη κατά 360 μοίρες. 
Μπορεί ακόμα να σταθεί όρθιο στο τραπέζι σε 
μορφή Λ, ή με την οθόνη ανάποδα. Τα modes 
αυτά προτείνονται σε παρουσιάσεις και προβολές 
βίντεο ή φωτογραφιών.
Η οθόνη είναι φυσικά πολλαπλής αφής και στο 
μοντέλο που είχαμε στα χέρια μας είχε ανάλυση 
Full HD 1920 x 1080 (κυκλοφορεί και σε έκδοση 
με ανάλυση QHD 2560 x 1440), ενώ η διαγώνιός 
της ανέρχεται σε 13,3 ίντσες. 
Μια που μιλάμε για την οθόνη, να πούμε ότι το 
laptop διαθέτει επιταχυνσόμετρο και γυροσκόπιο, 
που σημαίνει ότι όταν το στρέφουμε σε διάφορες 
θέσεις, η οθόνη προσανατολίζεται ανάλογα, όπως 
ακριβώς συμβαίνει και στα κανονικά tablets.

Επίσης, όταν γυρίσουμε την οθόνη πίσω από το 
πληκτρολόγιο, ενεργοποιείται αυτόματα η επιλογή 
Tablet Mode των Windows 10, κάτι ιδιαίτερα βο-
λικό. Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή μπορεί να απενερ-
γοποιηθεί, εάν θέλουμε να δουλεύουμε συνέχεια 
στο desktop mode. 

Το πληκτρολόγιο είναι πλήρους μεγέθους και 
φωτιζόμενο με πολύ καλή μαλακή αίσθηση στα 
δάχτυλα και αρκετά άνετο στην πληκτρολόγηση. 
Όπως προαναφέραμε στην αρχή, το touchpad εί-
ναι τεράστιο, πολύ βολικό και μάλιστα υποστηρίζει 
και multi-touch αναγνωρίζοντας τα gestures των 
Windows 10. 

Hardware
Εκτός από ομορφιά, το Spectre x360 είναι και ένα 
ισχυρό μηχάνημα. Ο επεξεργαστής, ο οποίος στο 
μοντέλο που είχαμε στη διαθέσή μας ήταν ο διπύ-
ρηνος Intel Core i5-6200U (2,3 – 2,8GHz), η RAM, 
8GB, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος ανέρχεται σε 
256GB με τη μορφή δίσκου SSD.
Σε ό,τι αφορά τις επικοινωνίες και τις συνδέσεις, 
το Spectre x360 διαθέτει τρεις USB 3.0, μία Mini 
DisplayPort, έναν card reader, καθώς και μία 

HDMI. Υποστηρίζει επίσης 802.11a/b/c/n/ac και 
Bluetooth 4.0. 
Τέλος, το κουμπί On/Off βρίσκεται περιέργως στο 
πλάι, ενώ στην δεξιά πλευρά υπάρχει άλλο ένα μι-
κρό κουμπάκι που ανοίγει το μενού έναρξης των 
Windows.

Συμπεράσματα
Το HP Spectre x360 13 (η έκδοση που δοκιμάσαμε 
είναι η 4104nv) είναι ένα premium 2-σε-1 laptop, 
το οποίο δεν διαθέτει μόνο όμορφη και εντυπωσι-
ακή σχεδίαση, αλλά και επιδόσεις. Με βάρος μόνο 
1,45 kg και με μπαταρία που διαρκεί 10 ώρες, το 
Spectre x360 αποτελεί τον απαραίτητο σύντροφο 
του επαγγελματία που θέλει ένα αξιόπιστο και ελα-
φρύ laptop για να κάνει τη δουλειά του παντού. 
Το μόνο σίγουρο είναι ότι ανοίγοντάς το στην αί-
θουσα αναμονής ενός αεροδρομίου, θα τραβήξει 
όλα τα βλέμματα. TCP

Κατασκευαστής: HP

Διάθεση: HP Hellas, www.hp.com/gr

Προτεινόμενη τιμή λιανικής: €1.700
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Epson WorkForce Pro WF-6590 dwf

Αν και inkjet, το WorkForce Pro WF-6590 έχει σχεδιαστεί για τις ανάγκες της σύγχρονης 
επιχείρησης που θέλει γρήγορες εκτυπώσεις, οικονομία αναλωσίμων και κυρίως ευχρηστία 
και ταχύτητα. Στο άκουσμα των προηγούμενων απαιτήσεων, ο νους μας πηγαίνει σε τεχνολογία 
laser. Παρόλα αυτά, ο συγκεκριμένος Epson, αλλά και όλη η σειρά της εταιρείας, ανταγωνίζεται 
με πολύ μεγάλη επιτυχία την τεχνολογία laser και από άποψη ταχύτητας, αλλά και οικονομίας.

Αξιόπιστη και οικονομική πρόταση 
για κάθε σύγχρονο γραφείο

Τ
ο συγκεκριμένο έγχρωμο πολυ-
μηχάνημα της Epson, διαθέτει 
λειτουργίες αντιγραφής, σάρωσης, 
φάξ και έγχρωμης εκτύπωσης 
διπλής όψης.

Τυπώνει από παντού
Πρόκειται φυσικά για ένα δικτυακό μηχάνημα με 
δυνατότητα δικτύωσης είτε μέσω Ethernet, είτε 
μέσω Wi-Fi 802.11 b/g/n. Επίσης, υποστηρίζεται 
και Wi-Fi direct για απευθείας ασύρματη εκτύπω-
ση μέσω smartphone και tablet, ενώ το σηματάκι 
NFC που παρατηρούμε στο μπροστινό panel του 
εκτυπωτή υποδηλώνει ότι μπορεί να εκτυπώσει 
και μέσω Near Field Communication από συμ-
βατό smartphone. Όλες αυτές οι ευκολίες παρέ-
χονται μέσω του ειδικού app για iOS και Android, 
Epson iPrint. Φυσικά, η συσκευή υποστηρίζει και 
Google Cloud Print, ενώ είναι σε θέση να εκτυπώ-
νει και μέσω Internet (Epson Remote Print), αλλά 
και μέσω e-mail (Epson Email Print). 
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η οποία να 
σημειώσουμε ολοκληρώνεται απρόσκοπτα σε 
λίγα λεπτά, μπορούμε να ρυθμίσουμε και την προ-
σωπική διεύθυνση e-mail του εκτυπωτή. Για να 
εκτυπώσουμε ένα έγγραφο από μακριά, δεν έχου-
με παρά να το επισυνάψουμε σε ένα e-mail που 
θα στείλουμε στον WorkForce Pro WF-6590.

Επιδόσεις/χαρακτηριστικά
Το WorkForce Pro WF-6590 διαθέτει μεγάλο τρο-
φοδότη 1.581 σελίδων και χάρη στην τεχνολογία 
PrecisionCore, η οποία είναι γνωστή από τα μεγά-
λα βιομηχανικά εκτυπωτικά συστήματα της Epson, 
εξασφαλίζει ταχύτητα, ποιότητα και αξιοπιστία.
Χρησιμοποιώντας, μάλιστα τις φύσιγγες μελανιών 
XXL της Epson, μπορούμε να εκτυπώνουμε έως 
10.000 ασπρόμαυρες σελίδες και 7.000 έγχρωμες, 
κάτι που ισοδυναμεί ή ξεπερνά κάποιες φορές, τις 
αντίστοιχες αποδόσεις των έγχρωμων εκτυπωτών 
laser.
Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις, αξίζει να σημειώσου-
με πως ο χρόνος εξόδου της πρώτης έγχρωμης 

σελίδας ανέρχεται σε μόλις 7 δευτερόλεπτα, η τα-
χύτητα εκτύπωσης μονόχρωμης σελίδας είναι 24 
σελ./λεπτό, της έγχρωμης, 16 σελ./λεπτό, η ανά-
λυση εκτύπωσης 4.800 x 1.200 DPI και η ανάλυση 
σάρωσης 1.200 DPI x 2.400 DPI. 

Σε ό,τι αφορά το τμήμα του scanner, το μηχάνημα 
υποστηρίζει σάρωση σε e-mail, σάρωση για α-
ποστολή σε FTP, στο δίκτυο, σε υπολογιστή ή στο 
Microsoft SharePoint μέσω του Epson Document 
Capture. Επίσης, μπορεί να αποθηκεύσει το σα-
ρωμένο έγγραφο σε μορφή JPG, TIFF ή PDF σε 
USB ή κάρτα μνήμης. 

Συμπεράσματα
Το κόστος ανά σελίδα του συγκεκριμένου εκτυ-
πωτή είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με έναν 

αντίστοιχο laser, ειδικά στο χρώμα. Από την άλλη, 
είναι ταχύτατος και προσφέρει μια σειρά από ευ-
κολίες που τον καθιστούν ιδανικό μηχάνημα για το 
γραφείο, ακόμα κι αν ο όγκος των εκτυπώσεων 
είναι πολύ μεγάλος. Μάλιστα, υποστηρίζει σύν-
δεση με τις περισσότερες λύσεις MPS (Managed 
Print Services) της αγοράς και μπορεί να προσαρ-
μοστεί εύκολα σε αυτόματα προφίλ και διαδικασί-
ες ροής εργασιών. TCP

EDITOR’S CHOICE

Κατασκευαστής: Epson

Διάθεση: Epson Hellas, www.epson.gr

Προτεινόμενη τιμή λιανικής: €779 + ΦΠΑ
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Περίγραψε εν συντομία την πραγματική φύση 
της δουλειάς σου. Κατά πόσο ανταποκρίνεται 
στον επίσημο τίτλο σου;
Λαμβάνω μέρος στην ανάπτυξη της εμπορικής 
πολιτικής της εταιρείας, ενώ παράλληλα είμαι 
υπεύθυνος για την ανάπτυξη του δικτύου 
συνεργατών για την περιοχή της Νοτίου Ελλάδος. 
Θεωρώ ότι ανταποκρίνεται απόλυτα στον επίσημο 
τίτλο. 

Αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Μου δίνει την ευκαιρία να επικοινωνώ με 
δυνητικούς πελάτες και συνεργάτες, καθώς 
επίσης και να αποκτώ συνεχώς νέες εμπειρίες. 
Ο τρόπος προσέγγισης νέων πελατών και 
συνεργατών είναι για μένα «μαγικός», μία 
πραγματική πρόκληση κάθε φορά. 

Δεν αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Τη δουλειά μου την αγαπάω. Τελεία. Αυτό που με 
στενοχωρεί όμως, είναι η διαφθορά, η διαπλοκή 
και η έλλειψη ηθικής που μπορεί να συναντήσει 
κανείς, ακόμη και σε τόσο κρίσιμες περιόδους 
όπως αυτή που διανύουμε. 

Ποια ήταν η πρώτη σου επαγγελματική εμπειρία; 
Πώς αισθανόσουν για τα χρήματα που έπαιρνες;
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ξεκίνησα 
τη σταδιοδρομία μου στο τμήμα Customer 
Support της Singular A.E. Μαγικές εποχές, με τη 
μηχανογράφηση να κάνει τα πρώτα της βήματα 
τότε στην Ελλάδα. Έπαιρνα λίγα χρήματα ως 
πρώτο μισθό, αλλά ήμουν ιδιαίτερα περήφανος 
και οραματιστής. 

Πώς μπήκες στην αγορά του IT; Θα επέλεγες 
κάποια άλλη και αν ναι ποια; 
Σπούδασα Πληροφορική, σε μια εποχή που ο 
κλάδος ήταν ακόμη στο ξεκίνημα. Λάτρευα τα 
ηλεκτρονικά κυκλώματα και τις κατασκευές. 
Δεν μετάνιωσα ποτέ για την επιλογή μου γιατί 
συνδυάζω τις γνώσεις μου στην Πληροφορική, με 
το πάθος μου για επικοινωνία.

Για ποιες εταιρείες δεν θα δούλευες ποτέ;
Δεν θα δούλευα ποτέ για ένα εταιρικό σχήμα που 
δεν θα μου έδινε προοπτικές εξέλιξης η/και τη 
δυνατότητα επικοινωνίας με πελάτες. Είμαι ένας 
άνθρωπος που εμπνέομαι από το εταιρικό όραμα 
και που βάζω αυστηρούς στόχους.  

Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Αν 
μπορούσες να είσαι κάποιος από αυτούς, ποιον 
θα επέλεγες και γιατί;

Η «μαγεία» της προσέγγισης νέων πελατών

Όλοι έχουν αφήσει το στίγμα τους. Θα επέλεγα τον 
Bill Gates. Κυνήγησε το όνειρό του σε δύσκολους 
καιρούς, σε αχαρτογράφητα νερά και κατάφερε 
να φέρει τον υπολογιστή μέσα σε κάθε σπίτι. Και, 
βέβαια, για το ιδιαίτερο φιλανθρωπικό του έργο. 

Τι πιστεύεις ότι νιώθουν πιο έντονα οι 
συνεργάτες σου για σένα; Τι θα ήθελες να 
νιώθουν; 
Πιστεύω πως εμπνέω στους συνεργάτες μου 
εμπιστοσύνη και σιγουριά. Προσπαθώ συνέχεια 
να τους μεταφέρω όλη μου τη θετική ενέργεια, 
ώστε να πετυχαίνουμε όλοι μαζί τους στόχους 
μας. Θέλω να πιστεύω ότι πραγματικά νιώθουν 
εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. 

Έχεις χτυπήσει ποτέ κάποιον και, αν ναι, γιατί;
Είμαι κατά της βίας και πιστεύω ότι υπάρχουν κι 
άλλοι τρόποι να βάλεις κάποιον στη θέση του.

Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά χόμπι σου;
Η οδήγηση και τα ταξίδια, καθώς και οι ξύλινες 
κατασκευές. 

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και ποιο το 
αγαπημένο σου εστιατόριο;
Μου αρέσει πολύ η κρητική κουζίνα, με 
καλή παρέα. Αγαπημένο μέρος, οποιοδήποτε 
παραδοσιακό ρακάδικο.

Μπίρα, ούζο, κρασί, σαμπάνια ή κάτι άλλο; 
Δεν είμαι… ρατσιστής. Πίνω τα πάντα, με μέτρο, 
ανάλογα τη διάθεση, την ώρα, την παρέα. Έχω μια 
μικρή προτίμηση στη ρακή.

Ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Βόλεϊ ή κάτι άλλο; 
Επίσης, στο γήπεδο ή από τον καναπέ με φίλους;
Formula 1 στον καναπέ, φορώντας την αγαπημένη 
μου μπλούζα τής Ferrari.

Ποια εταιρεία (εκτός αυτής που δουλεύεις) 
θεωρείς ότι έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην 
ελληνική αγορά του software και ποια σε αυτή 
του hardware
H Microsoft και η Intel.

Ανάφερε τρία πρόσωπα από την ελληνική αγορά 
τεχνολογίας τα οποία θαυμάζεις, καθώς και το 
λόγο.
O κος Κυριαζής, ο κος Αρενίκης, ο κος Βαλαχής 
και ο κος Καρατζίκος, είναι για μένα τα ιερά τέρατα 
του ελληνικού Software. Δημιούργησαν και 
ανέπτυξαν την πληροφορική στην Ελλάδα.

Ανάφερε μία προσωπική επιτυχία, για την οποία 
είσαι πραγματικά πολύ υπερήφανος.
Είμαι υπερήφανος για την οικογένειά μου, τα 
παιδιά μου και τη Ρέα, την πανέμορφη σκυλίτσα 
μου. 

Ποια ήταν η φράση ή η πράξη για την οποία 
έχεις μετανιώσει πραγματικά;
Δεν μπορώ να πω ότι έχω πραγματικά μετανιώσει 
για κάτι. Μέσα από τα λάθη μου μαθαίνω και 
εξελίσσομαι. Γίνομαι καλύτερος άνθρωπος.

Πες μας κάτι που σου είπε ο πατέρας σου ή 
η μητέρα σου και σε έχει βοηθήσει είτε στην 
επαγγελματική είτε στην προσωπική σου ζωή.
Ο πατέρας μου με έμαθε να είμαι εργατικός, τίμιος 
και να σέβομαι τους ανθρώπους. Η μητέρα μου με 
έμαθε να είμαι ειλικρινής και φιλεύσπλαχνος. Με 
έμαθαν να έχω το κεφάλι μου ψηλά και να κοιτώ 
τους ανθρώπους στα μάτια.

Κατά πόσο θυσιάζεις τον προσωπικό σου χρόνο 
και αυτόν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα; 
Είσαι ικανοποιημένος;
Κρατάω ισορροπίες. Όσο μπορώ βέβαια. Η 
δουλειά μου είναι γεμάτη προκλήσεις και 
απαιτήσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν 
προϋποθέτει θυσίες στην προσωπική μου ζωή.

Ποιο ήταν (μέχρι στιγμής) το όνειρο ή η επιθυμία 
που πραγματοποιήθηκε και που ποτέ δεν 
πίστευες ότι θα μπορούσε να συμβεί;
Ζω για να πραγματοποιώ τα όνειρά μου, 
παλεύω για αυτά. Άλλωστε, σημασία δεν έχει ο 
προορισμός, αλλά το ταξίδι…

Γιάννης Κιτιριόγλου, διευθυντής πωλήσεων Νοτίου 
Ελλάδος της SoftOne

Ο Γιάννης Κιτιριόγλου αναπολεί τα χρόνια που ξεκινούσε η μηχανογράφηση στην Ελλάδα και μοιράζεται μαζί μας 
το πάθος του για επικοινωνία.
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