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Τα συστήµατα 2-σε-1 συνδυάζουν τα καλύτερα στοιχεία δύο 
κατηγοριών, laptops και tablets, προσφέροντας έναν υπολογιστή 
που µπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη και χρήση. Προς 
αυτό το χώρο στρέφονται έντονα οι εταιρείες, πράγµα που 
σηµαίνει ότι το κανάλι των συνεργατών θα πρέπει να είναι έτοιµο 
να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις που έρχονται. Σελ. 16

Lenovo Partner 
Conference
Το ετήσιο συνέδριο συνεργατών για 
την αγορά των επιχειρήσεων Lenovo 
Partner Conference, πραγµατοποίησε 
η Lenovo Greece. Φυσικά, το Tech 
Channel Partner δεν θα µπορούσε να 
απουσιάζει. Σελ. 14
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Convertibles  «2-σε-1»: 
Η νέα τάση στο χώρο του computing

Epson L1455 & 
HP Officejet Pro 
8720
Σελ. 28

FOCUS ON

PARTNERS FORUM

Smart Home: Η αγορά του µέλλοντος, 
“χτίζεται” στο παρόν!

Το «έξυπνο σπίτι» είναι ένα trend που 
διαθέτει µεγάλη δυναµική. Πρόκειται 
για µια πολύ υποσχόµενη αγορά που θα 
προσφέρει στο δίκτυο των συνεργατών 
ένα πεδίο δράσης µε πολλές προοπτικές, 
σηµαντικές δυνατότητες after sales, 
αλλά και υποστήριξης των αναγκών των 
πελατών µε υπηρεσίες και προϊόντα. 
Σελ. 22

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

REVIEWS

Με τη CPI στο Μιλάνο
Καλεσµένοι της CPI, επίσηµης 
αντιπροσώπου της OKI στην Ελλάδα, 
ταξιδέψαµε στο Μιλάνο, για να 
παρευρεθούµε στην πανευρωπαϊκή 
παρουσίαση της εταιρείας, µε θέµα 
Smart Colour Solutions. Σελ. 12

Συνέντευξη µε τον Σταµάτη Καραγκούνη managing 
director της Fairworks
H Fairworks είναι µια εταιρεία που προσφέρει πολύ «έξυπνες» υπηρεσίες 
χρηµατοοικονοµικής φύσης, δίνοντας έµφαση στις µικροµεσαίες εταιρείες. 
Η χρήση των υπηρεσιών της πληρώνεται από το ίδιο το αποτέλεσµα 
αυτών, κάτι που πολλοί λίγοι είναι σε θέση να ισχυριστούν, και ακόµη 
λιγότεροι να προσφέρουν. Σελ. 13

Δ. Πλακεντίας 25, 15127 Μελίσσια
Τηλ: 2108012207 / 2152157658
Fax: 2152151806
Email: info@profser.gr
Website: www.profser.gr
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ΘΡΥΛΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ. ΑΚΡΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ.

Αυτονομία πολύ παραπάνω από 1 ημέρα εργασίας
Απελευθερώστε την παραγωγικότητα εν κινήσει 
χάρη στις διπλές μπαταρίες των T460 και Χ260 
που προσφέρουν αυτονομία έως 20.2* και 25* ώρες 
αντίστοιχα.
 
Και για ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία, η 
τεχνολογία Power Bridge επιτρέπει την 
αντικατάσταση της εξωτερικής μπαταρίας χωρίς 
απενεργοποίηση του μηχανήματος (hot swap)

Διπλές μπαταρίες για μεγαλύτερη αυτονομία!

έως 25 ώρες 
αυτονομία*

Intel® Core™ i7 vPro™ processor.
Intel Inside®. Strong Performance Outside.

Μάθετε περισσότερα για τα ThinkPad 
στο www.thisisthinkpad.com

*Μέτρηση MobileMark 2014, ανάλογα με το configuration. Αναλυτικά στοιχεία για την αυτονομία στο http://psref.lenovo.com/Product/ThinkPad_X260 & http://psref.lenovo.com/Product/
ThinkPad_T460
Η Lenovo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή, δίχως προειδοποίηση, προσφορές προϊόντων και τεχνικά χαρακτηριστικά. Η Lenovo δεν ευθύνεται για φωτογραφικά ή 
τυπογραφικά σφάλματα. Οι διαφημιζόμενες πληροφορίες δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα
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.

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 

Αντοχή στρατιωτικών προδιαγραφών MIL 810-G

 

 
 Τεχνολογία ThinkEngine για μεγιστοποίηση 
παραγωγικότητας

Επιτρέπει στο ThinkPad να καταναλώνει 50% λιγότερη 
ενέργεια όταν λειτουργεί σε αυτονομία 
και έως 70% όταν είναι συνδεδεμένο σε παροχή 
ρεύματος.

 
 3ετής Διεθνής Εγγύηση Οn Site

& επιπλέον διαθέσιμες επεκτάσεις εγγύησης
Διαθέσιμες έξτρα εγγυήσεις: Accidental Damage  
Protection & Keep your Drive

Tα ThinkPad Χ260 και Τ460, με βάρος και πάχος που τα καθιστούν ιδαίτερα φορητά, προσφέρουν 
αυτονομία που φτάνει τις 25 και τις 20.2 ώρες αντίστοιχα*.

Ιδανικά για επαγγελματίες που ταξιδεύουν συχνά ή δουλεύουν εκτός γραφείου για πολλές ώρες.

έως 20.2 ώρες 
αυτονομία*
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Uncloud: Το είδαμε κι αυτό!
Αντώνης ΡουςελιώτΑκης
antony@socialhandlers.com

Έχω μία εξομολόγηση να κάνω. Μου αρέσουν τα 
buzzwords! Πραγματικά όμως. Εντάξει, όχι όλα – σαφώς 
και τρελαίνομαι να κοροϊδεύω διάφορα ευφάνταστα που 
προκύπτουν κατά καιρούς, αλλά σε γενικές γραμμές, 
λατρεύω τα buzzwords.

Τα μελετώ, τα παρακολουθώ, και πάντοτε τα αξιολογώ εκ 
των υστέρων, ώστε να δω τι αντίκτυπο είχαν τελικά.
Για παράδειγμα, ποιος θυμάται το paperless office; Άπατο το 
buzzword…

Από την άλλη, έχουμε το cloud. Καθόλου άπατο… Θα 
έλεγα ότι το cloud είναι ένα από τα (πολύ) λίγα buzzwords 
που παρέμεινε buzzword για ελάχιστο χρονικό διάστημα, 
περνώντας σε «φυσική» υπόσταση άμεσα.

Παρ’ όλα αυτά, το cloud έχει μετασχηματιστεί, έχει εξελιχθεί, 
και σίγουρα έχει αξιολογηθεί πολύ περισσότερο απ’ ότι στο 
παρελθόν, με αποτέλεσμα ναι μεν να παραμένει κορυφαία 
τάση, αλλά ταυτόχρονα να έχει και λίγο απομυθοποιηθεί (οι 
αρχικές υποσχέσεις ήταν κάπως… τραβηγμένες).

Η θεωρία λοιπόν, έλεγε εξαρχής ότι υπάρχουν τρία είδη 
cloud, τα εξής δύο: To private και το public. Ο τρίτος της 
παρέας ήταν ένα υβρίδιο αυτών των δύο με την πολύ 
εύστοχη ονομασία, hybrid could. Ως εδώ, όλα καλά. Το 
ερώτημα ήταν (γιατί άραγε), ποιο cloud θα νικήσει. Που θα 
πάει η αγορά; Στο public ή στο private;

Μετά από μία μικρή διαμάχη, η απάντηση που δόθηκε, ήταν: 
«Σε κανένα από τα δύο. Αργά ή γρήγορα, όλοι (ή σχεδόν 
όλοι) θα πάνε σε hybrid προσέγγιση.»
Μάλιστα…

Για εμένα προσωπικά, η διαφορά ανάμεσα σε private 
και public δεν ήταν ποτέ πειστική. Τι πάει να πει, το ένα 
βρίσκεται «εκεί έξω» και το αγοράζω μπαμ-μπαμ, ενώ το 
άλλο το έχω στο σπίτι μου (λέγε με datacenter) ή το κάνω 
co-host; Δεν νομίζω πως υπάρχει ουσιαστική διαφορά 
στο τεχνικό κομμάτι (και ναι, γνωρίζω τις διαφορές περί 
ασφάλειας κ.λπ. κ.λπ.). Η διαφορά έγκειται στη χρήση 
περισσότερο, παρά σε κάτι άλλο.

Με αυτήν τη λογική μάλιστα, το cloud δεν είναι τίποτε άλλο, 
από ένα νέο μοντέλο διανομής (software/υπηρεσιών και 
πόρων κατά βάση), και όχι ένα «δυνατό Internet» ή μία 
«online υπηρεσία».

Σε κάθε περίπτωση πάντως, καταλαβαίνουμε όλοι πως είναι 
πολύ διαφορετικό το να έχεις 100 υπαλλήλους στο OneDrive, 
εντελώς διαφορετικό να κρατάς backup της επιχείρησης στο 
Azure, και πολύ διαφορετικό να το κάνεις σε ένα εσωτερικό 
datacenter με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης.

Όπως θα περίμενε κανείς, το κόστος του public cloud, δεν 
ήταν στην πραγματικότητα σαφές, και ο λόγος ήταν ότι 
όλοι μας βιαζόμασταν να υπολογίσουμε GB/user/month 
για παράδειγμα, με βάση έναν τιμοκατάλογο. Κανείς δεν 
σκέφτηκε να δει το πραγματικό κόστος, τους κινδύνους, 
αλλά και τις διάφορες μετατροπές στην υποδομή ώστε να 
υποστηρίζεται μία enterprise-grade λύση σε public cloud. 
Όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων, το εν λόγω σπορ είναι 
πολύ πιο ακριβό απ’ ότι πιστεύαμε.

Είναι, δε, τόσο ακριβό, που πολλοί μιλάνε πλέον για πλήρη 
επικράτηση του private cloud και μόνο σε επαγγελματικό 
επίπεδο, με το public να παραμένει εκεί έξω για όλους τους 
καταναλωτές.

Αυτή η θεώρηση φέρνει, τον εξόχως misleading, τίτλο, 
uncloud! Ναι, όπως το ακούσατε. Uncloud. Εάν ο όρος σας 
παραπέμπει σε κατάργηση του cloud, σίγουρα δεν είναι 
τυχαίο, και θα στοιχημάτιζα ότι η θρυαλλίδα πρέπει να μπήκε 
από τους κατασκευαστές των private λύσεων.

Είναι το uncloud ένα νέο buzzword; Όχι. Θα γίνει σύντομα; 
Πολλοί θα ήθελαν, αλλά δεν το βλέπω. Κρύβει κάποια 
σημαντική πληροφορία ώστε να αξίζει να το μελετήσω; Ναι, 
αλλά δεν είναι κάτι που δεν έχετε σκεφτεί.

Σε κάθε περίπτωση, το uncloud είναι μία αφορμή (και τίποτα 
περισσότερο) για να ξανασκεφτούμε το cloud και το πως 
λειτουργεί ή το πως το αξιοποιούμε. Σε τελική ανάλυση, η 
ορολογία δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει το benefit 
που φέρνει στην επιχείρηση. Έτσι δεν είναι;
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IoT: Ένα νέο πεδίο για την 
ασφάλεια νικοσ τηλιακοσ

nick@socialhandlers.com

Το ζήτημα της ασφάλειας του IoT έστεκε σαν «σκιά» πάνω από την αγορά και 
ειδικότερα στο κομμάτι των καταναλωτών, όπου η κατανόηση των κινδύνων 
και των απαιτήσεων ασφαλείας είναι σαφώς μικρότερη από ό,τι στο χώρο 
των επιχειρήσεων. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου συσκευές που 
αφορούν στο «ψηφιακό» σπίτι δεν επιτρέπουν στους χρήστες να αλλάξουν ή 
να ορίσουν καν passwords για την πρόσβαση σε αυτές.

Η επίθεση που αναφέρομαι πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός μεγάλου 
αριθμού καταναλωτικών συσκευών Internet of Things, όπως webcams, 
routers αλλά και, άκουσον-άκουσον, video recorders με στόχο τούς 
servers που παρέχουν Dynamic Network services (Dyn), οδηγώντας στο 
μπλοκάρισμα πάνω από 1200 σελίδων. 

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από δεκάδες εκατομμύρια διευθύνσεις 
συσκευών που είχαν μολυνθεί με κακόβουλο κώδικα και δημιούργησαν 
πρόβλημα πρόσβασης σε ιστοσελίδες, γεμίζοντές τις με δεδομένα χωρίς 
νόημα.

Μέσα στην ίδια μέρα οι servers δέχτηκαν τρία κύματα επιθέσεων, εκ των 
οποίων αντιμετωπίστηκε επιτυχημένα μόνο το ένα. Πίσω από τις επιθέσεις 
αναγνωρίστηκε το Mirai botnet, ένα malware που είχε ανακαλυφθεί στις 
αρχές του Οκτωβρίου και μεταδιδόταν σε συσκευές IoT, στις οποίες δεν 
είχε αλλαχθεί το αρχικό password ή διέθεταν hard-coded username και 
password. 

Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι κάποιοι κατασκευαστές συσκευών IoT δεν 
αντιμετωπίζουν την ασφάλεια –ειδικά στο consumer κομμάτι τις αγοράς- με 
τον τρόπο που πρέπει, με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά απλό για τους 
hackers να εκμεταλλευτούν μια πληθώρα από συσκευές. 

Τηλεοράσεις, DVRs, συστήματα ασφαλείας στο σπίτι, κάμερες, έξυπνοι 
θερμοστάτες, συστήματα φωτισμού και οτιδήποτε άλλο μπορεί σκεφτεί 

κανένας, όλες αυτές οι συσκευές είναι συνδεδεμένες στο Internet μέσα 
από ένα απλό router, αποτελώντας έναν εύκολο στόχο για hackers που θα 
χρησιμοποιήσουν αυτές τις συσκευές ως βάση της επίθεσής τους.

Το δεδομένο είναι ότι βρισκόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα, η οποία 
θέτει νέες απαιτήσεις ασφάλειας. Το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες 
συσκευές συνδέονται στο διαδίκτυο, φέρνει μια σειρά από νέες δυνατότητες 
στους καταναλωτές και νέες όμως προκλήσεις για το κανάλι και τους 
κατασκευαστές. Οι τελευταίοι καλούνται να «οχυρώσουν» τις συσκευές 
τους, ώστε να μην αποτελούν εύκολο στόχο. Το κανάλι από την άλλη όμως, 
μπορεί να βοηθήσει στη διασφάλιση της ακεραιότητας της λύσης που θα 
μεταπωλήσει. Και αυτό αποτελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία για upselling, με 
επιπλέον προϊόντα και υπηρεσίες.

Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες που γίναμε μάρτυρες μιας γιγαντιαίας επίθεσης DDoS 
(Distributed Denial of Service), η οποία ξεκίνησε μέσα από συσκευές IoT και είχε ως αποτέλεσμα 
την αδυναμία πρόσβασης σε μια σειρά από υπηρεσίες όπως είναι το Spotify, το PayPal, υπηρεσίες 
υποστήριξης και άλλες. Η συγκεκριμένη κίνηση βαθαίνει ακόμη περισσότερο τις ανησυχίες 
που έχουν εκφραστεί από κομμάτι της βιομηχανίας και από πολλούς συνεργάτες που βλέπουν 
την ευκαιρία αλλά και τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν (και που -κακά τα ψέματα– 
αποτελούν επίσης ευκαιρία).

Το ζήτημα της ασφάλειας 
του IoT έστεκε σαν «σκιά» 
πάνω από την αγορά και 
ειδικότερα στο κομμάτι των 

καταναλωτών, όπου η κατανόηση των 
κινδύνων και των απαιτήσεων ασφαλείας 
είναι σαφώς μικρότερη από ό,τι στο χώρο 
των επιχειρήσεων.
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Γνωρίστε το οικοσύστημα  
των εκτυπωτών PageWide
Τι ακριβώς είναι η τεχνολογία PageWide; Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόοδο 
στον τομέα του inkjet printing εδώ και μια δεκαετία. Εντυπωσιακή ακρίβεια, 
υψηλές ταχύτητες, χαμηλό κόστος εκτύπωσης και αξιοπιστία: Αυτά είναι τα 
βασικά χαρακτηριστικά μιας τεχνολογίας που έχει θέσει νέα στάνταρντ τόσο 
στους office inkjets όσο και στην αγορά των laser εκτυπωτών.

Το PageWide κάνει τη διαφορά
Ένας εκτυπωτής PageWide διαφοροποιείται από τους παραδοσιακούς ως 
προς τα εξής: Χρησιμοποιεί μια συστοιχία από εκτυπωτικές κεφαλές που 
καλύπτουν όλο το εύρος της σελίδας. Η κάθε κεφαλή στη συστοιχία περιέχει 
χιλιάδες ακροφύσια για καθένα από τα τέσσερα χρώματα μελάνης. Έτσι, πάνω 
από 40.000 ακροφύσια εναποθέτουν με ακρίβεια το μελάνι, ενώ το χαρτί 
κινείται σε πολύ υψηλή ταχύτητα. Σε συνδυασμό με έναν αντίστοιχα αξιόπιστο 
μηχανισμό μεταφοράς, οι εκτυπωτικές κεφαλές του συστήματος PageWide 
έχουν ως αποτέλεσμα έναν επαναστατικό συνδυασμό ακρίβειας, ποιότητας και 
ταχύτητας. 
Επιπροσθέτως, οι κεφαλές εκτύπωσης έχουν σχεδιαστεί για τη διαχείριση 
δυνητικών προβλημάτων όπως τα φραγμένα ακροφύσια, με συνέπεια να 
αποτρέπεται η όποια διαταραχή στη ροή εργασιών της επιχείρησής σας και 
στην παραγωγικότητα των εργαζομένων. 

Ποιος είναι όμως ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις; Η μετάβαση από τις κινούμενες 
στις στατικές εκτυπωτικές κεφαλές έχει ως αποτέλεσμα ταχύτητες μέχρι και 
75 σελίδες το λεπτό, ενώ ταυτόχρονα η ποιότητα εκτύπωσης αγγίζει την 
επαγγελματική ανάλυση 2400 x 1200dpi. Επίσης, το PageWide βασίζεται σε 
τεχνολογία pigment ink που έχει ως αποτέλεσμα 50% χαμηλότερο κόστος από 
τους laser εκτυπωτές.
Η κεφαλή εκτύπωσης PageWide στον OfficeJet Pro X είναι 8,57 ίντσες. Ωστόσο, 
η HP ανέπτυξε μια κεφαλή 5,08 ιντσών σε σχήμα S, κάνοντας απλούστερη την 
οριζόντια συγκέντρωσή τους. Με τον τρόπο αυτόν, η HP θα είναι σε θέση να 
κατασκευάσει συστοιχίες που θα φτάνουν τις 20, 40, ή ακόμα και τις 60 ίντσες! 
Οι νέοι PageWide XL εκτυπωτές της HP είναι οι ταχύτεροι στην κατηγορία των 
μεγάλων format, αγγίζοντας ταχύτητες ως και 30 D/A1 εκτυπώσεων και posters 
ανά λεπτό. 
Το PageWide όμως δεν σταματάει εκεί: Η νέα αρχιτεκτονική High Definition 
Nozzle επιτρέπει την εκτύπωση υψηλής ταχύτητας έγχρωμων εκτυπώσεων 
1200dpi, από κεφαλές εκτύπωσης 2.400 ακροφυσίων ανά ίντσα. Το αποτέλεσμα 
είναι ταχύτητες που αγγίζουν τα 244 μέτρα/ ανά λεπτό για έγχρωμες 
εκτυπώσεις. 

Συμπερασματικά, η ταχύτητα και η αξιοπιστία της τεχνολογίας PageWide 
βοηθάει τις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη του business τους, 
μιας και ενσωματώνουν καινοτομίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.P
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HP Z DNA: H κινητήρια δύναμη 
των HP Z Workstations

Η σειρά των HP Z Workstations κυκλοφορεί στην αγορά εδώ και 30 χρόνια, 
και είναι σχεδιασμένη για να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σας. Τα HP Z 
Workstations προσφέρουν υψηλές επιδόσεις και αξιοπιστία, ενσωματώνοντας 
τις νεότερες καινοτομίες και τις κορυφαίες τεχνολογίες του χώρου. Χάρη 
στο HP Z DNA που βρίσκεται σε όλα τα HP Z Workstations θα αυξήσετε την 
παραγωγικότητά της επιχείρησής σας, συνεχίζοντας την επέκτασή σας, καθώς 
αυξάνεται το workflow σας. 

Τα πλεονεκτήματά τους
Τα HP Z Workstations προσφέρουν βέλτιστες επιδόσεις, χάρη στις καινοτόμες 
τεχνολογίες της HP. Το αποτέλεσμα; Μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας, 
ευκολία διαχείρισης του ΙΤ και μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης. 
Τόσο στα desktop όσο και στα mobile συστήματα, ο χρήστης τους θα έχει 
στη διάθεσή του πολυπύρηνους επεξεργαστές, επαρκείς ποσότητες μνήμης 
και γραφικά αιχμής. Επιπλέον, τα workstations ενσωματώνουν καινοτόμες 
τεχνολογίες όπως είναι το ThunderBolt 2.0 για κορυφαία συνδεσιμότητα και την 
τεχνολογία HP DreamColor, η οποία εγγυάται αδιάλειπτο χρώμα και σε όλα τα 
ψηφιακά workflows.

Χάρη στο HP Z Turbo Drive, θα βιώσετε την εμπειρία εξαιρετικά γρήγορων 
αποθηκευτικών χρόνων. Πρόκειται για μια καινοτομική PCIe-based SSD 
λύση αποθήκευσης, η οποία μειώνει τα bottlenecks του συστήματος, τους 
υπολογισμούς και τους χρόνος απόκρισης γραφικών, ακόμα και κατά την 
αναπαραγωγή βίντεο ανάλυσης 4Κ. Επιπλέον, το Performance Advisor της HP θα 
προσφέρει εύκολη διαχείριση των ρυθμίσεων και των drivers του workstation 
σας, ώστε να διασφαλίσει τις κορυφαίες επιδόσεις και τη σταθερότητα του 
συστήματος. Το “tool-less” σασί τους κάνει εύκολο το service και άνετη την 
πρόσβαση στο εσωτερικό τους, για αλλαγή και προσθήκη υποσυστημάτων. 
Επιπλέον, όλα τα workstations συνοδεύονται από τριετή εγγύηση, επεκτάσιμη 
στα 5 χρόνια. 

Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα για τους χρήστες που χρησιμοποιούν 
επαγγελματικές εφαρμογές από τους κορυφαίους κατασκευαστές software στον 
κόσμο είναι η πιστοποίηση δοκιμών του ISV (Independent Software Vendor). 
Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, αποτελεί το γεγονός ότι η HP έχει δεσμευτεί 
στο να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που μειώνουν το αποτύπωμα 
άνθρακα στο ΙΤ περιβάλλον. Σε αυτό συντελούν καινοτομίες όπως το BIOS που 
μειώνει την κατανάλωση ρεύματος, οι προκαθορισμένοι χρόνοι κατάστασης 
αδράνειας (sleep) του συστήματος, οι προσαρμοζόμενες ταχύτητες ανεμιστήρων 
που μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά 
διαχείρισης ισχύος, με ορατά αποτελέσματα στις δαπάνες σας.



Τα mega trends που αλλάζουν 
τον κόσμο μας. Γνωρίστε τα.
Ο κόσμος αλλάζει, η τεχνολογία αλλάζει και… αλλάζει και τον κόσμο μαζί 
της. Μπορεί να μη γνωρίζουμε τι ακριβώς θα φέρει το μέλλον, αλλά ήδη 
διακρίνονται νέες τάσεις σε κοινωνικο-οικονομικό, δημογραφικό και 
τεχνολογικό επίπεδο, τα λεγόμενα mega-trends, που αναμένεται να έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή μας. 

Ταχεία αστικοποίηση
Ως το 2030, ο πλανήτης θα «φιλοξενεί» 8,5 δις ανθρώπους. Το 4,97% του 
πληθυσμού θα ζει σε αναπτυσσόμενες οικονομίες και οι περισσότεροι από 
αυτούς θα επιλέξουν να μένουν σε κάποια πόλη. Ως το 2025, 5 δις άτομα θα 
επιλέξουν να ζουν σε πόλεις και τα 2,5 δις θα ζουν στην Ασία. 
Πώς θα μπορέσει η HP να ανταποκριθεί στις ευκαιρίες και στις προκλήσεις της 
ταχείας αστικοποίησης; Πώς θα κατορθώσει να μειώσει τις ποσότητες ενέργειας 
που απαιτούνται κατά τη διάρκεια ζωής των προϊόντων της; Πώς θα μπορέσει 
να προσφέρει στους κατοίκους των πόλεων τις καλύτερες υπηρεσίες; 

Δημογραφικές αλλαγές
Οι δημογραφικές αλλαγές θα αλλάξουν δραματικά τις κοινωνίες μας. Καθώς 
τα ποσοστά γονιμότητας μειώνονται και το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, η 
σύνθεση του πληθυσμού και του εργατικού δυναμικού θα αλλάξει. 
Από την άλλη, τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα έχουν αντίστοιχα μεγαλύτερη 
καταναλωτική δύναμη και αυτό συνεπάγεται πως οι επιχειρήσεις θα αλλάξουν 
στόχευση προς αυτή την ομάδα. Πώς θα ανταποκριθεί η HP σε αυτές τις 
νέες συνθήκες; Με απλό, ασφαλές και απρόσκοπτο printing και computing 
για τη “silver generation”; Με commercial wearables που θα μας κάνουν 
παραγωγικότερους στην εργασία; Με ρομποτικές λύσεις;

Υπερ-παγκοσμιοποίηση
Η έλευση του Internet άνοιξε τους δρόμους μιας τεράστιας ψηφιακής αγοράς για 
επιχειρήσεις που, μέσα σε μια νύχτα, μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. Αυτό σημαίνει πως το λεγόμενο market disruption θα γίνει ο 
κανόνας και όχι η εξαίρεση. Πώς θα μπορέσει η HP να καθοδηγήσει τους 
πελάτες της σε αυτή την πραγματικότητα; Με εκτυπωτές που θα προσφέρουν 
αυτόματη μετάφραση; Με καινοτόμες λύσεις computing που θα ξεπερνούν τα 
πολιτισμικά και γεωγραφικά όρια; 

Ταχεία καινοτομία
Καθώς η τεχνολογία ωριμάζει και γίνεται εμπορεύσιμο προϊόν, τα συστατικά 
της γίνονται οι δομικές μονάδες για την ανάδυση νέων ανακαλύψεων. Η HP 
έχει στόχο να ανακαλύψει τις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες του μέλλοντος που 
με τη σειρά τους θα γίνουν οι νέες δομικές μονάδες για τεράστιες νέες αγορές. 
Σύμφωνα με την HP, οι τομείς που θα αποτελέσουν τις δομικές μονάδες του 
μέλλοντος είναι οι HyperMobility, Immersive Experiences, 3D Transformation, 
Internet of All Things και Smart Machines. Το μέλλον είναι ήδη εδώ! 

HP LaserJet Pro M102:  
Απλά και οικονομικά

Δεν χρειάζεται ο εκτυπωτής να σας κοστίσει μια περιουσία για να είναι 
αποτελεσματικός και αξιόπιστος. Εάν αναζητάτε ποιότητα και ευχρηστία, τότε ο 
LaserJet Pro M102 της HP θα σας “λύσει τα χέρια”. 

Η σειρά εκτυπωτών LaserJet Pro M102 της HP είναι εξαρχής σχεδιασμένη για 
μικρές ομάδες εργασίας μέχρι και 5 χρήστες και για συνολικό όγκο εκτυπώσεων 
που κυμαίνεται μεταξύ 150 και 1.500 σελίδων ανά μήνα. Στη λογική αυτή, 
ο LaserJet Pro M102 θα διευκολύνει αισθητά την καθημερινότητά σας, ενώ 
ταυτόχρονα θα αποδειχθεί εξαιρετικά οικονομικός. Χάρη στον HP γραφίτη με 
τεχνολογία JetIntelligence, θα έχετε επαγγελματικά έγγραφα από μια ποικιλία 
mobile συσκευών. Ταυτόχρονα θα εξοικονομήσετε ενέργεια, μιας και θα έχετε 
στη διάθεσή σας έναν laser εκτυπωτή σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις ανάγκες 
σας. Ας δούμε αναλυτικότερά τα πλεονεκτήματα του LaserJet Pro M102. 

Αποτελεσματικότητα
Ο νέος LaserJet Pro M102 τυπώνει ταχύτερα από τον προκάτοχό του, ως 
και 22 σελίδες το λεπτό. Αυτό σημαίνει πως θα περιμένετε λιγότερη ώρα για 
τις εκτυπώσεις σας. Μάλιστα, οι πρώτες σελίδες θα τυπωθούν μέσα σε 7,3 
δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα λιγότερη αναμονή. Επιπλέον, θα εξοικονομήσετε 
πολύτιμη ενέργεια χάρη στην τεχνολογία HP Auto-On/Auto-Off και στην 
τεχνολογία Instant-on, οι οποίες αυτοματοποιούν τις διαδικασίες ενεργοποίησης 
και απενεργοποίησης. 

Mobile printing
Η διαδικασία του mobile printing είναι εξαιρετικά απλή με τον LaserJet Pro M102, 
μιας και μπορείτε να εκτυπώσετε από ένα iPhone και iPad με το AirPrint, το 
οποίο ρυθμίζει αυτόματα τις εργασίες στο κατάλληλο μέγεθος χαρτιού. Ομοίως, 
μπορείτε να εκτυπώσετε με την ευκολία της αποστολής ενός email, απευθείας 
από το smartphone, το tablet ή το notebook σας, με τη χρήση του HP ePrint. Έχετε 
επίσης τη δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης από τη mobile συσκευή σας στον 
Wi-Fi Direct εκτυπωτή σας, χωρίς να απαιτείται πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυο. 
Τέλος, μπορείτε να στέλνετε εργασίες εκτύπωσης από το smartphone, tablet ή PC 
σας σε όποιον άλλο εταιρικό εκτυπωτή χρησιμοποιεί το Google Cloud Print 2.0. 

Ποιότητα HP
Με την σειρά LaserJet Pro M102, το αποτέλεσμα θα είναι ευκρινές κείμενο, έντονο 
μαύρο και άψογα γραφικά, χάρη στο μαύρο toner ακριβείας του. Ο έλεγχος 
των επιπέδων του toner γίνεται αποτελεσματικότερος χάρη στην τεχνολογία 
μετρητή εκτύπωσης, ο οποίος θα έχει ως αποτέλεσμα τις περισσότερες δυνατές 
εκτυπώσεις. Πλέον, δε θα χρειάζεται να καθυστερείτε την εργασία σας ή να 
λερώνεστε άσκοπα. Βεβαιωθείτε πως έχετε πραγματικά στην κατοχή σας την 
ποιότητα την οποία πληρώνετε, χρησιμοποιώντας αυθεντικό γραφίτη HP.

Reinvent the way you work
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XEROX

Leader στις υπηρεσίες 
διαχείρισης 
Η Xerox αναγνωρίστηκε ως ηγέτιδα 
στο IDC MarketScape: Worldwide 
Document Workflow Services Hardcopy 
2016 Vendor Assessment. 
Η ανάδειξη αυτή σημειώνει την 
έκτη χρονιά που η Xerox κατέχει 
ηγετική θέση στις εκθέσεις της IDC 
MarketScape, οι οποίες αξιολογούν τις 
υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων 
(managed print) και τις υπηρεσίες 
εγγράφων, καθώς και την εξέλιξή 
της στις υπηρεσίες διαχείρισης ροής 
εργασιών (workflows).
Η Xerox αποτελεί τον μοναδικό 
κατασκευαστή εξοπλισμού που 
αξιολογήθηκε στην έκθεση και ο οποίος 
διαθέτει εξειδικευμένο οργανισμό 
που υποστηρίζει τη διαχείριση ροής 
εργασιών.

Info: Xerox, 210-9307422

Mε μια ματιά
ΟΤΕ

Το δρόμο για τη μεταβίβαση ποσοστού 5% των μετοχών 
του ΟΤΕ που κατέχει σήμερα το ελληνικό Δημόσιο, 
στο ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου στη συνέχεια να πωληθεί 
στην Deutsche Telekom, άνοιξε η ψήφιση σχετικής 
τροπολογίας από την Ολομέλεια της Βουλής. Το ποσοστό 
του 5% θα μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, ώστε με νέα 
συμφωνία μετοχών μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και 
DT να περάσει στα χέρια της τελευταίας, η οποία έχει το 
δικαίωμα πρώτης προτίμηση στην πώληση.

Πάντως, όπως διευκρίνισε χθες μιλώντας στη Βουλή 
ο υπουργός Οικονομικών, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, 
θα κριθεί χρονικά πότε θα γίνει η πώληση, ώστε το 
Δημόσιο να εξασφαλίσει ένα καλό τίμημα. Πληροφορίες 
αναφέρουν ότι, εφόσον δεν υπάρξουν δυσβάσταχτες 
δημοσιονομικές πιέσεις, η πώληση του ποσοστού του 
ΟΤΕ στη DT δεν θα γίνει νωρίτερα από το 2017.
Ο υπουργός Οικονομικών, κατά την ομιλία του στη 
Βουλή, τόνισε ότι η μεταβίβαση ποσοστού 6% του ΟΤΕ 
από το ελληνικό Δημόσιο στο γερμανικό όμιλο αποτελεί 
πρόβλεψη του μνημονίου, που υπέγραψε η χώρα τον 
Ιούλιο του 2015. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση 
αντιπρότεινε στους εταίρους και διαπραγματεύτηκε, 

προκειμένου να μεταβιβαστεί το 5% των μετοχών, ώστε 
το Δημόσιο να κρατήσει το 1%, το οποίο μαζί με το 4% 
των μετοχών που έχει στην κατοχή του το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να 
εξασφαλίσει στην ελληνική πλευρά μια στρατηγική θέση 
στον ΟΤΕ.

Ο κ. Τσακαλώτος, δεσμεύτηκε να φέρει προς συζήτηση 
και ενημέρωση στην αρμόδια κοινοβουλευτική 
επιτροπή τη νέα συμφωνία μετόχων. Θυμίζουμε ότι η 
συμφωνία μετόχων για μεταξύ Δημοσίου - Deutsche 
Telekom, που βρίσκεται σήμερα σε ισχύ, προβλέπει 
ότι, εφόσον το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της 
ελληνικής πλευράς πέσει κάτω από το 5%, η χώρα 
χάνει τα δικαιώματα βέτο σε μία σειρά ζητημάτων. Αυτά 
σχετίζονται με θέματα, όπως η έξοδος του ΟΤΕ από 
το Χρηματιστήριο, η αλλαγή έδρας, συγχωνεύσεις και 
εξαγορές. Μένει να φανεί, αν οι προβλέψεις περί βέτο 
διατηρηθούν ή όχι στη νέα συμφωνία μετόχων, που θα 
διαπραγματευτούν τα δύο μέρη.

Η DT, η οποία εισήλθε το Μάιο του 2008 στον ΟΤΕ, ελέγχει 
σήμερα το 40% συν μια μετοχή στον ΟΤΕ.
Info: OTE Όμιλος Εταιρειών, www.cosmote.gr 

Στο ΤΑΙΠΕΔ το 5% των μετοχών του ΟΤΕ
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Εάν έχετε απέναντί σας δύσπιστους ή 
επιφυλακτικούς πελάτες (και συνήθως, ένα 
από τα δύο θα ισχύει σε έναν βαθμό), μην 
προσπαθείτε να εστιάσετε στα μοναδικά 
χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του 
προϊόντος ή της λύσης σας. Πολλές φορές, 
τέτοιου είδους στοιχεία, δεν τίθενται καν υπό 
αμφισβήτηση, αφού οι συνομιλητές σας δεν 
έχουν κανένα λόγο να θεωρούν κάτι διαφορετικό 
από αυτό που τους λέτε.
Το ζητούμενο όμως, δεν είναι αυτό. Και αυτός 
είναι και ο λόγος που σε πολλές συζητήσεις 
(ειδικά όταν αυτές γίνονται με την οικονομική 
ή την κεντρική διοίκηση), τα άπειρα modules 
και οι αναρίθμητες δυνατότητες, ακόμη και 
οι τεχνολογικές πρωτιές της λύσης μας, δεν 
φαίνονται να αποτελούν τη βάση της συζήτησης. 
Η βάση είναι απλή, και σχετίζεται με το πως (και 
αν) αυτή η προτεινόμενη λύση, είναι όντως… 
«λύση»!
Λύση, σημαίνει ότι κάπου υπάρχει ένα 
πρόβλημα, και πως η πρότασή μας, το επιλύει 

αυτό! Ποιο πρόβλημα; Από τα λάθη στο 
λογιστήριο που κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα, 
μέχρι την εποπτική εικόνα της επιχείρησης 
σε πραγματικό χρόνο, τις νέες δυνατότητες 
ανάπτυξης, την εύκολη παραγωγή νέων 
προϊόντων, το χαμηλότερο time to market, 
την έξοδο σε νέες αγορές, την υιοθέτηση 
νέων καναλιών πωλήσεων όπως αυτό του e-
Commerce, το εύκολο tracking των διεργασιών 
ώστε να υπάρχει διαφάνεια στις δαπάνες, 
accountability στις αποφάσεις, αλλά και insight 
στην ίδια τη διαδικασία κ.λπ.
Αυτό σημαίνει ότι το νέο Entersoft ERP, δεν είναι 
απλά η καλύτερη λύση για να οργανωθεί κανείς 
ή να είναι σύννομος με κάθε ρυθμιστική αρχή. 
Είναι ο τρόπος για να δεις που χάνεις λεφτά, 
αλλά και πως μπορείς να βγάλεις καινούργια!
Αυτό σημαίνει ότι η κουβέντα πρέπει να 
περιστρέφεται γύρω από τα επιχειρηματικά 
πλεονεκτήματα και μάλιστα σε χειροπιαστό 
επίπεδο, παρά στα χαρακτηριστικά που 
καθιστούν δυνατό αυτό το πλεονέκτημα. Βλέπετε, 

οι περισσότεροι επιχειρηματίες βλέπουν την 
τεχνολογία (αλλά και γενικότερα τις επενδύσεις 
τους), ως ένα φάρμακο. Δεν έχει σημασία από 
τι αποτελείται, πόσα χρόνια ερευνών και πόσα 
χρήματα δαπανήθηκαν για να φθάσει στα χέρια 
τους. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το αν 
πρόκειται για ασφαλές φάρμακο, και αν όντως 
θεραπεύει αυτό για το οποίο αγοράστηκε.
Και μία λύση τεχνολογίας, έχει αγοραστεί 
(ακόμη και αν δεν το γνωρίζει ούτε καν ο ίδιος ο 
πελάτης), για πολλές «νόσους».
Μάλιστα, ακόμη και όταν όλες οι «ασθένειες» 
θεραπευτούν, μία λύση όπως το επιχειρηματικό 
λογισμικό, εξακολουθεί να προσφέρει 
προστιθέμενη αξία στον οργανισμό. Μπορεί 
αρχικά να σε βοήθησε με την καρδιά σου, αλλά 
τώρα, μπορεί να σε πάει ένα βήμα παραπέρα – 
στο να βελτιώσει τη φυσική σου κατάσταση και 
να σε βάλει στους δρομείς επιδόσεων. Εκεί που 
ο στόχος δεν είναι πλέον η επιβίωση, αλλά η 
ανάπτυξη. Προς οποιαδήποτε κατεύθυνση εσύ 
αποφασίσεις.

Η τεχνολογία ως λύση ανάπτυξης 
(και όχι μόνο)

Άρθρο του Κώστα Μούτσιου, 
account manager της Entersoft 

για το Δίκτυο Ν. Ελλάδας.

Ο
 έ

μπ
ισ

το
ς 

σύ
μβ

ου
λό

ς 
σα

ς

Το τελευταίο διάστημα, εντείνεται η ρητορική γύρω από την επιτακτική ανάγκη 
ανάπτυξης της χώρας, μείωσης της σπατάλης, εξασφάλισης της διαφάνειας κ.ο.κ. 
Όλα αυτά τα ζητούμενα, έχουν τελικά, έναν κοινό παρονομαστή. Και το όνομα 
αυτού: Τεχνολογία!
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EPSON

Εκτύπωση διπλής όψης 
Α3
Προσθέτοντας περισσότερες επιλογές 
στη σειρά εκτυπωτών Ink Tank 
System, η Epson παρουσίασε δύο νέα 
μοντέλα που απευθύνονται στην αγορά 
του μικρού και οικιακού γραφείου, 
τον L605 και τον L1455. Ο L605 είναι ο 
πρώτος 3-σε-1 εκτυπωτής της Epson 
με δυνατότητα εκτύπωσης διπλής 
όψης και ο L1455 είναι ο πρώτος 
4-σε-1 εκτυπωτής με δυνατότητα 
εκτύπωσης διπλής όψης Α3, καθώς 
και σάρωσης Α3.
Οι L605 και L1455 περιλαμβάνουν στη 
συσκευασία τους δύο σετ φιαλιδίων 
μελανιών υψηλής χωρητικότητας. 
Info: Epson Hellas, www.epson.gr

HP
Νέα οικογένεια 
οικονομικών LaserJet
Η HP ανακοίνωσε την κυκλοφορία 
έξι νέων, γρήγορων, οικονομικών 
μονόχρωμων εκτυπωτών LaserJet 
Pro με ενεργοποιημένη φορητότητα, 
ειδικά σχεδιασμένων για μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις. Οι ανανεωμένοι 
απλοί και πολυλειτουργικοί HP LaserJet 
αποτελούν τους παραγωγικότερους 
εκτυπωτές της κατηγορίας τους, με 
15% έως 20% μεγαλύτερες ταχύτητες 
εκτύπωσης σε κάθε μοντέλο των σειρών 
M100 και Μ200.  
Info: HP, 211-1885000

KASPERSKY 
Προστασία για μικρές 
επιχειρήσεις
Η Kaspersky Lab κυκλοφόρησε τη 
νέα έκδοση του λογισμικού Kaspersky 
Small Office Security με στόχο να 
βοηθήσει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις 
(VSBs), αυτές που έχουν από 5 έως 
25 θέσης εργασίας, να παραμένουν 
συνεχώς ενήμερες σχετικά με τον 
αυξανόμενο αριθμό ψηφιακών απειλών 
με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες στις 
μέρες μας.
Info: www.kaspersky.com

Mε μια ματιά

Από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, η Oracle υποδέχθηκε 
στην πόλη του Σαν Φρανσίσκο χιλιάδες πελάτες, 
εκατοντάδες συνεργάτες και εκατομμύρια εικονικούς 
συμμετέχοντες από περισσότερες από 141 χώρες 
στο Oracle OpenWorld 2016, φέρνοντας σε επαφή 
κορυφαίους ειδικούς τεχνολογίας, πρόσωπα με ηγετική 
θέση παγκοσμίως και φορείς καινοτομίας.

Ο Larry Ellison, executive chairman of the Board και 
chief technology officer της Oracle, στην πρώτη κεντρική 
του ομιλία αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι 
καινοτομίες της Oracle μεταμορφώνουν το εταιρικό 
Cloud και παρουσίασε τα κύρια σημεία του οράματός του 
για το μέλλον της Πληροφορικής. 

Ανάλυση δεδομένων στο Cloud
Οι νέες υπηρεσίες Oracle Cloud δίνουν στις επιχειρήσεις 
τη δυνατότητα να μετασχηματίσουν εκ βάθρων τον τρόπο 
με τον οποίο παράγουν αξιοποιήσιμες πληροφορίες από 
ανθρώπους, αλγόριθμους, διαδικασίες και μηχανήματα 
και να τις μεταβιβάσουν στους χρήστες τους με 
εύχρηστες οπτικοποιήσεις, δημιουργικές περιγραφές 
και προγνωστικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας 
εξειδικευμένα μοντέλα και μεθόδους προσαρμοζόμενης 
εκμάθησης.

Η επόμενη γενιά Cloud
Η Oracle παρουσίασε τη στρατηγική της για την επόμενη 

γενιά υπηρεσιών Cloud, με νέες υπηρεσίες Cloud SaaS. 
Το αποτέλεσμα είναι έξυπνες εφαρμογές Cloud που 
παρέχουν αυτομάτως εξατομικευμένες προτεινόμενες 
ενέργειες και οργανώνουν τις εργασίες των χρηστών της 
επιχείρησης, σε τομείς όπως το ανθρώπινο δυναμικό ή 
τα χρηματοοικονομικά.  
Υπό την ονομασία Adaptive Intelligent Applications, αυτή 
η νέα γενιά λύσεων Cloud βασίζεται στις πληροφορίες 
που περιέχονται στο Oracle Data Cloud, που αποτελεί μια 
συλλογή περισσότερων από 5 δισεκατομμύρια προφίλ 
καταναλωτών και επιχειρήσεων, με πάνω από 45.000 
χαρακτηριστικά (attributes).
Info: Oracle, 210-6789200

ORACLE OPENWORLD 2016

Η νέα στρατηγική της Oracle για το business cloud του μέλλοντος

Πλησιάζοντας στα τριάντα χρόνια παρουσίας στην 
ελληνική αγορά, η D-Link συνεχίζει την επιτυχημένη 
πορεία της προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα που 
χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, υψηλή ποιότητα, ευκολία 
χρήσης, και, παράλληλα, άψογη σχέση ποιότητας-τιμής, 
σε επιχειρήσεις και καταναλωτές. 

Σε μία αγορά που εξελίσσεται γρήγορα, η D-Link 
σχεδιάζει, αναπτύσσει και κατασκευάζει λύσεις 
δικτύωσης, ασύρματης σύνδεσης, παρακολούθησης, 
αποθήκευσης και οικιακού αυτοματισμού, 
παρουσιάζοντας τα σωστά προϊόντα την κατάλληλη 
στιγμή. Οι απλές, χρήσιμες και προσιτές λύσεις της D-

Link μεταμορφώνουν τα εταιρικά δίκτυα και βοηθούν 
τις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο αποδοτικά, ενώ 
προσφέρουν τη δυνατότητα στους χρήστες να είναι 
παντού συνδεδεμένοι με όσα αγαπούν.

Οι πρωτοποριακές και διαισθητικές λύσεις της D-
Link, που διακρίνονται για τις υψηλές επιδόσεις τους, 
είναι διαθέσιμες σε επιχειρήσεις και καταναλωτές της 
ελληνικής αγοράς μέσω ενός δικτύου συνεργατών 
από το κανάλι και από το χώρο του retail, μέσα από 
ένα ανταγωνιστικό τιμοκατάλογο και με εξαιρετική 
υποστήριξη πριν και μετά την πώληση.  
Info: D-Link Hellas, 213-0020352

D-LINK

Έξυπνο σπίτι, δικτύωση, παρακολούθηση και αποθήκευση
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UNI SYSTEMS -  SOL-3
Συνεργασία για την 
Euroxx 
Η Euroxx Χρηματιστηριακή, επέλεξε τη 
Uni Systems, μέλος του Ομίλου Quest 
και το Sol-3 Trader ως το κεντρικό front-
end λογισμικό για χρηματιστηριακές 
συναλλαγές. 
Η λύση Sol-3 Trader, προϊόν του 
Γερμανικού οίκου Sol-3 GmbH & Co. 
KG, έχει σχεδιαστεί για συναλλαγές 
μετοχών, παραγώγων και ομολόγων. 

Info: Quest, 211-9991494

COSMOS
Συμμετοχή σε 
διαγωνισμό
Η Cosmos Business Systems 
έχει αναπτύξει ένα σύστημα 
παρακολούθησης σκαφών (Vessel 
Monitoring System, VMS).
Πρόσφατα, η Cosmos συμμετείχε 
μέσω κοινοπραξίας με ισραηλινή 
εταιρεία, παρέχοντας το σύστημα VMS 
με το μοντέλο παροχής SaaS, για τις 
ανάγκες διαγωνισμού που διεξήγαγε 
η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα. Ο 
προϋπολογισμός του συγκεκριμένου 
έργου ανέρχεται σε περίπου τέσσερα 
εκατομμύρια δολάρια.
Info: Cosmos Business Systems, 210-
6492800

ERICSSON
Πιο έξυπνη διαχείριση 
πελατών 
Η Ericsson ανακοίνωσε τη λύση 
Ericsson Expert Analytics, v16.1, με 
την οποία επεκτείνει τη λύση της για τη 
διαχείριση της εμπειρίας των πελατών 
(Customer Experience Management, 
CEM) στα δίκτυα συνδυασμένων 
προσφορών (multi-play).
Το Expert Analytics είναι μια λύση 
πραγματικού χρόνου που μπορεί να 
διαχειρίζεται big data, με εφαρμογές 
που καλύπτουν τις ανάγκες πολλών 
οργανισμών, από τη μηχανολογία, 
τις υπηρεσίες υποστήριξης και 
την εξυπηρέτηση πελατών έως το 
μάρκετινγκ και τη διαχείριση προϊόντων. 
Έτσι, οι οργανισμοί είναι σε θέση 
να προβλέπουν την ικανοποίηση 
των πελατών, να ανιχνεύουν τυχόν 
προβλήματα και να προβαίνουν 
αυτομάτως στην καλύτερη ενέργεια 
για τη βελτίωση της εμπειρίας των 
προσφερόμενων υπηρεσιών.
Info: Ericsson, 210-6695100

Mε μια ματιά

Το σενάριο που 
παρουσιάζουμε είναι 
πολύ συνηθισμένο, 
αλλά πολλές φορές 
μας προβληματίζει: Ένα 
πολυώροφο κτήριο με 
αυτονομία ρεύματος σε 
κάθε όροφο, αλλά μόνο 
ένας από αυτούς έχει 
σύνδεση στο Internet. 
Πως μπορούμε να 
μοιράσουμε αυτή την μία 
και μοναδική σύνδεση 

και στους υπόλοιπους ορόφους, όπου ενδεχομένους 
υπάρχει και ο χώρος εργασίας μας.
Η λύση είναι ο συνδυασμός της τεχνολογίας Powerline, 
με την ασύρματη σύνδεση. Η devolo διαθέτει μια σειρά 
από προσαρμογείς, όπως το devolo dLAN 1200+WiFi 
ac Starter Kit, που φέρνουν το Wi-Fi και κατ’ επέκταση 
το δίκτυο ακριβώς εκεί που το χρειάζεται ο χρήστης, σε 
όποιον όροφο και αν βρίσκεται (αρκεί να υπάρχει μία 
κοινή γραμμή ρεύματος).

Στον χώρο που έχει σύνδεση στο Internet και διαθέτει 
και τον router δημιουργούμε το ασύρματο δίκτυο μέσω 

dLAN Powerline (δηλαδή μέσω της γραμμής ηλεκτρικού 
ρεύματος).  

1.  Ο 1ος προσαρμογέας τοποθετείται στην πρίζα και 
συνδέεται με τον router. 

2.  Ο 2ος ασύρματος προσαρμογές τοποθετείται σε μία 
πρίζα στο χώρο όπου θέλουμε να έχουμε το σήμα.

3.  Η σύνδεση του router με τον ασύρματο προσαρμογέα 
γίνεται αυτόματα και σε λίγα μόλις λεπτά, το ασύρματο 
δίκτυο είναι διαθέσιμα παντού, χάρη στην τεχνολογία 
WiFi Move της devolo.  Το σήμα αυτό μπορεί να 
μοιραστεί σε οποιοδήποτε όροφο, τοποθετώντας απλά, 
εκεί που το θέλουμε και έναν προσαρμογέα (αρκεί να 
υπάρχει κοινό ρολόι ρεύματος). 

Στους ορόφους που έχουν ξεχωριστή σύνδεση 
στο ρεύμα, μπορούμε να επωφεληθούμε από την 
υπάρχουσα σύνδεση στο Internet που διατίθεται σε έναν 
από τους υπόλοιπους ορόφους; 
Εδώ θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τον devolo WiFi 
Repeater ac. Η εγκατάστασή του πραγματοποιείται 
απρόσκοπτα, καθώς αρκεί η τοποθέτησή του σε μία 
ελεύθερη πρίζα ενώ και η ρύθμισή του είναι απλή.

Info: Devolo, 22210-84387

DEVOLO POWERLINE

Διαμοιρασμός δικτύου σε πολλαπλούς ορόφους

Ολοένα και μεγαλύτερη άνοδο σημειώνει ο κλάδος 
του IP Surveillance τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 
παγκόσμια κλίμακα. Η είσοδος της IP τεχνολογίας στη 
καθημερινότητα των επιχειρήσεων έχει παίξει σημαντικό 
ρόλο στις εξελίξεις του κλάδου της επίβλεψης και 
ασφάλειας χώρου και έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο 
διαχείρισης του δικτύου εγκατάστασης.

H δυνατότητα που έχουν οι IP Cameras για 
απομακρυσμένη διαχείριση μέσω cloud και Mobile 
Application καθιστά την παρακολούθηση του χώρου 
ακόμα ευκολότερη και δυνατή ανά πάσα στιγμή.

Με Full HD ανάλυση, Sony Exmor  RS Sensor,υψηλά 
καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), IR illuminator, True WDR 
και λειτουργία Night Vision οι χρήστες μπορούν να 
δουν με υψηλή ευκρίνεια την εικόνα που καταγράφουν 
οι κάμερες σε ζωντανό χρόνο και υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες φωτισμού. Τέλος η κωδικοποίηση σε H.265 
προσφέρει εξοικονόμηση 30 – 50 % του bandwidth και 
διπλασιάζει την αποδοτικότητα της κωδικοποίησης

Intelligent Video Analytics
H Planet αναπτύσσει διαρκώς τον τομέα του Video 

Analytics και έχει εισαγάγει στην γκάμα των προϊόντων 
της τεχνολογίες όπως: Καταμέτρηση ατόμων ή 
αντικειμένων, αισθητήρες θερμότητας, καταγραφή της 
κίνησης, αναγνώριση πινακίδων, camera tampering, 
παραβίαση χωρικού ορίου, καθώς επίσης και zoom & 
focus σε περιπτώσεις καταγραφής ύποπτης κίνησης.

Ολοκληρωμένες Λύσεις
Η Professional Services διαθέτει στην ελληνική αγορά 
από Box και Cube κάμερες για απλές εγκαταστάσεις 
έως και Bullet, Dome, Vandal Dome, Fisheye, PTZ 
και Speed Dome κάμερες για υψηλότερες απαιτήσεις 
παρακολούθησης. Για την καταγραφή της κίνησης 
υπάρχουν NVRs και HDVRs για τις διαφορετικού 
τύπου εγκαταστάσεις, καθώς και PoE switches για την 
τροφοδότηση των καμερών.
Τέλος, το software διαχείρισης καμερών CV3L διατίθεται 
δωρεάν για τη διαχείριση έως και 64 καμερών, 
καθώς επίσης δωρεάν διατίθεται και το CV3-M256, το 
οποίο μπορεί να διαχειριστεί έως και 256 κάμερες, 16 
καταγραφικά και έχει χωρίς έξτρα χρέωση Built-in 
intelligent video analytics!

Info: Professional Services, 210-8012207

Η PROFESSIONAL SERVICES ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ PLANET

IP surveillance: Ένα βήμα μπροστά
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SPOTIFY

Εντυπωσιακή αύξηση 
των χρηστών 
To Spotify, ανακοινώνει την 
εντυπωσιακή αύξηση της 
συνδρομητικής του βάσης, αγγίζοντας 
πλέον τους 40 εκ. εγγεγραμμένους 
χρήστες. 
Εξίσου εντυπωσιακός είναι και ο 
συνολικός αριθμός χρηστών του 
Spotify που έχει φτάσει τους 100 εκ. 
συνδρομητές.
Η Adweb, αποκλειστικός reseller του 
Spotify από το 2013 για την Ελλάδα 
έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πολλές 
επιτυχημένες διαφημιστικές καμπάνιες 
για τα μεγαλύτερα brands στην Ελλάδα.

Info: Adweb, 210-6843084

ALPHANETRIX

Επίσημος υποστηρικτής 
του Layer One 2016 
Η Alphanetrix συμμετέχει για 5η συνεχή 
χρονιά ως επίσημος υποστηρικτής, στο 
ετήσιο συνέδριο Πληροφορικής Layer 
One 2016 «Data Center Infrastructures, 
Networking & Services Conference», 
το οποίο πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, στον 
εκθεσιακό χώρο του Metropolitan Expo, 
στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. 
Βενιζέλος».
Info: Alphanetrix, 210-6840 598

IDEAL ELECTRONICS

Επίσημος διανομέας 
της KEMP Technologies 
Η IDEAL Electronics ανακοίνωσε την 
έναρξη της νέας συνεργασίας της στο 
κομμάτι της διανομής για Ελλάδα & 
Κύπρο, με την KEMP Technologies.
Τα Load Balancers της KEMP 
Technologies εξισορροπούν την 
κατανομή των δεδομένων και 
βελτιστοποιούν την διακίνηση 
τους, επιτυγχάνοντας μείωση του 
φόρτου εργασίας καθώς και συνεχή 
και απρόσκοπτη λειτουργία των 
συστημάτων.
Info: IDEAL Electronics, 210-5193800

Mε μια ματιά
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Ο Πέτρος Κοραλής solutions 
division manager της 
Data Communication μας 
παρουσιάζει τη νέα λύση της 
εταιρείας, η οποία απευθύνεται 
αποκλειστικά στον κλάδο της 
λιανικής.

Η Data Communication, 
σταθερά μαζί με το λογιστή 
και τους πελάτες του, έρχεται 

να προτείνει μια πρωτοποριακή λύση με ουσιαστικά 
οφέλη και για τις δύο πλευρές. Το «DC Link4all» φέρνει 
μαζί πελάτη και λογιστή, καθώς εξασφαλίζει συνεχή και 
αμφίδρομη ροή δεδομένων και πληροφόρησης μεταξύ 
τους. Η λύση περιλαμβάνει σύγχρονο ταμειακό σύστημα 
της RBS και την πλατφόρμα DC Link4all στο Cloud, 
που συνδέεται με τις λογιστικές εφαρμογές Academia 
Financials της Data Communication. Οι πληροφορίες των 
κινήσεων της επιχείρησης που εισάγονται στην ταμειακή 
μηχανή μεταφέρονται μέσω της Cloud πλατφόρμας 
DC Link4all στο λογιστή, ενημερώνοντας αυτόματα τις 
λογιστικές εφαρμογές. Στη συνέχεια ο λογιστής μπορεί 
εύκολα να επεξεργαστεί τα δεδομένα και να ενημερώσει 

τον πελάτη του, μέσω του DC Link4all, με τις οικονομικές 
αναφορές που χρειάζεται, αξιοποιώντας την ευελιξία 
της Cloud τεχνολογίας. Έτσι, ο επιχειρηματίας λαμβάνει 
το σύνολο των απαιτούμενων, για τον έλεγχο της 
επιχείρησής του, πληροφοριών, τόσο από το ταμειακό του 
σύστημα, όσο και από τον λογιστή του.

Τα οφέλη 
Η επιλογή του DC Link4all εξυπηρετεί πολλαπλώς 
και τον επιχειρηματία και το λογιστή του. Ο λογιστής 
γλυτώνει την χειρωνακτική καταχώριση παραστατικών, 
καθώς η ενημέρωση της λογιστικής εφαρμογής 
Academia Financials γίνεται αυτόματα, «απορροφώντας» 
τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί μέσω ταμειακού 
συστήματος. Από την άλλη, ο πελάτης έχει διαρκή 
πληροφόρηση για την επιχείρησή του, με δυνατότητα 
πρόσβασης σε αυτήν μέσω οποιασδήποτε συσκευής 
(κινητό τηλέφωνο, tablet, laptop κ.λπ.) και από 
οπουδήποτε. Ταυτόχρονα, αποκτά ένα σύγχρονο ταμειακό 
σύστημα νέων προδιαγραφών και υψηλής τεχνογνωσίας, 
έτοιμο να διασυνδεθεί με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Όλα τα παραπάνω συνθέτουν μια εξαιρετική ευκαιρία για 
το δίκτυο συνεργατών της Data Communication. 
Info: Data Communication, 211-1080000

DATA COMMUNICATION

Η Data Communication παρουσιάζει το DC Link4all
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Κάντε το σπίτι σας έξυπνο!

Ελέγξτε τα φώτα και τις ηλεκτρικές σας συσκευές από 
το smartphone ή το tablet ενώ βρίσκεστε εκτός 
σπιτιού. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο όλα 
τα δωμάτια του σπιτιού σας και όχι μόνο! 

www.dlink.com/mydlinkHome

mydlink™ Home
Smart Plug
(DSP-W215)

mydlink™ Home
Wi-Fi Motion Sensor

(DCH-S150)

mydlink™ Home
Music Everywhere

(DCH-M225)

mydlink™ Home
Monitor HD
(DCS-935L)

mydlink™ Home
Monitor 360
(DCS-5010L)

GR Footnote Ad mydlink Home 240x50.pdf   1   23/02/2015   09:48:55

Στο πλαίσιο του “Dell EMC Forum 2016: Let the 
Transformation Begin”, το οποίο πραγματοποιήθηκε 
στη χώρα μας στο Μέγαρο Μουσικής την Τετάρτη 12 
Οκτωβρίου, είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον 
Aongus Hegarty, EMEA President της νέας ενοποιημένης 
εταιρείας, αμέσως μετά από το keynote του προς πελάτες 
και συνεργάτες. 
Ο κος Hegarty, ανέλαβε το ρόλο να εξηγήσει, τόσο 
στον τύπο όσο και στην αγορά, τα νέα δεδομένα που 
δημιουργούνται από την εξαγορά της EMC από τη Dell, 
αλλά και το ρόλο που θέλει να παίξει η εταιρεία από εδώ 
και στο εξής. Στόχος της Dell, κατά τον πρόεδρο ΕΜΕΑ 
της εταιρείας, είναι να γίνει το νο1 σε όλους τους χώρους 
που δραστηριοποιείται. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια 
της εταιρείας εντάσσεται και η μεγαλύτερη εξαγορά που 
έχει πραγματοποιηθεί στο χώρο του IT και πέρα από το 
portfolio της EMC, της έφερε και άλλα σημαντικά assets 

όπως είναι, για παράδειγμα, η Vmware και η RSA. Αν σε 
αυτά συνδυάσουμε το γεγονός ότι η DellEMC είναι μια 
καθαρά private εταιρεία, που δεν έχει να λογοδοτήσει σε 
μετόχους και άρα μπορεί να διαχειριστεί το χρόνο και τις 
επενδύσεις της κατά το δοκούν, μπορούμε να αρχίσουμε 
να αντιλαμβανόμαστε το όραμα του Michael Dell. 
Αυτή τη στιγμή, η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία της 
ενοποίησης και της αφομοίωσης των νέων προϊόντων, 
αλλά και των ανθρώπων που έχουν μπει στη νέα δομή με 
στόχο να δημιουργηθεί και να επικοινωνηθεί προς τα έξω 
η εικόνα της μίας και αδιαίρετης εταιρικής ταυτότητας. 
Το όλο εγχείρημα είναι γιγαντιαίο, αλλά και απολύτως 
απαραίτητο για να λυθούν ζητήματα όπως αυτό που 
συμβαίνει και στη χώρα μας, όπου η εταιρεία διαθέτει 
παρουσία σε δύο κτίρια, με δυο γενικές διευθύντριες που 
έχουν αναλάβει διαφορετικό τμήμα του business. 
Info: DellEMC, 210-8129 800

DELL EMC FORUM 2016

Dell+EMC και “Έσονται εις σάρκα μίαν”
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Με τη CPI στο Μιλάνο

techchannelPartner

αποστολή
10.2016

Τ
ο launch των νέων έξυπνων 
έγχρωμων συσκευών της ΟΚΙ 
πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 
Οκτωβρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο 
της πόλης. Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης, τα στελέχη της OKI 

Europe παρουσίασαν τις νέες σειρές έγχρωμων 
προϊόντων που απευθύνονται σε επιχειρήσεις 
κάθε είδους, καθώς και εξειδικευμένα μοντέλα 
για κάθετες αγορές.
Σε ειδικό χώρο που είχε στηθεί, οι πελάτες και 
οι συνεργάτες της ΟΚΙ στην Ευρώπη, είχαν την 
ευκαιρία να ξεναγηθούν αλλά και να δουν στην 
πράξη τις δυνατότητες των νέων μοντέλων. 

Η ΟΚΙ στο χώρο του SMB
Την παρουσίαση άνοιξε ο πρόεδρος της OKI 
Europe, Terry Kawashima, ο οποίος ανακοίνωσε 
τη νέα σειρά έγχρωμων εκτυπωτών που 
περιλαμβάνουν τους οικονομικούς C332dn και 
MC363 και τα κορυφαία μοντέλα C612dn και 
C712dn.
Ο Kawashima ανέφερε ότι η νέα έγχρωμη 
σειρά θα βοηθήσει την εταιρεία να γίνει 
πιο ανταγωνιστική στο χώρο των μικρών 
επιχειρήσεων, προσφέροντας προσιτούς 
έγχρωμους εκτυπωτές. 
Επιπλέον, ένας τομέας στον οποίο η ΟΚΙ 
εμφανίζεται πολύ δυνατή είναι τα γραφικά, αλλά 
και κάποιοι πολύ εξειδικευμένοι τομείς όπως ο 
χώρος της υγείας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε 
ο Kawashima, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, 
η εταιρεία θα έχει παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη 
σειρά έγχρωμων εκτυπωτικών συσκευών, 
οι οποίες θα απευθύνονται αποκλειστικά στις 
συγκεκριμένες αγορές. 
Η ΟΚΙ, πάντως, παίζει πολύ δυναμικά στην 
αγορά των γραφικών, με ποσοστό της τάξης του 
30% στην περιοχή της Ευρώπης. Σε αυτό έχει 
βοηθήσει σημαντικά και η περσινή εξαγορά των 
εκτυπωτών wide format της Seiko Instruments. 
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη αγορά 
εκτυπώσεων, η οποία έχει μια πλατιά γκάμα 
εφαρμογών, από το retail και τη διανομή, μέχρι τη 
βιομηχανία, παρουσιάζει σημαντική ετήσια άνοδο 
της τάξης του 6%.

Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές και που οι 
υπεύθυνοι της ΟΚΙ τόνισαν σε κάθε ευκαιρία είναι 
ότι η νέα σειρά έγχρωμων εκτυπωτών και MFPs 
της εταιρείας, έχει στόχο να μεταμορφώσει τον 

τρόπο που χρησιμοποιούνται οι συσκευές αυτές 
μέσα στην επιχείρηση κάθε μεγέθους, από το 
σπίτι και το μικρό γραφείο, μέχρι τους μεγάλους 
οργανισμούς. 
Χαρακτηριστικά ο Tetsuya Kuri, αντιπρόεδρος 
marketing EMEA, OKI Europe, τόνισε ότι το νέο 
χαρτοφυλάκιο έχει σχεδιαστεί για να αλλάξει 
τις αντιλήψεις αναφορικά με το τι μπορεί 
μια εκτυπωτική συσκευή να προσφέρει σε 
επιχειρήσεις και οργανισμούς, ενισχύοντας 
την ανάπτυξη μιας ορθολογικής και ασφαλούς 
ροής εργασιών και προωθώντας τα οφέλη τής 
ψηφιακής οργάνωσης.

Τα νέα μοντέλα 
H Anna Emilia Dorrington, senior product 
marketing manager της OKI Europe παρουσίασε 
αναλυτικά τη νέα γενιά έγχρωμων συσκευών της 
ΟΚΙ, αναφέροντας ότι τα μοντέλα χαρακτηρίζονται 
από τρεις πυλώνες: Ασφάλεια, ευκολία χρήσης και 
έξυπνη λειτουργικότητα (Smart), για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών αναγκών κάθε επιχείρησης, 
από μικρά γραφεία, μέχρι μεγάλους οργανισμούς.
Η νέα σειρά ξεκινά με τα προσιτά C332dn και 
MC363dn, τα οποία προσφέρουν ποιότητα αλλά 

και τις μεγαλύτερες ταχύτητες εκτύπωσης στην 
κατηγορία τους. Το μοντέλο MC363dn προσφέρει 
αντιγραφή διπλής όψης, φάξ, σάρωση και 
εκτύπωση. 

Περνάμε στα C542dn και MC573, τα οποία 
εντυπωσιάζουν με την τεράστια οθόνη αφής 7 
ιντσών. Επιπλέον, τα μοντέλα αυτά συνοδεύονται 
από την έξυπνη πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων 
sXP ενσωματωμένη, χωρίς πρόσθετο κόστος. 
Και τα δύο προσφέρουν εκτύπωση ποιότητας 
1200x1200 dpi και ταχύτητα 30 ppm τόσο στο 
χρώμα όσο και στο μαύρο, ενώ είναι συμβατά 
με την τεχνολογία AirPrint της Apple και 
υποστηρίζουν επίσης και το Google Cloud Print 
2.0, επιτρέποντας την εκτύπωση μέσω mobile 
συσκευών, αλλά και απομακρυσμένα.
Όλες οι συσκευές περιλαμβάνουν βελτιωμένα 
χαρακτηριστικά, όπως Gigabit Ethernet και 
προαιρετική ασύρματη σύνδεση, συμβατότητα 
με τα πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
ενσωματώνοντας το Private Print, για να 
παραμένουν τα εμπιστευτικά έγγραφα ασφαλή, 
ενώ ακολουθούν και το Ιnternet Protocol Security 
(IPSec).   TCP

Καλεσμένοι της CPI, επίσημης αντιπροσώπου της OKI στην Ελλάδα, ταξιδέψαμε στο Μιλάνο, για να παρευρεθούμε 
στην πανευρωπαϊκή παρουσίαση της εταιρείας, με θέμα Smart Colour Solutions.

OKI smart color solutions
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Συνέντευξη με τον Σταμάτη Καραγκούνη

techchannelPartner

ανάλυση
10.2016

Το τελευταίο διάστημα, ένα ιδιαίτερα δυναμικό και ευέλικτο επιχειρηματικό σχήμα, έχει κάνει την εμφάνισή του στην 
ελληνική (και όχι μόνο) αγορά, προσφέροντας πολύ «έξυπνες» υπηρεσίες χρηματοοικονομικής (κατά βάση) φύσης, 
δίνοντας έμφαση στις μικρομεσαίες εταιρείες. Ο λόγος για την Fairworks.

Λύση… μεγάλων σε μικρομεσαίες!

Ό
πως φανερώνει και η ονομασία 
της εταιρείας, η Fairworks 
προσφέρει «τίμιες» υπηρεσίες 
προς τους πελάτες της, κάτι που 
μεταφράζεται σε δυνατότητα 
πληρωμής με βάση το αποτέλεσμα 

(την εξοικονόμηση που θα επιτύχει). Αυτό 
σημαίνει, ότι η χρήση των υπηρεσιών της 
πληρώνεται από το ίδιο το αποτέλεσμα αυτών, κάτι 
που πολλοί λίγοι είναι σε θέση να ισχυριστούν, και 
ακόμη λιγότεροι να προσφέρουν.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Η Fairworks έχει ιδρυθεί από τους Σταμάτη 
Καραγκούνη (είχαμε την ευκαιρία να τον 
συναντήσουμε στο γραφείο του στην Αθήνα), 
Νεόφυτο Αριστοδήμου (κινείται διαρκώς εντός και 
εκτός Ελλάδας) και Κώστα Καρατζά (ειδικό στα 
προγράμματα της ΕΕ).

Έχοντας χρηματοικονομικό background, οι τρεις 
συνιδρυτές δημιούργησαν την Fairworks με 
στόχο να προσφέρουν εν μέσω κρίσης (ή εξαιτίας 
αυτής), υπηρεσίες πολύ υψηλού επιπέδου που 
συνήθως διατίθενται προς μεγάλους οργανισμούς, 
προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Έτσι, η Fairworks προσφέρει υπηρεσίες όπως:
• Σύνταξη business plan, 
• Διαχείριση τραπεζικών σχέσεων, 
• Πιστωτικό έλεγχο, 
• Οικονομική διαχείριση,
•  Αποτίμηση εταιρειών και αξιολόγηση 

επενδύσεων, 
•  Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά 

προγράμματα, 
• Εξορθολογισμό δανεισμού κ.λπ.

Εν αντιθέσει με ό,τι γινόταν μέχρι σήμερα όμως, η 
Fairworks παρέχει τις υπηρεσίες της με καθαρά 
προσωπικό και customized τρόπο, στρεφόμενη 
προς τους μικρομεσαίους πελάτες της αγοράς. 
Σε σχετική μας ερώτηση, ο κ. Καραγκούνης, 
managing director της εταιρείας, μας απαντά: 
«Στρεφόμαστε προς τις ΜΜΕ γιατί πλήττονται πιο 
έντονα από την κρίση, και παράλληλα, ενώ έχουν 
ανάγκη εξειδικευμένων υπηρεσιών, δεν έχουν 
πρόσβαση σε αυτές, κυρίως λόγω κόστους. Και 
όλα αυτά, με περιορισμένους πόρους. Από την 
άλλη μεριά, εξακολουθούν να αποτελούν αυτό που 
λέμε ‘ραχοκοκαλιά’ της ελληνικής οικονομίας, είναι 
ευέλικτες και έρχονται αντιμέτωπες με ευκαιρίες 
που μπορούν να εκμεταλλευτούν, αρκεί να είναι 
κατάλληλα προετοιμασμένες.»
Ένας από τους βασικούς τρόπους μέσω του 
οποίου η Fairworks προσεγγίζει τον πελάτη και 
κερδίζει γρήγορα την εμπιστοσύνη του, είναι 
το γεγονός ότι δεν διστάζει να «στοιχηματίσει» 
την αμοιβή της, επί της απολύτως μετρούμενης 
εξοικονόμησης που μπορεί να επιφέρει σε 
μία επιχείρηση. Έτσι για παράδειγμα, από την 
εξοικονόμηση που θα κερδίσει η επιχείρηση μετά 
από ένα νέο deal για τον τραπεζικό της δανεισμό 
(deal που χάρη στην εμπειρία των στελεχών της 
Fairworks είναι πλέον δυνατό), προκύπτει και η 
αμοιβή της Fairworks.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο κ. 
Καραγκούνης: «Γνωρίζουμε πολύ καλά, όχι μόνο 
το πως θα πρέπει να συνταχθεί ένα business 
plan, όχι μόνο ποιες παραμέτρους θα πρέπει να 
προσέξουμε ώστε να περάσει σε πιο υγιείς βάσεις 
μία επιχείρηση, αλλά και πως όλα αυτά θα τα 
παρουσιάσουμε με σαφήνεια και πειστικότητα προς 

τις τράπεζες, ώστε οι τελευταίες να συναινέσουν 
αλλά και να βοηθήσουν προς την ίδια κατεύθυνση. 
Και πιστέψτε με, οι τράπεζες θέλουν να το 
κάνουν αυτό. Είναι άλλωστε προς το ίδιο τους το 
συμφέρον.»

Οι εν λόγω υπηρεσίες μοιάζουν ιδανικές και για 
το δίκτυο συνεργατών τεχνολογίας, τομέας στον 
οποίο η Fairworks διαθέτει πρόσθετη εμπειρία 
χάρη στη θητεία του Νεόφυτου Αριστοδήμου στην 
Hewlett Packard.
Στις υπόλοιπες υπηρεσίες της Fairworks, 
συναντάμε αυτό που η εταιρεία ονομάζει “Virtual 
CFO”, δηλαδή οικονομική διαχείριση υψηλού 
επιπέδου που συνήθως είναι θεσμοθετημένη 
μόνο σε μεγάλους οργανισμούς, αλλά και 
βελτιστοποίηση διαδικασιών.
Ειδικά, σε αυτό το τελευταίο, αξίζει να σταθούμε, 
αφού μέσα σε λίγα μόλις χρόνια έχει γίνει φανερό 
ότι η κατασπατάληση πόρων και η έλλειψη 
πληροφόρησης λόγω της απουσίας αυτοματισμών, 
αποτελεί αγκάθι για τις περισσότερες επιχειρήσεις 
(οπότε, ο λόγος περνά και πάλι στην τεχνολογία για 
την αντίστοιχη υλοποίηση).
Ως μικρομεσαία επιχείρηση η ίδια, η Fairworks, 
υπόσχεται επίσης, άλλα δύο ενδιαφέροντα 
πλεονεκτήματα προς τους πελάτες της: Αφενός, 
εφαρμόζει η ίδια κάθε αρχή που καλείται να 
υλοποιήσει με αποτέλεσμα να δρα εξαιρετικά 
γρήγορα και αποτελεσματικά, αφετέρου διακρίνεται 
από τα πλεονεκτήματα των μικρομεσαίων 
εταιρειών, όπως η ταχύτητα, η αμεσότητα, η 
ευελιξία και η προσαρμοστικότητα κ.λπ.
Σημειώνουμε επίσης ότι πρόσφατα, η Fairworks 
πιστοποιήθηκε από τη διεθνή ένωση IASSC 
για τη μεθοδολογία “Lean - Six Sigma”. Η 
μεθοδολογία Lean επιτρέπει στην επιχείρηση 
να λειτουργεί με όσο το δυνατόν πιο απλό και 
ευέλικτο τρόπο, περιορίζοντας ή αφαιρώντας 
περιττές δραστηριότητες και αντίστοιχα, μέσω 
της Six Sigma, η επιχείρηση καθοδηγείται στην 
αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν τις 
επιδόσεις της. 
Προσθέστε στα παραπάνω και τη 
δραστηριοποίηση σε διεθνές επίπεδο μέσω 
γραφείων στις Βρυξέλλες και στην Κύπρο, 
και γίνεται εύκολα φανερό, το πόσο μπορεί να 
βοηθήσει και τη δική σας επιχείρηση, εντός και 
εκτός Ελλάδος. TCP

Info: Fairworks, Λυκαβηττού 14, 106 73, Αθήνα, 
τηλ. 211-4080 341, 699-837 8822

«Γνωρίζουμε πολύ καλά, όχι μόνο το πως 
θα πρέπει να συνταχθεί ένα business plan, 
όχι μόνο ποιες παραμέτρους θα πρέπει να 
προσέξουμε ώστε να περάσει σε πιο υγιείς 
βάσεις μία επιχείρηση, αλλά και πως όλα 
αυτά θα τα παρουσιάσουμε με σαφήνεια 
και πειστικότητα προς τις τράπεζες, ώστε 
οι τελευταίες να συναινέσουν αλλά και να 
βοηθήσουν προς την ίδια κατεύθυνση».
Σταμάτης Καραγκούνης, managing director της Fairworks.
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Η 
έμφαση της Lenovo στο 
κανάλι, γίνεται ολοένα και πιο 
έντονη, και αυτό αποδεικνύεται 
τόσο από τη στρατηγική 
ανάπτυξης της εταιρείας, όσο 
και από τις ενέργειες που 

πραγματοποιούνται διαρκώς προς το δίκτυο των 
συνεργατών της.
Πρόσφατα, η Lenovo πραγματοποίησε το ετήσιο 
συνέδριο συνεργατών της με έμφαση στην αγορά 
των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, όπου 
μεταξύ άλλων παρουσιάστηκε το commercial 
portfolio (στο οποίο εμπίπτει η οικογένεια 
προϊόντων “Think”) της εταιρείας.

Το συνέδριο άνοιξε ο επικεφαλής του τοπικού 
καταστήματος, Μιχάλης Οικονομάκης, ο οποίος 
παρουσίασε τη θέση της εταιρείας στην αγορά, 
τα εξαιρετικά αποτελέσματα της προηγούμενης 
χρονιάς στα commercial- Β2Β τμήματα της 
αγοράς, αλλά και τη βασική της στρατηγική για το 
μέλλον.

Σύμφωνα με τον κ. Οικονομάκη, η αγορά 
των PCs δεν μπορεί να αγνοηθεί, παρά την 
υπαρκτή συρρίκνωση που διέρχεται, αφού 
εξακολουθεί να είναι σημαντική, ενώ -το 
κυριότερο- μετασχηματίζεται. Σε αυτόν ακριβώς 
τον μετασχηματισμό ποντάρει και η Lenovo, 
αφού οδηγεί τις αντίστοιχες εξελίξεις, με πλήθος 
προϊόντων (πλέον πρόσφατο παράδειγμα, το 
Yoga Book ) που ξεφεύγουν από το πλαίσιο των 
τυπικών laptops.

Μάλιστα, τις καινοτομίες του consumer portofolio, 
τις βλέπουμε και στο αντίστοιχο επαγγελματικό, 
με την 24χρονη παράδοση αξιοπιστίας και 
αντοχής των ThinkPads να πλαισιώνεται από 
εξαιρετικά ευέλικτες και πολυσχιδείς λύσεις, 

με κορυφαίο παράδειγμα την οικογένεια X1. Σε 
αυτήν περιλαμβάνεται laptop, convertible, tablet, 
all-in-one κ.λπ., τα οποία συνδυάζουν το design 
με τις επιδόσεις, διατηρώντας τις αυστηρές 
προδιαγραφές των οικογενειών Think.

Ο κ. Οικονομάκης παρουσίασε επίσης τις πρωτιές 
της εταιρείας σε πρακτικά όλα τα segments 
της αγοράς (από PCs και laptops, μέχρι κινητά, 
tablets, αλλά και servers), καταδεικνύοντας με 
αυτόν τον τρόπο, ότι η εταιρεία δεν αποτελεί έναν 
παραδοσιακό κατασκευαστή υπολογιστών και 
μόνον.

Το PC μπορεί να είναι στο «αίμα» της Lenovo, 
αλλά η διεύρυνση και κυρίως η διαφοροποίηση 
του portfolio, έχει ανοίξει πλέον νέους δρόμους, 
τόσο για την ίδια την εταιρεία, όσο και για τους 
συνεργάτες της. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε 
ο επικεφαλής της Lenovo Greece: «Πατάμε πλέον 

σε πολλά ποδάρια. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε 
πολλαπλές δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά και 
σημαντικά μειωμένο ρίσκο, αφού δεν υπάρχει 
υπερβολική εξάρτηση από κανένα κομμάτι της 
αγοράς».

Τα ThinkPad στον… Προκρούστη
Λεπτομέρειες γύρω από τα προϊόντα Think, 
παρουσίασε ο Γιάννης Χουρδάκης, διευθυντής 
πωλήσεων της Lenovo για την αγορά των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και κατά την ομιλία 
του, πραγματοποιήθηκε ζωντανά, επί σκηνής, ένα 
torture test επί διαφόρων μοντέλων της σειράς 
των ThinkPads.
Και όταν λέμε «torture test», το εννοούμε 
κυριολεκτικά, αφού κατά τη διάρκεια της 
επίδειξης, είδαμε… τα πάντα:
•  ThinkPads να πέφτουν συνεχόμενες φορές προς 

πάσα κατεύθυνση.
•  ThinkPads να αφήνονται από ένα μέτρο ύψος 

Το ετήσιο συνέδριο συνεργατών για την αγορά των επιχειρήσεων (commercial), Lenovo Partner Conference, 
πραγματοποίησε πρόσφατα η Lenovo Greece. Φυσικά, το Tech Channel Partner δεν θα μπορούσε να απουσιάζει.

Think… business

«Πατάμε πλέον σε πολλά ποδάρια. Αυτό σημαίνει 
ότι έχουμε πολλαπλές δυνατότητες ανάπτυξης, 
αλλά και σημαντικά μειωμένο ρίσκο, αφού δεν 
υπάρχει υπερβολική εξάρτηση από κανένα κομμάτι 
της αγοράς».

Μιχάλης Οικονομάκης, διευθύνων σύμβουλος της Lenovo Greece.
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και να λειτουργούν κανονικά!
•  ThinkPads στην… κατάψυξη στους -20°C .
•  ThinkPads καλυμμένα με άμμο εν ώρα 

λειτουργίας.
•  ThinkPads γεμάτα νερό!

Σε όλες τις περιπτώσεις, η μνημειώδης αξιοπιστία 
των ThinkPads έδειξε την αξία της, με τις 
συσκευές να συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία 
τους, παρά τις κακουχίες και τις αντιξοότητες, ή 
πιο σωστά, παρά τα… βασανιστήρια στα οποία 
υπεβλήθησαν.

Όλα τα παραπάνω, μπορεί να αποτελούν πρώτης 
τάξεως υλικό για το marketing της εταιρείας, 
αλλά δεν είναι μόνο ένα publicity stand. Όπως 
εξήγησε ο κ. Χουρδάκης, πρόκειται για ουσιαστική 
καινοτομία και αξιοπιστία, η οποία έχει αναπτυχθεί 
προκειμένου να στηρίξει τον επαγγελματία. Το 
laptop (και κάθε υπολογιστική συσκευή), αποτελεί 
εργαλείο δουλειάς, και ως τέτοιο, θα πρέπει να 
είναι διαρκώς «ετοιμοπόλεμο», ξεπερνώντας τις 
καθημερινές δυσκολίες.
Με δεδομένη και την εξαιρετική διάδοση του 
mobile computing, οι φορητές συσκευές 

βρίσκονται πλέον εκτός γραφείου, σε εργοτάξια, 
ζεστά και κρύα κλίματα, καταπονούνται με 
διαρκείς μετακινήσεις, και φυσικά, δεν έχουν 
πάντα δίπλα τους μία πρίζα!
Όλα αυτά, αντιμετωπίζονται από τις καινοτομίες 
της Lenovo, συμπεριλαμβανομένων των 
χαρακτηριστικών ποιότητας και αξιοπιστίας που 
αναφέραμε, καθώς επίσης και της αυτονομίας, η 
οποία πλέον φθάνει σε μοναδικά επίπεδα, αυτά 
της ολόκληρης ημέρας εργασίας, με παράλληλη 
δυνατότητα για ταχεία φόρτιση σε πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα.

Στους σύνεδρους, απευθύνθηκε επίσης ο 
κ. Μητάκος, key account sales manager, 
που παρουσίασε case study εφαρμογής του 
ThinkCentre Tiny σε πελάτη της enterprise 
αγοράς, ο οποίος επωφελήθηκε από τη μείωση 
στην κατανάλωση ενέργειας (που με τη σειρά της 
μειώνει το ισοδύναμο εκπομπών καυσαερίων), 
αλλά και από τη διαχείριση νέου χώρου λόγω του 
μικρού μεγέθους του… Tiny.

Σημειώνουμε πως μόνο από την εξοικονόμηση 
ενέργειας, ο πελάτης έχει μείωση δαπανών κατά 

72.000 Ευρώ στην τριετία! 

Σημαντική αναφορά επίσης έγινε στην αξιοπιστία 
των servers της Lenovo, με αφορμή την 
ανακήρυξη των x86 συστημάτων της εταιρείας, 
ως αυτά με το μεγαλύτερο uptime/availability 
μεταξύ των Intel x86 συστημάτων, με βάση μελέτη 
της ITIC (Information Technology Intelligence 
Consulting) για το 2016.

Στον τομέα των υπηρεσιών, παρουσιάστηκε 
το σύνολο της γκάμας της Lenovo (αποτελείται 
από τις οικογένειες υπηρεσιών Configuration, 
Deployment, Protection, End of Live και 
Warranty), στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ 
άλλων offerings όπως: Onsite service, accidental 
damage protection, smart image, HDD 
encryption, ακόμη και χάραξη με laser (laser 
etching).

Τέλος, ο Γιώργος Γερούσης, senior channel 
executive της εταιρείας, παρουσίασε το νέο 
πρόγραμμα συνεργατών, τις αντίστοιχες 
εξειδικεύσεις, αλλά και τα μοναδικά benefits που 
φέρνει για τους partners της η Lenovo.   TCP
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Η νέα τάση στο χώρο 
του computing
Τα laptops 2-σε-1 συνδυάζουν τα καλύτερα στοιχεία δύο κατηγοριών, laptops και tablets, προσφέροντας έναν 
υπολογιστή που μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη και χρήση. Προς αυτό το χώρο στρέφονται έντονα οι 
εταιρείες, πράγμα που σημαίνει ότι το κανάλι των συνεργατών θα πρέπει να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις που έρχονται. Τα convertibles αποτελούν πολύ δελεαστικές προτάσεις αγοράς για τους καταναλωτές και 
οι ευκαιρίες πώλησης που ανοίγονται είναι πολύ μεγάλες.

Ό
λο περισσότεροι καταναλωτές 
επιλέγουν προϊόντα που 
προσφέρουν πολλαπλές 
λειτουργίες σε μία συσκευή. 
Στον χώρο του αυτοκινήτου, τα 
υβριδικά, τα SUV και τα λεγόμενα 

crossover είναι τα best seller της αγοράς. Γιατί να 
μην συμβεί το ίδιο και με τα laptops;
Στο χώρο των υπολογιστών, την πρώτη θέση 
στην προτίμηση των καταναλωτών έχουν τα 
παραδοσιακά laptop. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, 
η κλασική διάταξη «οθόνη που κλείνει επάνω 
στο πληκτρολόγιο για εύκολη μεταφορά» δεν 
προσφέρει και πολύ μεγάλη ευελιξία και στην 
πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει σημαντικά από 
τον Osborne 1, τον πρώτο φορητό υπολογιστή που 
βγήκε στην παραγωγή το 1981.

Από την άλλη, πάντα τα laptops ήθελαν να γίνουν 
ακόμα πιο φορητά. Ενώ υπήρχαν συστήματα 
που ζύγιζαν λιγότερο από ένα κιλό και οι 
κατασκευαστές προσπαθούσαν να τα κάνουν 
ακόμα πιο λεπτά και ελαφριά (το 2011 η Intel 
ανακοίνωσε το concept Ultrabook για λεπτά και 
ελαφριά laptops χαμηλής κατανάλωσης) κανείς 
δεν είχε σκεφτεί να αφαιρέσει το πληκτρολόγιο; 
Και γιατί να το κάνει άλλωστε; Ούτε η τεχνολογία, 
ούτε οι καταναλωτές είχαν ωριμάσει ακόμα.
Η ιδέα της μεγάλης αλλαγής ήρθε με την είσοδο 
των tablets στην αγορά των υπολογιστών, μια 
είσοδο που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της και 
έμαθε στον κόσμο (home και business χρήστες), 
ότι ένας υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιείται 
ακόμα και χωρίς πληκτρολόγιο και ποντίκι. 
Παράλληλα, η τεχνολογία εξελίχθηκε ακόμα 
περισσότερο, οι δίσκοι SSD έγιναν πιο προσιτοί, 
οι οθόνες απέκτησαν μεγαλύτερη ανάλυση και 
έγιναν multi-touch, οι επεξεργαστές πολυπύρηνοι 
και πιο ισχυροί και οι μνήμες RAM πολύ πιο 
φθηνές. Την ίδια, στιγμή, το mobile broadband 

έγινε προσιτό σε όλους, το Wi-Fi διαθέσιμο 
παντού, στο σπίτι, στο δρόμο και το γραφείο, 
ενώ παραδοσιακές συσκευές αποθήκευσης 
καταργήθηκαν (βλ. DVD-ROM) και τη θέση τους 
πήραν τα USB και οι εξωτερικοί δίσκοι. 
Όλα τα παραπάνω, οδήγησαν σε πραγματικά 
λεπτές και ελαφριές συσκευές σε σημείο που να 
απορεί κανείς πώς κατάφερε και χώρεσε τόσο 
ισχυρό hardware σε πάχος μερικών χιλιοστών. 
  

Και εγένετο 2-σε-1
Ήταν λοιπόν θέμα χρόνου να κατασκευαστεί 
ένας φορητός υπολογιστής που θα μπορούσε να 
γίνει tablet με την αφαίρεση του πληκτρολογίου. 
Πάντως, θα πρέπει να πούμε ότι πρώτα τα 
tablets προσπάθησαν να γίνουν laptop και 
μετά το ανάποδο. Έτσι, πρώτα κυκλοφόρησαν 
Bluetooth πληκτρολόγια για tablets – και 
μάλιστα σε άπειρους συνδυασμούς, θήκες, 
καλύμματα, με touchpad ή χωρίς – και μετά οι 
κατασκευαστές laptop σκέφτηκαν να αφαιρέσουν 
το πληκτρολόγιο και να τα κάνουν tablet ή 
τουλάχιστον να «δανειστούν» τη χρηστικότητα και 
τη φορητότητά τους.

Κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα των convertibles, 2-
σε-1, ή αλλιώς υβριδικών φορητών υπολογιστών. 
Όπως και να τα πείτε, η ουσία δεν αλλάζει: 
Πρόκειται για laptops που μετατρέπονται σε 
tablets. Το πώς γίνεται αυτό εξαρτάται από το 
εκάστοτε μοντέλο, με τον κάθε κατασκευαστή να 
έχει τη δική του αντιμετώπιση στο θέμα. 
Σε γενικές γραμμές, οι 2-σε-1 υπολογιστές 
μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: Τα 
υβριδικά και τα covnertibles.
Προφανώς, το τι θα επιλέξει κανείς εξαρτάται από 
τις προσωπικές του ανάγκες. 

Άλλο convertible και άλλο detachable
Τα πιο συνηθισμένα συστήματα 2-σε-1 είναι 
τα convertibles. Στην κατηγορία αυτή, η οθόνη 
παραμένει συνδεδεμένη επάνω στο laptop, αλλά 
μπορεί να περιστρέφεται με διάφορους τρόπους. 
Για να μετατραπεί ένα convertible σύστημα σε 
tablet, μπορεί είτε να περιστραφεί η οθόνη κατά 
180 μοίρες κατά τον οριζόντιο άξονα και να 
«κλειδώσει» πάνω από το πληκτρολόγιο είτε να 
περιστραφεί κατά 360 μοίρες και να «κλειδώσει» 
πίσω από το πληκτρολόγιο. 
Σε κάθε περίπτωση, τα Windows 10 γυρνούν 
σε tablet mode, ούτως ώστε να μπορούν να 

Η κλασική διάταξη «οθόνη που 
κλείνει επάνω στο πληκτρολόγιο για 
εύκολη μεταφορά» δεν προσφέρει 
και πολύ μεγάλη ευελιξία και στην 

πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει σημαντικά από τον 
Osborne 1, τον πρώτο φορητό υπολογιστή που βγήκε 
στην παραγωγή το 1981.
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αξιοποιηθούν με τα δάχτυλα ή την ψηφιακή πένα 
σε κάποιες περιπτώσεις. 

Στα detachable συστήματα η οθόνη αφαιρείται 
τελείως και η συσκευή μετατρέπεται σε 
κανονικό tablet. Στην πραγματικότητα δηλαδή, 
ένα detachable είναι περισσότερο ένα 
tablet που γίνεται laptop με την προσθήκη 
πληκτρολογίου, παρά το ανάποδο. Το λέμε 
αυτό, διότι στην κατηγορία αυτή το hardware 
βρίσκεται ενσωματωμένο στην οθόνη και όχι 
στο πληκτρολόγιο όπως συνήθως. Μέσα στην 
οθόνη έχει «στριμωχτεί» επεξεργαστής, μνήμη, 
αποθηκευτικός χώρος, θύρες επικοινωνίας, 
μπαταρία κ.λπ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, 
το πληκτρολόγιο περιλαμβάνει έξτρα θύρες 
επικοινωνίας ή δεύτερη μπαταρία. 

Τα convertibles από την άλλη είναι κανονικά 
laptop με οθόνη αφής. Είναι μεν πολύ πιο λεπτά 

από τα παραδοσιακά laptop για το γραφείο, αλλά 
παράλληλα είναι πιο ισχυρά από τα detachable, 
με καλύτερο hardware. Έτσι, συναντάμε 
κανονικούς επεξεργαστές, περισσότερη μνήμη 
RAM, αποθηκευτικό χώρο SSD πολλών GB και 
περισσότερες δυνατότητες επικοινωνίας. 
Τέλος, ποιότητα κατασκευής των convertibles 
είναι καλύτερη, η οθόνη πιο λεπτή και πιο μεγάλη.

 Άλλο tablet κι άλλο 2-σε-1
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνουμε και μια 
άλλη σημαντική διάκριση. Επειδή ακριβώς το 
hardware των tablets είναι πια πολύ ισχυρό και 
με την προσθήκη ενός ασύρματου πληκτρολογίου 
μπορούν να μετατραπούν σε laptops (και μάλιστα 
να μοιάζουν με τα detachable laptops), θα πρέπει 
να αναφέρουμε τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα 
στα παραδοσιακά tablets και τα συστήματα 2-σε-1.
Τα 2-σε-1 laptops ανεξάρτητα από την κατηγορία 
στην οποία ανήκουν (convertible, detachable) 

τρέχουν κανονικό desktop λειτουργικό σύστημα, 
δηλαδή τα Windows 10 και όχι κάποιο mobile 
(Android, iOS). Επίσης, διαθέτουν επεξεργαστή 
αρχιτεκτονικής x86 και όχι ARM, οι θύρες 
επικοινωνίας είναι κανονικού τύπου USB (και 
μάλιστα USB 3.0), αν και πρόσφατα βλέπουμε την 
είσοδο του USB 3.0 Type-C και στα laptops, ενώ 
συναντάμε και DisplayPort ή/και HDMI. 
Το βασικό χαρακτηριστικό των laptops πάντως, 
είναι το λειτουργικό σύστημα και η αρχιτεκτονική 
του επεξεργαστή.
  

Γιατί 2-σε-1;
Τα συστήματα 2-σε-1 δεν είναι πλέον μια 
καινούρια τεχνολογία. Με τέσσερις γενιές Surface 
και δεκάδες Yoga, οι καταναλωτές έχουν άπειρες 
επιλογές για να επιλέξουν. Η ευκαιρία πώλησης 
για το κανάλι υπάρχει και είναι μεγάλη και 

Η σύγχρονη τάση στο χώρο των φορητών 
υπολογιστών είναι τα convertibles. Πρόκειται 
για λεπτούς, αλλά ταυτόχρονα ισχυρούς 
υπολογιστές, οι οποίοι προσφέρουν πολλαπλά 
πλεονεκτήματα τόσο στον απλό χρήστη 
όσο και τον επαγγελματία. Αξιοποιώντας τα 
καλύτερα των δύο κόσμων -των laptops και 
των tablets-, τα συστήματα αυτά μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε μια πληθώρα 
από εφαρμογές, είτε απαιτείται χρήση του 
πληκτρολογίου είτε της οθόνης αφής. 

Η πρόταση της HP
Το Spectre x360 Pro της HP είναι ένα convertible 
laptop, το οποίο προσφέρει την ευελιξία της 
περιστροφής της οθόνης κατά 360 μοίρες 
διαθέτοντας τέσσερα mode λειτουργίας. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σαν κανονικό laptop, σαν 
tablet περιστρέφοντας την οθόνη πίσω από το 
πληκτρολόγιο, να γυρίσει ανάποδα ή να πάρει 
τη μορφή tent. Όποια κι αν είναι η τρέχουσα 
ανάγκη, από εργασία μέχρι παρουσίαση, το 
Spectre x360 Pro μπορεί να την καλύψει.
Με βάρος μόλις 1,45kg, ο HP Spectre x360 Pro 
αποτελεί το ιδανικό εργαλείο του επαγγελματία. 
Η κατασκευή του υπολογιστή είναι από ελαφρύ 
αλουμίνιο και προσφέρει αψεγάδιαστη εμφάνιση 
και εξαιρετικά λεπτό προφίλ με πάχος 15,4mm.

Πανίσχυρο, με οθόνη αφής FHD ή QHD, ανάλογα 
με τη διαμόρφωση, επεξεργαστή Intel Core 
6ης γενιάς, πλήθος συνδέσεων και κορυφαίο 
επαγγελματικό ήχο, ο Spectre x360 Pro 
προσφέρει την ιδανική λύση για το γραφείο και 
το χαρτοφύλακα του επαγγελματία που απαιτεί 
έναν ισχυρό και αξιόπιστο συνεργάτη.

Κορυφαία χαρακτηριστικά
Παρ’ όλη την πολύ λεπτή του εμφάνιση, 
ο Spectre x360 Pro G2 εντυπωσιάζει με 
το ενσωματωμένο του hardware. Όπως 
προαναφέραμε, διαθέτει επεξεργαστή Intel Core 
6ης γενιάς, i7 ή i5. Η μνήμη του διαμορφώνεται 
στα 8GB, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος έχει τη 
μορφή δίσκου SSD, ξεκινά από τα 128GB και 
μπορεί να φτάσει έως τα 512GB, ανάλογα με τις 
ανάγκες.

Η οθόνη του laptop είναι πολλαπλής αφής, 
διαγωνίου 13,3 ιντσών. Σε ό,τι αφορά την 
ανάλυση, o Spectre x360 Pro G2 διατίθεται σε 
δύο εκδόσεις, με Full HD (1920 x 1080 pixels) και 
UHD (2560 x 1440 pixels).
Ο υπολογιστής διαθέτει πληκτρολόγιο πλήρους 
μεγέθους με οπίσθιο φωτισμό για απρόσκοπτη 

πληκτρολόγηση σε συνθήκες χαμηλού 
φωτισμού, καθώς και touchpad το οποίο 
υποστηρίζει πολλαπλή αφή.

Σε ό,τι αφορά τις συνδέσεις και τις δυνατότητες 
επικοινωνίας, ο Spectre x360 Pro G2 διαθέτει 
τα πάντα: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4,0, 
υποστηρίζει Miracast και WiDi Pro για μετάδοση 
σε ασύρματη οθόνη, 3 θύρες USB 3.0, 1 mini 
DisplayPort 1.2, 1 HDMI, κάμερα HP TrueVision 
Full HD και αναγνώστη καρτών μνήμης.

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Spectre 
x360 Pro G2 έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αντέχει 
στις πτώσεις και μικρές ποσότητες υγρών.
Έρχεται με Windows 10 64bit και με 
προεγκατεστημένη μια μεγάλη γκάμα 
χρήσιμων εφαρμογών.

HP Spectre x360 Pro G2: Ο ορισμός του convertible
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Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις 
και οι επαγγελματίες, απαιτούν πολύ 
συγκεκριμένα στοιχεία από τα εργαλεία της 
δουλειάς τους. Από τη μία, θα πρέπει να είναι 
αξιόπιστα και να ολοκληρώνουν τις εργασίες 
για τις οποίες προορίζονται, και από την άλλη θα 
πρέπει είτε να αυξάνουν την παραγωγικότητα, 
είτε να μειώνουν το κόστος.

Ο λόγος είναι φυσικά η βελτιστοποίηση του 
bottom line, η οποία έρχεται είτε από την 
ανάπτυξη των εσόδων, είτε από τον περιορισμό 
του κόστους.

Ο υπολογιστής είναι ένα από τα σημαντικότερα 
εργαλεία, και στη Lenovo, τον αντιμετωπίζουμε 
έτσι ακριβώς. Αυτό σημαίνει, ότι θα πρέπει να 
ταιριάζει όσο το δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες 
κάθε χρήστη, χωρίς να υπολείπεται δυνατοτήτων 
αλλά και χωρίς να προσφέρει περισσότερα από 
όσα πρέπει, ανεβάζοντας αναίτια το κόστος.

Οι convertible συσκευές είναι ιδανικές για 
αυτόν τον σκοπό, αφού οι διάφορες εκδόσεις 
τους ταιριάζουν «γάντι» σε οποιοδήποτε προφίλ 
χρήστη. Αυτή η προσέγγιση είναι στο DNA της 
Lenovo, αφού ανέκαθεν οι επαγγελματικές 
σειρές των ThinkPads αποτελούνταν από 
καινοτόμες λύσεις (π.χ. χρήση stylus, υβριδικά 
laptops κ.α.).

Με μία convertible συσκευή, οι πωλητές μίας 
επιχείρησης μπορούν να έχουν μόνο μία 
συσκευή και όχι ένα laptop και ένα tablet για 
παράδειγμα. Έτσι, έχουμε μειωμένο κόστος, 
αυξημένη παραγωγικότητα, αυξημένη ευελιξία, 
αλλά και χαρούμενο υπάλληλο. Αντίστοιχα, 
ένα απλό tablet που δεν επιτρέπει την άνετη 
επεξεργασία περιεχομένου (π.χ. ένα μεγάλο 
φύλλο Excel), αντικαθίσταται από μία συσκευή 
2-σε-1, κρατώντας τα καλύτερα από τους δύο 
κόσμους (laptop και tablet).

Βεβαίως, οι καινοτομίες της Lenovo 
περιλαμβάνουν πολλά περισσότερα, όπως 
για παράδειγμα το ThinkPad X1 Tablet που 
μπορεί να εξοπλιστεί με video projector 
για παρουσιάσεις on-the-go, αλλά και 
επιπλέον μπαταρία και docking station που το 
μετατρέπουν σε έναν πανίσχυρο υπολογιστή.

Αντίστοιχα, το Miix 700 Business Edition 
«παντρεύει» το design των consumer προϊόντων 
με enterprise χαρακτηριστικά ασφάλειας, ενώ 

βέβαια σε επίπεδο convertibles με περιστροφή 
360 μοιρών, οι επιλογές είναι πάρα πολλές: 
Από το υπέροχο X1 Yoga (το πρώτο με οθόνη 
OLED και Pen Pro με αναγνώριση 2048 σημείων 
επαφής) και το P40 Yoga (το πρώτο convertible 
mobile Workstation), μέχρι τα Yoga 900 
Business Edition, Yoga 11e, Yoga 260 και 460.
Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ThinkPad 
Tablet 10, που αποτελεί ένα πλήρες πανίσχυρο 
PC σε… σώμα tablet.

Καταναλωτές και convertibles Lenovo
H Lenovo καινοτομεί φυσικά και σε επίπεδο 
consumer, με αποκορύφωμα το ολοκαίνουργιο 
Yoga Book που καταδεικνύει εκ νέου γιατί η 
Lenovo θεωρείται ο βασιλιάς της καινοτομίας 
και ειδικά στην αγορά των 2-in-1 όπου 
συμπληρώνει έντονη 4ετή παρουσία στην 
ελληνική αγορά. Πρόκειται για μία συσκευή σε 
μία παντελώς δική της κατηγορία, η οποία θα 
λέγαμε πως αποτελείται από δύο «tablets» σε 
ένα ενιαίο και πλήρως προσαρμόσιμο σώμα. Με 
αυτόν τον τρόπο, η λειτουργικότητα απογειώνεται 
επιτρέποντας την υλοποίηση μοναδικών 
λύσεων όπως τη σχεδίαση στη μία οθόνη και 

την επεξεργασία της στη δεύτερη, την τήρηση 
σημειώσεων με εντελώς φυσικό τρόπο (διαθέτει 
ειδικό pen και ψηφιοποίηση γραφής) κ.α.

Μάλιστα, το Yoga Book επιτρέπει την 
ψηφιοποίηση των σημειώσεών σας, είτε 
γράφετε απευθείας πάνω στην οθόνη του, είτε 
εάν χρησιμοποιείτε το ειδικό στυλό και κοινό 
χαρτί επί της οθόνης, ώστε να μην χάνετε 

τίποτα από τη φυσικότητα της σχεδίασης ή της 
γραφής σας!

Η δεύτερη οθόνη χρησιμεύει φυσικά και ως 
πληκτρολόγιο, ενώ το Yoga Book διατίθεται 
τόσο με Windows 10 Pro, όσο και με Android 
λειτουργικό, δίνοντας ακόμη περισσότερες 
δυνατότητες επιλογής.

Βεβαίως, η οικογένεια των Yoga διαθέτει πλήθος 
εκπροσώπων, ξεκινώντας από tablets στις 8 και 
10 ίντσες και φθάνοντας σε laptops από 11 έως 
15 ίντσες. 

Έτσι, δίπλα στα Yoga Tablets 8” και 10” που 
διαθέτουν τεχνολογία Anypen (μπορείς να 
γράψεις στην οθόνη τους με… οτιδήποτε) 
αλλά και το καινότομο Yoga Tab 3 Pro που 
ενσωματώνει video projector(!), βρίσκουμε 
τα κορυφαία laptop Yoga 900 και 900s (13,3” 
και 12,5” με οθόνη Quad HD) που συνδυάζουν 
εργασία με διασκέδαση, το Yoga 700 με ή χωρίς 
ανεξάρτητη κάρτα γραφικών (στις 14” και 11” 
αντίστοιχα), καθώς και τα Yoga 500 με οθόνη 
Full HD, δίσκο SSD και discrete graphics (στις 
15”).

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι όλα τα consumer 
προϊόντα Lenovo, καλύπτονται από 2 χρόνια 
εγγύηση Pick up & Return.

Όλα τα παραπάνω, καθιστούν σαφές το 
πλεονέκτημα Lenovo για το δίκτυο συνεργατών: 
Εξαιρετικά ευρύ portfolio ώστε να καλυφθεί 
κάθε εξειδικευμένη ανάγκη ακριβώς όπως 
πρέπει, αξιοπιστία και ασφάλεια ώστε να 
βρίσκονται στο πλευρό του χρήστη κάθε 
στιγμή, καινοτομία ώστε να αυξάνουν την 
παραγωγικότητα ή/και να μειώνουν το κόστος, 
αλλά και διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. 
Τι άλλο να ζητήσει κανείς;

Άρθρο εκ µέρους της Lenovo Greece
Οικονομία, παραγωγικότητα και αξιοπιστία μέσω 
της καινοτομίας

λύσεων όπως τη σχεδίαση στη μία οθόνη και 

Yoga Book

ThinkPad X1 Yoga
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όπως δείχνουν οι έρευνες θα αυξηθεί ακόμα 
περισσότερο στο επόμενο διάστημα.
Η νέα τάση στα φορητά είναι 2-σε-1. Υπάρχει μια 
τεράστια γκάμα μοντέλων, από όλους σχεδόν 
τους κατασκευαστές και για όλα τα βαλάντια. 
Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε ότι οι 
κατασκευαστές στοχεύουν σε πολύ συγκεκριμένο 
κοινό κυκλοφορώντας μοντέλα με μοντέρνα 
και πρωτότυπα χρώματα (ροζ, χρυσό κ.λπ.) που 
απευθύνονται σε γυναικείο κοινό ή ακόμα και πιο 
σοβαρά, αλλά παράλληλα πολύ λεπτά και ισχυρά 
συστήματα, για τον επαγγελματία που βρίσκεται 
ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του εκτός 
γραφείου, σε συνεργάτες και παρουσιάσεις. Το 
ζητούμενο εδώ είναι η μεγάλη αυτονομία και στον 
τομέα αυτό οι εταιρείες έχουν κάνει πολύ μεγάλη 
πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν, αφού οι ώρες 
αυτονομίας πλέον μετρούν σε δεκάδες. 

Τα στοιχεία της IDC
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχει 
δημοσιεύσει η εταιρία ερευνών IDC, οι πωλήσεις 
των πολύ λεπτών 2-σε-1 φορητών υπολογιστών 
(convertibles και detachables) στην Ευρώπη για 
το 2016 παρουσίασαν θετικό πρόσημο ανάπτυξης. 
Συγκεκριμένα για το πρώτο τρίμηνο του έτους, το 
μερίδιο αγοράς αυτών των συστημάτων ανήλθε σε 
ποσοστό της τάξης του 44,7%. Το 18,4% εξ αυτών 

αφορούσε σε καταναλωτικά προϊόντα και το 21,9% 
σε επαγγελματικά. Τα αντίστοιχα ποσοστά το ίδιο 
διάστημα πέρυσι ήταν 9,2 και 16,3% αντίστοιχα. 
Αυτή η τάση ανάπτυξης στα συστήματα 2-σε-1 
είναι πολύ σημαντική, εάν την συγκρίνουμε με 
την γενική συρρίκνωση που παρατηρείται στην 
αγορά των υπολογιστών γενικώς. Έτσι, στη 
Δυτική Ευρώπη, η αγορά των PC και των tablets 
συρρικνώθηκε κατά 13,7% από έτος σε έτος για 
το 16Q1, με τις συνολικές πωλήσεις τεμαχίων 
να φτάνουν τα 18,2 εκατομμύρια. Η μείωση ήταν 
πιο ομαλή στο κομμάτι του business, όπου η 
πτώση παρέμεινε σε μονοψήφια νούμερα (-5,2%). 
Την ίδια στιγμή, ο τομέας των καταναλωτικών 
υπολογιστών έπεσε κατά 18,6% από έτος σε έτος.

Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις των detachable 
συστημάτων, παρουσιάστηκε αύξηση της 
τάξης των 190,4% με περίπου 500.000 με 1,5 
εκατομμύριο τεμάχια μέσα σε ένα χρόνο. 
Επιπλέον, παρά τη γενική πτώση της τάξης του 
12,9% στην αγορά των PC, τα convertible laptops 
παρουσίασαν αύξηση κατά 12%.
Η συγκεκριμένη αγορά συνεχίζει την πολύ 
μεγάλη δημοτικότητά της, με τους καταναλωτές 
να επιζητούν φορητότητα, ευκολία χρήσης και 
επικοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι παρά τη γενική 
μείωση που παρατηρείται στην αγορά του PC, 
ο συγκεκριμένος τομέας παρουσιάζει πολύ 
σημαντική δυναμική ανάπτυξης. 
Όπως τονίζουν οι αναλυτές της IDC, η υιοθέτηση 
των detachables στη business αγορά τώρα 
ξεκινά. Αναμένεται πολύ μεγάλη άνοδος στις 
πωλήσεις των συγκεκριμένων υπολογιστών 
για επαγγελματική χρήση, καθώς οι εταιρείες 
αντιλαμβάνονται τα πολλαπλά οφέλη που έχουν σε 
σχέση με τα παραδοσιακά laptops.

Αισιόδοξες προβλέψεις 
Η τάση είναι ξεκάθαρη: οι καταναλωτές θέλουν 
έναν υπολογιστή που μετατρέπεται σε tablet. Έτσι, 
παρά τις προβλέψεις της IDC για μείωση των 
πωλήσεων στον χώρο των tablets για το 2016 
με κατά 5,9% σε σχέση με το 2015, η συνολική 
αγορά θα αρχίσει να αυξάνεται μετά το 2016 και 
θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία χάρη στην 
αυξημένη ζήτηση συστημάτων 2-σε-1. Το 2015 

τα detachables είχαν ποσοστό μόλις 8% μέσα στη 
συνολική αγορά των tablets, η IDC προβλέπει 
ότι μέχρι το 2020 το 30% των tablets που θα 
πουληθούν θα είναι detachables. 
H IDC επίσης προβλέπει ότι δύο σημαντικές τάσεις 
θα καθορίσουν την αγορά των υπολογιστών 2-σε1: 
μεγάλη οθόνη και συστήματα με Windows. 
Και δεν είναι μόνο η IDC που έχει θετικές 
προβλέψεις για το μέλλον. Εάν «ανοίξουμε» λίγο 
το τμήμα αυτό της αγοράς και δούμε τις συσκευές 
ultra mobile στο σύνολό τους (στις οποίες ανήκουν 
οι 2-σε-1), η Gartner προβλέπει ότι αποτελεί το 
μοναδικό κομμάτι της αγοράς των υπολογιστών 
που θα παρουσιάσουν θετικό πρόσημο φέτος. 
Οι συνολικές πωλήσεις των ultra mobiles θα 
φτάσουν φέτος τα $34,6 δις. Αυτό σημαίνει αύξηση 
της τάξης του 16% σε σχέση με το 2015. Και δεν 
είναι μόνο αυτό. Η Gartner αναφέρει ότι μέχρι το 
2019, τα ultra mobiles θα κυριαρχήσουν σε όλη 
την αγορά των προσωπικών υπολογιστών με 
πωλήσεις της τάξης των $57,6 δις.
 

Η μεγάλη ευκαιρία για το κανάλι
Μέχρι στιγμής, η απορρόφηση της αγοράς δείχνει 
να έχει φτάσει στα όριά της, τα οποία όμως, 
μπορούν να ξεπεραστούν εύκολα με την αύξηση 
των διαθέσιμων επιλογών από άποψη μοντέλων 
και τιμής.
Αυτό που ψάχνουν οι καταναλωτές είναι λύσεις 
που προσφέρουν ευελιξία σε όλους τους τομείς. 
Επιζητούν πρόσβαση στην πληροφορία, τη 
δυνατότητα δημιουργίας περιεχομένου και την 
επικοινωνία χωρίς φραγμούς. Η κάλυψη αυτών 
των αναγκών αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για 
τους κατασκευαστές (και κατά συνέπεια για το 
κανάλι). Τα ευπροσάρμοστα και υβριδικά φορητά 
υπολογιστικά συστήματα είναι τα πιο κατάλληλα 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
του σύγχρονου καταναλωτή, ενώ είναι τα μόνα 
που μπορούν να εγγυηθούν και χρηστικότητα και 
φορητότητα.
Τα 2-σε-1 συστήματα είναι αυτά που ουσιαστικά 
θα σώσουν ολόκληρη την αγορά των 
υπολογιστών, ενώ αναμένεται να εκτοπίσουν 
ακόμα και τα παραδοσιακά tablets.    TCP

Το πρώτο 2-σε-1 laptop της ιστορίας είναι 
το Compaq TC1000, το οποίο κυκλοφόρησε 
το 2002! Διέθετε οθόνη αφής, ενώ το 
λειτουργικό σύστημα ήταν τα Windows 
XP Tablet PC Edition. Επρόκειτο για μια 
πρώιμη προσπάθεια να κατασκευαστεί ένας 
υπολογιστής για χρήση με την αφή. Μάλιστα, 
η Microsoft είχε κυκλοφορήσει και μια ειδική 
έκδοση των Windows XP με προσθήκες 
για χρήση με αφή. Την εποχή εκείνη αφή 
σήμαινε ψηφιακή πένα, διότι η χρήση μόνο 
με το δάχτυλο ήταν αδιανόητη και αυτό διότι 
οι οθόνες αφής της εποχής ήταν παλιάς 
τεχνολογίας resistive και όχι capacitive όπως 
σήμερα.

Για την ιστορία να πούμε ότι το Compaq 
TC1000 διέθετε επεξεργαστή Transmeta 
Crusoe στο 1 GHz κάρτα γραφικών Nvidia 
GeForce 2 Go και περιστρεφόμενο/
αφαιρούμενο πληκτρολόγιο. 

Πάντως, η μαζική είσοδος των συστημάτων 
2-σε-1 στην αγορά δεν επετεύχθη παρά 
προς το τέλος του 2013, όταν κυκλοφόρησαν 
τα πρώτα laptops μεγέθους tablet, τα οποία 
διέθεταν αφαιρούμενο πληκτρολόγιο, 
Windows 8 και επεξεργαστές Intel Atom. 

Αυτό το ξέρατε;

Όπως τονίζουν οι αναλυτές της IDC, η 
υιοθέτηση των detachables στη business 
αγορά, τώρα ξεκινά. Αναμένεται πολύ 
μεγάλη άνοδος στις πωλήσεις των 

συγκεκριμένων υπολογιστών για επαγγελματική 
χρήση, καθώς οι εταιρείες αντιλαμβάνονται 
τα πολλαπλά οφέλη που έχουν σε σχέση με τα 
παραδοσιακά laptops.
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Εκτός από την πλήρη γκάμα hardware, η Westnet 
θα διαθέτει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την 
πλήρη γκάμα με αξεσουάρ (TypeCover και Pen σε 
όλα τα χρώματα, docking station, adaptors, κ.λπ.) 
και θα καλύπτει το service. 

Το tablet που μπορεί να αντικαταστήσει  
το laptop 
Το moto αυτό αποτελεί και τον βασικό άξονα 
σχεδιασμού του Surface Pro 4. Όσο κι αν φαίνεται 
εξαιρετικά δύσκολος αυτός ο στόχος, η Microsoft 
έχει καταφέρει να τον φέρει σε πέρας σε μεγάλο 
βαθμό. Έχει σχεδιάσει ένα tablet, εξαιρετικά 
ελαφρύ και λεπτό, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει 
δοθεί στο να μπορεί ο χρήστης να το κρατά με το 
ένα χέρι. Στο ιδιαίτερα χαμηλό βάρος του βοηθά 
και το μαγνήσιο που έχει χρησιμοποιηθεί για το 
housing. Όμως, ο σχεδιασμός αυτός δεν είχε σαν 
αποτέλεσμα τον περιορισμό των δυνατοτήτων 
του Surface Pro 4 στο κομμάτι του laptop. Έτσι 
υπάρχει το kickstand, το οποίο βοηθά το Surface 
να στηριχτεί σε οποιαδήποτε γωνία διευκολύνει 
τον χρήστη του, είτε πρόκειται για γραφείο είτε 
ακόμη και για τα πόδια του. Η εμπειρία χρήσης 
του πληκτρολογίου συνεχίζει και με το Type 
Cover που έχει αναπτύξει η εταιρεία, το οποίο 
αποτελεί το πληκτρολόγιο και το touchpad, αλλά 
ταυτόχρονα παίζει και το ρόλο του cover του όταν 
δεν χρησιμοποιείται. 

Ένα από τα θέματα που έπρεπε να αντιμετωπίσει 
το Surface Pro 4 είναι η αντίληψη των χρηστών 
ότι τα tablets δεν αποτελούν μια συσκευή 
παραγωγικότητας. Η απάντηση σε αυτό είναι 
το hardware που περιλαμβάνεται στα 8,4 mm 
πάχους του Surface Pro 4, το οποίο μπορεί να 
εξοπλιστεί με 16GB RAM, SSD ως και 1TB και 
επεξεργαστές Intel Core 6ης γενιάς. 

Ο εξοπλισμός αυτός καθιστά το Surface Pro 4 μία 
από τις πιο ισχυρές λύσεις της αγοράς. Η ίδια η 
εταιρεία αναφέρει ότι είναι κατά 50% ταχύτερο 
από το Macbook Air, ενώ δεν τίθεται καν θέμα 
σύγκρισης με κάποιο άλλο tablet. Ο χρήστης 
μπορεί να είναι πραγματικά παραγωγικός είτε 
πραγματοποιώντας περίπλοκες αναλύσεις 
δεδομένων στο Excel είτε στο να επεξεργάζεται 
φωτογραφίες με ευκολία, με τη βοήθεια του Pen. 

Όταν μάλιστα απαιτηθούν ακόμη περισσότερα, 
μπορεί να συνδέσει κανείς το Surface Pro 4 με το 
Surface dock, ώστε να οδηγήσει ταυτόχρονα δυο 
οθόνες 4Κ με εξωτερικό πληκτρολόγιο και ποντίκι. 

Όμως η Microsoft θέλησε να δώσει κάτι 
παραπάνω στην εμπειρία χρήσης. Και αυτό 
αφορούσε στην καταγραφή ιδεών με έναν τρόπο 
που θα προσομοίαζε όσο το δυνατόν περισσότερο 
στη γραφή σε κανονικό χαρτί. Το βασικό ρόλο σε 
αυτό παίζει το Surface Pen, που ναι μεν μοιάζει με 
απλό στυλό, αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά είναι 
το εσωτερικό του.  

Με ένα απλό κλικ του Pen, το Surface Pro 4 
μετατρέπεται σε λευκό χαρτί και ο χρήστης 
μπορεί να καταγράψει τις ιδέες του, οι οποίες 
αποθηκεύονται στο OneNote, ενώ το πάνω άκρο 
λειτουργεί σαν γόμα. Επειδή σε κάθε περίπτωση η 
εμπειρία γραφής θα έπρεπε να είναι όσο το δυνατόν 
πιο κοντά στην πραγματική αίσθηση, η εταιρεία έχει 
προσέξει την παραμικρή λεπτομέρεια από τη μύτη 
του Pen και τα 1024 επίπεδα πίεσης, μέχρι και τις 
εφαρμογές, ώστε η καθυστέρηση απόκρισης της 
γραφής να είναι της τάξης των 50 ms. 

Μια σημαντική ευκαιρία για το κανάλι 
Η σημασία που έχει για το κανάλι το Surface Pro 
4 είναι αντίστοιχη με αυτή που έχει για την ίδια 

τη Microsoft. Από την εποχή των Windows 8, η 
εταιρεία είχε αντιληφθεί ότι για να μπορέσει να 
αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο το λειτουργικό 
της σύστημα, ήταν να δημιουργήσει και το 
hardware. Τόσο το λειτουργικό σύστημα όσο και 
το hardware έχουν πλέον ωριμάσει σε εξαιρετικό 
βαθμό, με αποτέλεσμα το Surface Pro 4 να 
αποτελεί το απόλυτο showcase για τα Windows 
10. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι η Microsoft έχει 
επιλέξει να τοποθετήσει την οικογένεια Surface 
απέναντι στα MacBook. 

Ένα από τα βασικότερα επιχειρήματα που 
χρησιμοποιούσε πάντα η Apple είναι η αγαστή 
συνέργεια hardware και software, καθώς η 
ανάπτυξή τους περνούσε από τον πλήρη έλεγχό 
της. Αυτό ακριβώς πλέον μπορεί να ισχυριστεί 
και η Microsoft, έχοντας δημιουργήσει ένα 
μηχάνημα showcase για τα Windows 10. Αποτελεί 
μάλιστα και έναν από τους βασικότερους άξονες 
προώθησης του Surface Pro 4 και για το κανάλι 
συνεργατών. 

Πέρα από αυτό όμως, προσφέρονται σημαντικές 
ευκαιρίες σε κάθετες αγορές, στις οποίες η 
λογική του Surface Pro 4 ταιριάζει «γάντι». 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο τομέας 
της υγείας, της εκπαίδευσης, οι field technicians, 
το retail και άλλοι.

Surface Pro 4
Το νέο υπερόπλο του καναλιού
Ύστερα από τέσσερις γενιές, το Surface Pro 4 έρχεται πλέον και στην Ελλάδα. Η Westnet αναλαμβάνει τη διανομή του 
προϊόντος στην ελληνική αγορά, δημιουργώντας μια νέα σημαντική ευκαιρία για το κανάλι στο χώρο των convertibles, 
με ένα σύστημα – ορόσημο για το οικοσύστημα των Windows 10.
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Η αγορά του μέλλοντος, 
«χτίζεται» στο παρόν!
Πολλά ακούμε στις μέρες μας για «Smart Home», «eHome» ή «Smart Living» και γενικά για αυτό που αποκαλούμε «Έξυπνο 
Σπίτι». Πρόκειται για ένα trend που διαθέτει μεγάλη δυναμική και αυτό αποδεικνύεται με δύο τρόπους: Αφενός από την 
ανάπτυξη της αγοράς που αναμένεται να αγγίξει τα 150 δις δολάρια σε αξία ως το 2020 και, αφετέρου, από το γεγονός πως 
εταιρείες-κολοσσοί (Google, Samsung, Amazon, Bosch ανάμεσα σε άλλους) επενδύουν σημαντικά ποσά, αναπτύσσοντας 
νέες τεχνολογίες που υπόσχονται απρόσκοπτη διασύνδεση και ενσωμάτωση του φυσικού με τον ψηφιακό κόσμο στα σπίτια 
μας (αλλά και στα αυτοκίνητά μας). Πρόκειται επομένως για μια πολύ υποσχόμενη αγορά που θα προσφέρει στο δίκτυο 
των συνεργατών ένα πεδίο δράσης με πολλές προοπτικές, σημαντικές δυνατότητες after sales, αλλά και υποστήριξης των 
αναγκών των πελατών με υπηρεσίες και προϊόντα. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικότερα τι ακριβώς είναι το Smart Home, ποιες 
υπηρεσίες περιλαμβάνει και ποια είναι η κατάσταση της αγοράς του.
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Τ
ο Smart Home είναι σίγουρα… 
έξυπνο. Πώς θα μπορούσε εξάλλου 
να μην είναι, όταν διαθέτει ένα 
μεγάλο αριθμό από συνδεδεμένες 
ηλεκτρονικές συσκευές και οικιακό 
εξοπλισμό που ελέγχεται και 

προγραμματίζεται για να επιτελεί συγκεκριμένες 
ενέργειες, προκειμένου να βοηθήσει τους 
διαβιούντες σε αυτό να εξοικονομήσουν χρήματα, 
χρόνο, ενέργεια και ανθρώπινο δυναμικό. Το 
σύστημα που λειτουργεί στο παρασκήνιο και είναι 
υπεύθυνο για όλες αυτές τις ενέργειες αποκαλείται 
home automation και βρίσκεται ήδη σε χρήση 
ήδη εδώ και δεκαετίες (στη βασική του μορφή) σε 
αρκετά σύγχρονα σπίτια. Κάποια παραδείγματα 
περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό ενός 
φούρνου μικροκυμάτων για συγκεκριμένο χρόνο 
και θερμοκρασία ή το αυτοματοποιημένο άνοιγμα 
της πόρτας του γκαράζ με ένα remote control. 

Βέβαια, τα συστήματα οικιακού αυτοματισμού 
της εποχής μας είναι πολύ πιο εξελιγμένα. 
Επιτρέπουν την ενσωμάτωση μιας ποικιλίας 
έξυπνων συσκευών και τον έλεγχό τους από ένα 
κεντρικό panel, ενώ προσφέρεται συνήθως και 
απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω του Internet. 
Μπορούμε να αναζητήσουμε την απαρχή της 
τεχνολογίας αυτή στο Internet of Things: Ένα 
τεράστιο δίκτυο έξυπνων αντικειμένων που 
συνεργάζονται προκειμένου να συλλέξουν και 
να αναλύσουν δεδομένα, εκτελώντας αυτόνομα 
στη συνέχεια συγκεκριμένες ενέργειες. Η 
τεχνολογία που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ 
διαφορετικών συσκευών ονομάζεται machine-to-
machine communication (M2M). 

Ένα πρώιμο παράδειγμα αυτής είναι το σύστημα 
συναγερμού που χρησιμοποιεί αισθητήρες για την 
ανίχνευση κίνησης στο σπίτι και την παραβίαση 
πορτών ή παραθύρων. Αυτό που θα κάνει το 
Smart Home είναι να ενσωματώσει το σύστημα 
συναγερμού σε ένα πολύ πιο περίπλοκο υπερ-
σύστημα, στο οποίο εκτελούνται παράλληλα 
και άλλες ενέργειες, όπως το μπλοκάρισμα 
της εξόδου ή η παροχή πρόσβασης στο βίντεο 
παρακολούθησης μέσω Internet. Επιπρόσθετα, 
το Smart Home μπορεί να προγραμματιστεί 
για την ενεργοποίηση φωτισμού, τηλεόρασης, 
ραδιοφώνου, ώστε να αποτραπούν οι διαρρήξεις. 
Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να ενσωματώσουν 
στο σύστημα alarms για μονοξείδιο του άνθρακα ή 
διαρροή νερού, ανίχνευση φωτιάς κ.ο.κ. 

Υπάρχουν βέβαια και άλλα features στο Smart 
Home που είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν 
άνεση και όχι μόνο ασφάλεια. Το σύστημα εικόνας 
και ήχου μέσω ηχείων και οθονών σε όλο το 
σπίτι μπορεί να ελεγχθεί μέσω μιας κεντρικής 
μονάδας, όπως είναι το smartphone ή ένα tablet 
PC. Ο χρήστης τους μπορεί να προγραμματίσει το 
σύστημα για να παίζει μουσική ή να ενεργοποιείται 
η τηλεόραση όποτε μπαίνει στο σπίτι, ή ακόμα και 
σε προκαθορισμένες ώρες της ημέρας. Το ίδιο 

ισχύει και με τη μουσική επένδυση του χώρου. 
Επιπλέον, είναι δυνατόν να ενσωματωθούν 
συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και άρδευσης, 
αλλά και ένας αριθμός από οικιακές συσκευές: 
Από έξυπνα ψυγεία, ως ταΐστρες ζώων και 
έξυπνες ηλεκτρικές σκούπες. 
Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και τις νέου 
τύπου κάμερες παρακολούθησης (surveillance 
cloud cams), χάρη στις οποίες ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα πλήρους ελέγχου του ιδιωτικού του 
χώρου, αλλά και των οικείων προσώπων του ανά 
πάσα στιγμή, από οπουδήποτε.
Η αγορά του οικιακού αυτοματισμού έχει 
αναπτυχθεί σημαντικά τα πρόσφατα χρόνια και 
επεκτείνεται σε όλους τους τύπους των κατοικιών, 
αλλά και στη βιομηχανία αυτοκινήτου. Εκτός από 
τα έξυπνα σπίτια, έχουμε και τα έξυπνα αυτοκίνητα 
και γραφεία, και σταδιακά τις λεγόμενες έξυπνες 
πόλεις (Smart Cities). 

Η βιομηχανία του μέλλοντος και οι προκλήσεις
Η τεχνολογία του Smart Home μετακινείται 
σταδιακά από τα εργαστήρια και τις εκθέσεις 
στα καταστήματα λιανικής. Τα έξυπνα ψυγεία 
που θα μπορούν να παραγγείλουν τρόφιμα 
και θα μπορούμε να ελέγξουμε μέσω apps 
δεν αποτελούν εύρημα επιστημονικής 
φαντασίας, αλλά πραγματικά προϊόντα. Δεν 
είναι τυχαίο που τεράστιου μεγέθους εταιρείες, 
συμπεριλαμβανομένων των Google, Samsung, 
Amazon, Bosch και άλλων, επενδύουν 
εκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών που θα κάνουν πράξη το Smart 
Home. Η αγορά αυτή ουσιαστικά οδηγείται από 
την αυξημένη ανάγκη για ευκολία, εξοικονόμηση 
ενέργειας και τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα, 
καθώς και τη βασική απαίτηση για ασφάλεια. 

Από την άλλη, αν και πολλοί καταναλωτές έχουν 
ήδη εκφράσει την επιθυμία να επενδύσουν 
σε συστήματα οικιακού αυτοματισμού, η 
καταναλωτική ζήτηση απέχει ακόμα από το 
να γίνει mainstream. Οι υψηλές τιμές και η 
μακρά περίοδος αντικατάστασης οικιακών 
συσκευών είναι ανάμεσα στους βασικούς 
λόγους που προκαλούν τροχοπέδη στην 
περαιτέρω ανάπτυξη. Ένα ακόμα εμπόδιο είναι 
ο τεχνολογικός κατακερματισμός εντός του ίδιου 
του οικοσυστήματος του Smart Home. Επί του 
παρόντος, πολλοί κατασκευαστές επιλέγουν να 
χρησιμοποιήσουν διαφορετικά πρότυπα και δίκτυα 

για τα προϊόντα τους, καθιστώντας δυσχερές 
για τους καταναλωτές να εγκαταστήσουν, να 
ελέγξουν και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά 
διαφορετικές συσκευές από διαφορετικές 
εταιρείες. Οι κατασκευαστές θα πρέπει –ιδεατά- 
να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν 
ένα ενοποιημένο εργοστασιακό πρότυπο, 
προκειμένου να πειστούν ολοένα και περισσότεροι 
καταναλωτές να επενδύσουν σε αυτή την αγορά. 

Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας που πρέπει 
να έχει υπόψη του το κανάλι είναι εκείνος της 
ασφάλειας. Η αύξηση του cybercrime και των 
κλοπών ταυτότητας μέσα στα προηγούμενα χρόνια 
έχει κάνει τους καταναλωτές να ανησυχούν 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους. Μεγάλο 
ποσοστό φοβάται πως οι κυβερνο-εγκληματίες 
θα χακάρουν τα έξυπνα σπίτια τους και θα 
χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα τους εναντίον τους. 
Από μόνη της η εγκατάσταση ενός παραδοσιακού 
συστήματος ασφάλειας δεν είναι αρκετή. 
Προκύπτει η ανάγκη νέων τεχνολογιών 
ασφαλείας, οι οποίες έχουν ειδικά αναπτυχθεί 
για έξυπνα οικιακά gadgets και συστήματα. 
Όλες οι συνδεδεμένες συσκευές θα πρέπει να 
συνοδεύονται από ισχυρή προστασία απορρήτου 
και δυνατότητες remote updating, υπό την άμεση 
ευθύνη του κατασκευαστή. Από την άλλη, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να εκπαιδευτούν σχετικά 
με τις πιθανές απειλές ασφαλείας που πιθανώς να 
προκύψουν και ταυτόχρονα να είναι συνεπείς και 
προσεκτικοί όταν πρόκειται να ακολουθήσουν τις 
οδηγίες που προβλέπει ο πάροχος. 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Intel, οι 
καταναλωτές δεν αισθάνονται ενθουσιασμό 
σχετικά με τις υπάρχουσες μεθόδους ασφαλείας 
για τα Smart Homes και τις IoT συσκευές: 4 
στους 10 θεωρούν τα passwords ως βασική 
πηγή άγχους, ενώ το 75% ανησυχεί σχετικά με 
τον αριθμό των passwords που απαιτούνται 
για τη διαχείριση των σπιτιών τους. Μέχρι 
στιγμής, η βιομετρική έχει επιτύχει τα υψηλότερα 
ποσοστά ως εναλλακτικό μέσο ταυτοποίησης και 
ασφάλειας. Το 54% επέλεξε τα αποτυπώματα, το 
46% επέλεξε την αναγνώριση φωνής και το 42% το 
σκανάρισμα των ματιών.

Το παρόν και το μέλλον της αγοράς
Η αγορά του Smart Home αναμένεται να αυξηθεί 
από τα 25,38 δις δολάρια το 2015 στα 56,18 δις 

Δεν είναι τυχαίο που τεράστιου μεγέθους 
εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των 
Google, Samsung, Amazon, Bosch και 
άλλων, επενδύουν εκατομμύρια δολάρια 

στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών που θα 
κάνουν πράξη το Smart Home.
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δολάρια ως το 2020, με ετήσιο ποσοστό αύξησης 
της τάξης του 17,2% μεταξύ 2015 και 2020. Η 
αγορά του Ambient Assisted Living (περιβάλλον 
υποβοηθούμενης διαβίωσης για ηλικιωμένους 
και ευπαθείς ομάδες) αναμένεται να αυξηθεί από 
τα 1,20 δις δολάρια το 2015, στα 3,96 δις ως το 
2020. 

Τα προϊόντα υποβοηθούμενης διαβίωσης, 
συγκεκριμένα, θα πρέπει συνεχώς να ελέγχονται, 
δημιουργώντας την ανάγκη για υπηρεσίες όπως 

οι συσκευές επικοινωνίας τηλε-ιατρικής ή ακόμα 
και προϊόντα επανόρθωσης για προβλήματα 
στην όραση και στην ακοή. Πρόκειται για έναν 
τομέα που ενδιαφέρει τους συνεργάτες, καθώς 
αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο τα 
τελευταία χρόνια. 
Η Βόρεια Αμερική αναμένεται να έχει το 
μεγαλύτερο μερίδιο και να ηγηθεί στην αγορά του 
Smart Home και του Ambient Assisting Living 
μεταξύ του 2015 και του 2020. Καθοριστικός 
παράγοντας ανάπτυξης της αγοράς του Smart 

Home είναι η ζήτηση ενεργειακής διαχείρισης 
σε συνδυασμό με την αυξημένη ανάγκη για 
οικολογικά σπίτια. Επίσης, η Ευρωπαϊκή και 
η Ασιατική αγορά αναμένεται να γνωρίσουν 
σημαντικό ποσοστό ανάπτυξης στο διάστημα αυτό. 

Πολλοί από τους μεγάλους παίκτες που 
συναγωνίζονται στην αγορά αυτή έχουν 
προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις μέσα στο 
χρόνο που πέρασε. Για παράδειγμα, η Apple 
παρουσίασε μια βελτιωμένη έκδοση του HomeKit. 

Σε αυτό που ονομάζουμε «έξυπνο σπίτι», όλος 
ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
είναι πλήρως ενσωματωμένος και κεντρικά 
ελεγχόμενος, είτε μεμονωμένα είτε επιθυμητά 
ανά περίπτωση. Όλες οι συσκευές, από τα 
φώτα, μέχρι τα συστήματα ασφαλείας, αλλά 
και οι οικιακές συσκευές, είναι δικτυωμένες 
και επικοινωνούν τόσο μεταξύ τους όσο και 
με τους κατοίκους του σπιτιού, είτε τοπικά είτε 
απομακρυσμένα.

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για 
τις διάφορες συνδέσεις και επικοινωνίες 
είναι ασύρματες ή συστήματος διαύλου. Πιο 
διαδεδομένο σύστημα επικοινωνίας δεν είναι 
άλλο από το Wi-Fi, το οποίο πάλι διαχωρίζεται σε 
πρότυπα και συχνότητες όπως για παράδειγμα 
τα WiFi 2,4GHz, ZigBee 2,4GHz, Z-Wave 800MHz 
κ.λπ. Το επικρατέστερο πρότυπο και αυτό που 
οι περισσότεροι κατασκευαστές ακολουθούν 
είναι το Z-Wave, το οποίο όπως προαναφέραμε 
είναι ασύρματο και λειτουργεί στα 800 MHz. 
Με βάση τα προαναφερόμενα πρωτόκολλα, 
όλες οι δικτυωμένες και «έξυπνες» συσκευές 
είναι έτοιμες να «μιλήσουν» μεταξύ τους, 
ανταλλάσσοντας δεδομένα, αλλά δίνοντάς μας 
τη δυνατότητα να λάβουμε χρήσιμα δεδομένα 
(όπως το status τους, για παράδειγμα) σε 
πραγματικό χρόνο ή όχι, αλλά και να τις 
ελέγξουμε.

Ωστόσο, ο καταναλωτής δεν πρέπει να ανησυχεί 
ιδιαίτερα για θέματα συμβατότητας. Τα διάφορα 
προβλήματα έχουν λυθεί και στο τέλος όλες οι 
συσκευές «μιλάνε την ίδια γλώσσα», διότι όλα 
καταλήγουν σε ένα πράγμα: Το Internet. Στο 
«έξυπνο σπίτι» λοιπόν, το Internet of Things 
βρίσκει την καλύτερη εφαρμογή του.

Έτοιμα kit για να ξεκινήσετε
Η devolo προσφέρει έτοιμες λύσεις, με τις οποίες 
ο καταναλωτής μπορεί να ξεκινήσει την πρώτη 
του γνωριμία με το smart home. Το Starter Kit 

αποτελείται από την κεντρική μονάδα, η οποία 
φροντίζει για την απρόσκοπτη επικοινωνία 
όλων των έξυπνων συσκευών του σπιτιού, μια 
έξυπνη πρίζα η οποία παρακολουθεί και ελέγχει 
τη συσκευή που έχουμε συνδέσει και μια 
μαγνητική παγίδα που μπορεί να τοποθετηθεί σε 
πόρτα ή παράθυρο. Όλα αυτά ελέγχονται από το 
smartphone μας, μέσω του ειδικού app.
Ο πιο έμπειρος χρήστης μπορεί να αγοράσει 
ξεχωριστά την κεντρική συσκευή και να 
εξοπλίσει το σπίτι του ανάλογα με τις ανάγκες 
του προσθέτοντας έξυπνες πρίζες, αισθητήρες 
κίνησης, διακόπτες φώτων, κ.λπ.

IP κάμερες και παρακολούθηση χώρου
Η παρακολούθηση χώρου, χωρίζεται σε δυο 
σκέλη: Το ένα σκέλος που οι περισσότεροι 
αναζητούν είναι η ζωντανή εικόνα από το χώρο 
στον οποίο έχει εγκατασταθεί η κάμερα. Αυτός ο 
τομέας θα μπορούσαμε να πούμε ότι «ακουμπά» 
στο χώρο του security. 
Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με την 
αναζήτηση πολλαπλών δεδομένων από 
ένα σημείο ταυτόχρονα. Τα δεδομένα αυτά 
μπορεί να είναι είτε ζωντανή εικόνα από τις 

κάμερες, είτε στοιχεία θερμοκρασίας, υγρασίας, 
κατάστασης ηλεκτρικών συσκευών, φωτισμού 
από τους αισθητήρες και adaptors που έχουν 
εγκατασταθεί. Όλα τα παραπάνω συντελούν σε 
αυτό που ονομάζουμε Smart Home.

Έξυπνες πρίζες/αισθητήρες/συσκευές
Οι έξυπνες πρίζες της devolo αποτελούν την 
πρώτη επαφή του καταναλωτή με το έξυπνο 
σπίτι. Οι πρίζες αυτές όχι μόνο μας δίνουν τη 
δυνατότητα ελέγχου και παρακολούθησης των 
ηλεκτρικών συσκευών (συμπεριλαμβανομένου 
και του φωτισμού) που έχουμε συνδέσει, αλλά 
μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε την κατανάλωση 
της ενέργειας, να δημιουργούμε σενάρια 
λειτουργίας, αλλά και να συνδυάζουμε τη χρήση 
τους με άλλες έξυπνες συσκευές, όπως για 
παράδειγμα έναν αισθητήρα κίνησης. 
Οι έξυπνοι αισθητήρες της devolo, είναι σε θέση 
να αντιλαμβάνονται όχι μόνο την κίνηση αλλά και 
ποιος την προκάλεσε: Άνθρωπος, αντικείμενο 
ή κάποιο κατοικίδιο; Επιπροσθέτως, ανάλογα 
με τις ρυθμίσεις που έχουμε κάνει, μπορεί ο 
αισθητήρας να δίνει εντολή να ανάψει ένα φως 
εάν αντιλαμβάνεται κίνηση, ή εάν νυχτώνει. 
Επομένως, οι έξυπνοι αισθητήρες της devolo 
διαθέτουν και αισθητήρα κίνησης αλλά και 
φωτισμού. 

Κόστος εγκατάστασης
Οι συσκευές Smart Home της devolo 
εγκαθίστανται πανεύκολα από όλους. Δεν 
χρειάζονται ειδικές γνώσεις και αποτελούν 
τον ορισμό του plug and play: τις συνδέουμε 
και λειτουργούν αμέσως. Επίσης, μέσω του 
σχετικού app για το smartphone μας, μπορούμε 
να τις ρυθμίσουμε και να τις συνδυάσουμε 
ανάλογα με τις ανάγκες μας εύκολα και γρήγορα.

Χάρη στη devolo, το έξυπνο σπίτι, το οποίο 
σε πρώτο άκουσμα φαντάζει μια δύσκολη, 
πολύπλοκη και μόνο για ειδικούς έννοια, έρχεται 
ακόμα πιο κοντά σε όλους τους καταναλωτές.

Άρθρο του Πέτρου Κοντζίνου

Το έξυπνο σπίτι της devolo

Πέτρος Κοντζίνος, γενικός διευθυντής devolo Hellas
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Η Nest ανανέωσε πλήρως τη γραμμή παραγωγής 
της, η Samsung παρουσίασε το νέο SmartThings 
hub και η Amazon έφερε το Echo στη μαζική 
αγορά. Μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι όπως 
οι Comcast και AT&T, εξάλλου, συνεχίζουν να 
επενδύουν σημαντικά στις πλατφόρμες τους, 
καταδεικνύοντας τη δυναμική τής υπό εξέταση 
αγοράς. 
Στη συνέχεια, παραθέτουμε κάποιες από τις 
σημαντικότερες προβλέψεις για τους παράγοντες 
που θα καθοδηγήσουν την αγορά του Smart 
Market μέσα στο 2016, τους οποίους πρέπει να 
λάβει υπόψη του το κανάλι συνεργατών: 

1. Voice activation ως προτιμώμενο interface
Μετά από χρόνια καινοτομιών, οι φωνητικά 
ενεργοποιούμενες υπηρεσίες αναπτύχθηκαν 
σημαντικά μέσα στο 2015. Το Amazon Echo 
και η νέα Siri-powered Apple TV προσέφεραν 
εξοικείωση με την τεχνολογία αυτή. Οι εξελίξεις 
αυτές ανοίγουν το δρόμο για τη χρήση των 
ψηφιακών βοηθών στα Smart Homes, ως 
συμπλήρωμα στις δυνατότητες απομακρυσμένου 
ελέγχου μέσω apps. Ακριβώς όπως η οθόνη 
αφής ήταν κρίσιμη για τη μαζική υιοθέτηση των 

smartphones, ο φωνητικός έλεγχος θα βοηθήσει 
τα Smart Homes να γίνουν mainstream. 

2. Η Real Intelligence στο Smart Home
Με τον όρο Real Intelligence εννοούμε 
την ουσιαστική κατανόηση των προτύπων 
συμπεριφοράς, με στόχο τη βελτίωση της 
διαβίωσης εντός της οικίας. Για παράδειγμα, η 
Real Intelligence αναγνωρίζει πότε ο ιδιοκτήτης 
έφυγε από το χώρο και αυτόματα ασφαλίζει το 
σπίτι. Η νοημοσύνη αυτή αναγνωρίζει τις ανάγκες 
και βελτιώνει τη συνολική εμπειρία, χωρίς ο 

κάτοχος να ασχολείται.

3. Full-service πάροχοι ή DIY;
Η εγκατάσταση και συντήρηση προϊόντων Smart 
Home παραμένει μια σύνθετη διαδικασία. Επί 
του παρόντος, υπάρχει μια σημαντική μερίδα 
καταναλωτών που προτιμά τις Do It Yourself 
λύσεις. Καθώς όμως η αγορά ωριμάζει, οι 
περισσότεροι καταναλωτές θα επιλέξουν τις 
υπηρεσίες των full-service παρόχων. Από την 
άλλη πλευρά, οι πάροχοι αυτοί θα πρέπει να 
γνωρίζουν τους περιορισμούς στο customization 

Τα «έξυπνα σπίτια» αποτελούν μία 
πραγματικότητα που έχει ξεκινήσει να γίνεται 
αντιληπτή και στην Ελλάδα, γι’ αυτό οι καινοτόμες 
τεχνολογίες της D-Link δηλώνουν ηχηρά το 
«παρών» στην ελληνική αγορά, προκειμένου να 
κάνουν αυτή την πραγματικότητα διαθέσιμη στο 
μέσο Έλληνα, τόσο από οικονομική άποψη, αλλά 
και σε ό,τι αφορά τις τεχνικές τους δυνατότητες.

Η αρχή έγινε το 2012, όταν η D-Link σχεδίασε 
και διέθεσε πρώτη Cloud προϊόντα, μετρώντας 
σήμερα περισσότερους από 3 εκατομμύρια 
χρήστες της πλατφόρμας Cloud mydlink. Λίγο 
αργότερα, το 2014, η D-Link παρουσίασε για 
πρώτη φορά μία νέα κατηγορία προϊόντων 
υπό την ομπρέλα του IoT: ένα ολοκληρωμένο 
οικοσύστημα προϊόντων για το «έξυπνο σπίτι».
Η βασική αντίληψη που κρύβεται πίσω από 
αυτή την στρατηγική κίνηση είναι ότι το σπίτι 
πολύ σύντομα θα μεταμορφωθεί από ένα 
χώρο που απλά είναι διασυνδεδεμένο, σε ένα 
ολοκληρωμένο περιβάλλον με ουσιαστικές 
δυνατότητες έξυπνης διαχείρισης – μία εντελώς 
νέα πραγματικότητα. Η ίδια η τεχνολογία ωθεί 
τις εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση, με τον 
αριθμό «έξυπνων» συσκευών και εφαρμογών 
να μεγαλώνει διαρκώς: smart TV, έξυπνα 
set-top box, έξυπνοι λαμπτήρες, έξυπνοι 
θερμοστάτες, έξυπνα συστήματα οικιακής 

ασφάλειας και συσκευές κουζίνας καθιστούν 
ξεκάθαρο ότι θα υπάρξει θετική αύξηση καθώς 
και ενισχυμένη καταναλωτική ζήτηση για 
συσκευές οικιακού αυτοματισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, κύριο μέλημα της εταιρίας 
είναι να σχεδιάζει προϊόντα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αυτόνομα, χωρίς να απαιτείται 
καμία τεχνογνωσία, και έτσι να «χτίζονται» σπίτια 
με νοημοσύνη, πιο ασφαλή, πιο άνετα, και πιο 
συγχρονισμένα με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη 
τους, που εξοικονομούν ενέργεια και χρόνο. 
Σε όσους αναρωτιούνται πώς τα προϊόντα αυτά 
μπορούν να λειτουργήσουν ειδικά στην Ελλάδα, 
όπου η πλειοψηφία των σπιτιών δεν έχει χτιστεί 

με προδιαγραφές οικιακού αυτοματισμού, η D-
Link απαντά με την τεχνολογία της πλατφόρμας 
mydlink cloud: Ο χρήστης μπορεί να ελέγχει 
τα πάντα από απόσταση, χωρίς να απαιτούνται 
ειδικές υποδομές ή πολύπλοκες διαδικασίες 
εγκατάστασης και διαχείρισης και, το κυριότερο, 
όλα αυτά είναι διαθέσιμα σε προσιτές τιμές.

Στο οικοσύστημα των προϊόντων mydlink Home, 
προϊόντα όπως οι κάμερες παρακολούθησης, 
οι έξυπνες πρίζες, οι αισθητήρες κίνησης, 
ήχου, διαρροής νερού, οι παγίδες πόρτας/
παράθυρου, οι σειρήνες και οι ανιχνευτές 
μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα, 
αλλά το βασικότερο πλεονέκτημα είναι η 
συνδυαστική τους λειτουργία, όπου οι συσκευές 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και δημιουργούν 
ένα αυτοματοποιημένο σπίτι. 

Οι συγκεκριμένες λύσεις αποτελούν ουσιαστικά 
τα πρώτα βασικά εργαλεία που θα βοηθήσουν 
το χρήστη να εξοικειωθεί με την έννοια του 
οικιακού αυτοματισμού, ενώ παράλληλα, τον 
προετοιμάζουν για μια νέα εποχή, στην οποία τα 
πάντα θα είναι πιο έξυπνα και πιο συνδεδεμένα.
Στην ελληνική αγορά η D-Link διαθέτει 
τα προϊόντα της σε ένα διευρυμένο ευρύ 
πελατολόγιο με τη στήριξη των συνεργατών της 
(Infoquest, Oktabit, Westnet).

Άρθρο εκ μέρους της D-Link

Οι λύσεις της D-Link εξασφαλίζουν «εξυπνότερα» σπίτια 

Το 2017 ουσιαστικά θα συνεχίσει 
το momentum που έχει ήδη 
δημιουργηθεί στην αγορά του Smart 
Home, προσφέροντας μεγαλύτερη 

καινοτομία, υιοθέτηση τεχνολογιών και δυναμικότερο 
ανταγωνισμό από ποτέ.
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και στην ευελιξία των ποικίλων προϊόντων στην 
αγορά. Οι καταναλωτές εκτιμούν τις επιλογές, 
ειδικότερα σε έναν ιδιωτικό χώρο όπως το σπίτι 
τους. Οι… έξυπνες εταιρείες θα ανταποκριθούν 
στην ανάγκη αυτή. 

4. Νέες συνεργασίες θα προκύψουν 
Αν και βρισκόμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο, 
οι πάροχοι τεστάρουν μια ευρεία ποικιλία 
επιχειρηματικών μοντέλων για να καθορίσουν τι 
ταιριάζει περισσότερο στους δυνητικούς πελάτες. 
Αυτό σημαίνει πως θα προκύψουν σταδιακά 
νέοι τύποι συνεργασιών ως παράγωγο των 

πειραματισμών αυτών. Θα έχει ενδιαφέρον να 
δούμε τα αποτελέσματά τους. 

5. Νέες χρηστικές κατηγορίες
Σε πρώτο στάδιο, τα Smart Homes κέρδισαν 
το κοινό χάρη στη διαχείριση ασφάλειας και 
ενέργειας – δύο βασικές χρηστικές κατηγορίες. 
Μέσα στο τρέχον έτος θα δούμε και κάποιες 
νεότερες που θα προσελκύσουν ακόμα 
περισσότερους πελάτες στο να επενδύσουν σε 
ένα Smart Home. Σε αυτές περιλαμβάνονται 
περιπτώσεις φροντίδας ηλικιωμένων, 
παρακολούθησης υγείας και ασφάλειας 

κατοικίδιων, επικοινωνίας με παιδιά και εφήβους 
ή και απομακρυσμένη διαχείριση θεμάτων 
ενοικίασης. 
Το ερχόμενο έτος ουσιαστικά θα συνεχίσει 
το momentum που έχει ήδη δημιουργηθεί, 
προσφέροντας μεγαλύτερη καινοτομία, 
υιοθέτηση τεχνολογιών και μεγαλύτερο 
ανταγωνισμό από ποτέ. Αν και δεν γνωρίζουμε 
ακόμα το πού ακριβώς θα στραφεί η αγορά, το 
συμπέρασμα είναι ένα για όσους σκοπεύουν να 
δραστηριοποιηθούν στο χώρο αυτόν: Το 2016-
2017 θα είναι ακόμα πιο καθοριστικό για την αγορά 
του Smart Home.    TCP

Παραθέτουμε κάποιες από τις δημοφιλέστερες 
πλατφόρμες οικιακού αυτοματισμού της αγοράς. 
Η λογική εδώ δεν είναι «Ποια είναι η καλύτερη;», 
αλλά περισσότερο προσφέρει στους συνεργάτες 
μια γενικότερη εικόνα των τεχνολογικών 
εξελίξεων. 

UPB
Το Universal Powerline Bus είναι μια ασύρματη 
τεχνολογία, με στόχο της την αντικατάσταση 
του Χ10, προσφέροντας μεγαλύτερη αξιοπιστία. 
Χρησιμοποιεί το υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο του 
σπιτιού, κάτι που σημαίνει μικρότερο κόστος, 
προκειμένου να αποστείλει σήματα που ελέγχουν 
τις συσκευές εντός και εκτός οικίας. Αν και το 
UPB είναι αξιόπιστο σύστημα, είναι δύσκολο 
να συνδυαστεί με τις νεότερες ασύρματες 
τεχνολογίες όπως το Wi-Fi, τα smartphones 
κ.ο.κ. Από την άλλη, προσφέρει χαμηλό 
bandwidth, με συνέπεια στις επιδόσεις, ενώ δεν 
διαθέτει κρυπτογράφηση, οπότε δεν είναι τόσο 
ασφαλές όπως το wireless. Τέλος, είναι αρκετά 
περίπλοκο στην εγκατάστασή του. 

Insteon
Εισήχθη το 2005 και βασίζεται τόσο στο 
ηλεκτρικό δίκτυο όσο και στο ασύρματο για την 
επικοινωνία των συσκευών. Η τεχνολογία αυτή 
υποστηρίζει καινοτομίες οικιακού αυτοματισμού, 
οπότε δεν απαιτείται ιδιαίτερη τεχνογνωσία για 
την εγκατάσταση συσκευών στο δίκτυο. Ήδη 
υπάρχουν περί τις 200 διαφορετικές Insteon-
enabled συσκευές οικιακού αυτοματισμού στην 
αγορά, οι οποίες ξεκινούν να επικοινωνούν με το 
οικιακό δίκτυο άμεσα με την ενεργοποίησή τους. 
Το δίκτυο του Insteon δεν έχει πρακτικό όριο στο 
μέγεθός του, οπότε μπορούν να συνδεθούν ακόμα 
και 400 συσκευές σε αυτό. 

Z-Wave
Πρόκειται για ένα από τα δημοφιλέστερα 
πρωτόκολλα και τρέχει στη συχνότητα 908.42MHz, 
το οποίο συνεπάγεται πως δεν επηρεάζεται από 

παρεμβολές άλλων συσκευών και «κυκλοφοριακή 
συμφόρηση». Σημαντικό πλεονέκτημα του Z-Wave 
είναι η διαλειτουργικότητά του: Όλες οι Z-Wave 
συσκευές συνομιλούν με συσκευές του τύπου 
αυτού, ανεξάρτητα της έκδοσης ή του brand. 
Επιπλέον, η διαλειτουργικότητα αυτή έχει προς τα 
πίσω και εμπρός συμβατότητα στο οικοσύστημα 
του Z-Wave. Αυτό σημαίνει πως τα προϊόντα Z-
Wave που κυκλοφορούν εδώ και μια δεκαετία 
θα είναι συμβατά με εκείνα του μέλλοντος. Επί 
του παρόντος υπάρχουν πάνω από 1.200 Z-Wave 
συσκευές στην αγορά, οι οποίες είναι εύκολες στην 
εγκατάστασή τους.

ZigBee 
Οι ομοιότητες μεταξύ του ZigBee και του 
Z-Wave είναι πολλές: Το ZigBee είναι ένα 
αποκλειστικά ασύρματο πρωτόκολλο οικιακού 
αυτοματισμού. Το μειονέκτημά του είναι η 
έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ των ZigBee 
συσκευών, οι οποίες συχνά είναι ασύμβατες 
μεταξύ διαφορετικών κατασκευαστών. Από 
την άλλη, το ZigBee είναι οικονομική, χαμηλής 
κατανάλωσης επιλογή. Τρέχει στο 802.15.4 
πρότυπο ασύρματης επικοινωνίας και προσφέρει 
εξαιρετική εμβέλεια και ταχύτατη επικοινωνία 
μεταξύ των ZigBee συσκευών. 

Bluetooth
Βρίσκεται στην «καρδιά» εκατοντάδων προϊόντων, 
από τους λαμπτήρες φωτός, στα speaker docks 
και στις κλειδαριές. Προσφέρει υψηλότερο 
bandwidth δεδομένων από τα ZigBee και Z-
Wave και καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από 
το Wi-Fi. Από την άλλη, έχει περιορισμένη 
εμβέλεια για αισθητήρες που απαιτούν συνεχή 
σύνδεση. Παρ’ όλα αυτά, η νεότερη έκδοσή του 
(Bluetooth Low Energy ή BLE) θα προσφέρει 
εκτεταμένη εμβέλεια, και αφού δεν έχει ανάγκη 
την παρουσία ενός κεντρικού hub, θα είναι σαφώς 
πιο εύχρηστη λύση. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν 
πως το μερίδιο αγοράς για τις έξυπνες εφαρμογές 
όπως ο φωτισμός, η ασφάλεια και η διαχείριση 

ενέργειας που βασίζονται στο Bluetooth πρόκειται 
να αυξηθεί με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από 
οποιαδήποτε άλλη ασύρματη τεχνολογία μέσα στα 
επόμενα 5 χρόνια. 

Thread
Νέο ασύρματο πρωτόκολλο για έξυπνες οικιακές 
συσκευές. Το Thread Group σχηματίστηκε 
τον Ιούλιο του 2014 από 7 ιδρυτικά μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των Nest Labs της Google 
και της Samsung Electronics. Περισσότερες από 
250 συσκευές μπορούν να συνδεθούν σε ένα 
δίκτυο Thread και εξαιτίας του ότι η πλειονότητα 
των συσκευών που συνδέονται στο δίκτυο 
λειτουργούν με μπαταρίες, είναι ολιγοδάπανο 
από πλευράς ενέργειας. Το Thread χρησιμοποιεί 
την ίδια συχνότητα και radio chips με το ZigBee 
και είναι οικονομικό και ασφαλές. Ήδη τα 
Nest Learning Thermostat και Nest Protect 
χρησιμοποιούν μια έκδοση του Thread, ενώ 
ακόμα περισσότερα προϊόντα θα εμφανιστούν 
στην αγορά μέσα στο έτος. 

Apple HomeKit
Αν και δεν πρόκειται για πρωτόκολλο 
επικοινωνίας, θα πρέπει να αναφερθεί εξαιτίας της 
δημοσιότητας που έχει προσελκύσει. Πρόκειται 
κατά βάση για ένα software framework, το οποίο 
επιτρέπει στους developers να κυκλοφορήσουν 
Smart Home συσκευές που θα συνδέονται 
απευθείας στο iPhone και στο iPad τους και θα 
ελέγχονται μέσω εξειδικευμένου app. Στην πράξη 
το HomeKit πρόκειται να είναι ένας “αγωγός 
ασύρματων τεχνολογιών. Είναι ήδη γνωστό πως 
οι εγκεκριμένες για το HomeKit συσκευές θα 
χρησιμοποιούν Wi-Fi και Bluetooth ως βασικό 
interface, αλλά θα εμφανιστεί και μια Z-Wave/Zig-
Bee γέφυρα βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν. Επιπλέον, η 
Apple έχει εγκρίνει μια γέφυρα Insteon-HomeKit. 
Πολλοί κατασκευαστές δουλεύουν εντατικά για 
να ενσωματώσουν το HomeKit στα προϊόντα τους 
και πρόκειται για μια τεχνολογία που αξίζει να 
παρακολουθούμε.

Τα πρωτόκολλα του home automation: Μια σύνοψη
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Ζούμε στην εποχή του Internet of Things (IoT), 
όπου κάθε συσκευή γύρω μας εντάσσεται 
σε ένα ευρύτερο δίκτυο επικοινωνίας και 
μεταμορφώνεται σε «έξυπνη συσκευή». Τι 
είναι όμως μία «έξυπνη» συσκευή; Πολύ απλά 
μία συσκευή η οποία μπορεί να συνδεθεί σε 
ένα δίκτυο τοπικό, ασύρματο ή 3G, μπορείς 
να τη διαχειριστείς απομακρυσμένα μέσω του 
υπολογιστή ή του κινητού τηλεφώνου σου και σου 
προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες, τις οποίες 
η αντίστοιχη συμβατική συσκευή δεν μπορεί. Για 
παράδειγμα, σου δίνει τη δυνατότητα να ελέγξεις 
μέσω του κινητού σου τηλεφώνου το θερμοστάτη 
του καλοριφέρ, το air condition, την ηλεκτρική 
κουζίνα κ.λπ. 
Η επανάσταση των συσκευών ξεκίνησε!

Ένα σπίτι χωρίς καλώδια!
Το «έξυπνο» σπίτι δεν διαφέρει σε τίποτα από ένα 
συνηθισμένο σπίτι, παρά μόνο στις ευκολίες που 
παρέχει σε όσους κατοικούν σε αυτό. Ευκολίες 
όπως το να μπορεί να βλέπει τι συμβαίνει μέσα 
στο σπίτι του την ώρα που είναι στη δουλειά, να 
μπορεί να ανοίγει το καλοριφέρ ή το θερμοσίφωνα, 
ενώ βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής στο σπίτι, 
να ελέγχει από τον καναπέ του όλες τις πρίζες 
ρεύματος, καθώς και τους διακόπτες φωτισμού και 
πολλά άλλα. Διαβάζοντας κάποιος τα παραπάνω, 
ίσως να φαντάζεται ένα σπίτι γεμάτο καλώδια και 
έναν master της πληροφορικής να το διαχειρίζεται 
αλλά η πραγματικότητα απέχει πολύ, διότι ως επί 
το πλείστον, οι «έξυπνες» συσκευές επικοινωνούν 
μεταξύ τους ασύρματα, ενώ ελέγχονται από μία 
εφαρμογή στο κινητό ή στο tablet ή ακόμη και μέσω 
του προσωπικού υπολογιστή, εύκολα και γρήγορα.

Η προσέγγιση της TP-Link 
Στην TP-Link πιστεύουμε πολύ στην ιδέα του 
«έξυπνου» σπιτιού, γι’ αυτό και επενδύουμε πολλά 
για να παράγουμε υψηλής ποιότητας και εύκολα 
προς τη χρήση προϊόντα προς την κατεύθυνση 
αυτή. Το ερώτημα που τίθεται σε αυτό το σημείο 
είναι αν αξίζει κανείς να ξοδέψει χρήματα για την 
προσθήκη «έξυπνων» συσκευών στο σπίτι του; Η 
απάντηση είναι ναι και οι λόγοι πολλοί:

Χαμηλό κόστος
Κατ’ αρχήν, το κόστος των «έξυπνων» συσκευών 
είναι μικρό. Για παράδειγμα, η «έξυπνη» πρίζα 
TP-Link HS110, η οποία συνδέεται απευθείας και 
εύκολα στο Wi-Fi δίκτυο, έχει ενσωματωμένο 
μετρητή κατανάλωσης, μπορεί να προγραμματιστεί 
η λειτουργία της για συγκεκριμένες ημέρες 
και ώρες και είναι εύκολα διαχειρίσιμη μέσω 

του κινητού τηλεφώνου από οπουδήποτε, ενώ 
κοστίζει λιγότερο από €50. 

Ευκολία & άνεση 
Βρίσκεσαι στο δρόμο της επιστροφής στο σπίτι 
και μέσω του κινητού σου μπορείς να ανοίξεις 
τη θέρμανση και το θερμοσίφωνα, ώστε μόλις 
φτάσεις να βρεις ένα ζεστό σπίτι να σε περιμένει. 

Ασφάλεια
Μέσα σε ένα «έξυπνο» σπίτι νιώθεις πιο ασφαλής. 
Με τις νέες cloud κάμερες μπορεί κανείς να 
βλέπει κάθε στιγμή τι συμβαίνει στο χώρο του 
ή στα αγαπημένα του πρόσωπα όπου και αν 
βρίσκεται. Με τις κορυφαίες κάμερες της TP-Link, 
όπως η cloud camera NC450 που προσφέρει 
High Definition εικόνα, μηχανισμό αυτόματης 
περιστροφής που καλύπτει 360ο, δυνατότητα 
ανίχνευσης κίνησης και δωρεάν cloud υπηρεσία 
για να πρόσβαση στην κάμερα από οπουδήποτε, 
μπορεί κάποιος να νιώθει πιο σίγουρος για το τι 
συμβαίνει στο χώρο του όταν λείπει. 

Αυξημένη οικονομία 
Με την χρήση «έξυπνων» πριζών μπορείς 
εύκολα να δεις ποιες συσκευές καταναλώνουν 
περισσότερο, αλλά και να απενεργοποιήσεις 
απομακρυσμένα οποιαδήποτε συσκευή έμεινε 
κατά λάθος ανοιχτή. Ακόμη, με τους νέους 
«έξυπνους» λαμπτήρες της TP-Link έχεις απόλυτο 
έλεγχο του οικιακού φωτισμού.  

Οι TP-Link Smart συσκευές μας έρχονται 
να συμπληρώσουν την επιτυχημένη πορεία 
των διαδικτυακών μας λύσεων, ώστε να 
προσφέρουμε μία ενοποιημένη λύση οικιακής 
διασύνδεσης.

www.tp-link.gr

Άρθρο εκ μέρους της TP-Link
Smart home: Ο ορισμός της σύγχρονης κατοικίας 
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Epson L1455

EDITOR’S CHOICE
Η Epson μας καλεί να αποχαιρετήσουμε μια για πάντα τα παραδοσιακά cartridges μελανιών 
και στο μέγεθος Α3. Μάλιστα, σύμφωνα με την εταιρεία, ο συγκεκριμένος εκτυπωτής έχει το 
χαμηλότερο κόστος στην κατηγορία πολυμηχανημάτων Α3.

Ink tank System και σε μέγεθος Α3

Ο
ι κεφαλές εκτύπωσης 
PrecisionCore που διαθέτει ο 
L1455 προσφέρουν ακρίβεια, 
ποιότητα (η ανάλυση εκτύπωσης 
είναι 4.800 x 1.200 dpi) και ταχύ-
τητα. Οι ασπρόμαυρες εκτυπώ-

σεις έχουν κρυστάλλινη καθαρότητα, τα κείμενα 
είναι λες και βγήκαν από το τυπογραφείο, ενώ οι 
έγχρωμες εκτυπώσεις είναι επιπέδου φωτογραφί-
ας. Και δεν μιλάμε για έναν φωτογραφικό οικιακό 
εκτυπωτή, αλλά για ένα μοντέλο που απευθύνεται 
στην επιχείρηση. 
Και μια επιχείρηση, αυτό που θέλει είναι και 
ποιότητα και ταχύτητα. Ο L1455 δεν διστάζει να 
αναμετρηθεί με οποιονδήποτε αντίπαλο, αφού η 
ταχύτητα των 18 σελίδων το λεπτό για Α4 και οι 
10 για Α3 μιλάει από μόνη της. Επίσης, ο L1455 
μπορεί να εκτυπώνει να σαρώνει και να στέλνει 
φαξ από παντού είτε βρισκόμαστε εντός, είτε εκτός 
γραφείου.

Μάλιστα, αξίζει να τονίσουμε ότι μέσα στη συσκευ-
ασία του, ο L1455 περιλαμβάνει δύο σετ φιαλιδίων 
μελανιών υψηλής χωρητικότητας. Αυτό σημαίνει 
ότι προσφέρει τη δυνατότητα εκτύπωσης έως 
10.500 σελίδες εξ αρχής, χωρίς να είναι ανάγκη 
αγοράς πρόσθετων μελανιών. Έτσι, το συνολικό 
κόστος κτήσης μειώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. 
Από εκεί και πέρα βέβαια, το Ink tank System 
είναι πολύ οικονομικό από μόνο του σε σχέση με 
την παλιά τεχνολογία των cartridges.

Προδιαγραφές
Χάρη στο εύχρηστο panel με τον πίνακα ελέγ-
χου και την οθόνη αφής 4,3 ιντσών, η αρχική 
εγκατάσταση και ρύθμιση του εκτυπωτή γίνεται 
απρόσκοπτα. Στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται 
απολύτως καμία ρύθμιση. Συνδέουμε τον L1455 
στο εταιρικό δίκτυο μέσω Ethernet ή Wi-Fi και 
είναι έτοιμος να λειτουργήσει. Αναγνωρίζεται α-
μέσως από τα Windows 10 τα οποία κατεβάζουν 
drivers και συνοδευτικό λογισμικό. Επιπλέον, η 
εγκατάσταση μπορεί να γίνει και με χρήση του συ-
νοδευτικού CD ή μέσω Web. 
Ο L1455 διαθέτει πολλαπλούς τροφοδότες χαρτιού. 
Έτσι, στο πάνω μέρος υπάρχει ο αυτόματος τροφο-
δότης 30 σελίδων, καθώς και δύο τροφοδότες των 
250 φύλλων. Επιπλέον, διαθέτει ενσωματωμένη ε-
κτύπωση, αλλά και σάρωση διπλής όψης έως Α3. 

Σχεδιασμένος για εκτυπώσεις μέσα στο δικτυακό 
εταιρικό περιβάλλον, ο L1455 είναι εξοπλισμένος 

με όλες τις δυνατές συνδέσεις, συμπεριλαμβανο-
μένων Ethernet, Wi-Fi (υποστηρίζεται και WPS 
για γρήγορη και ασφαλή ασύρματη σύνδεση) και 
USB 2.0. Επίσης, διαθέτει και δυνατότητα Wi-Fi 
Direct. Αυτό σημαίνει μπορεί κανείς να συνδεθεί 
απευθείας στον εκτυπωτή χωρίς την ανάγκη 
router από οποιαδήποτε συσκευή, laptop, tablet, ή 
smartphone. Μάλιστα, το συγκεκριμένο μοντέλο 
υποστηρίζει σύνδεση έως τεσσάρων συσκευών 
ταυτόχρονα.
Επιπλέον, διαθέτει card reader, καθώς και USB 
με λειτουργία Host, για εκτύπωση, σάρωση και 
αποθήκευση fax σε κάρτα μνήμης ή εξωτερικές 
μονάδες αποθήκευσης. Η λειτουργία αυτή προ-
σφέρει απίστευτη ευκολία στον επαγγελματία που 
επιθυμεί να κάνει τη δουλειά του γρήγορα, χωρίς 
την ανάγκη σύνδεσης σε υπολογιστή. 

Ως σύγχρονο business πολυμηχάνημα, ο L1455 
προσφέρει και υπηρεσίες φαξ. Μάλιστα, χάρη στο 
εύχρηστο περιβάλλον του, τα πάντα μπορούν να 
γίνουν μέσω της οθόνης αφής χωρίς τη χρήση 
υπολογιστή. Έτσι, μπορείτε να σαρώνετε έγγραφα 
και να τα αποστέλλετε σε πολλαπλούς προορι-
σμούς, όπως αριθμούς φαξ, e-mail ή να τα απο-
θηκεύετε σε δικτυακούς φακέλους.

Εκτύπωση μέσω smartphone
Οι εργαζόμενοι σε μια σύγχρονη επιχείρηση δεν 
εκτυπώνουν μόνο από τον υπολογιστή τους. Συχνά 
οι φορητές τους συσκευές είναι εργαλεία δου-
λειάς. Έτσι, ο L1455 διευκολύνει αφάνταστα όσους 
επιθυμούν να εκτελούν τις εκτυπωτικές εργασίες 
τους απευθείας από τη φορητή τους συσκευή. H 
εφαρμογή iPrint που διατίθεται για Android και iOS 
επιτρέπει στο χρήση όχι μόνο να πραγματοποιεί 
εκτυπώσεις, αλλά και να σαρώνει τα έγγραφά του 

και μάλιστα το ψηφιακό αντίγραφο να μπορεί να 
αποθηκεύεται στη συσκευή, σε κάποια υπηρεσία 
cloud ή να αποστέλλεται μέσω e-mail. 
Ειδικά η λειτουργία της σάρωσης επιτυγχάνεται με 
την ίδια ευκολία όπως και σε έναν υπολογιστή. Ο 
χρήστης βλέπει την προεπισκόπηση του εγγράφου 
του στην οθόνη του κινητού, μπορεί να προβεί σε 
ρυθμίσεις ποιότητας και χρώματος και στη συνέ-
χεια να αποθηκεύσει, να εκτυπώσει ή να αποστεί-
λει το έγγραφο.

Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι ο L1455 έχει και 
cloud δυνατότητες εκτύπωσης, υποστηρίζοντας τις 
υπηρεσίες Epson Connect και Google Cloud Print. 
Πρόκειται δηλαδή για ένα ολοκληρωμένο πολυ-
μηχάνημα, ταχύτατο, ποιοτικό και κυρίως αποδο-
τικό και οικονομικό. Αν σε όλα αυτά βάλουμε και 
τις δυνατότητες εκτέλεσης εργασιών από φορητές 
συσκευές και cloud αντιλαμβανόμαστε ότι πρό-
κειται για ένα μηχάνημα που θα αυξήσει κατακό-
ρυφα την παραγωγικότητα μέσα στην επιχείρηση, 
προσφέροντας σημαντική μείωση του κόστους του 
workflow. TCP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνολογία Inkjet

Λειτουργίες
Εκτύπωση, αντιγραφή, 
σάρωση, φαξ

Μέγ. μέγεθος χαρτιού Α3+

Ανάλυση εκτύπωσης 4.800 x 1.200 dpi

Ανάλυση σάρωσης 1.200 x 2.400 dpi

Ταχύτητα εκτύπωσης 
ISO/IEC 24734

18ppm μονόχρωμο, 
10ppm χρώμα

Κασέτες τροφοδοσίας
3 (αυτόματη 35σελ., 
δίσκοι 125σελ. & 
250σελ.)

Εκτύπωση  
διπλής όψης

Ναι (αυτόματη)

Συνδέσεις
USB, Ethernet, WiFi, 
Wi-Fi Direct

Mobile & Cloud 
printing

Epson Connect, Apple 
AirPrint, Google Cloud 
Print

Κατασκευαστής: Epson

Διάθεση: Epson Hellas, www.epson.gr

Προτεινόμενη τιμή λιανικής: €1.159
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HP OfficeJet Pro 8720

O HP OfficeJet Pro 8720 είναι ένα γρήγορο και πρακτικό MFP για κάθε χρήση τόσο στο σπίτι 
όσο και το µικρό γραφείο. Προσφέρει µια µεγάλη γκάµα από έξυπνες λειτουργίες σε τιµή 
που σίγουρα θα εντυπωσιάσει.

Ταχύτατος inkjet σε απίστευτη τιµή

Τ
ο πρώτο πράγµα που µας έκανε 
εντύπωση µόλις ανοίξαµε το κουτί 
του HP OfficeJet Pro 8720 είναι… 
το σχήµα του. Οι καµπύλη αεροδυ-
ναµική σχεδίαση, η µεγάλη οθόνη 
που δεσπόζει στη µπροστινή όψη 

και το µαύρο – λευκό χρώµα του, τραβούν σίγου-
ρα τα βλέµµατα. 
O OfficeJet Pro 8720 αποτελεί ένα µέλος της 
καινούριας σειράς 8700, η οποία αντικατέστησε 
την πολύ επιτυχηµένη 8600. Η κλασσική µαύρη 
«τετράφωνη» σειρά αντικαταστάθηκε από λευκό, 
καµπύλες και έναν νέο κι έξυπνο τρόπο εξαγωγής 
των εκτυπώσεων.

Πρόκειται για ένα Α4 MFP τεχνολογίας inkjet, το 
οποίο δεν θα λέγαµε ότι είναι ιδιαίτερα «µαζεµένο» 
από άποψη διαστάσεων. Μάλιστα, θυµίζει έντονα 
εκτυπωτή laser και άλλωστε µε αυτήν ακριβώς 
την κατηγορία συσκευών θέλει να συγκριθεί. Σε 
ότι αφορά τις επιδόσεις και την ποιότητα τα κατα-
φέρνει ιδιαίτερα καλά.
Στο πάνω µέρος υπάρχει ο αυτόµατος τροφοδότης 
50 φύλλων, ενώ αντίθετα από ότι συµβαίνει συ-
νήθως, οι εκτυπώσεις και τα σαρωµένα έγγραφα 
συγκεντρώνονται στο επάνω tray που χωρά 150 
φύλλα. Για την ακρίβεια, οι σελίδες βγαίνουν πίσω 
από την οθόνη και µε κατεύθυνση από κάτω προς 
τα πίσω και όχι προς τα έξω. Η λειτουργία αυτή 
µας θυµίζει φωτοτυπικό και είναι άκρως βολική 
στην πράξη.

Χωρίς υπολογιστή
O OfficeJet Pro 8720 είναι ό,τι πρέπει για µια µι-
κρή επιχείρηση, υποστηρίζοντας ενσύρµατη και 
ασύρµατη δικτύωση, USB host για γρήγορες εκτυ-
πώσεις και σαρώσεις χωρίς υπολογιστή. Επιπρο-
σθέτως, υποστηρίζει Wi-Fi direct για απευθείας 
επικοινωνία µε smartphones και tablets, ενώ 
χάρη στο ενσωµατωµένο NFC, το pairing γίνεται 
ταχύτατα (αρκεί φυσικά το smartphone να υπο-
στηρίζει κι αυτό NFC). Υποστηρίζει τόσο το Apple 
AirPrint για ασύρµατη εκτύπωση µέσω iPhone/
iPad, ενώ για ακόµα µεγαλύτερη λειτουργικότητα 
διατίθεται το εξειδικευµένο app της HP.

Το µηχάνηµα προσφέρει µια σειρά από ευκολίες 
τις οποίες θα εκτιµήσουν όλοι όσοι θέλουν να 
κάνουν τη δουλειά τους εύκολα και γρήγορα χω-
ρίς να εξαρτώνται από κάποιον υπολογιστή. Έτσι, 
µπορεί κανείς να εργαστεί τόσο από το κινητό του 
τηλέφωνο, όσο και απευθείας από την οθόνη του 

εκτυπωτή. Μπορείτε να σαρώσετε τα έγγραφά σας 
και να τα αποστείλετε κατευθείαν µε φάξ, ή µε e-
mail ή να τα αποθηκεύσετε σε κάποιο µέσο USB ή 
δικτυακό δίσκο. 
Μιλώντας για οθόνη, να πούµε ότι ο OfficeJet Pro 
8720 αποτελεί τον ορισµό της ευχρηστίας. Δεν 
υπάρχουν πουθενά τα κλασσικά κουµπιά που 
ξέρουµε από άλλα αντίστοιχα panels παρόµοιων 
MFPs. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, τα πάντα 
πραγµατοποιούνται µέσω της µεγάλης έγχρωµης 
οθόνης αφής 4,3 ιντσών. Το περιβάλλον είναι απλό 
και κατανοητό µε µεγάλα εικονίδια και επεξηγή-
σεις όπου χρειάζεται.

Επιδόσεις/προδιαγραφές
Σε ότι αφορά τις επιδόσεις, ο 8720 εκτυπώνει 24 
σελίδες Α4 το λεπτό σε µαύρο χρώµα και 20 σε 
χρώµα. Ο ενσωµατωµένος τροφοδότης χωρά 250 
σελίδες, ενώ η συσκευή δέχεται και πρόσθετο 
τροφοδότη αυξάνοντας τη συνολική χωρητικότητα 
στις 500 σελίδες. 
Τόσο η λειτουργία εκτύπωσης όσο και αυτή της 
σάρωσης υποστηρίζουν διπλή όψη που σηµαίνει 
ότι µπορείτε να εκτυπώνετε, να σαρώνετε, να αντι-
γράφετε και να αποστέλλετε µε φαξ, έγγραφα δύο 
όψεων αυτόµατα.

Συµπεράσµατα
Το MFP αυτό της HP είναι ταχύτατο, οικονοµικό 
και διαθέτει όλες τις λειτουργίες που χρειάζεται 
µια µικρή επιχείρηση. Εκτυπώνει και σαρώνει τα 

πάντα από παντού και όλα αυτά µε πολύ χαµηλό 
κόστος, χαµηλότερο από τα περισσότερα inkjet και 
laser αντίστοιχα µηχανήµατα. TCP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνολογία Inkjet

Λειτουργίες
Εκτύπωση, αντιγραφή, 
σάρωση, φαξ

Μέγ. µέγεθος χαρτιού Α4

Ανάλυση εκτύπωσης 1.200 x 1.200 dpi

Ανάλυση σάρωσης 1.200 x 1.200 dpi

Ταχύτητα εκτύπωσης 
ISO

24ppm µονόχρωµο, 
20ppm χρώµα

Κασέτες τροφοδοσίας
3 (αυτόµατη 35σελ., 
δίσκοι 125σελ. & 
250σελ.)

Εκτύπωση 
διπλής όψης

Ναι (αυτόµατη)

Συνδέσεις
USB, Ethernet, WiFi, 
Wi-Fi Direct

Mobile & Cloud 
printing

HP ePrint, Apple 
AirPrint, Mopria, 
Google Cloud Print

EDITOR’S CHOICE

Κατασκευαστής: HP

Διάθεση: HP Hellas, www.hp.gr

Προτεινόµενη τιµή λιανικής: € 259



30

techchannelPartner

channel manager
10.2016

Περίγραψε εν συντομία την πραγματική φύση 
της δουλειάς σου. Κατά πόσο ανταποκρίνεται 
στον επίσημο τίτλο σου;
Οι τίτλοι είναι απλώς τίτλοι και στην 
πραγματικότητα κανένας δε μένει και δε θα 
έπρεπε να μένει σε στενά πλαίσια. Στη δική μου 
περίπτωση, η ανάπτυξη της εταιρείας σε όλα τα 
επίπεδα είναι η πραγματική της φύση και αυτό 
μου δίνει μεγάλη χαρά. Η επαφή με συνεργάτες 
και προμηθευτές είναι άμεση και έτσι μπορώ να 
ανταποκριθώ το ίδιο άμεσα στις απαιτήσεις των 
πελατών μας.

Αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Έχει τόσες πολλές εναλλαγές που δε μου αφήνει 
περιθώρια να επαναπαυθώ. Κάθε μέρα είναι τόσο 
γεμάτη και αρκετές φορές αποτελεί πρόκληση, 
ιδίως σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που 
ζούμε, αλλά στο τέλος με ανταμείβει.

Δεν αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Δύσκολο να μην την αγαπάω, για όλους τους 
λόγους που περιέγραψα παραπάνω.

Ποια ήταν η πρώτη σου επαγγελματική εμπειρία; 
Πώς αισθανόσουν για τα λεφτά που έπαιρνες;
Βρίσκομαι στη LEXIS από νεαρή ηλικία, 
ξεκινώντας παράλληλα με τις σπουδές μου, και 
αυτό όχι γιατί δεν είχα άλλη επιλογή. Την εμπειρία 
τού να έχεις περάσει από όλα τα τμήματα μιας 
εταιρίας και να ξέρεις από πρώτο χέρι τις ανάγκες 
και τα περιθώρια ανάπτυξης του καθενός, δε σου 
τη δίνει κανένας. Όσο για τα λεφτά, στην αρχή 
ενθουσιάστηκα, αλλά σύντομα κατάλαβα ότι έχουν 
ελάχιστη σημασία, αφού η εμπειρία μού έδινε 
πολλά περισσότερα.

Πώς μπήκες στην αγορά του IT; Θα επέλεγες 
κάποια άλλη και αν ναι ποια; 
Ήταν φυσική εξέλιξη αφού μεγάλωσα μέσα σε 
αυτή. Σχετικά με το αν θα επέλεγα κάποια άλλη, 
αυτό δύσκολα θα συνέβαινε, γιατί λίγες αγορές 
συνδυάζουν την εξέλιξη με την πρωτοπορία.

Για ποιες εταιρείες δεν θα δούλευες ποτέ
Αν έλεγα ότι άλλαζα πορεία, οι εταιρείες που 
στέκονται απαθείς και δεν έχουν περιθώρια 
ανάπτυξης θα ήταν σίγουρα εκτός των επιλογών 
μου.

Τίποτα δε χαρίζεται στη ζωή, μόνο κερδίζεται

Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Αν 
μπορούσες να είσαι κάποιος από αυτούς, ποιον 
θα επέλεγες και γιατί;
Steve Jobs, γιατί πέρα από το ότι ήταν 
οραματιστής, κατάφερε να κάνει το brand να 
πουλάει από μόνο του και, έτσι, να επιβάλλει το 
cross selling.

Τι πιστεύεις ότι νιώθουν πιο έντονα οι 
συνεργάτες σου για σένα; Τι θα ήθελες να 
νιώθουν; 
Εμπιστοσύνη. Είναι απαραίτητο συστατικό για μια 
αρμονική συνεργασία σε διαπροσωπικό επίπεδο 
και πόσω μάλλον για την ανάπτυξη μιας εταιρίας. 

Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά χόμπι σου;
Ταξίδια, τένις και διάβασμα.

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και ποιο το 
αγαπημένο σου εστιατόριο;
Με πατέρα από την Πελοπόννησο και μητέρα από 
τη Θεσσαλία, οι επιλογές είναι πολλές. Σίγουρα ένα 
από τα ωραιότερα εστιατόρια είναι η «Ελιά» στη 
Γιάλοβα με θέα την Πύλο.

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

Ανάφερε τρία πρόσωπα από την ελληνική αγορά 
τεχνολογίας τα οποία θαυμάζεις, καθώς και το 
λόγο.
Τον πρώην γενικό διευθυντή του ΟΤΕ Παναγή 
Βουρλούμη, ο οποίος ανέλαβε έναν προβληματικό 
οργανισμό και τον ανέδειξε στο Νο1 παίκτη 
στην αγορά των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. 
Τον Θεόδωρο Φέσσα που αγωνίζεται με 
πίστη και αυταπάρνηση να βάλει τάξη στην 
επιχειρηματικότητα και στις δομές ανάπτυξης των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 
Τον Σπύρο Βυζάντιο, Πρόεδρο της BYTE και 
αυτοδημιούργητο, ο οποίος αν και πετυχημένος, 
παραμένει πολύ ενεργός και εργάζεται ασταμάτητα 
για την περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο της 
εταιρείας του. 

Ανάφερε μία προσωπική επιτυχία για την οποία 
είσαι πραγματικά πολύ υπερήφανη.
Το γεγονός ότι έχω αναλάβει πολλές ευθύνες από 
μικρή ηλικία και έχω καταφέρει να αντεπεξέλθω 
στις απαιτήσεις του χώρου, είναι για μένα επιτυχία. 

Ποια ήταν η φράση ή η πράξη για την οποία 
έχεις μετανιώσει πραγματικά;
Μέχρι στιγμής δεν έχω μετανιώσει για κάτι. Κι 
αν κάτι δεν ήταν όπως θα ήθελα, μόνο εμπειρία 
αποκόμισα για το επόμενο βήμα.  

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.
Τίποτα δε χαρίζεται, μόνο κερδίζεται και για να 
γίνει αυτό χρειάζονται θυσίες, μεγάλη υπομονή, 
αφοσίωση στο στόχο και ψυχραιμία.

Κατά πόσο θυσιάζεις τον προσωπικό σου χρόνο 
και αυτόν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα; 
Είσαι ικανοποιημένη;
Προσπαθώ να περνάω όσο περισσότερο χρόνο μαζί 
τους, αν και ορισμένες φορές αυτό δεν γίνεται λόγω 
υποχρεώσεων. Παρόλα αυτά, πιστεύω πως πρέπει 
να υπάρχει μια ισορροπία σε όλα τα επίπεδα. 

Ποιο ήταν (μέχρι στιγμής) το όνειρο ή η επιθυμία 
που πραγματοποιήθηκε και που ποτέ δεν 
πίστευες ότι θα μπορούσε να συμβεί;
Δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα, αλλά πιστεύω 
σύντομα!

Λίλλυ Φιλοπούλου, business development manager 
της LEXIS Πληροφορική

Η Λίλλυ Φιλοπούλου έχει περάσει από όλα τα τμήματα της εταιρείας της, πράγμα που την κάνει να γνωρίζει από 
πρώτο χέρι τις ανάγκες και τα περιθώρια ανάπτυξης του καθενός. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «την εμπειρία 
αυτή δε σου τη δίνει κανένας».
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