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Οι χρήσεις των large format εκτυπωτών είναι ευρείες και 
ποικίλες. Πρόκειται για μια αγορά σε ανάπτυξη, στην οποία θα 
πρέπει το κανάλι συνεργατών να δραστηριοποιηθεί, καθώς 
προσφέρει υψηλά περιθώρια κέρδους, αλλά και δυνατότητες 
after sales και υποστήριξης, με αναλώσιμα, τεχνογνωσία και 
υπηρεσίες. σελ. 16

Τρεις μέρες στο… 
Πανεπιστήμιο της Lenovo
Κατά το τριήμερο 18-20 Οκτωβρίου, 
η Lenovo πραγματοποίησε ακόμη 
μία εκδήλωση για συνεργάτες, αυτήν 
τη φορά το επονομαζόμενο “Partner 
University” του τμήματος DCG (Data 
Center Group). σελ. 14

Π
ΕΡ

ΙΟ
Δ

ΙΚ
Ο

 T
EC

H
 C

H
A

N
N

EL
 P

A
R

TN
ER

S
O

CI
A

L 
H

A
N

D
LE

R
S

, 0
1-

00
23

Κ
η

φ
Ισ

Ια
σ 

10
5α

, 1
15

23
, α

θ
η

ν
α

  
21

0-
69

80
06

1

Large format & graphic art printing  
Μεγάλα format… μεγάλες ευκαιρίες! 

DrayTek Vigor 
2860Ln
Ένα business router με απ’ όλα!
σελ. 29
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Συνέντευξη με τον VAD product marketing 
director της Info Quest
Ο Αντώνης Σταματόπουλος μας ξεναγεί στην πλατφόρμα Quest on Cloud, η 
οποία προσφέρει μία νέα ευκαιρία στους συνεργάτες.  σελ. 25

HPE Annual Partner Event 
Το moto της φετινής ημερίδας της HPE για τους συνεργάτες της ήταν 
«Accelerating Future» και το κεντρικό θέμα δεν ήταν άλλο από την ψηφιακή 
μετάβαση στο hybrid IT.  σελ. 15
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PREMIUM ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΘΡΥΛΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ.
NEA ΓΕΝΙΑ X1 CARBON. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΕ YOGA FORM FACTOR.

•  Κατασκευή από ανθρακονήματα. Αδιάβροχο φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
•  Αντέχουν σε θερμοκρασίες από -20°C έως +60°C.
•  Έχουν περάσει 200+ δοκιμές αντοχής συμπεριλαμβανομένων των 12 MIL-SPEC
• Ταχύτατη συνδεσιμότητα 4G LTE-A* 
•  Έως 1TB PCIe NVMe SSD χώρος αποθήκευσης/ έως 16GB DDR3 RAM
•  Επαγγελματική ασφάλεια: TPM chip, Touch Fingerprint Reader, Kensington Lock
• Έως 11 ώρες αυτονομία
• Τεχνολογία RapidCharge

Intel® Core™ i7 vPro™ processor
Intel Inside®. Powerful Productivity Outside.

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

Μάθετε περισσότερα στο www.ThisIsThinkPad.com

*διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα

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 

Λεπτό στα 16.45mm 
& βάρος μόλις 1.18kg!

X1 CARBON

X1 YOGA

• Το πρώτο convertible με οθόνη OLED* 
•  Dockable digitizer pen ThinkPad Pen Pro 

(2048 σημεία πίεσης)
• Λογισμικό Lenovo™ Writeit
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Black Friday και τα μυαλά 
στα κάγκελα!

Αντώνης ΡουςελιώτΑκης
antony@socialhandlers.com

Παρακολουθώ το φαινόμενο του Black Friday στο retail, τα 
τελευταία 10 χρόνια περίπου, και μία από τις απορίες που 
πάντοτε είχα, ήταν το πως και δεν σκέφτηκε κανείς να το 
δοκιμάσει στην Ελλάδα.
Όχι ότι μου έλειπε ως καταναλωτής (άλλωστε σπανίως 
περιμένω κάποια προσφορά για να ψωνίσω, αφού αγοράζω 
πάντοτε ό,τι χρειάζομαι, όταν το χρειάζομαι), αλλά σε 
μία αγορά που χρειάζεται τόνωση, μού ακούγονταν ως 
ενδιαφέρουσα ιδέα.

Όπως και να ‘χει, αντίστοιχες σκέψεις είχαν προφανώς και 
στο retail, οπότε μετά από μία μεμονωμένη προσπάθεια 
πέρυσι, εφέτος, έγινε… ο χαμός! Γιατί όμως;

Η απάντηση είναι απλή: Γιατί τα Public που αποφάσισαν να 
πάρουν την πρωτοβουλία (και να πιάσουν τους υπόλοιπους 
λίγο-πολύ στον ύπνο), έχουν βαρύνουσα σημασία στην 
αγορά τεχνολογίας, και η αγορά τεχνολογίας με τη σειρά της, 
είναι με διαφορά (όπως αποδείχτηκε για ακόμη μία φορά), η 
πλέον ανταγωνιστική.

Τι να μας πουν τα ρούχα, τα παπούτσια, τα καλλυντικά και τα 
είδη δώρων… Αυτά είναι «γατάκια» μπροστά στα laptops, τα 
smartphones, τα drones και φυσικά τα games…
Αυτό βέβαια, δεν είναι απαραίτητα καλό, αλλά δεν είναι 
αυτός ο λόγος που το αναφέρω. Αναφέρομαι στο γεγονός, 
κυρίως για να καταδείξω το πόσο ιδιαίτερη και διαφορετική 
είναι η αγορά μας, γεγονός που την κάνει να διαφέρει 
από όλους και όλα, αλλά και να είναι πολύ πιο δύσκολα 
προβλέψιμη ή διαχειρίσιμη.

Έχω δουλέψει με το retail επί πολλά χρόνια (και μάλιστα με 
όλους τους μεγάλους retailers), και μπορώ να σας πω με 
σιγουριά, ότι το «τι κάνει ο απέναντι», αλλά και το «τι κάνει το 
Skroutz», είναι ίσως οι μεγαλύτερες αγωνίες τους.
Παράλληλα, αντίθετα με τα παπούτσια και τα ρούχα, εμείς 
στην τεχνολογία δεν ξέρουμε τίποτα από αποκλειστικότητες 
και περιορισμό brands. Όλοι πουλάνε τα πάντα. Και όλοι, 
διανέμουν τα πάντα. Κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει πουθενά 
αλλού, ούτε καν στον χώρο των super markets που είναι 
ό,τι πλησιέστερο μπορεί να σκεφτεί κανείς.
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, είναι το γεγονός ότι η 

διαφοροποίηση είναι τραγικά δύσκολο να επιτευχθεί σε 
επίπεδο offering. Επομένως, ό,τι κάνει ο απέναντι, λαμβάνει 
απάντηση εν ριπή οφθαλμού, χωρίς καν να υπάρχει σκέψη 
πρώτα! Η αντίδραση είναι τόσο ακαριαία, όσο και αυτόματη.

Είμαι σε θέση να γνωρίζω, ότι μόλις «έσκασαν» με την 
Black Friday τα Public, όλος ο ανταγωνισμός άρχισε να τα 
κυνηγάει, να ζητά προσφορές από vendors και διανομείς, 
να ψιλό-απειλεί ότι θέλει το ίδιο το deal (αλλιώς…) και πάει 
λέγοντας. Το αποτέλεσμα ήταν ένας άνευ προηγουμένου 
«ξεσηκωμός», ο οποίος σίγουρα δεν έφερε λεφτά σε 
επίπεδο προσφορών (πολλές από αυτές ήταν κάτω του 
κόστους με τη βοήθεια του marketing rebate), αλλά έφερε 
κόσμο στα μαγαζιά.

Μία βόλτα το απόγευμα της Παρασκευής, θα σας έπειθε 
περί του λόγου το αληθές. Εκτιμώντας την επιχείρηση που 
άνοιξε τον χορό, είπα να δώσω και εγώ τον οβολό μου στα 
Public, και διαπίστωσα ότι η πρόσβαση στο εμπορικό του 
Athens Metro Mall ήταν στα όρια του αδύνατου! Δεκάδες 
ταξί παραλάμβαναν διαρκώς κόσμο, ουρές στα ταμεία, και 
μπόλικα χαμόγελα – πολλά χαμόγελα! 
Ένιωσα ότι μόλις είχα βγάλει για Χριστουγεννιάτικα ψώνια 
τον γιο μου, και αυτό άλλαξε δραστικά την ψυχολογία μου. 
Βλέπετε, δεν είναι μόνο η προσφορά που μετράει, ούτε καν 
ο κόσμος που θα επισκεφτεί το κατάστημα (και που ήταν ο 
πρωταρχικός στόχος της ενέργειας). Είναι η ίδια η αλλαγή 
του κλίματος και η αποτίναξη -έστω και για μερικές ημέρες- 
της περιρρέουσας μιζέριας.

Θα ήθελα να κλείσω και με ένα… kudos προς το marketing 
και την επικοινωνία του Public, όχι για τις προσφορές, 
αλλά για μία απλή -και συνάμα πανέξυπνη- ιδέα: Κατά 
την ανακοίνωση της Black Friday, απηύθυναν ανοικτή 
πρόσκληση σε όλους τους retailers, ανεξαρτήτως αγοράς, 
να τους ακολουθήσουν. Υποθέτω ότι θα προτιμούσαν να 
είναι το μόνο κατάστημα με προσφορές, αλλά με δεδομένο 
τον ανταγωνισμό στην αγορά μας, ήξεραν πολύ καλά ότι θα 
υπήρχε αντίδραση. Τώρα, μπορούν να περηφανεύονται (και 
δικαίως), πως οδηγούν τις εξελίξεις και ο ανταγωνισμός 
εισακούει τις προτροπές τους!
Pas mal…

Διευθυντής έκδοσης:
Νίκος Τηλιακός

Αρχισυνταξία:
Γιώργος Αθανασιάδης

Διεύθυνση διαφήμισης:
Νίκος Μπάστας 

ειδικοί συνεργάτες:  
Γιώργος Μαρκατάτος 
Φώτης Καραμπεσίνης
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Το μηνιαίο έντυπο Tech Channel 
Partner (αρ. εντύπου 01-0023) 
κυκλοφορεί 11 μήνες το χρόνο  
από τη Social Handlers  
(Λ. Κηφισίας 105Α & Πανόρμου, 115 23,  
Αθήνα, Τηλ.: 210 6980 061,  
Fax. 211 7703929, 
email: sales@socialhandlers.com)  
Copyright © 2012

Απαγορεύονται η αναδημοσίευση, η 
αναπαραγωγή και η μετάδοση όλου 
ή μέρους του περιοδικού χωρίς την 
έγγραφη άδεια του εκδότη.  
Η άποψη των συντακτών δεν εκφράζει 
απαραίτητα και την επίσημη άποψη 
του περιοδικού.
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Κλειδί, η κατανόηση του 
πελάτη νικοσ τηλιακοσ

nick@socialhandlers.com

Μπορεί να έχετε μιλήσει με τον CIO, με τον COO ή οποιονδήποτε άλλο είναι 
υπεύθυνος για τη διαδικασία αγοράς μιας λύσης και να είστε σίγουρος για 
το αποτέλεσμα, αλλά μπορεί και τα πράγματα να εξελιχθούν διαφορετικά 
από ό,τι περιμένατε. Ο λόγος είναι ότι μετά τη δική σας πώληση, πρέπει να 
γίνει και η εσωτερική πώληση. Και μπορεί να μην φαίνεται ότι κάτι τέτοιο 
αποτελεί πρόβλημα, καθώς η λύση που προτείνετε είναι αυτή που χρειάζεται 
η εταιρεία. 

Και όμως τελικά, όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος, υπάρχει εξαιρετικά 
μεγάλη περίπτωση τα πράγματα να μην πάνε όπως τα περιμένατε. Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της έρευνας της εταιρείας CEB, σε ποσοστό 51% τα 
άτομα που έχουν πειστεί για να αγοράσουν τη λύση σας δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν ως σύμβουλοι- πωλητές εντός της εταιρείας, καθώς η 
διαδικασία μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη και να αφορά σε μεγάλο 
αριθμό ατόμων. 

Τα πράγματα είναι απλά. Αν κάποιος θέλει να αγοράσει από εσάς, δεν είναι 
απαραίτητο ότι θέλει να μπει στη διαδικασία και να πουλήσει για εσάς. Για 
να μπορέσει ο συνεργάτης να μπει λοιπόν σε ένα άλλο στάδιο σχέσης, θα 
πρέπει να ξεπεράσει την απλά καλή συνεργασία ανάμεσα σε αυτόν και τον 
πελάτη και να περάσει στο στάδιο που να αντιλαμβάνεται πώς λειτουργεί ο 
πελάτης και τα διάφορα τμήματα εσωτερικά. 

Ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να έχετε υπόψη σας, είναι ότι υπάρχει ένα 
σημαντικό ενδεχόμενο ο πελάτης να γνωρίζει ήδη τι θέλει να αγοράσει πριν 
καν έρθει σε επαφή μαζί σας. Αυτό σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας 
φτάνει σε ποσοστό της τάξης του 57%. 

Ένα 39% των πελατών αναφέρουν πάντως ότι η διαδικασία τους ξεπερνά, 
αφού εμπλέκονται πλέον πολλοί ενδιαφερόμενοι, καθένας από τους οποίους 
φέρνει μέσα στη συζήτηση διαφορετικούς στόχους και προτεραιότητες. 
Και αυτό μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για έναν συνεργάτη, ο οποίος 
προσπαθεί να πραγματοποιήσει μια πώληση. Αυτό καθίσταται ακόμη πιο 
δύσκολο, καθώς η διαδικασία προμηθειών μιας εταιρείας παραμένει 
παντελώς άγνωστη στο συνεργάτη, στις περισσότερες περιπτώσεις. 

Ένα ποσοστό των πελατών μπορεί να δώσει μια καλή αίσθηση για τα 
κριτήρια που τους οδήγησαν στην επιλογή της λύσης. Αντίστοιχα όμως, 

υπάρχουν και αρκετοί που θα δείξουν εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία στο 
να μοιραστούν τις πληροφορίες αυτές. Να είστε προετοιμασμένοι σε αυτή 
την περίπτωση ότι τα πράγματα μπορεί και να μην εξελιχθούν όπως τα 
περιμένετε. 

Πώς θα πρέπει να προετοιμαστούν οι πωλητές σας; Θα πρέπει να γνωρίζουν 
όσο το δυνατόν περισσότερα για τον πελάτη. Οι πωλητές που έχουν μια 
πιο συμβουλευτική προσέγγιση προς τον πελάτη μπορεί να κερδίσουν 
τελικά την πώληση. Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα της ECB, οι πωλητές 
που οδηγούν τους πελάτες σε όλη τη διαδικασία, έχουν 62% μεγαλύτερη 
πιθανότητα να κλείσουν τη συμφωνία. 

Αυτό που θα πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι, καθώς ολοένα και περισσότεροι 
εμπλέκονται στη διαδικασία πώλησης, οι πωλητές πρέπει να καταλαβαίνουν 
καλύτερα ποιοι επηρεάζουν περισσότερο τη διαδικασία, ποιες είναι οι 
συνδέσεις τους και ποια είναι τα κίνητρά τους. Μια καλή ομάδα πωλήσεων 
μπορεί να κάνει την πώληση πιο απλή, κατανοώντας τα αναμενόμενα αλλά 
και τα μη αναμενόμενα προβλήματα σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Πόσες φορές είστε σίγουροι για μια πώληση, καθώς ο συνομιλητής σας μοιάζει ότι έχει πειστεί 
και η όλη διαδικασία “τσακίζει” τελικά; Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι μπορεί να φταίει και στράβωσε η 
δουλειά; Σκεφτείτε ότι ίσως δεν είναι αρκετό να πουλήσετε σε ένα μόνο άτομο.

Καθώς ολοένα και 
περισσότεροι εμπλέκονται 
στη διαδικασία πώλησης, 
οι πωλητές πρέπει 

να καταλαβαίνουν καλύτερα ποιοι 
επηρεάζουν περισσότερο τη διαδικασία, 
ποιες είναι οι συνδέσεις τους και ποια είναι 
τα κίνητρά τους.



your brand | our content | any media

Ένας νέος κόσμος σας περιμένει. 
Θέλετε να δείτε πως θα τον εκμεταλλευτείτε;

Ζητήστε ένα δωρεάν* social media assessment στο 
sales@socialhandlers.com και κερδίστε εντελώς 
δωρεάν* ένα Facebook app και executive social media 
training αξίας €1.500

*Υποσχόμαστε: No strings attached :-)
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4 κοινά λάθη που κάνουν οι 
ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων 
και πως να διδαχθείτε από αυτά
1. Μην ξεχνάτε τους ανθρώπους
Οι άνθρωποι έχουν την τάση να συνεργάζονται και να συνάπτουν 
επαγγελματικές σχέσεις με ανθρώπους που συμπαθούν. Είναι σημαντικό να 
γνωρίζετε τι πιστεύουν για εσάς τόσο οι συνεργάτες σας όσο και οι πελάτες 
σας. Ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος πελάτης ή συνεργάτης θέλει 
να αποχωρήσει ή να διακόψει τη συνεργασία του μαζί σας, κάντε αυτό που 
πολλές επιχειρήσεις φοβούνται να κάνουν: Ρωτήστε τους το λόγο, αλλά και πώς 
πιθανώς θα μπορούσατε να βελτιώσετε τα πράγματα. Στη συνέχεια, καθορίστε 
ένα πλάνο ή συγκεντρώστε μια ομάδα, ώστε να προλαμβάνετε τις καταστάσεις 
αυτές προτού εκδηλωθούν στο μέλλον. 

2. Επάρκεια προσωπικού
Προσλάβατε κάποιο άτομο βάσει του εξαιρετικού βιογραφικού του και 
παρατηρείτε πως δεν ανταποκρίνεται στις αρχικές σας εκτιμήσεις; Ρωτήστε 
την ομάδα του αρμόδιου τμήματος γιατί η πρόσληψη αυτή δεν λειτούργησε ως 
όφειλε. Συγκεντρώστε τις πληροφορίες και χρησιμοποιήστε τις για να φτιάξετε 
ένα καλύτερο πρόγραμμα. 

3. Εργασία, αλλά και “χαρά”
Πότε σταματήσατε να είστε η πηγή έμπνευσης και ο εργοδότης που οι 
εργαζόμενοι χαίρονται να συνεργάζονται μαζί του; Πιστέψτε μας, η ομάδα 
σας θυμάται επακριβώς το “πότε” έγινε αυτή η μεταστροφή. Μήπως ήρθε η 
στιγμή να κάνετε πάλι το χώρο εργασίας ένα μέρος που όλοι επιθυμούν να 
βρίσκονται, όχι μόνο για να λαμβάνουν το μισθό τους; Ξαναχτίστε το πνεύμα 
της κοινότητας, οργανώνοντας μικρά happenings με φαγητό, για παράδειγμα, 
στη διάρκεια των meetings σας. Δώστε την πρωτοβουλία στους συνεργάτες σας 
και θυμηθείτε πως η δέσμευση είναι θεμελιώδες «συστατικό» για να επιτύχετε 
περισσότερα. 

4. Ακούστε τους άλλους
Ο δρόμος της επιτυχίας συχνά θα σας κάνει να ξεχαστείτε και να αρχίσετε να 
αγνοείτε άτομα που θέλουν το καλό της επιχείρησης ή το δικό σας, και των 
οποίων η κριτική έχει καλές προθέσεις. Μην κλείνετε τα αυτιά σας. Γίνετε πιο 
μετριόφρων και καλύτερος ακροατής, ακόμα και εάν αυτά που ακούτε δεν σας 
αρέσουν ιδιαίτερα. Η εποικοδομητική κριτική θα σας βοηθήσει σημαντικά σε 
βάθος χρόνου.

Δεν είναι παράδοξο φαινόμενο οι ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
να ασχολούνται με όλες τις πλευρές του business τους, από τις πωλήσεις και το 
marketing, ως το λογιστήριο και το ΙΤ. Από ένα σημείο και μετά όμως, αυτή η 
συγκεντρωτική νοοτροπία μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη 
της επιχείρησης, μιας και με αυτό τον τρόπο πιθανώς να παραλειφθούν εξίσου 
σημαντικές παράμετροι. P

ub
li

BusinessNow

Τι σημαίνει μία επίθεση στην 
ασφάλειά σας, πόσο καιρό θα 
χρειαστείτε για να επανέλθετε

Οι κυβερνοεπιθέσεις είναι ένα φαινόμενο αρκετά συχνό στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, συχνά με πολύ σοβαρό αντίκτυπο. Οι επιπτώσεις των επιθέσεων 
είναι κατά πρώτον οικονομικές, καθώς υπολογίζεται πως η επαναφορά στους 
κανονικούς ρυθμούς μπορεί να χρειαστεί ακόμα και μήνες. Εξίσου σημαντικός 
είναι και ο αντίκτυπος στην αξιοπιστία τους. 
Ας δούμε όμως, καταρχάς, τα είδη των επιθέσεων αυτών:

Πρόσβαση εργαζομένων
Διασφαλίστε πως μόνο οι απαραίτητοι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στα πιο 
ευαίσθητα συστήματα της επιχείρησής σας. Μια κάρτα πρόσβασης σε λάθος 
άτομο μπορεί να προκαλέσει τεράστια προβλήματα.

Κακόβουλος κώδικας
Πρόκειται για software που υποκλέπτει δεδομένα και προκαλεί ζημιά στα 
συστήματα και είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να εκτελεί από μόνο του την επίθεση. 
Μπορεί να κατέβει από μολυσμένα sites, email links και συνημμένα αρχεία, οπότε 
μεγάλη προσοχή πού κάνετε κλικ. 

Web-based επιθέσεις
Όπως ακριβώς και με τον κακόβουλο κώδικα, η επίσκεψη σε ένα μολυσμένο site 
θα έχει ως αποτέλεσμα το κατέβασμα κώδικα που πιθανώς να υποκλέψει τα 
στοιχεία σας ή να παραβιάσει το σύστημά σας και όσους συνδέονται σε αυτό. 

Phishing και social engineering
Το phishing συνήθως διεξάγεται μέσω παραπλανητικού email από έμπιστο 
αποστολέα, όπως είναι οι τράπεζες ή ο πάροχός σας, ζητώντας σας προσωπικά 
στοιχεία. Μια επίθεση που χρησιμοποιεί social engineering είναι παρόμοια, με την 
έννοια πως ο επιτήδειος χρησιμοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες για το στόχο 
του, ώστε να τον χειραγωγήσει για να μοιραστεί προσωπικά δεδομένα. 

Επίθεση Denial of service
Οι κυβερνοεγκληματίες χρησιμοποιούν συχνά botnets για να αναλάβουν τον 
έλεγχο των υπολογιστών και στη συνέχεια τις αναγκάζουν να αποστέλλουν 
spam mail προς ένα δίκτυο με junk traffic, προκαλώντας πτώση του συστήματος.

Τι να κάνετε;
Όσο περισσότερο χρειάζεται για την επιχείρηση να επιδιορθώσει τη ζημιά, τόσο 
οι επιθέσεις αυτές θα της κοστίζουν. Επισπεύστε τη διαδικασία επαναφοράς, 
δημιουργώντας ένα σχέδιο διαχείρισης παραβίασης, ώστε όλα τα μέλη της 
ομάδας σας να γνωρίζουν τι πρέπει να πράξουν.
Τέλος, για εξειδικευμένες συμβουλές στο θέμα της ασφάλειας, μπορείτε να 
κατεβάσετε το eBook μας “Cyber security and your business” από εδώ: http://bit.
ly/2en7D4N 



Blended reality: το όραμα της 
HP για την ψηφιακή τεχνολογία 
στον τομέα της υγείας
To Blended reality είναι μια ευέλικτη έννοια, η οποία έχει τη δυνατότητα να 
επεκταθεί από το φυσικό και ψηφιακό κόσμο στο χημικό και βιολογικό. Μπορεί 
μάλιστα να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στη σύγκλιση της διαγνωστικής της 
υγειονομικής περίθαλψης και της ψηφιακής υγείας.
Η συγχώνευση των Microfluidics (επιστήμη του σχεδιασμού, της κατασκευής και 
της διαμόρφωσης προϊόντων και μεθόδων που ασχολούνται με όγκους υγρών 
της τάξης των νανολίτρων), της τεχνολογίας αιχμής του computing και του 
commercial mobility με τη διάγνωση, την ψηφιακή υγεία, τα big data, την ιατρική 
ακρίβεια, και τα λεγόμενα theranostics (συνδυασμός διάγνωσης και θεραπείας) 
θα προκαλέσει αποδιοργάνωση στις υπάρχουσες, θεσμοθετημένες δομές στο 
σύστημα υγείας μας. Το αποτέλεσμα θα είναι να δημιουργηθούν νέα μοντέλα 
εταιρικών σχέσεων μεταξύ τεχνολογίας και της φαρμακευτικής βιομηχανίας. 

Η εμπειρία και το όραμα
Οι νέες επιταγές της υγειονομικής περίθαλψης δίνουν έμφαση στην πρόληψη, 
την εξατομίκευση της διάγνωσης και θεραπείας, και του εκδημοκρατισμού της, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην περίθαλψη για όλους, οπουδήποτε, 
οποτεδήποτε και σε χαμηλό κόστος. Αυτή η επιτακτική ανάγκη βασίζεται σε 
δύο πυλώνες: Αποκεντρωμένα διαγνωστικά εργαλεία για την καταγραφή της 
κατάστασης της υγείας και επεξεργασία των δεδομένων για εξατομικευμένες, 
άμεσα προσβάσιμες δράσεις για την υγεία. Τα εργαλεία αποκεντρωμένης 
διάγνωσης απαιτούν από την πλευρά τους χαμηλής ισχύος, συνδεδεμένες, 
mobile συσκευές. 

Η HP έχει το προνόμιο της παράδοσης και της ηγεσίας στις τεχνολογικές 
“αρένες” που απαιτούνται επειγόντως στον κλάδο της υγείας: Microfluidics, 
μέτρηση, commercial mobility και computing. Ως η μεγαλύτερη εταιρεία 
Microfluidics στον κόσμο, η HP διαθέτει ήδη την τεχνογνωσία και την κλίμακα 
από τον τομέα του printing, για την κατασκευή εξελιγμένων φυσιγγίων 
Microfluidics για τη διαγνωστική της υγειονομικής περίθαλψης.

Οι μοναδικές προσφορές της HP εμπεριέχουν το υψηλό επίπεδο δυνατοτήτων 
κάθετης ολοκλήρωσης και ένα ευρύ φάσμα assets, τα οποία της δίνουν τη 
δυνατότητα να χτίσει ένα οικοσύστημα συσκευών μέτρησης και cartridges για 
τη διαγνωστική της περίθαλψης. Δεδομένου ότι οι μετρήσεις είναι πρόσφατες, 
και θα συνεχίσουν να βασίζονται σε σωματικά υγρά όπως το αίμα και το σάλιο, 
οι μίας χρήσης ανά ασθενή cartridges-δείγματα θα έχουν ως αποτέλεσμα την 
εδραίωση ενός σημαντικού business στις προμήθειες κατ’ αναλογία προς το 
printing business.
Μαζί με τους στρατηγικούς της εταίρους στις φαρμακευτικές και διαγνωστικές 
επιχειρήσεις, η HP θα είναι πλέον σε θέση να απευθύνεται στον κλάδο της 
υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Review: HP ENVY All-in-One 
Premium PC

Η νέα σειρά ENVY All-in-One της HP συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό, με 
τεχνολογία αιχμής, φέρνοντας στο γραφείο του χρήστη ένα σύστημα που δεν 
ανταποκρίνεται απλά στις ανάγκες της εργασίας, αλλά ταυτόχρονα ομορφαίνει 
το χώρο και αποτελεί αντικείμενο… ζήλιας. Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τα 
χαρακτηριστικά τους.

Κατά πρώτον, δεν είναι δυνατόν να αγνοήσουμε το περίτεχνο στιλ των 
υπολογιστών της σειράς, το οποίο συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική με τη 
διαχρονική κομψότητα. Σε αυτό συμβάλει η Micro Edge οθόνη αφής διαγωνίου 
27 ιντσών που ισορροπεί άψογα σε μια λεπτή μεταλλική βάση, η οποία 
εμπεριέχει το hardware του συστήματος. Αυτό σημαίνει πως δεν έχουμε τον 
παραδοσιακό σχεδιασμό που τοποθετούσε το hardware μέσα στην οθόνη, με 
συνέπεια να αυξάνεται το πάχος της, αλλά στη βάση της. Η βάση αυτή διαθέτει 
μια εντυπωσιακή ποικιλία από επιλογές θυρών, συμπεριλαμβανομένων 4 
θυρών USB 3.0, οι οποίες είναι έτσι τοποθετημένες που θα σας επιτρέψουν να 
συνδέσετε τις συσκευές σας δίχως το γνωστό χάος των καλωδίων. 

Αντίστοιχες της εμφάνισης είναι και οι επιδόσεις των υπολογιστών της σειράς 
ENVY All-in-One. Στο εσωτερικό τους κρύβονται ταχύτατοι επεξεργαστές 7ης 
γενιάς Intel Core i (ως και Intel Core i7 σε κάποια μοντέλα), καθώς και 16GB 
μνήμης DDR4. Τα specs αυτά εγγυώνται υψηλές επιδόσεις όπου απαιτούνται, 
καθώς και ασφαλές stream, αναπαραγωγή multimedia και multitasking. Όσον 
αφορά τον αποθηκευτικό χώρο μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των 1TB SSHD, 
256 GB SSD συν 1TB HDD και 256GB SSD συν 2TB HDD. Τώρα πλέον έχετε τον 
απαραίτητο χώρο για να αποθηκεύσετε τα πάντα, δίχως να χάνετε σε ταχύτητα. 

Τα νέα μοντέλα της σειράς ENVY All-in-One προσφέρουν κινηματογραφική 
εμπειρία, χάρη στην QHD Display (ανάλυση2560x1440), η οποία προσφέρει 
3,6 εκατομμύρια pixels - 3,4 φορές την ανάλυση οθόνης μιας HD οθόνης, με 
108 pixels ανά ίντσα. Επιπλέον, η τεχνολογία IPS προσφέρει γωνία θέασης 178 
μοιρών, ώστε να μπορούν όλοι να παρακολουθούν όπου και εάν βρίσκονται. 
Και βέβαια, τα 4 HP ηχεία, ειδικά προσαρμοσμένα σε συνεργασία με τους 
ειδικούς του ήχου Bang & Olufsen, προσφέρουν πλούσιο, καθηλωτικό και 
αυθεντικό ήχο. Μάλιστα, μιας και δεν ενσωματώνονται στην οθόνη, τα ηχεία 
εκπέμπουν σε γωνία 45 μοιρών από τη βάση, για ακόμα πιο καθαρό ήχο. 
Τέλος, το διαισθητικό audio dial που βρίσκεται τοποθετημένο στη βάση, 
προσφέρει εύκολο τρόπο ελέγχου της έντασης του ήχου, αλλά και της αλλαγής 
τραγουδιών από την playlist σας. 

Μάθετε περισσότερα για τα τρία μοντέλα της νέας σειράς HP ENVY All-in-One 
Desktop 27 εδώ: http://bit.ly/2eMJU8z 

Reinvent the way you work
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UNI SYSTEMS

Γραφείο στο 
Λουξεμβούργο 
Η Uni Systems, μέλος του Ομίλου 

Quest, ανακοίνωσε την ίδρυση γραφείου 

εμπορικής εκπροσώπησης στο 

Λουξεμβούργο με στόχο να ενισχύσει 

περαιτέρω τις επιχειρηματικές της 

δραστηριότητες στην αγορά των 

θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Το γραφείο στο Λουξεμβούργο που 

έχει αναλάβει την υποστήριξη της 

τοπικής πελατειακής βάσης, η οποία 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, την Υπηρεσία 

Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τη Eurostat, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο.

Info: Uni Systems, 211-9997000

Mε μια ματιά
HP

Η HP κατέλαβε την 1η θέση ως προς τον βαθμό 
ικανοποίησης του δικτύου συνεργατών (Channel 
Satisfaction), σύμφωνα με τη συγκριτική αξιολόγηση 
κατασκευαστών (Vendor Benchmark) της Canalys, μια 
διαδικασία κατά την οποία μετρήθηκαν περισσότερες από 
22.000 ψήφοι.

Οι συνεργάτες βαθµολογούν
Η Canalys έχει θέσει σε λειτουργία την Candefero, μια on-
line κοινότητα η οποία ξεκίνησε το 2007 στο πλαίσιο μιας 
πρωτοβουλίας-πρόσκλησης προς το δίκτυο συνεργατών. 
Η Candefero συγκέντρωσε ανώτερα στελέχη 
πιστοποιώντας ότι πράγματι εργάζονται για λογαριασμό 
του δικτύου συνεργατών που διαθέτουν εξουσιοδότηση 
από κάποιον μείζονα κατασκευαστή. Σήμερα, η Candefero 
διαθέτει πάνω από 8.500 εγγεγραμμένα μέλη από όλο τον 
κόσμο, στην πλειονότητά τους από τις χώρες της περιοχής 
ΕΜΕΑ.   
Οι συνεργάτες μπορούν να βαθμολογούν μόνο τους 
κατασκευαστές για τους οποίους οι ίδιοι πραγματοποιούν 
πωλήσεις, κάτι που επιβεβαιώνεται από την προσθήκη 
των πωλητών αυτών στα εταιρικά τους προφίλ. Η 
συγκριτική αξιολόγηση κατασκευαστών πραγματοποιείται 

από το 2010 και μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει πάνω 
από 22.000 αξιολογήσεις. Ο αλγόριθμος που προκύπτει 
από τις βαθμολογίες παραμένει κατοχυρωμένος και 
τα αποτελέσματά του ανανεώνονται καθημερινά έτσι 
ώστε να εμφανίζεται η πιο πρόσφατη αξιολόγηση κάθε 
συνεργάτη. 
Στις 3 Οκτωβρίου 2016, η HP κατείχε την 1η θέση στην 
κατάταξη της περιοχής ΕΜΕΑ.

Ο πρόεδρος της HP EMEA, Nick Lazaridis, ανέφερε ότι 
το δίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του DNA της 
HP, τώρα αλλά και στο μέλλον. Κατά τους 12 τελευταίους 
μήνες, η εταιρεία έχει καταφέρει να επανακαθορίσει τη 
σχέση της με το δίκτυο συνεργατών της. Η ανανέωση 
αυτή προέκυψε μέσω των καινοτομιών των νέων 
προϊόντων, της επέκτασης του partner-led μοντέλου 
υπηρεσιών HP και, το σημαντικότερο, με τη δημιουργία 
μιας ισχυρής και συλλογικής στρατηγικής για τη 
δέσμευση των πελατών. 
Κλείνοντας ανέφερε ότι η HP δεσμεύεται συνολικά για 
την αύξηση του ποσοστού συνεισφοράς του παγκόσμιου 
δικτύου συνεργατών στα έσοδά της, από 80% σε 87%. 
Info: HP Hellas, 211-1885000

Πρώτη στην ικανοποίηση των συνεργατών
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Την αρχή έχει κάνει το Netflix, για να 
ακολουθήσει πριν από δύο χρόνια ο Richard 
Branson, ο οποίος ανακοίνωσε πως (σε ένα 
περιορισμένο τμήμα της Virgin), οι υπάλληλοί 
τους θα μπορούν να έχουν απεριόριστες 
διακοπές! Ναι, καλά διαβάσατε, δεν θα ισχύει το 
20 μέρες συν 1 ακόμη για τον πρώτο χρόνο κ.ο.κ. 
Όσες διακοπές θέλετε, όποτε τις θέλετε, μπορείτε 
να τις πάρετε!

Η λογική πίσω από μία τέτοια κίνηση (η οποία 
προφανώς βασίζεται και στη μελέτη της 
ψυχολογίας των εργαζομένων), είναι η εξής: 
Μέχρι τώρα, το deal μεταξύ εργοδότη και 
υπαλλήλου ήταν απλό. Μου δίνεις Χ ώρες από 
τον χρόνο σου, και σου δίνω Y Ευρώ.

Το πρόβλημα εδώ είναι πως ο χρόνος είναι 
πεπερασμένος και αναντικατάστατος, οπότε όταν 
ο εργοδότης σού δώσει πίσω ένα κομμάτι αυτού, 

νοιώθεις την υποχρέωση να τον ευχαριστήσεις 
και να αποδείξεις ότι αυτή η κίνηση σού αξίζει.
Ο Branson υπολογίζει πως σε κάποιες 
περιπτώσεις ίσως να υπάρξουν λιγότερες 
ημέρες άδειας για κάποιους που θα νοιώθουν 
έξω από τα νερά τους με την απουσία 
συγκεκριμένης δέσμευσης, ενώ οι περισσότεροι 
θα παίρνουν άδεια, όποτε θεωρήσουν ότι έχουν 
εκπληρώσει αρκετή δουλειά ώστε να μην 
αφήσουν κάποιο πρόβλημα πίσω τους.

Ακόμη και αν αυτό το πείραμα αποτύχει (στο 
Netflix δουλεύει περίφημα), το γεγονός ότι 
μπήκαμε πλέον στην εποχή του «participation» 
με νόμισμα τον χρόνο, δεν αλλάζει.

Σε αυτήν την εποχή, η τεχνολογία, θα κάνει τη 
διαφορά. Γιατί; Διότι αφενός είναι αυτή που θα 
σου γλυτώσει χρόνο (σε κυριολεκτικό επίπεδο 
μέσω της οργάνωσης και του αυτοματισμού), 

αφετέρου θα σε οδηγήσει σε πιο σύντομα και 
ασφαλή μονοπάτια χάρει στα analytics που 
μετατρέπουν κάθε απλό data σε πληροφορία 
και σε insight που οδηγεί στη λήψη σοφότερων 
αποφάσεων.
Η τεχνολογία, όχι μόνο επιτρέπει τη 
συγκέντρωση της πληροφορίας, αλλά 
είναι ο καταλύτης των αποφάσεων και της 
εξοικονόμησης χρόνου (λέγε με time to market) 
ακόμα και στις περιπτώσεις που η πληροφορία 
υπήρχε, αλλά ήταν απλά αδύνατον (ή απαιτούσε 
τεράστιους χρόνους και πόρους) να τη μελετήσει 
κανείς.

Λύσεις όπως τα Entersoft Business Suite, 
Entersoft Mobile και Entersoft CRM, δίνουν 
πολύ μεγάλη βαρύτητα στην ανάλυση της 
πληροφορίας, και είναι αυτές που θα κάνουν 
τους πελάτες σας να εξοικονομήσουν χρόνο. Σαν 
να λέμε χρήμα στην νέα εποχή…

Time is the new money
Άρθρο του Κώστα Μούτσιου, 

account manager της Entersoft 
για το Δίκτυο Ν. Ελλάδας.
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Συνηθίζουμε να λέμε ότι «ο χρόνος είναι χρήμα», αλλά πάντοτε περιοριζόμασταν 
στο πόσο σημαντικό είναι να ολοκληρωθεί κάτι γρήγορα. Πλέον, μπαίνουμε στην 
εποχή που ο χρόνος είναι κυριολεκτικά ένα νέο νόμισμα, είναι το νέο χρήμα, 
και η τεχνολογία (καθώς και τα analytics), είναι ο καταλύτης σε αυτήν την νέα 
πραγματικότητα.
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XEROX

Το Easy Translation  
στο «Thanks to Tech»
Η Xerox συμμετείχε στην έκθεση 
τεχνολογίας “Thanks to Tech” που 
διοργάνωσε η εταιρεία Κωτσόβολος, 
παρουσιάζοντας την εφαρμογή 
Xerox Easy Translation. Με την 
εφαρμογή αυτή, οι χρήστες ενός 
πολυλειτουργικού εκτυπωτή μπορούν 
για πρώτη φορά να σκανάρουν 
έγγραφα και να μεταφράζουν αυτόματα 
τα κείμενά τους με μια μόνο κίνηση, σε 
περισσότερες από 40 γλώσσες.
Info: Xerox Hellas, 210-9307000

QUALISYS

CRM & MyMANAGER 
στη North Events 
Η Qualisys Software ολοκλήρωσε με 
επιτυχία την υλοποίηση συστήματος 
πελατοκεντρικής διαχείρισης 
CRM, με την λύση Sugar, για την 
αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του 
συνόλου των διαδικασιών marketing, 
πωλήσεων και υπηρεσιών της 
North Events. Στο εμπορικό τμήμα 
εγκαταστάθηκε το ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης 
MyMANAGER. 
Info: Qualisys, 210-7647305

HP

Η νέα σειρά MPF A3 
Η HP ανακοίνωσε το νέο της 
χαρτοφυλάκιο στην κατηγορία των 
πολυλειτουργικών εκτυπωτών Α3. 
Με την κυκλοφορία αυτή, αλλά 
και με το ανανεωμένο πρόγραμμα 
μεταπωλητών Managed Print 
Specialist, η HP έχει τη δυνατότητα 
να προσφέρει ένα προηγμένο lineup 
λύσεων γραφείου για εκτυπώσεις 
πολυλειτουργικών laser Α3 και 
Α4, σε πλήρη ευθυγράμιση με την 
εξελισσόμενη μετάβαση του κλάδου 
προς την παροχή συνολικών λύσεων 
“as a service”, καθώς και προς τις 
πωλήσεις βάσει συμβολαίου, αντί 
μέσω απλών συναλλαγών. 
Info: HP Hellas, 211-1885000

Mε μια ματιά

Η Lenovo σημειώνει σταθερές επιδόσεις και υγιή πορεία 
σε μια δύσκολη και απαιτητική περίοδο για τον κλάδο, 
όπου η αγορά των PC και tablet σημειώνει πτώση, ενώ 
η αγορά των smartphones και servers παρουσιάζει 
περιορισμένη ανάπτυξη.  
Ωστόσο, μέσα σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο κλίμα, η 
εταιρεία καταφέρνει να αποδίδει σταθερά και «υγιή» 
αποτελέσματα. Το PC & smart devices group διατηρεί 
την ηγετική του θέση εμφανίζοντας ισχυρή κερδοφορία, 
η αγορά των κινητών τηλεφώνων σημειώνει καλή 
ανάπτυξη από τρίμηνο σε τρίμηνο και βελτίωση του 
περιθωρίου κέρδους, ενώ η αγορά των Data Center 
αντιμετωπίζει δυναμικά τις προκλήσεις. 
Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει την ηγετική της ομάδα, 
εντάσσοντας στο δυναμικό της κάποια από τα κορυφαία 
στελέχη του κλάδου.

Τα αποτελέσματα για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο της 
εταιρίας, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 
2016 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το μέλλον. 

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε $11,2 δισεκατομμύρια, 
σημειώνοντας μείωση της τάξης του 8% από έτος σε 
έτος. Ωστόσο, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο που 
ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2016, σημειώθηκε 
αύξηση της τάξης του 12%. Τα κέρδη προ φόρων 
ανήλθαν σε $168 εκατομμύρια, σημειώνοντας σημαντική 
μεταστροφή από το δεύτερο τρίμηνο του περασμένου 
έτους, στο οποίο είχε καταγραφεί απώλεια της τάξης 
των $842 εκατομμυρίων. Παρομοίως, το καθαρό κέρδος 
ανήλθε σε $157 εκατομμύρια, σε σχέση με την απώλεια 
της τάξης των $714 εκατομμυρίων κατά το δεύτερο 
τρίμηνο της προηγούμενου έτους. 

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας για το δεύτερο οικονομικό 
τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 2% από έτος σε έτος, σε $1,6 
δισεκατομμύρια, με μικτό περιθώριο κέρδους 14,3%. Τα 
λειτουργικά κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν σε 
$215 εκατομμύρια, σε σύγκριση με τις απώλειες ύψους 
$784 εκατομμυρίων κατά την ίδια περίοδο πέρυσι.
Info: Lenovo, 213-0087200

LENOvO

Δυναμική επιστροφή στην κερδοφορία

Όσοι ενδιαφέρονται να απλοποιήσουν το δίκτυο τους 
αξιόπιστα, αλλά χωρίς καλώδια η devolo είναι αυτή που θα 
τους δώσει τη λύση. Ας γνωρίσουμε την τεχνολογία που 
βρίσκεται πίσω από τις εντυπωσιακές λύσεις της devolo. 

Τεχνολογία range+ 
Η εχνολογία range+ επιτυγχάνει ακόμη ταχύτερος 
ρυθμός μεταφοράς δεδομένων εντός του οικιακού 

δικτύου. Ενώ η συμβατική τεχνολογία Powerline 
αξιοποιεί μόνο δύο από τις τρεις γραμμές του 
κυκλώματος ρεύματος, η range+ καθιστά δυνατή την 
αξιοποίηση και των τριών γραμμών (και της γείωσης 
δηλαδή) και το πλήρες φυσικό δυναμικό του δικτύου 
ρεύματος. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται όχι μόνο μία 
σημαντικά υψηλότερη απόδοση του ρυθμού μεταφοράς 
δεδομένων αλλά και μεγαλύτερη εμβέλεια.

Τεχνολογία WiFi Move
Η τεχνολογία WiFi Move καθιστά δυνατή τη λειτουργία 
πολλαπλών σημείων πρόσβασης WLAN σε όλο το σπίτι 
ή το γραφείο, ενώ οι τερματικές συσκευές συνδέονται 
αυτόματα στον επόμενο πομπό. Με τον τρόπο αυτόν 
αποδίδει πάντα ισχυρό σήμα WLAN αξιοποιώντας όλες 
τις δυνατότητες των συσκευών για on-line διασκέδαση, 
media streaming ή ακόμη και απαιτητικές εργασίες.
Ουσιαστικά με το WiFi Move δημιουργείται ταχύτατα ένα 
μεγάλο, ασύρματο δίκτυο το οποίο χάρη στην εύκολη στη 
χρήστη εφαρμογή ο χρήστης μπορεί να το παρακολουθεί 
εύκολα.
Info: Devolo, 222-1084387

DEvOLO

Οι τεχνολογίες πίσω από τις λύσεις
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InterSYS
Εξοπλίζει με MPS την 
cretafarm
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από την 
Intersys, επίσημης αντιπροσώπου των 
Business Imaging & Professional 
Print λύσεων της Canon η υλοποίηση 
έργου Managed Print Services στις 
κεντρικές εγκαταστάσεις της Creta Facm 
στο Κρυονέρι, καθώς και σε 13 ακόμα 
εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα.
Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει 
την εγκατάσταση εξοπλισμού Canon 
καθώς και του αντίστοιχου λογισμικού 
παρακολούθησής του.
Info: Intersys, 210-9554000

BLUE SOFT & IT
Η Bitdefender είναι 
VMware Ready
H Blue Soft & IT, αποκλειστικός country 
partner της Bitdefender σε Ελλάδα 
και Κύπρο ανακοίνωσε ότι μετά από 
λεπτομερείς ελέγχους πιστοποίησης, 
η εταιρική λύση ασφάλειας της 
Bitdefender, το GravityZone, έκδοσης 
6.1  κατόρθωσε να εξασφαλίσει το  
υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης της 
VMware και υποστηρίζεται πλέον και σε 
VMware NSX περιβάλλοντα.
Info: Blue Soft & IT, 215-5353030

AMY
Νέο Plantronics 
Voyager 5200 
Η Plantronics εμπλουτίζει την premium 
κατηγορία των Bluetooth ακουστικών 
της με το Voyager 5200. Το νέο 
ακουστικό  διαθέτει έξι διαβαθμίσεις 
αποκλειστικής τεχνολογίας WindSmart, 
εξαλείφει τον περιβάλλοντα θόρυβο και 
απομονώνει παραμορφώσεις από αέρα, 
εργονομική άνεση, ελεγμένη για συνεχή 
χρήση όλη την ημέρα και Bluetooth 
μεγάλης εμβέλειας, μέχρι 30 μέτρα
Info: ΑΜΥ, 210-6133000

leXIS
Το πρώτο Wi-Fi SIP  
της Atcom
Η  Lexis Πληροφορική, επίσημος 
αντιπρόσωπος και διανομέας των 
προϊόντων της Atcom στην Ελλάδα 
και την Κύπρο, παρουσιάζει την 
πρώτη σειρά SIP Wi-Fi τηλεφωνικών 
συσκευών στον κόσμο. Τα μοντέλα 
A10W και A20W είναι entry lvel SIP 
συσκευές που χρησιμοποιούν ένα ή 
δύο SIP accounts αντίστοιχα και είναι 
ειδικά σχεδιασμένα για χρήστες που 
θέλουν να πραγματοποιήσουν ηχητική 
συνδιάσκεψη. 
Info: Lexis, 210-6777007

Mε μια ματιά

Η αγορά IP παρακολούθησης έχει αλλάξει σημαντικά 
τα τελευταία χρόνια στη Ελληνική αγορά αλλά και 
παγκοσμίως, με τις επιχειρήσεις να αναζητούν όλο 
και περισσότερο αξιόπιστες, υψηλών προδιαγραφών 
προσιτές λύσεις παρακολούθησης, που μπορούν να 
προσαρμοστούν με τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς.

Η D-Link, με την ευέλικτη σειρά IP καμερών 
παρακολούθησης της σειράς Vigilance προσφέρει 
ένα καινούριο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, το οποίο 
εμπλουτίζεται διαρκώς και, αφορά μόνο σε επαγγελματίες 
και εγκαταστάτες. Τα προϊόντα της σειράς, είναι ειδικά 
σχεδιασμένα για να προσφέρουν μεγάλη αξιοπιστία, 
υψηλή ποιότητα, και φυσικά μεγάλη ευκολία στη 
εγκατάσταση, γεγονός που την καθιστά ιδανική για 
ποικίλα περιβάλλοντα και ανάγκες.

Η νέα δικτυακή τεχνολογία μετασχηματίζει τη 
βιομηχανία του surveillance και του security, διότι 
είναι πολύ πιο απλή στη χρήση και παραμετροποίηση 
από τα παραδοσιακά συστήματα CCTV. Η εγκατάσταση 

ενός συστήματος παρακολούθησης IP μπορεί να 
πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο δίκτυο 
του πελάτη. 
Οι προηγμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η σειρά 
Vigilance, όπως για παράδειγμα το Power-over-Ethernet 
(PoE), σας βοηθά ακόμα περισσότερο στην εγκατάσταση 
αφού δεν απαιτείται ξεχωριστή καλωδίωση. Οι λύσεις της 
D-Link είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν απρόσκοπτα, 
αξιοποιώντας απλό δικτυακό εξοπλισμό, χωρίς 
πολύπλοκες εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις. 

Φυσικά, η σειρά Vigilance, όπως και όλα τα προϊόντα 
της εταιρίας, συνοδεύονται από την υποστήριξη που 
παρέχει τοπικά η D-Link. Με άριστα οργανωμένο 
τμήμα, αποτελούμενο από εξειδικευμένους τεχνικούς 
και έμπειρη ομάδα εμπορικής ανάπτυξης, η εταιρία 
βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό των επαγγελματιών για 
να βοηθήσει στη σωστή επιλογή των προϊόντων, στην 
τεχνική καθοδήγηση και εγκατάσταση τους, αλλά και στην 
υποστήριξη με την πώληση.

Info: D-Link Hellas, 213-0020352

VIGIlance

Η D-Link στο χώρο του business IP surveillance

Η Professional Services, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες 
της αγοράς, παρουσιάζει τα νέα Managed Profser Access 
Points. Διατίθεται μια πλούσια σε χαρακτηριστικά γκάμα 
προϊόντων για την κάλυψη των απαιτήσεων ασύρματης 
και ενσύρματης υποδικτύωσης τόσο των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων , όσο και των μεγαλύτερων 
εγκαταστάσεων.

Managed Access Points
Σχεδιασμένα για Indoor & Outdoor χρήση αποδίδουν 
υψηλό και αξιόπιστο data rate και ιδιαίτερα μεγάλη 
εμβέλεια. Υπάρχουν διαθέσιμα μοντέλα Single band και 
Dual-Band με υποστηριζόμενα πρωτόκολλα 802.11n 
& 802.11ac για ταχύτητες από 300 έως 1200Mbps. 
Διατίθενται Omni directional ή κατευθυντικά, High 
Power Aps, με PoE 802.3af ή passive τροφοδότηση. 
Επίσης υπάρχει δυνατότητα για Ceiling mount ή In wall 
τοποθέτηση ενώ στις Outdoor εγκαταστάσεις υπάρχει 
δυνατότητα για σύνδεση με εξωτερικές κεραίες για 
ακόμα ισχυρότερο σήμα. Τέλος, κάθε συσκευή μπορεί 

να λειτουργήσει ως Wireless AP, Gateway, ή WiFi 
Repeater και πολλές από αυτές υποστηρίζουν open 
WRT για απόλυτη προσαρμογή στις απαιτήσεις της κάθε 
εγκατάστασης. 

Powerful Network Controller
Οι Profser Controllers προσφέρουν εύκολη και πλήρη 
διαχείριση της τοπολογίας του δικτύου με πολύ μικρό 
κόστος. Τα στατιστικά και τα reports από οποιαδήποτε 
συσκευή, η δυνατότητα ομαδοποίησης των APs 
και η αυτόματη απόδοση πολιτικών και ρυθμίσεων  
προσδίδουν στους εγκαταστάτες και στους administrators 
μεγάλη ευκολία και καλύτερη διαχείριση χρόνου. 
Διατίθενται πολλά μοντέλα για διαχείριση από 50 έως 300 
Aps ανάλογα με τις απαιτήσεις. 
Τέλος μέσω του cloud controller είναι δυνατή η 
διαχείριση του δικτύου σας από οπουδήποτε, αφού 
μπορείτε να το  διαχειριστείτε απομακρυσμένα  μέσω 
Web.
Info: Professional Services, 210-8012207 

Profser: Νέες δικτυακές λύσεις
PROFESSIONAL SERVICES
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ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Aνανέωση 
καταστημάτων
Τα καταστήματα Γερμανός εμπλουτίζουν 
σημαντικά την γκάμα των προϊόντων 
τους με νέες high tech συσκευές και 
περισσότερα smart gadgets (wearables, 
VR glasses, drones, action cameras, 
4K/HD cameras, smart τηλεοράσεις, 
gaming & κονσόλες). 
Συσκευές που διευκολύνουν τη ζωή των 
πελατών και αλλάζουν τον τρόπο που 
ζουν την τεχνολογία, προσφέροντας την 
καλύτερη δυνατή εμπειρία.

Info: Γερμανός, 210-6177566

EPSON

Πιστοποίηση Pantone
Η Epson ανακοινώνει τη ναυαρχίδα 
της σειράς δημιουργικών εκτυπωτών 
επιγραφών SureColor, τον SC-S80610 
δέκα χρωμάτων, ο οποίος αποτυπώνει 
το 98,2% των σταθερών χρωμάτων της 
Pantone βάσει του Pantone Matching 
System, όπως έχει αξιολογηθεί και 
πιστοποιηθεί από την Pantone.
Info: Epson Hellas, www.epson.gr

MICROSOFT

H Microsoft επιλέγει 
SAP SuccessFactors
Η SAP ανακοίνωσε ότι η Microsoft 
επέλεξε την πλήρη έκδοση της λύσης 
SAP SuccessFactors HCM Suite, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής 
SAP SuccessFactors Employee Central, 
για τους 114.000 εργαζομένους της με 
σχέση πλήρους απασχόλησης. 
Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η 
Microsoft αναμένει να μειώσει κόστη, 
να επιτύχει μεγαλύτερη επιχειρησιακή 
αποδοτικότητα, αλλά και να προσφέρει 
στους εργαζόμενους της μια βελτιωμένη 
εμπειρία που θα συνδέεται άμεσα με 
τη φιλοσοφία της, η οποία εστιάζει στην 
προσέλκυση και ανάπτυξη ταλαντούχων 
στελεχών.
Info: Microsoft Hellas, 210-8054390

Mε μια ματιά
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H SAP επέλεξε την Ελλάδα για τη δημιουργία ενός 
παγκόσμιου κέντρου ανάλυσης και αξιοποίησης 
δεδομένων. 
Πιο συγκεκριμένα, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας 
στην Αθήνα, παρουσία σημαντικών στελεχών της από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, η SAP εγκαινίασε το πρώτο 
παγκοσμίως Data Science Delivery Hub.
Ο τομέας των Big Data αποτελεί σήμερα μία από τις 
κυριότερες τάσεις της ψηφιακής τεχνολογίας, που 
αναμένεται να διαμορφώσει τις εξελίξεις μέχρι το 2020. 
Για το σκοπό αυτό, η SAP με το Data Science Delivery 
Hub, αποσκοπεί στο να παρέχει συνεχώς καλύτερες 
λύσεις για τους πελάτες και τους συνεργάτες της. 
Επιπλέον, το Data Science Delivery Hub φιλοδοξεί να 
αποτελέσει ένα κέντρο γνώσης και αξιοποίησης του 
τεράστιου όγκου πληροφοριών που είναι διαθέσιμα στο 
ψηφιακό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες 
αυτές προς όφελος των εταιριών στην πορεία τους προς 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 
Είναι αλήθεια ότι στη σημερινή ψηφιακή εποχή, 
παρατηρούμε μία πρωτόγνωρου μεγέθους παραγωγή 
δεδομένων. Ωστόσο, τα πολλά δεδομένα δεν 

μεταφράζονται άμεσα και σε χρήσιμη πληροφορία. 
Όπως τόνισε ο Παύλος Παναγιωτίδης, Manager, Data 
Science EMEA/APJ/GCN Customer Innovation and 
Enterprise Platform SAP, ο οποίος ηγείται του Hub, το 
Data Science Delivery Hub της αναλύει σε βάθος τη 
δομή και τα χαρακτηριστικά των big data με στόχο να 
δημιουργήσει προϊόντα και τεχνολογικές λύσεις που θα 
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο άμεσα και 
αποτελεσματικά.
Μέσα από την στρατηγική συνεργασία με ακαδημαϊκούς 
και άλλους παραγωγικούς φορείς και με τη συμμετοχή 
Ελλήνων επιστημόνων, το Data Science Delivery Hub της 
SAP έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του, ενώ αναμένεται 
να αναπτυχθεί περαιτέρω με την πρόσληψη νέων 
στελεχών. 
O κ. Ανδρέας Ξηρόκωστας, cuntry manager, SAP 
Hellas, Cyprus, Malta σημείωσε ότι παρά τις αντίξοες 
συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, η Ελλάδα 
συνεχίζει να αναπτύσσει ένα πολύ αξιόλογο ανθρώπινο 
κεφάλαιο στους χώρους της μηχανικής πληροφοριακών 
συστημάτων και της ανάλυσης δεδομένων.
Info: SAP Hellas, 210-9473800

SAP

CPI

Στην Ελλάδα το πρώτο παγκοσμίως Data Science Delivery Hub

Κερδοφόρα τα ετήσια αποτελέσματα
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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

Κερδοφόρα εμφανίζονται τα αποτελέσματα της 
οικονομικής χρήσης (1/7/2015-30/6/2016) της CPI, 
σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις. Σε επίπεδο 
12μήνου τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν 
σε € 83 χιλ. έναντι κερδών € 28 χιλ. την αντίστοιχη 
περυσινή χρήση. Επίσης, η λειτουργική κερδοφορία της 
εταιρείας (EBITDA) παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα καθώς 
ανήλθε σε € 635 χιλ. έναντι € 903 χιλ. σε σχέση με την  
προηγούμενη χρονιά.  
Τα έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν μείωση 5% και 
διαμορφώθηκαν σε € 13,83 εκατ. έναντι € 14,57 εκατ. 
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με την συμμετοχή των 
υπηρεσιών στο σύνολο των εσόδων να συνεχίζει να είναι 
στα επίπεδα του 32%.
H μικτή κερδοφορία της εταιρείας υπέστη μείωση 
9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και 
διαμορφώθηκε σε € 3,02 εκατ.
Τέλος συνεχίζεται η περαιτέρω μείωση του τραπεζικού 
δανεισμού (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος), ο 

οποίος σε επίπεδο 12μήνου έχει μειωθεί σε ποσοστό 26% 
καθώς διαμορφώθηκε σε € 1,82 εκατ. έναντι € 2,46 εκατ. 
στις 30/6/2015.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο γενικός διευθυντής  
της CPI Αριστείδης Παπαθάνος, ανέφερε ότι σε μια 
δύσκολη χρονιά που ξεκίνησε με capital controls και 
με πολύ δυσμενείς συνθήκες στο μακροοικονομικό 
περιβάλλον, η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει την 
κερδοφορία σε επίπεδο 12μήνου έχοντας μια μικρή 
μείωση στα συνολικά έσοδα. Παρόλο που οι συνθήκες 
δεν έχουν αλλάξει στην πραγματικότητα και η εταιρεία 
απλά έχει προσαρμοστεί σε αυτές, σκοπός της τη νέα 
χρονιά είναι να παραμείνει σε τροχιά κερδοφορίας με 
συνεχή έλεγχο της ρευστότητας και των δαπανών, ώστε 
να είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα 
παρουσιαστούν και να αυξήσει τα μερίδια αγοράς στους 
τομείς δραστηριοποίησής της.
Info: CPI, 210-4805800



12

ειδήσεις

techchannelPartner

νέα & τάσεις
11.2016

SAMSUNG
«Επίθεση» Samsung 
στα connected cars 
Στις 14 Νοεμβρίου, η Samsung 
Electronics ανακοίνωσε ότι προχωρά 
σε εξαγορά της εταιρείας Harman 
International Industries. Το ποσό της 
εξαγοράς ανέρχεται σε $112 ανά μετοχή 
σε μετρητά ή περίπου 8 δισεκατομμύρια 
δολάρια! Πρόκειται για τη μεγαλύτερη 
εξαγορά στην ιστορία της Samsung. 
Η Harman, αποτελεί την κορυφαία αυτή 
τη στιγμή εταιρεία στη βιομηχανία που 
ονομάζουμε «connected car». Ο χώρος 
αυτός περιλαμβάνει έξυπνα συστήματα 
ψυχαγωγίας αυτοκινήτου, συστήματα 
επικοινωνίας και τηλεματικής, 
καθώς και συστήματα ασφάλειας και 
προστασίας. 
Info: Samsung, http://bit.ly/2fNomdV

INTRACOM TELECOM
Λύση WiBAS-OSDR  
στη Ν. Αφρική
H Intracom Telecom, ανακοίνωσε 
την υπογραφή σύμβασης-πλαισίου 
με την Comsol, πάροχο ασύρματων 
καινοτόμων υπηρεσιών για 
εταιρικούς πελάτες στη Ν. Αφρική, 
για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και τερματικών.
Συγκεκριμένα, η Intracom Telecom θα 
προμηθεύει το πολυσημειακό (PtMP) 
ασύρματο σύστημά της, WiBAS-OSDR 
και την πλατφόρμα διαχείρισης δικτύου 
της εταιρίας, uni|MS. Η εταιρία θα 
παρουσιάσει τα συστήματα της στην 
έκθεση AfricaCom 2016, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί 15-17 Νοεμβρίου 2016 
στη Ν. Αφρική.
Info: Intracom, 210-6677027

CYTA
Αναζητά αγοραστή  
για τη Cyta Ελλάδας
Η Cyta ανακοίνωσε και επίσημα την 
απόφασή της για πώληση της θυγατρικής 
της στην Ελλάδα. Όπως αναφέρουν 
δημοσιεύματα του κυπριακού τύπου, 
μέσω εμπιστευτικής επιστολής η οποία 
απεστάλη στον υπουργό Οικονομικών, 
Χάρη Γεωργιάδη, στις 5 Απριλίου, το ΔΣ 
της Cyta τον ενημέρωνε για τα δεδομένα 
αλλά και τις σκέψεις αναφορικά με το 
σενάριο πώλησης της Cyta Ελλάδος. 
Η Cyta αναφέρει ότι αποφασίστηκε να 
διαχωριστούν οι διαδικασίες για τη Cyta 
Ελλάδος, από αυτές για τον υπόλοιπο 
όμιλο της Cyta, έτσι ώστε να ανοίξει η 
προοπτική στρατηγικών επιλογών με 
δυνητικούς συνεργάτες επενδυτές για τη 
Cyta Ελλάδος.
Info: Cyta, 213-0154715

Mε μια ματιά

Στην μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση της Oracle Hellas 
για το 2016 που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου, 
το μήνυμα που μεταδόθηκε ήταν «Cloud είναι πλέον η 
πραγματικότητα, όχι απλά μια τάση». Όπως άλλωστε 
μας τόνισε ο κ. Αντώνης Μονοκρούσος, country leader 
Oracle Hellas & cluster leader GCMM, η εποχή που το 
Cloud ήταν απλά μια μόδα έχει πλέον περάσει και όποιες 
εταιρείες δεν το αντιληφθούν εγκαίρως και κυρίως δεν 
κάνουν κάτι για αυτό, απλά θα μείνουν ουραγοί στην 
εξέλιξη.

Η συγκεκριμένη ημερίδα αποτελεί συνέχεια του 
Oracle OpenWorld, ώστε να ενημερώσει πελάτες και 
συνεργάτες για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. 
Φέτος, η εκδήλωση αφορούσε στο χαρτοφυλάκιο Cloud 
λύσεων της Oracle και πώς αυτό συνδυάζεται με mobile, 
θέματα Big Data, και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης – 
ώστε να αυξηθεί η επιχειρηματική αποτελεσματικότητα.

IDC: The Fusion of Business and Technology in the 
age of Digital
Στο πλαίσιο του Oracle Cloud Day, ο κ. Αντώνης 
Μονοκρούσος και ο κ. Νικόλας Σπένγκος, director 
digital programs Oracle EMEA σε αποκλειστικό 
press roundtable παρουσίασαν τα αποτελέσματα της 
πρόσφατης έρευνας της IDC «The Fusion of Business 

and Technology in the Age of Digital Transformation” 
για λογαριασμό της Oracle στην περιοχή KAE 
(Κεντροανατολικής Ευρώπης & Υποσαχάριας Αφρικής). 
Στην έρευνα συμμετείχαν ανώτερα στελέχη από 
περισσότερους από 251 οργανισμούς σε διάφορους 
κλάδους συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. 
Η έρευνα καταδεικνύει ότι οι περισσότερες εταιρείες 
εξακολουθούν να μη θεωρούν τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό ως προτεραιότητα. Συγκεκριμένα, το 
32% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι δεν έχουν σχέδια 
σε αυτόν τον τομέα, ενώ προς το παρόν, διαδικασίες 
ψηφιακού μετασχηματισμού εκτελούνται σε λιγότερο από 
το 35% των οργανισμών, ενώ σύντομα θα ξεκινήσουν στο 
34% των οργανισμών.

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες 
του ψηφιακού μετασχηματισμού περιλαμβάνουν κυρίως 
το Cloud, τις φορητές συσκευές, τα Big Data και την 
κοινωνική δικτύωση. 
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η περιοχή της 
ΚΑΕ εξακολουθεί να είναι πίσω σε σχέση με τη Δυτική 
Ευρώπη όσον αφορά στη χρήση αυτών των τεχνολογιών 
από τις εταιρείες, αλλά ολοένα περισσότερες σχεδιάζουν 
να τις υλοποιήσουν ή να αξιολογήσουν τη δυνατότητα 
υλοποίησής τους.
Info: Oracle Hellas, 210-06789200

ORACLE CLOUD DAY

Ήρθε η ώρα του cloud και στην Ελλάδα

Στις 2 Νοεμβρίου, η Konica Minolta εγκαινίασε το 
νέο εκθεσιακό της χώρο Digital Image Square (DIS). 
Το DIS βρίσκεται στον ισόγειο χώρο των κεντρικών 
γραφείων της εταιρείας και φιλοξενεί τα τελευταίας 
γενιάς πολυμηχανήματα και παραγωγικές μηχανές της 
Konica Minolta, καθώς και εξοπλισμό για βιομηχανικές 
εφαρμογές εκτύπωσης και εφαρμογές διαχείρισης 
ψηφιακών εγγραφών.
Στο χώρο παρευρέθηκε πλήθος συνεργατών και 
πελατών από σημαντικές επιχειρήσεις της Ελλάδας.
Το DIS, το οποίο αποτελεί μια επένδυση πάνω από 
350.000 ευρώ, βάζει νέες βάσεις στον τρόπο που η 
Konica Minolta θα υποστηρίζει τις ανάγκες των πελατών 

της. Όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Ζοβόλιας, διευθυντής 
marketing της  Konica Minolta, στο συγκεκριμένο χώρο 
ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να δει λύσεις που 
θα βοηθήσουν την επιχείρησή του, να εξοικονομήσει 
χρήματα και να βελτιώσει την παραγωγικότητά του. 
Ταυτόχρονα, το DIS θα αποτελέσει ένα εργαστήριο 
όπου θα μπορούν να παρουσιαστούν εφαρμογές 
ψηφιοποίησης και διαχείρισης εγγραφών σύμφωνα με 
τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του επισκέπτη.
Η Konica Minolta προγραμματίζει την οργάνωση συχνών 
εκδηλώσεων με την μορφή workshops, κατά την 
διάρκεια των οποίων οι πελάτες θα έχουν την δυνατότητα 
να λάβουν επιμόρφωση σε διαφορετικές θεματολογίες, 
να γνωρίσουν ειδικούς και να εμπνευστούν τα επόμενα 
στάδια επέκτασης της επιχείρησής τους.
Κορωνίδα του DIS είναι η μηχανή ρολού παραγωγής 
ετικετών Bizhub Press C71cf. 
Η μηχανή αυτή είναι ένα από τα πρώτα προϊόντα 
βιομηχανικών εφαρμογών του χαρτοφυλακίου της 
Konica Minolta που έρχονται στην Ελλάδα, όπου 
ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνει την μηχανή inject και 
UV χαρτιού Β2 και τις μηχανές UV ρολού και φύλλων 
χαρτιού της εταιρίας MGI στην οποία η Konica Minolta 
κατέχει πλειοψηφικό πακέτα μετοχών.
Info: Konica Minolta, 210-2896600

DIGITAL IMAGE SQUARE

Ο νέος εκθεσιακός χώρος της Konica Minolta



13

ειδήσεις

TECHCHANNELPARTNER

νέα & τάσεις
11.2016

 

BREAK THE KILL CHAIN OF CYBERATTACKS 
PROTECT AGAINST THE KNOWN AND THE UNKNOWN 
Every organization, no matter how large or small, is a potential target. Protect your network with Fortinet. 

LEXIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Voice/Data/Video Communication & UPS Systems                 Επίσημος Αντιπρόσωπος της FORTINET από το 2004 
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ALPHANETRIX

Οι 3D printers της 
Leapfrog στην Ελλάδα
H Alphanetrix ανακοίνωσε την 

αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα των 

3D printers της εταιρείας Leapfrog. Η 

Leapfrog ιδρύθηκε το 2012 με έδρα την 

Ολλανδία και ήταν από τις πρωτοπόρους 

εταιρείες που λανσάρισε παγκοσμίως 

τους plug-and-play 3D printers.

Το νεότερο μοντέλο της εταιρείας 

είναι ο επαγγελματικός τρισδιάστατος 

εκτυπωτής Bolt. Ο Bolt αποτελεί την 

ναυαρχίδα της εταιρείας, διαθέτοντας 

δύο ανεξάρτητες κεφαλές εκτύπωσης. 

Ακολουθεί την τεχνολογία θερμικής 

εξώθησης, διαθέτει ακροφύσια 

διαμέτρου 0,35 mm και «εκτυπώνει» το 

υλικό σε στρώσεις πάχους από 50 έως 

350 micron.

Info: Alphanetrix, 210-6840598

Mε μια ματιά

Η Data Communication 
ανανεώνει τις λύσεις της για 
εμπορική και ξενοδοχειακή 
διαχείριση, WinEra ERP 
και DC Hotel αντίστοιχα. 
Προχωρώντας σε συνεργασία 
με την ΙΜΕ Πληροφορική, 
διασύνδεσε τις παραπάνω 
εφαρμογές με τα σύγχρονα 
και εξειδικευμένα εργαλεία 
imePOS και imeRetail.

Για ξενοδοχεία: Η λύση ξενοδοχειακής διαχείρισης DC 
Hotel συνδέεται online με το σύστημα παραγγελιοληψίας 
imePOS, καλύπτοντας τις περιπτώσεις ξενοδοχείων 
που χρειάζονται μια ενιαία λύση για την οργάνωση των 
επιπλέον τμημάτων τους, όπως εστιατόρια, καφετέριες, 
bar, pool bar, roof garden κτλ. Έτσι διασφαλίζεται 
άμεση και ολοκληρωμένη εικόνα για τις κινήσεις και τις 
χρεώσεις του πελάτη κατά τη διάρκεια της διαμονής του.
Για επιχειρήσεις εντατικής λιανικής: Ο συνδυασμός 
της λύσης imeRetail, στο front office, και της λύσης 
εμπορικής διαχείρισης WinEra, στο back office, 

ανταποκρίνεται πλήρως στο σύνολο των αναγκών 
μηχανογράφησης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στην εμπορία τροφίμων καθώς και εμπορικών 
καταστημάτων.
Για επιχειρήσεις εστίασης: Η πρόταση της Data 
Communication για τις επιχειρήσεις εστίασης είναι η 
λύση imePOS, η οποία καλύπτει όλες τις λειτουργίες μιας 
αυτόνομης επιχείρησης εστίασης και των αλυσίδων με 
κεντρική διαχείριση, από τη διαμόρφωση των χώρων 
του καταστήματος, την οργάνωση των παραγγελιοληψιών 
και τη διανομή, έως την έκδοση αναλυτικών στατιστικών 
αναφορών. Η λύση μπορεί να λειτουργήσει είτε 
αυτόνομα, είτε σε συνδυασμό με τη λύση εμπορικής 
διαχείρισης WinEra ERP της Data Communication.

Οι παραπάνω λύσεις έρχονται να συμπληρώσουν την 
πλέον ολοκληρωμένη γκάμα εφαρμογών της Data 
Communication, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο δίκτυο 
συνεργατών της εταιρίας να καλύψει ακόμη μεγαλύτερο 
κομμάτι της αγοράς και να δημιουργήσει επιπλέον 
ευκαιρίες πωλήσεων. 
Info: Data Communication, 211-1080000

DATA COMMUNICATION

Ανανέωση λύσεων για ξενοδοχεία, εστίαση και λιανική
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Τ
ο Lenovo Data Center Group - 
Partner University, αποτελεί μία 
ξεχωριστή διεθνή εκδήλωση της 
Lenovo προς τους συνεργάτες της, 
και πραγματοποιείται σε 12 χώρες, 
απευθυνόμενη, τόσο στο τεχνικό 

κοινό, όσο και στο αντίστοιχο των πωλήσεων.
Φέτος, η εκδήλωση ξεκίνησε από το Καλοκαίρι 
στη Σλοβενία, πραγματοποιήθηκε ήδη και στην 
Ελλάδα, ενώ σε μερικούς μήνες, θα κλείσει τη 
«σεζόν» στη Ρωσία.
Σημειώνουμε επίσης, ότι το event εντάσσεται 
στη γενικότερη προσήλωση της Lenovo στην 
ευρωπαϊκή αγορά, η οποία υποστηρίζεται από 
τεράστιες επενδύσεις, αφού η εταιρεία μεταφέρει 
τμήμα της παραγωγής της στην Ευρώπη, 
σύμφωνα με τον Wilfredo Sotolongo, αντιπρόεδρο 
EMEA και γενικό διευθυντή του Data Center 
Group, με πλέον πρόσφατο παράδειγμα τη 
δημιουργία εργοστασίου στην Ουγγαρία.
Κινήσεις όπως αυτή, ενισχύουν τη στρατηγική 
ανάπτυξης της Lenovo στον τομέα του enterprise 
computing, η οποία αποτελείται από τρεις άξονες:
1.  Καλύτερη συνολική αξία: Η ισορροπία δηλαδή 

μεταξύ κόστους με παράλληλα διαρκή 
ενσωμάτωση καινοτομίας.

2.  Ανοικτή και ευέλικτη αρχιτεκτονική: Ευρείες 
συνεργασίες για εύκολο integration.

3.  Ευκολία στο να συνεργάζεσαι με την εταιρεία: 
Προσωποποιημένη προσέγγιση του πελάτη με 
μεγάλη ταχύτητα και απόκριση.

Το Partner University διαρκεί 3 ημέρες και 
αποτελεί ένα «πανεπιστήμιο» για τους διανομείς 
και τους μεταπωλητές της Lenovo, καθώς οι 
συνεργάτες της εταιρείας έχουν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, 
την πορεία και τη στρατηγική της Lenovo, τις 
εμπορικές προτεραιότητες και τις τεχνολογικές 
τάσεις, καθώς φυσικά και για αμιγώς τεχνικά 
θέματα αλλά και θέματα πωλήσεων.
Όλα αυτά, καλύπτουν τον τομέα του Data Center, 
οπότε οι συμμετέχοντες δραστηριοποιούνται στην 
αγορά των servers, του storage, του cloud κ.λπ. 
(κεντρικοί χορηγοί της εφετινής εκδήλωσης ήταν η 
Nutanix και η Intel).
Σημειώνουμε ότι η Lenovo είναι μία καθαρά 
«καναλοκεντρική» εταιρεία, με ποσοστό άνω του 
95% των εσόδων της να προέρχεται από τους 
συνεργάτες. Οι partners της εταιρεία είναι επίσης 
ο θεμέλιος λίθος στην αγορά του Data Center, 
τομέας στον οποίο η Lenovo δίνει ιδιαίτερη 
βαρύτητα, καθώς παρουσιάζει εκπληκτική άνοδο 

και δυναμική. Για παράδειγμα, η Lenovo αποτελεί 
ηγέτιδα δύναμη στον χώρο των x86 servers 
φθάνοντας πλέον το 23% στην ελληνική αγορά, 
ενώ πρόσφατα έθεσε και τους στρατηγικούς 
τομείς ανάπτυξης στην εν λόγω αγορά: Την 
αγορά των Big Data και των αντίστοιχων 
Analytics, το Cloud, την αγορά του HPC (High 
Performance Computing), και την αγορά του 
Hyperconvergence (ή αλλιώς το SDDC - Software 
Defined DataCenter), όπου δραστηριοποιείται και 
ο βασικός χορηγός της εκδήλωσης, Nutanix.

Ενημέρωση και εκπαίδευση
Στόχος του Partner University, είναι το να 
κατανοήσουν οι συμμετέχοντες πλήρως τα 
συστήματα αυτά, να ενημερωθούν αλλά και να 
ενημερώσουν με τη σειρά τους τους πελάτες τους 
για το πλεονέκτημα Lenovo, και έτσι να μπορούν 
να προτείνουν ολοκληρωμένες λύσεις. Μάλιστα, 
οι συμμετέχοντες έλαβαν ειδική πιστοποίηση 
παρακολούθησης της εκπαίδευσης.
Κατά την πρώτη μέρα, τα θέματα εκπαίδευσης 
που παρουσιάστηκαν αφορούσαν το κομμάτι 
των πωλήσεων, ενώ τη δεύτερη και την τρίτη η 

εκπαίδευση επικεντρώθηκε στο τεχνικό κομμάτι 
των servers και των συστημάτων αποθήκευσης. 
Σημειώνουμε ότι οι σχετικές εκπαιδεύσεις 
πραγματοποιούνται από έμπειρους εκπαιδευτές 
απ’ όλον τον κόσμο, καθώς η Lenovo έχει 
κινητοποιήσει έναν διεθνή μηχανισμό για την άρτια 
διοργάνωση του Partner University. Στις σχετικές 
παρουσιάσεις, καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα 
θεμάτων σχετικά με τα συστήματα αποθήκευσης 
και τους servers Lenovo. 
Πιο συγκεκριμένα, κατά την πρώτη ημέρα 
παρουσιάστηκε το χαρτοφυλάκιο των προιόντων 
Lenovo System x και ThinkServer Systems, τα 
συστήματα αποθήκευσης της Lenovo, καθώς 
επίσης και πληροφορίες για το service της Lenovo 
στα εν λόγω συστήματα.
Κατά τις επόμενες ημέρες καλύφθηκαν τεχνικά 
θέματα πολλαπλά deep dives στα συστήματα 
System X, ThinkServer, Networking, Storage 
S και Storage C, παρουσίαση του Lenovo HX 
Series, εκπαίδευση στη διαχείριση servers με το 
xClarity κ.ά.
Οι συνεργάτες συμμετείχαν ενεργά στην 
εκπαίδευση, κάνοντας ερωτήσεις και παίρνοντας 
μέρος στα demos, ενώ παρουσιάσεις 
πραγματοποίησαν και στρατηγικοί συνεργάτες της 
Lenovo, όπως η Microsoft αλλά και η SUSE.
Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της έντονης 
συμμετοχής και του ενδιαφέροντος για το 
Partner University (η συμμετοχή εκ μέρους 
των συνεργατών από Ελλάδα και Κύπρο ήταν 
εξαιρετικά έντονη), η Lenovo ενημέρωσε τους 
συνεργάτες της ότι γίνεται προσπάθεια για ακόμα 
πιο συχνές παρόμοιες διοργανώσεις, με την 
επόμενη να προγραμματίζεται πιθανότατα κοντά 
στην ανακοίνωση των νέων server επεξεργαστών 
από την Intel.  TCP

Κατά το τριήμερο 18-20 Οκτωβρίου, η Lenovo πραγματοποίησε ακόμη μία εκδήλωση για συνεργάτες, αυτήν τη 
φορά το επονομαζόμενο “Partner University” του τμήματος DCG (Data Center Group). Το Tech Channel Partner ήταν 
φυσικά εκεί!

Τρεις μέρες στο… Πανεπιστήμιο της Lenovo
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Η 
ψηφιακή μετάβαση είναι το 
νέο μεγάλο στοίχημα στο χώρο 
των επιχειρήσεων. Αφενός 
θα τις βοηθήσει να μειώσουν 
τα λειτουργικά τους κόστη 
και αφετέρου θα τις κάνει πιο 

παραγωγικές και θα τις φέρει πιο κοντά στους 
πελάτες τους, ενώ θα δώσει ευκαιρίες ανάπτυξης 
σε νέες αγορές. Ωστόσο, ψηφιακή μετάβαση, 
χωρίς cloud δεν νοείται. Όλοι μιλούν για cloud και 
είτε πρόκειται για private, είτε για δημόσιο, είτε 
για έναν συνδυασμό των δύο (όλοι συμφωνούν 
ότι το hybrid cloud είναι αυτό που θα επικρατήσει 
τελικά), το μεγάλο στοίχημα είναι πώς θα 
επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνατό και αποδοτικό 
τρόπο. Με άλλα λόγια, πώς θα επιλέξει κανείς τον 
κατάλληλο συνεργάτη.
Η HPE διαθέτει μια μεγάλη γκάμα λύσεων για 
κάθε εταιρεία ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου 
μέσα στην - ιδιαίτερα ανταγωνιστική, θα πρέπει να 
πούμε – αγορά.
Αυτό ακριβώς ήταν το αντικείμενο και εκεί δόθηκε 
το βάρος στην ετήσια εκδήλωση της HPE για τους 
συνεργάτες της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 
Νοεμβρίου. 
Το κεντρικό θέμα της φετινής ημερίδας ήταν 
«Accelerating Future». Τι σημαίνει όμως αυτό; 
Πολύ απλά, ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι 
κάτι που θα πρέπει να αφεθεί για το μέλλον. 
Δεν θα πρέπει να το συζητάμε άλλο, αλλά να 
δράσουμε άμεσα. Το μέλλον είναι ήδη εδώ και 
όποιος το αντιληφθεί έγκαιρα και υιοθετήσει τις 
νέες τεχνολογίες, τις πλατφόρμες και τις ευκαιρίες 
που προσφέρονται, όχι μόνο θα καταφέρει να 
«επιζήσει», αλλά και να αναπτυχθεί. 
Τα στελέχη της HPE παρουσίασαν πώς η εταιρεία 
μπορεί να βοηθήσει τους συνεργάτες της να 
προσφέρουν στους πελάτες τους λύσεις και 
τρόπους για πιο γρήγορη και πιο ολοκληρωμένη 
ψηφιακή μετάβαση. Τα οφέλη είναι πολλαπλά. 
Είτε το ζητούμενο είναι μεγαλύτερα κέρδη και 
μείωση του κόστους, είτε καλύτερη εμπειρία 
τελικού χρήστη, οι συμμετέχοντες στο HPE Annual 
Partner Event διαπίστωσαν από πρώτο χέρι, ότι 
η συνεργασία με την HPE, θα τους βοηθήσει να 
παράσχουν στους πελάτες τους τον επιθυμητό 
στόχο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Τα στελέχη της HPE, Μάκης Φωκάς, managing 
director, Ανδρέας Γερακανάκης, indirect sales 
manager και Julien Bertin, managing director 
Africa & Greece παρουσίασαν τον τρόπο με τον 
οποίο η HPE μπορεί να κάνει τη διαφορά στον 
νέο ψηφιακό κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Ο 

νέος αυτός κόσμος θα είναι υβριδικός, αφού το 
hybrid cloud θα κυριαρχεί στο business κάθε 
εταιρείας. Την ίδια στιγμή η επανάσταση του 
Internet of Things θα είναι άνευ προηγουμένου, 
ενώ ο τομέας των υπηρεσιών θα είναι ακόμα πιο 
σημαντικός για εταιρείες και πελάτες. 
Η HPE απευθύνεται σε μια αγορά ύψους 253 
δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η αγορά του hybrid 
IT, όπως την ονομάζει η HPE που αποτελείται από 
παραδοσιακά data centers, ιδιωτικά και δημόσια 
cloud, τα επόμενα τρία χρόνια προβλέπεται να 
παρουσιάσει αύξηση της τάξης του 2-3%. Το τμήμα 
του private cloud και των λύσεων SaaS – μια 
αγορά ύψους $100 δις το 2016 - αναμένεται να 
παρουσιάσει επίσης, σημαντική ανάπτυξη. 
Επίσης, η αγορά των δικτύων, των φορητών 
συσκευών και του Internet of Things, αναμένεται 
να παρουσιάσει το μεγαλύτερο ποσοστό 
ανάπτυξης μέχρι το 2019. Μιλάμε για μια αγορά 
της τάξης των $37 δις το 2016, η οποία το επόμενο 
διάστημα θα αυξηθεί κατά 6-7%.
Σε όλο αυτό το τοπίο που διαμορφώνεται, η 
HPE μπορεί να εγγυηθεί στους συνεργάτες της, 
ότι οι λύσεις και τα εργαλεία που διαθέτει στο 
portfolio της είναι σε θέση να τους τοποθετήσουν 
στην κορυφή του hybrid IT. Χτισμένα επάνω σε 
ασφαλείς, προηγμένες υποδομές, τα σημερινά 

data centers των πελατών τους θα είναι έτοιμα 
να μεταπηδήσουν στα cloud περιβάλλοντα του 
αύριο και να προσφέρουν άμεσα εφαρμογές 
και υπηρεσίες IoT που θα είναι απαραίτητες τα 
επόμενα χρόνια. 

Οι βραβεύσεις συνεργατών
Στο πλαίσιο του HPE Annual Partner Event, 
η HPE απένειμε τα παρακάτω βραβεία στους 
συνεργάτες της:
GCC Computers: 
Top Partner 2016
Performance Technologies: 
«Transform to a hybrid infrastructure» Partner 
2016
GCC Computers: 
«Protect your digital enterprise» Partner 2016
Real Consulting Integration & Operation: 
«Empower the data-driven organization» Partner 
2016
Pylones Hellas: 
«Enable workplace productivity» Partner 2016
Westnet Distribution: 
Top Distributor in Greece 2016
Logicom Public: 
Top Distributor in Cyprus 2016  
TCP

Η ετήσια εκδήλωση της HPE για τους συνεργάτες της είχε ως κεντρικό θέμα την ψηφιακή μετάβαση στο hybrid IT, 
έναν συνδυασμό από παραδοσιακά data centers, ιδιωτικά και δημόσια cloud. Το Tech Channel Partner ήταν «παρών».

Επιταχύνοντας το μέλλον
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Η εκτύπωση μεγάλου format έχει παρουσιάσει μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να 
αναπτύσσεται, καθώς ολοένα και περισσότερες νέες τεχνολογίες έρχονται στο προσκήνιο. Οι εκτυπωτές 
large format (wide format ή LFPs) στις ημέρες μας είναι ταυτόχρονα οικονομικοί και εύχρηστοι από πλευράς 
λειτουργικότητας, ενώ έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες. Δεν χρειάζεται να 
τονίσουμε πως το να μπορεί μια επιχείρηση να εκτυπώνει σε όσο μεγάλη επιφάνεια επιθυμεί τα πρωτότυπα 
σχέδιά της ή να αξιοποιεί τα πιο εντυπωσιακά γραφικά, αποτελεί έναν εγγυημένο τρόπο να αυξήσει τις 
πωλήσεις της και να χτίσει ισχυρούς δεσμούς μεταξύ πελάτη-brand.
Πρόσφατες έρευνες έχουν αποκαλύψει πως οι χρήσεις των wide format εκτυπωτών είναι ευρείες και 
ποικίλες. Banners, πόστερς, πινακίδες -γνωστά ως signage (σήμανση) - είναι πρώτα στις προτιμήσεις 
των πελατών, καθώς βελτιώνουν την εικόνα τους και προωθούν τις πωλήσεις τους. Γίνεται κατανοητό πως 
πρόκειται για μια αγορά σε ανάπτυξη, στην οποία θα πρέπει το κανάλι συνεργατών να δραστηριοποιηθεί, 
καθώς προσφέρει υψηλά περιθώρια κέρδους, αλλά και δυνατότητες after sales και υποστήριξης, με 
αναλώσιμα, τεχνογνωσία και υπηρεσίες.

16
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Μεγάλα format… 
μεγάλες ευκαιρίες!

Α
ς ξεκινήσουμε όμως με 
μια συνολική επισκόπηση 
της τεχνολογίας των 
εκτυπωτών large format 
και των δυνατοτήτων που 
ενσωματώνουν. Καταρχάς, 

προκειμένου να τους ξεχωρίσουμε από τις άλλες 
εκτυπωτικές συσκευές, οι εκτυπωτές αυτοί 
είναι συνήθως τουλάχιστον 24 ίντσες πλάτος και 
άνω, αν και δεν είναι δεσμευτική η διάσταση 
αυτή. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, οι 
υπηρεσίες large format συνεχίζουν να ηγούνται 
της ανάπτυξης εντός της αγοράς του print, ενώ 
πρόσφατα ξεπέρασαν τις ψηφιακές εναλλακτικές 
όπως είναι οι υπερμεγέθεις οθόνες LED. Για 
όσους ενδιαφέρονται για εκτυπώσεις banners, 
πινακίδων και μεγάλου μεγέθους αφισών, οι 
εκτυπωτές μεγάλου format αποτελούν την 
ιδεώδη λύση που θα καλύψουν τις μεγάλης 
έκτασης marketing ανάγκες τους. Περαιτέρω, 
μια ακόμα κοινή χρήση είναι οι παρουσιάσεις, 
δεδομένου πως οι επαγγελματίες έχουν συχνά 
ανάγκη από υψηλής ποιότητας, έγχρωμα γραφικά 
για να επικοινωνούν τόσο εσωτερικά όσο και με 
εξωτερικούς πελάτες.

Είναι αλήθεια πως μόλις τα τελευταία χρόνια το 
large format printing ξεκίνησε να κυριαρχεί ως 
οικονομική λύση εκτύπωσης. Στο παρελθόν, 
το wide format αντιμετώπισε αρκετά θέματα, 
συμπεριλαμβανομένου του υψηλού κόστους και 
αργών χρόνων παράδοσης. Επιπλέον, παλιότερα 
ήταν διαθέσιμα μόνο συγκεκριμένα υλικά για 
εκτύπωση. Όλα αυτά άλλαξαν με την εισαγωγή 
νέων τεχνολογιών, με μεγαλύτερες δυνατότητες 
και ακόμα ταχύτερους χρόνους παράδοσης. 
Οι λεγόμενοι UV flatbed εκτυπωτές βρίσκονται 
ήδη εδώ και κάποιο χρόνο στην αγορά, ενώ οι 
νεότερες εκδόσεις τους είναι αποτελεσματικότερες 
και ταχύτερες, επιτρέποντας ακόμα πιο 
οικονομικές υπηρεσίες εκτύπωσης μεγάλου 
format. 

Οι flatbed συσκευές μπορούν τώρα να 
εκτυπώσουν σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών 
υποστρωμάτων ή υλικών εκτύπωσης. Ως 
αποτέλεσμα των βελτιώσεων αυτών, το large 

format printing έχει αναδειχθεί σε πολύτιμο 
εργαλείο του marketing, προσφέροντας 
κυριολεκτικά ατελείωτες σχεδιαστικές επιλογές 
εκτύπωσης μεγάλου μεγέθους.

Υλικά του large format printing 
Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα των 
εφαρμογών της εκτύπωσης μεγάλου format 
είναι πως είναι έτσι σχεδιασμένοι ώστε να 
εκτυπώνουν σε ανόμοια αντικείμενα ή σε 
δύσκολα προσεγγίσιμες επιφάνειες, καθιστώντας 
τους ιδανικούς για marketing campaigns. 
Κατασκευασμένοι από ανθεκτικά στις καιρικές 
συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία υλικά, 
οι συσκευές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς 
χώρους. 

Σύμφωνα με έρευνα, το 91% των εκτυπωτών 
μεγάλου μεγέθους χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή υπερμεγεθών banners, το οποίο 
σημαίνει πως το format αυτό είναι η πλέον 
δημοφιλής εφαρμογή τους στην αγορά. Τα 
banners χρησιμοποιούνται ευρύτατα στα 
συνέδρια, στα φεστιβάλ, στις εκθέσεις και 
βγαίνουν σε μια ευρεία γκάμα από σχέδια, μεγέθη 
και όγκο, για όλα τα budgets. Διαθέσιμα σε υλικά 
όπως το βινύλιο, τα νάιλον πλαστικά πλέγματα 
με μελάνια ανθεκτικά στις υπεριώδεις ακτίνες, 
τα banners αυτά μπορεί να έχουν ύψος πολλά 
μέτρα και να ενισχυθούν με επιπλέον μεγάλες 
ροδέλες και διπλά-διπλωμένες άκρες για χρήση 
σε outdoor εφαρμογές.
Βιτρίνες, ταπετσαρίες τοίχου και custom-
printed σχέδια μπορούν να εκτυπωθούν σε 
μεγάλο format, προσφέροντας εξαιρετική 
ποιότητα γραφικών για εμπορική και μη χρήση. 
Επιπρόσθετα, οι μεγάλου μεγέθους εκτυπώσεις 
μπορούν να τοποθετηθούν σε όλων των ειδών 
τις επιφάνειες, να αναρτηθούν σε τοίχους ή να 
τοποθετηθούν επιδαπέδια. 

Πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις
Η αποτελεσματική διαφήμιση και προώθηση θα 
φτάσει στους ήδη υπάρχοντες και δυνητικούς 
πελάτες μιας επιχείρησης, επιτρέποντάς τους να 
έρθουν σε επαφή με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

της. Το πλεονέκτημα του large format printing 
είναι πως κυριολεκτικά προσελκύει την προσοχή 
του κοινού, αυξάνοντας την πιθανότητα να τους 
οδηγήσει σε αγορές. Στη συνέχεια, παραθέτουμε 
τα business πλεονεκτήματα με μια ματιά:

•  Αυξάνεται η αναγνώριση του brand
•  Προσελκύουν την προσοχή άμεσα
•  Προωθούν την επιχείρηση, τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες
•  Προάγουν αποτελεσματικά τα νέα μηνύματα 
•  Τραβούν την προσοχή στις ειδικές προσφορές
•  Προσελκύουν από απόσταση τους 

ενδιαφερόμενους 

Οι έρευνες έχουν δείξει πως οι επιχειρήσεις που 
στοχεύουν στην τοπική αγορά έχουν καλύτερες 
επιδόσεις όταν το brand τους είναι ορατό 
στην περιοχή δραστηριοποίησής τους. Ακόμα 
περισσότερο, οι πληροφορίες σχετικά με μια 
επιχείρηση που εστιάζουν στο ύψος των ματιών 
του πελάτη, έχουν περισσότερες πιθανότητες να 
τραβήξουν την προσοχή του όταν ψωνίζει. Αυτό 
σημαίνει πως το large format printing παίζει 
σημαντικό ρόλο για την προώθηση του brand 
των επιχειρήσεων, ταυτόχρονα με ενέργειες 
όπως τα πόστερς, τα banners, οι πινακίδες, τα 
stickers κ.ο.κ., των οποίων ο στόχος είναι η 
αποτελεσματική περιγραφή των προϊόντων και 
υπηρεσιών.
Σε μια αγορά όπου τα mobile media 
αναπτύσσονται ραγδαία, το signage αποτελεί 
την ιδανική λύση γνωριμίας της επιχείρησης 
στους καταναλωτές μέσω ορατών σημάνσεων. 
Ταυτόχρονα οι καταναλωτές θα μπορούν να 
γνωρίσουν την online marketing εμπειρία 
που προσφέρει η επιχείρηση με QR Codes και 
εφαρμογές augmented reality. Η υλοποίηση 
μιας επιτυχούς wide format στρατηγικής είναι 
απλούστερη από ό,τι θα περιμένατε: Μπορεί να 
ξεκινήσει με την επιχείρηση εκτύπωσης που 
θέλει να επεκτείνει το ήδη υπάρχον marketing 
των πελατών της στις signage εφαρμογές. Στη 
συνέχεια, ανοίγεται η ευκαιρία να έρθουν νέοι 
πελάτες με τη χρήση UV συστημάτων εκτύπωσης 
που προσφέρουν υψηλή ποιότητα και ταχύτερους 
χρόνους παράδοσης.
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Η αγορά των εκτυπωτών μεγάλου 
format
Η αυξανόμενη ζήτηση για εκτυπώσεις μεγάλου 
μεγέθους εστιάζεται πρωτίστως στους κλάδους 
των διαφημιστικών σημάνσεων (signage) και 
πινακίδων, στην αρχιτεκτονική, τη διακόσμηση, 
την υφαντουργία κ.ο.κ. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της IndustryARC, η εξέλιξη της αγοράς αυτής σε 
διάφορες περιοχές του κόσμου κατά τα έτη 2016-
2021 είναι δεδομένη.

Ένα πρώτο συμπέρασμα της έρευνας είναι πως τα 
segments της διακόσμησης και της διαφήμισης 
αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην 
αγορά των large format Inkjet εκτυπωτών, με 
ταυτόχρονα ταχύτατη υιοθέτηση της τεχνολογίας 
του inkjet printing. Η αγορά αυτή αναπτύσσεται 
με ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη χρήση 
του large format digital printing για διαφορετικές 
end user εφαρμογές, σε ποικίλες περιοχές σε όλο 
τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, η παρατηρούμενη 
ανάπτυξη οφείλεται στην αυξανόμενη χρήση 
του wide format digital printing, για μεγάλου 
μεγέθους φωτογραφίες προς χρήση στο χώρο 
της ψυχαγωγίας και στα media. Το ίδιο ισχύει και 
στην αύξηση της παραγωγής εκτυπώσεων plotter 
για βιομηχανικές εφαρμογές και στην ταχεία 
υιοθέτηση ψηφιακών εκτυπώσεων και inkjet 
εκτυπώσεων για τελικούς χρήστες παγκοσμίως. 

Σύμφωνα με την έρευνα της IndustryARC, η 
Βόρεια Αμερική κυριαρχεί στην αγορά των large 
format Inkjet εκτυπωτών, με το υψηλότερο 
μερίδιο αγοράς και κερδών για τα έτη 2016-2021. 
Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αναμένεται να έχει 
εξίσου ταχεία ανάπτυξη. Η αναπτυσσόμενη αγορά 
ψηφιακής εκτύπωσης σε ύφασμα και η outdoor 
διαφήμιση είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες 
που κινούν και θα συνεχίσουν να κινούν την 
ανάπτυξη ως το 2021. 

Η αγορά large format Inkjet εκτυπωτών 
παρουσιάζει segmentation σε έναν αριθμό 
από κατηγορίες σύμφωνα με την έρευνα της 
IndustryARC, ανάλογα με τον τύπο, την τεχνολογία, 
το πλάτος εκτύπωσης, το υλικό εκτύπωσης, 
τον τύπο μελανιού, τον τελικό χρήστη και τη 
γεωγραφία ως ακολούθως:

•  Ανά τύπο: Flatbed Printers, Roll-To-Roll και 
Hybrid Printers

•  Ανά τεχνολογία: Τεχνολογία Inkjet, Laser 
Printers

•  Ανά πλάτος εκτύπωσης: 17”-24”, 24”-36”, 36”-44”, 
44”-60”, 60”-72”, 72” και άνω

•  Ανά υλικό εκτύπωσης: Πορώδες / κυματοειδές 
υλικό, μη πορώδες υλικό

•  Ανά τύπο μελανιού: Aqueous Ink, Solvent Ink, 
UV Cured Ink και Latex Ink

•  Ανά τελικό χρήστη: Διαφήμιση, ρουχισμός και 
υφαντουργία, σήμανση, διακόσμηση, CAD και 
Technical Printing κ.ά. 

•  Ανά γεωγραφική θέση: Βόρεια Αμερική, Νότια 
Αμερική, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικός και ROW

Πωλήσεις και προοπτικές
Σύμφωνα με την έρευνα της Markets and 

Η αυξανόμενη ζήτηση για εκτυπώσεις 
μεγάλου μεγέθους εστιάζεται πρωτίστως 
στους κλάδους των διαφημιστικών 
σημάνσεων (signage) και πινακίδων, 

στην αρχιτεκτονική, τη διακόσμηση, την υφαντουργία 
κ.ο.κ.

Ποιες πρόκειται να είναι οι wide format 
εφαρμογές και τα προϊόντα εκτύπωσης που θα 
έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση μέσα στο 2017; 
Στεκόμαστε σε 3 που έχουν αναδειχθεί σε 
σημαντικούς «παίκτες», τους οποίους δεν θα 
πρέπει να αγνοήσει το κανάλι. 

1. Signage
Προσπαθήστε να σκεφτείτε έναν κόσμο χωρίς 
σήμανση, και θα καταλάβετε πόσο σημαντικό 
είναι το signage. Εκτός από τις παραδοσιακές 
του χρήσεις στην καθημερινότητά μας, έχει 
εξίσου σημαντικό ρόλο στη διαφήμιση και 
στην προώθηση προϊόντων, ακόμα και για 
διακοσμητικούς σκοπούς. 

Η έννοια του signage εμπεριέχει πολλά και 
διαφορετικά προϊόντα που έχουν δημιουργηθεί 
με μια ποικιλία από τεχνολογίες εκτύπωσης, 
υποστρώματα, ακόμα και μη-εκτυπώσιμα 
στοιχεία. Το signage μπορεί να συμπληρώνει 
εξάλλου και άλλα εκτυπωμένα αντικείμενα, 
και ο χειρισμός αυτών των προϊόντων για 

έναν πελάτη αποτελεί ένα εξαιρετικό τρόπο να 
διασφαλιστεί η αναγνωρισιμότητα ενός brand. 

2. Υφάσματα
Αν και το wide format digital printing στο 
βινύλιο έφερε την επανάσταση στη βιομηχανία 
των πινακίδων τα προηγούμενα χρόνια, η 
ψηφιακή εκτύπωση υφασμάτων έχει ακόμα 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις του 
σήμερα, δεδομένου πως ο τεράστιος και 
διαφοροποιημένος κλάδος της υφαντουργίας 
αντιπροσωπεύει μια πραγματικά μεγάλη 
ευκαιρία για τις inkjet τεχνολογίες και τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί. 
Ένας χώρος που συγκλίνει το signage και τα 
υφάσματα είναι και το λεγόμενο soft signage, αν 
και δεν είναι προφανώς η μοναδική εφαρμογή 
του textile printing.
Με τον όρο soft signage εννοούμε το 
διαφημιστικό signage που εκτυπώνεται σε 
ύφασμα αντί των παραδοσιακών υλικών όπως 
τα PVC, βινύλιο ή χαρτί. Μια ακόμα εφαρμογή 
print με ιδιαίτερη δημοτικότητα είναι και η 

διακόσμηση, αλλά και η εκτύπωση ενδυμάτων, 
σε πληθώρα ποικιλιών. Επίσης, το latex 
printing (υπόθεση κυρίως της HP) είναι μια 
αρκετά ευέλικτη τεχνολογία για συγκεκριμένες 
εφαρμογές soft signage, καθώς και για άλλου 
είδους μεγάλου format γραφικά που δεν 
χρησιμοποιούν ύφασμα. 

3. Specialty graphics
Σε αυτά περιλαμβάνονται όλα όσα είναι γνωστά 
ως «advertising specialties». Πρόκειται 
για προωθητικά μηνύματα εκτυπωμένα σε 
μικρά, εύχρηστα αντικείμενα όπως είναι 
τσάντες, ημερολόγια, κούπες, ημερολόγια, 
θήκες smartphones κ.ο.κ., τα οποία 
προσφέρονται ως δώρα. Παρατηρείται ακόμα 
και αλληλοεπικάλυψη με το textile printing, 
δεδομένου πώς τα T shirts και άλλος ρουχισμός 
εμπίπτει στην κατηγορία των specialty graphics. 
Τα αντικείμενα αυτά εκτυπώνονται εύκολα με 
τη χρήση UV printers, ενώ αυτές οι ειδικές 
εκτυπώσεις αποτελούν εξαιρετικά tie-ins για 
συνέδρια, εκθέσεις κ.ο.κ. 

Οι 3 hot εφαρμογές του LFP για το 2017
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Η κορυφαία τεχνολογία της HP στο χώρο της 
εκτύπωσης, η οποία στηρίζεται σε δεκαετίες 
τεχνογνωσίας και R&D έρχεται να προσφέρει 
και στο χώρο της βιομηχανικής εκτύπωσης, 
λύσεις που κάνουν τους πελάτες της να 
ξεχωρίζουν. 

Είτε πρόκειται για κάποια μικρή επιχείρηση, ένα 
πολυάσχολο υποκατάστημα, ένα διαφημιστικό 
γραφείο, είτε για μια μεγάλη μονάδα ψηφιακών 
εκτυπώσεων, η HP διαθέτει μια τεράστια γκάμα 
με αξιόπιστους και προσιτούς εκτυπωτές που 
θα καλύψουν κάθε ανάγκη και εφαρμογή, από 
CAD/GIS μέχρι εκτύπωση συσκευασίας και από 
πινακίδες και αφίσες μεγάλου μεγέθους για 
indroor και outdoor χρήση, μέχρι εκτυπώσεις 
υψηλών όγκων.

Η σειρά εκτυπωτών μεγάλου format HP 
DesignJet 

Από τη δεκαετία του ’70 που εφηύρε το pen 
plotter, η HP παραμένει ο ηγέτης στην κατηγορία 
του large-format printing. Η γκάμα των 
εκτυπωτών της σειράς DesignJet προσφέρει 
ταχύτητα, υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα, 
δυνατότητες αντιγραφής και σάρωσης, 
ενώ μέσω της επικοινωνίας με το cloud, οι 
επαγγελματίες μπορούν να εκτυπώνουν, από 
όπου κι αν βρίσκονται.

Η οικογένεια των DesignJet περιλαμβάνει τις 
εξής σειρές: 

Εκτυπωτές γραφείου: Εδώ έχουμε εκτυπωτές 
που απευθύνονται στην αγορά του mapping, του 

αρχιτεκτονικού και μηχανολογικού σχεδίου και 
όπου απαιτείται υψηλή ποιότητα στο χρώμα και 
το μαύρο. Τα μοντέλα καλύπτουν όλα τα μεγέθη 
χαρτιού από το B+ και A3 και φτάνουν μέχρι 
ρολά 200 μέτρων. Όλα τα μοντέλα συνδέονται 
με το Wi-Fi για αυξημένη συνδεσιμότητα με 
το δίκτυο του γραφείου, ενώ στα κορυφαία 
της σειράς συναντάμε και μηχανές MFPs 
παραγωγής. 

Εκτυπωτές γραφικών υψηλής ποιότητας: 
Η σειρά αυτή απευθύνεται σε εφαρμογές 
γραφικών τεχνών και όπου απαιτείται γρήγορη, 
ποιοτική εκτύπωση διαφημιστικών banners, 
αφισών, παρουσιάσεων, φωτογραφίας σε μια 
μεγάλη γκάμα μέσων, από φωτογραφικό χαρτί 

και καμβά μέχρι εγκαταστάσεις και σήμανση 
οπίσθιου φωτισμού. 

Οι εκτυπωτές αυτοί χαρακτηρίζονται από τα 
ζωντανά τους χρώματα (χρησιμοποιούν μεγάλη 
γκάμα μελανιών HP Vivid Photo, πολλαπλές 
αποχρώσεις του μαύρου, καθώς και το 
εντυπωσιακό Chromatic Red). 

Μηχανές παραγωγής: Η σειρά περιλαμβάνει 
τα κορυφαία έγχρωμα μοντέλα έγχρωμων 
εκτυπώσεων μεγάλου format που απευθύνεται 
σε μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών όπως 
αρχιτεκτονικά σχέδια, υψηλής ποιότητας αφίσες 
και φωτογραφίες, σε ειδικά χαρτιά και καμβά σε 
ρολό. 

Η σειρά χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα 
παραγωγής και την κορυφαία ποιότητα του 
output καλύπτοντας όλα τα μεγέθη πλάτους 
χαρτιού, ξεκινώντας από τις 36 και φτάνοντας 
έως τις 60 ίντσες. 

Επαγγελματική φωτογραφία: Απευθυνόμενη 
στις γραφικές τέχνες και φωτογραφία, 
η σειρά HP DesignJet Z περιλαμβάνει 
μοντέλα που υποστηρίζουν μια μεγάλη 
γκάμα μέσων εκτύπωσης, αξιοποιώντας τα 
υψηλής ποιότητας μελάνια (από 8 μέχρι και 
12, συμπεριλαμβανομένων 4 μαύρων και το 
Chromatic Red). 

Μάλιστα, για απόλυτη ακρίβεια στην απόδοση 
των χρωμάτων, το μοντέλο DesignJet 
Z3200 περιλαμβάνει και ενσωματωμένο 
φασματοφωτόμετρο.

HP: Στην κορυφή και στην επαγγελματική εκτύπωση

Markets, η αγορά των large format printers 
(LFPs) θα αξίζει 8,42 δις δολάρια (από πλευράς 
αξίας). Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνεται τόσο 
το hardware όσο και οι after-sales υπηρεσίες. 
Επιπλέον, οι πωλήσεις αναμένεται να αγγίξουν τα 
398,300 τεμάχια (από πλευράς όγκου) ως το 2022, 
με σύνθετο ετήσιο ποσοστό ανάπτυξης (CAGR) 
της τάξης του 3% και 4,4% αντίστοιχα μεταξύ 2016 
και 2022. Περαιτέρω, η αυξανόμενη ζήτηση στους 
τομείς της διαφήμισης, της διακόσμησης και των 
εφαρμογών εκτύπωσης υφασμάτων προβλέπεται 
να εκτοξεύσει την αγορά. 

Και στην έρευνα της Markets and Markets, το 
signage αναμένεται να δώσει ώθηση στην αγορά 
των LFPs από πλευράς πωλήσεων τεμαχίων. 
Επεξηγηματικά, το signage αναφέρεται στη χρήση 
συμβόλων, προκειμένου οι επιχειρήσεις να 
επικοινωνήσουν μηνύματα με ελκυστικό τρόπο σε 

μια συγκεκριμένη ομάδα. Πρόκειται για την πλέον 
προσφιλή μέθοδο του marketing, όπως έχουμε 
ήδη αναφέρει. 

Το signage έχει πολλές εφαρμογές όπως τις 
εσωτερικές πινακίδες, το shop branding, τα 
μεγάλα εταιρικά εμβλήματα, τις προωθητικές 
σημάνσεις και τις βιτρίνες. Παρ’ όλο όμως που 
το digital signage παρουσιάζει αξιοσημείωτη 
διείσδυση, η συνολική αγορά των LFPs 
αναμένεται να επεκταθεί σταθερά και στον κλάδο 
των retail graphics, ιδιαίτερα στην εσωτερική PoS 
σήμανση. Σημαντικός παράγοντας, η ανάπτυξη του 
οργανωμένου retail σε αναπτυσσόμενες αγορές 
όπως είναι η Ινδία, η οποία έχει ως αποτέλεσμα 
την κατασκευή μεγάλης κλίμακας retail outlets, 
όπως είναι τα πολυκαταστήματα και τα super-
markets όπου χρησιμοποιούνται ευρέως 
σημάνσεις PoS και PoP. 

Επιπλέον, και η αγορά των UV-Cured ink 
εκτυπωτών μεγάλου format αναμένεται να 
παρουσιάζει υψηλή ανάπτυξη κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αυτής, σύμφωνα με την έρευνα 
της Markets and Markets. Η τεχνολογία αυτή 
βασίζεται σε μια φωτοχημική διαδικασία, κατά 
την οποία υψηλής έντασης υπεριώδες φως 
χρησιμοποιείται για το άμεσο στέγνωμα των 
μελανιών, καθιστώντας το μελάνι σταθερό. Σε 
αντίθεση με τα solvent και aqueous μελάνια, το 
UV-cured μελάνι δεν εξατμίζεται, αλλά στεγνώνει 
άμεσα, επιταχύνοντας το επόμενο βήμα της 
διαδικασίας παραγωγής. Αυτό το καθιστά 
ανθεκτικό και κατάλληλο για εκτυπώσεις σε μια 
μεγάλη ποικιλία από εύκαμπτα υλικά, αλλά και 
απευθείας εκτύπωση σε άκαμπτα υποστρώματα. 
Χάρη στις εξελίξεις στο χώρο του UV-cured ink, 
οι large format printers που χρησιμοποιούν 
το μελάνι αυτό υιοθετούνται με ολοένα και 
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Άρθρο του Αλέξανδρου Ζοβόλια

Μηχανές μεγάλου format για κάθε ανάγκη

ταχύτερους ρυθμούς από τους τελικούς χρήστες. 

Ας πάμε τώρα στην IDC της οποίας το «Worldwide 
Quarterly Large Format Printer Tracker» 
καταδεικνύει πως οι παγκόσμιες πωλήσεις large 
format printers παρουσιάζουν αύξηση 3,9% Year 
over Year στο 2ο τρίμηνο του 2016 (2Q16), ενώ τα 
hardware έσοδα αυξήθηκαν περισσότερο από 7%. 
Να σημειώσουμε πως στην έρευνα αυτή, η IDC 
λαμβάνει υπόψη της τις πωλήσεις των συσκευών 
A2-A0+ στην αγορά των LFPs. Η συγκεκριμένη 
αγορά περιλαμβάνει εκτυπωτές single-function, 
καθώς και συστήματα multifunction (MFPs). 

Σύμφωνα με τον research director της IDC, Tim 
Greene, η αύξηση του 3,9% προκαλεί έκπληξη, 
καθότι παρατηρείται συνήθως μια μικρή κάμψη 
στην πορεία ανάπτυξης το 2ο τρίμηνο του 

έτους, σε παγκόσμια βάση, μιας και θεωρείται 
το πιο αδύναμο για τη συγκεκριμένη αγορά. 
Αυτό σημαίνει πως το 2016 θα πρέπει ήδη να 
θεωρείται μια πολύ καλή χρονιά για την αγορά 
εκτυπωτών μεγάλου format. Επιπλέον, πρέπει να 
συνυπολογίσουμε τη ανάκαμψη σε τεχνολογικές 
κατηγορίες όπως οι eco-solvent και toner-based 

εκτυπωτές που με τη σειρά της συνεισφέρει 
στα ήδη υπάρχοντα trends των προηγούμενων 
τριμήνων, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν ένα 
εντυπωσιακά «δυνατό» 2ο τρίμηνο.

Τα ισχυρά segments
Οι πωλήσεις στο segment της αγοράς large 

Σύμφωνα με έρευνες, οι υπηρεσίες large 
format συνεχίζουν να ηγούνται της 
ανάπτυξης εντός της αγοράς του print, 
ενώ πρόσφατα ξεπέρασαν τις ψηφιακές 

εναλλακτικές.

Με το μήνυμα, «δίνοντας σχήμα στις ιδέες», η 
Konica Minolta συνεχίζει να αναπτύσσει νέες 
ιδέες και καινοτομίες, οι οποίες βοηθούν την 
ανάπτυξη μίας επιχείρησης δια μέσου όλης της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι εκτυπώσεις wide 
format είναι μια αγορά που η Konica Minolta 
βλέπει πιθανότητες ανάπτυξης, λόγω του ότι 
είναι πιο οικονομικές από τις εναλλακτικές 
μεθόδους διαφήμισης, όπως οι εφημερίδες, τα 
περιοδικά, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Οι μηχανές μεγάλου format μπορούν να 
βρουν εφαρμογή σε διάφορους κλάδους, 
με πιο σημαντικούς τους αρχιτέκτονες, τους 
μηχανικούς, τις κατασκευαστικές, τις εταιρίες 
αναπαραγωγής ή παραγωγής μεγάλου format, 
εταιρίες πετρελαιοειδών και υγραέριού και 
εταιρίες παραγωγής (εργοστάσια). Οι κλάδοι 
αυτοί έχουν ανάγκη από μεγάλες ταχύτητες, 
όγκο εκτυπώσεων, χρώμα, εφαρμογές και 
ποιότητα στο αποτέλεσμα. Τυπώνουν κυρίως 
σχέδια (CAD, γραμμικά, μηχανικών, δρόμους, 
γραμμές τρένου, τούνελ), σχεδιαγράμματα και 
πλάνα, 1:1 υποδείγματα, χάρτες Gantt, αφίσες, 
μεγεθύνσεις φωτογραφιών και άλλα, χωρίς να 
θυσιάζουν την ποιότητα.

Στρατηγικά η Konica Minolta ξεκίνησε την 
συνεργασία με τον κορυφαίο κατασκευαστή 
KIP λανσάροντας επιτυχημένα την σειρά ΚΙΡ 
70 το 2013, με σκοπό να προσφέρει δυναμικό 
χαρτοφυλάκιο έγχρωμων και ασπρόμαυρων 
συστημάτων εκτύπωσης μεγάλου format. 
Οι τεχνολογίες που ενσωματώνουν οι σειρές 
έγχρωμων και ασπρόμαυρων συστημάτων 
εκτύπωσης μεγάλου format της KIP 

προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα 
στους χρήστες. Το panel αφής της μηχανής 
προσφέρει εύκολη διαχείριση εκτυπώσεων 
μέσω των τυποποιημένων εικονιδίων του 
μενού. Ταυτόχρονα, το λογισμικό που συνοδεύει 
τα προϊόντα KIP, K Software, προσφέρει μία 
ποικιλία από λειτουργίες προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες του πελάτη. Άλλες τεχνολογίες όπως 
το heat pressure fixing system διασφαλίζει τη 
σωστή θερμοκρασία και πίεση για να παράγουν 
μια ανθεκτική εκτύπωση με μεγάλη διάρκεια 
ζωής για όλες τις εφαρμογές.

Αξίζει να σημειωθεί  ότι το έξυπνο σύστημα 
τεχνολογίας image smoothing της KIP εξαλείφει 
τις ατέλειες κειμένου, τις καμπύλες και τις 

διαγώνιες γραμμές. Λειτουργεί τοποθετώντας 
επιπρόσθετα pixel όπου χρειάζεται στην εικόνα, 
για να ενισχύσει την ποιότητα του εκτυπωμένου 
αποτελέσματος.
Τέλος, το dry toner based system παράγει 
επίσης μία σταθερή εκτύπωση UV, η οποία την 
καθιστά ως μια αποδοτική λύση για εκτυπώσεις 
μεγάλου format. 
Η Konica Minolta Ελλάδος, προσφέρει όλη την 
γκάμα των προϊόντων της ΚΙΡ στην ελληνική 
αγορά, που περιλαμβάνει την έγχρωμη σειρά 
800, την ασπρόμαυρη σειρά 70 και την έγχρωμη 
υψηλών επιδόσεων ΚΙΡ 940. Οι μηχανές αυτές 
προσφέρουν στους χρήστες της: 

•  Την τελευταία λέξη στην τεχνολογία LED, 
που επιτρέπει την εκτύπωση σε μία ποικιλία 
μέσων με παραγωγικές ταχύτητες. 

•  Υβριδική τεχνολογία για εκτύπωση σε 
εύκαμπτα και άκαμπτα μέσα. 

•  Υψηλή ποιότητα εικόνας, CMYK συν 2 λευκά 
κανάλια για σχεδόν φωτογραφικές εικόνες και 
κορεσμένα χρώματα. 

•  Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης - τεχνολογία ενός 
περάσματος που μειώνει το χρόνο αναμονής 
και αυξάνει την παραγωγικότητα. 

•  Τεχνολογία μεγάλου format βασισμένη σε 
toner για indoor και outdoor εφαρμογές

•  Δυνατότητα διαφοροποίησης των 
αποτελεσμάτων με τη προσθήκη μεταβλητών 
δεδομένων

Αλέξανδρος Ζοβόλιας, sales (IND) & marketing 
manager της Konica Minolta Hellas
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H Konica Minolta Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς 
(BGR) εγκαινίασε στις 2 Νοεμβρίου τον νέο 
εκθεσιακό της χώρο Digital Image Square (DIS) 
υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της απέναντι 
στους πελάτες της στις επαγγελματικές και 
βιομηχανικές αγορές εκτύπωσης. Ο νέος αυτός 
εκθεσιακός χώρος έχει σκοπό να αποτελεί 
πηγή έμπνευσης για τον επισκέπτη μέσω των 
ζωντανών επιδείξεων. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί 
προκειμένου να αντανακλά τη φιλοσοφία της 
διοίκησης της Konica Minolta, που είναι η 
Δημιουργία Νέας Αξίας για τους πελάτες της. 
Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τις δράσεις του 
DIS, οι οποίες στοχεύουν να δίνουν νέες ιδέες 
επέκτασης ή βελτίωσης των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων των πελατών της. 

Το DIS βρίσκεται στον ισόγειο χώρο των 
κεντρικών γραφείων της Konica Minolta Ελλάδος, 
στη Μεταμόρφωση Αττικής. Οι επισκέπτες του 
νέου εκθεσιακού χώρου θα έχουν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν τα τελευταίας τεχνολογίας, με άριστη 
απόδοση στην ποιότητα και τον χρόνο εκτύπωσης, 
πολυμηχανήματα για ολοκληρωμένες λύσεις 
γραφείου, παραγωγικές μηχανές ασπρόμαυρης 
& έγχρωμης εκτύπωσης, μηχανές εκτύπωσης 
μεγάλου φορμάτ, όπως και εξοπλισμός για 
βιομηχανικές εφαρμογές εκτύπωσης με τη 
μηχανή ρολού παραγωγής ετικετών Bizhub Press 
C71cf. Τέλος, παρουσιάζονται λύσεις διαχείρισης 
ψηφιακών εγγράφων.

Bizhub Press C71cf:  
η ετικετέζα της Konica Minolta 
Το Bizhub Press C71cf είναι ένα από τα 
πρώτα προϊόντα βιομηχανικών εφαρμογών 
του χαρτοφυλακίου της Konica Minolta που 
έρχονται στην Ελλάδα, όπου ανάμεσα στα άλλα 
περιλαμβάνει την μηχανή inject και UV χαρτιού, 
AccurioJet KM-1. Ο αριθμός των μικρών 
παραγωγών με μεγάλες απαιτήσεις συνεχίζει 
να αυξάνεται και οι εκτυπωτικές εταιρίες έχουν 
ανάγκη να ολοκληρώνουν τις παραγγελίες 
τους σε μικρότερους χρόνους.  Έτσι, οι ανάγκες 
εκτύπωσης που ήταν δύσκολο να καλυφθούν με 
αναλογικές πρέσες μπορούν τώρα να παραχθούν 
αποτελεσματικά, χάρις την ευελιξία της ψηφιακής 
εκτύπωσης.

Εργαστήριο ιδεών για την επιχείρησή σας
Το DIS βάζει νέες βάσεις στον τρόπο που η Konica 
Minolta θα υποστηρίζει τις ανάγκες των πελατών 
της. Στο χώρο ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία 

να γνωρίσει λύσεις που θα βοηθήσουν την 
επιχείρησή του τόσο να εξοικονομήσει χρήματα 
όσο και να βελτιώσει την παραγωγικότητά του. 
Ταυτόχρονα, το DIS θα αποτελέσει ένα εργαστήριο 
όπου θα μπορούν να παρουσιαστούν εφαρμογές 
ψηφιοποίησης και διαχείρισης εγγραφών 
σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε επισκέπτη, 
σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας.
Η Konica Minolta προγραμματίζει την οργάνωση 
συχνών εκδηλώσεων με την μορφή workshops 
κατά την διάρκεια των οποίων οι πελάτες θα 
έχουν την δυνατότητα να λάβουν επιμόρφωση 
σε διαφορετικές θεματολογίες, να γνωρίσουν 
ειδικούς και να εμπνευστούν τα επόμενα στάδια 
επέκτασης της επιχείρησής τους.

Η επιτυχία των πελατών της Konica Minolta 
είναι και δική της επιτυχία
Το DIS αντιπροσωπεύει μία επένδυση πάνω από 
350.000 ευρώ και καταδεικνύει έμπρακτα την 
δέσμευση της Konica Minolta στην Ελλάδα και 
τους πελάτες της, αναδεικνύοντας την ως ένα 
αξιόπιστο συνεργάτη στην ανάπτυξη και βελτίωση 
των εταιρικών τους αποτελεσμάτων.

Digital Image Square:
Ο νέος εκθεσιακός χώρος της Konica Minolta 
Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς Α.Ε.
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format CAD/technical printer αναπτύχθηκε με 
ρυθμούς μεγαλύτερους από 7,5% στο 2Q16 σε 
σύγκριση με το 2Q15, και τώρα είναι πάνω από 
4,5% για το πρώτο μισό του 2016. Η αύξηση των 
πωλήσεων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, τη 
Μέση Ανατολή και την EMEA υπερ-αντιστάθμισε 
τις χαμηλότερες πωλήσεις που παρατηρήθηκαν 
στην Ασία/ Ειρηνικό (εξαιρουμένης της Ιαπωνίας), 
μέσα στο πρώτο μισό του έτους. 
Στο χώρο των large format graphics, οι συνολικές 
πωλήσεις ήταν περίπου 2% μικρότερες το 2ο 
τρίμηνο του 2016 σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 
του 2015, αλλά τα έσοδα ουσιαστικά αυξήθηκαν 
κατά ένα μετριοπαθές 0,8% κατά τη διάρκεια του 
χρονικού αυτού διαστήματος, καθώς η αγορά 
μετακινείται σταδιακά προς τα περισσότερο 
παραγωγικά large format graphics printing 
συστήματα. 

Οι κυρίαρχοι Vendors
Σύμφωνα με την IDC, οι 5 μεγαλύτεροι 
κατασκευαστές του 2015 σε παγκόσμιο επίπεδο 
κατόρθωσαν να κρατήσουν τη θέση τους και το 
πρώτο μισό του 2016. Οι 5 πρώτοι vendors κατά 
σειρά είναι οι HP, Canon (σε συνδυασμό με την 
Océ), Epson, Roland DG και Mimaki.

Η HP αύξησε το μερίδιο των πωλήσεών της και 
τα έσοδά της το 2ο τρίμηνο του 2016 σε σύγκριση 
με το 2ο τρίμηνο του 2015. Αυτό οφείλεται στη 
συνεχιζόμενη δυναμική των συσκευών HP 
Latex, PageWide XL και της σειράς FB. Εν 
μέρει, η αύξηση στο μερίδιο εσόδων οφείλεται 
και στην επιθετική πολιτική εκπτώσεων, την 
οποία υιοθετούν άλλοι vendors προκειμένου να 
ανταγωνιστούν την HP. 
Η Canon με τη σειρά της διατήρησε τη 2η θέση 

μεταξύ των κατασκευαστών large format printers 
το 2ο τρίμηνο του 2016, με επάνω από 22% επί 
του συνόλου των πωλήσεων LFPs, εφόσον 
συνδυάσουμε τα εκτυπωτικά συστήματα aqueous, 
UV και toner-based. 

Η Epson, ο 3ος κατά σειρά vendor LFPs 
παγκοσμίως έχει παρατηρήσει κάποια μικρή 
κάμψη από πλευράς πωλήσεων, αν και έχει μια 
μικρή αύξηση στο μερίδιο εσόδων της, χάρη 
στην ποικιλία των εκτυπωτικών λύσεων που 
κυκλοφορεί στην αγορά. Η εταιρεία έκανε ένα 
re-launch μερικών από τους μεγάλου format 
eco-solvent εκτυπωτών της στις αρχές του 2016, 
με αποτέλεσμα τα προϊόντα αυτά να φέρουν 
περισσότερα έσοδα.    

TCP

Άρθρο της  Όλγας Κουρή

OKI: πλήρης γκάμα εκτυπωτικών λύσεων
Η αγορά των LFP παγκοσμίως αναμένεται 
να φτάσει τα 8,42 δισεκατομμύρια δολάρια, 
ή αλλιώς τις 398,3 χιλιάδες συσκευές έως 
το 2022, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη 
τον Αύγουστο του 2016 από την εταιρεία 
ερευνών Markets and Markets. Η συνεχώς 
αναπτυσσόμενη τάση για διαφήμιση, 
διακόσμηση και επεξεργασία υφασμάτων είναι 
ο βασικός παράγοντας που συνεχίζει να οδηγεί 
τις εξελίξεις της αγοράς.

Θέλοντας να ενισχύσει τις επιχειρηματικές της 
δραστηριότητες στην αγορά της επαγγελματικής 
εκτύπωσης, τον Ιούλιο του 2015 η ΟΚΙ 
προχώρησε στην εξαγορά της σειράς Large 
Format Printers της SEIKO, μέσω των inkjet 
εκτυπωτών ColorPainter. 

Oι εκτυπωτές ColorPainter χρησιμοποιούν 
βιομηχανικές κεφαλές Piezo οι οποίες 
παρέχουν μεγαλύτερης διάρκειας αποτέλεσμα, 
καθώς και χαμηλής οσμής, βιοδιασπώμενα 
μελάνια SX, σε μία ευρεία γκάμα χρωμάτων. 
Ενσωματώνουν προηγμένες τεχνολογίες 
εκτύπωσης και αποδίδουν πυκνό, καθαρό 
χρώμα για την κατασκευή διαφημιστικού υλικού 
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου- banner, 
γραφικά αυτοκινήτων, γραφικά τοίχων και 
δαπέδου, POP υλικού και πολλών άλλων. 

Οι LED εκτυπωτές PRO Series της ΟΚΙ 
απευθύνονται στην αγορά των γραφικών 
τεχνών. Πρόκειται για πρωτοποριακούς Α4 
και Α3 έγχρωμους εκτυπωτές, ιδανικούς 
για επαγγελματίες της διαφήμισης και του 
τουρισμού, με εξειδίκευση στην παραγωγή 

διαφημιστικού υλικού, T-shirt, διαφημιστικών 
βιτρίνας και άλλων. Η ΟΚΙ παρουσίασε πρώτη 
στον κόσμο τους LED εκτυπωτές με Λευκό 
Τοner (CMY+W). H σειρά των White Toner 
εκτυπωτών περιλαμβάνει τον Α4, PRO7411WT 
και τον Α3, PRO9420WT. Το portfolio Graphic 
Arts συσκευών της ΟΚΙ συμπληρώνουν οι 
εκτυπωτές με πέντε toner, PRO9541dn και 
PRO9542dn, οι οποίοι χρησιμοποιούν την 
κλασική τετραχρωμία (CMYK) και διαθέτουν 
και ένα πέμπτο spot color (συμπαγές λευκό 
ή διαφανές γυαλιστερό) για εντυπωσιακές 
εκτυπώσεις και φινιρίσματα.

Συνεχίζοντας τις ανατροπές και τις καινοτομίες, 
η ΟΚΙ παρουσίασε πρόσφατα τον πρώτο 
παγκοσμίως LED εκτυπωτή με Neon color 
και οδηγεί την έγχρωμη εκτύπωση σε άλλη 
διάσταση. O PRO6410 NeonColor συνδυάζει 
υψηλής ευκρίνειας LED τεχνολογία εκτύπωσης, 
με την πρωτοποριακή τεχνολογία Neon Toner 
και, μαζί με τα εναλλάξιμα λευκό και μαύρο 
toner απελευθερώνει τα όρια των γραφικών 
από τo standard φάσμα των CMY χρωμάτων, 
για τη δημιουργία εντυπωσιακών fluorescent 
εφέ τόσο σε ανοιχτόχρωμες, όσο και σε 
σκουρόχρωμες επιφάνειες.

Ένας άλλος τομέας όπου οι εκτυπωτές 
LFP βρίσκουν ιδιαίτερη εφαρμογή, είναι η 
αρχιτεκτονική και το βιομηχανικό σχέδιο. 
Στο κομμάτι αυτό, η ΟΚΙ έχει να παρουσιάσει 
τους LED εκτυπωτές Teriostar, ιδανικούς για 
κάθε έγγραφο που χρειάζεται να αντιγραφεί, 
να εκτυπωθεί ή να σαρωθεί σε μέγεθος 
μεγαλύτερο από Α3. Πρόκειται για τους 
ταχύτερους εκτυπωτές στην κατηγορία τους, 
με το μικρότερο footprint από κάθε άλλη LED 
συσκευή, ενώ είναι και οι μόνοι στην αγορά που 
χρησιμοποιούν αναλώσιμα τα οποία μπορούν 
να αντικατασταθούν από τον χρήστη – χωρίς να 
απαιτείται η επίσκεψη εξειδικευμένου τεχνικού. 
Η σειρά εκτυπωτών Teriostar, ενδείκνυται για 
αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, για 
χαρτογράφηση, GIS και proofing.

Όλγα Κουρή, product manager της OKI



CPI A.E. Αθήνα: Ραφαηλίδου 1 & Αγρινίου - 177 78 Ταύρος,
Τηλ: (+30) 210 4805800, fax: (+30) 210 4805801
Θεσσαλονίκη: Τηλ: (+30) 2310 531334
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Σ
τις 2 Νοεμβρίου 2016, η Veeam 
διοργάνωσε στο gazARTE μαζί με 
τους συνεργάτες της την ημερίδα 
Veeam ON tour. Πρόκειται 
για μια εκδήλωση η οποία 
πραγματοποιείται σε διάφορες 

χώρες και φέτος έκανε μια «στάση» στην Αθήνα 
προκειμένου να ενημερώσει τις επιχειρήσεις 
πώς μπορούν να βελτιώσουν τις υποδομές τους 
σε επίπεδο επικοινωνιών, ασφάλειας & νέων 
τεχνολογιών.
Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκε η νέα 
Veeam Availability Suite 9.5 η οποία προσφέρει 
πολλά καινούρια χαρακτηριστικά. Επιπλέον 
αναλύθηκε η Veeam Availability Platform, καθώς 
και οι νέες λύσεις της εταιρείας. 

Το βασικό πρόβλημα backup στα σύγχρονα 
datacenters, είναι αυτό των virtual servers 
κατά βάση, τόσο σε τεχνικό, όσο και σε 
χρηματοοικονομικό επίπεδο. Πριν 16 χρόνια η 
Veeam ξεκίνησε να προσφέρει λύσεις backup και 
restore για τα virtual περιβάλλοντα της VMware, 
οπότε για κάποιο διάστημα είχε συνυφανθεί με τις 
λύσεις της τελευταίας. Άλλωστε και το όνομα της 
εταιρείας προκύπτει από τα δύο γράμματα «VM».
Από την έκδοση 6 και μετά, οι λύσεις της Veeam 
υποστηρίζουν και περιβάλλοντα Microsoft 
(Hyper-V), παρέχοντας έτσι μία πλήρως 
ολοκληρωμένη λύση, αφού οι δύο αυτές εταιρείες 
virtualization κατέχουν τη μερίδα του λέοντος, 
τόσο στην παγκόσμια, όσο και στην τοπική αγορά.

Availability: Επίκαιρο όσο ποτέ
Στο πλαίσιο της ημερίδας είχαμε την ευκαιρία να 
συνομιλήσουμε με τον Albert Zammar, ο οποίος 
κατέχει τη θέση του regional vice president 
SEMEA και με την Vered Liberman, regional 
sales manager Israel, Greece, Cyprus, Malta.
Γιατί όμως η Veeam επέλεξε την Ελλάδα 
για τη συγκεκριμένη παρουσίαση; Μήπως η 
εταιρεία βλέπει ότι η οικονομική κρίση αποτελεί 
παράλληλα και μια ευκαιρία για τις εταιρείες κατά 
την ψηφιακή τους μετάβαση; 
Ο κ. Zammar πιστεύει ότι το επόμενο διάστημα 
η Ελλάδα θα γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη για δύο 
βασικούς λόγους: πρώτον, διότι η στασιμότητα 
έχει κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και 
επιπλέον στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η 
τεχνολογία επιτρέπει τις εταιρείες να ανανεώσουν 
τις υποδομές τους και τις πλατφόρμες που 
χρησιμοποιούν.

Επιπλέον, η Veeam θεωρεί ότι το cloud είναι 
η επόμενη μεγάλη επανάσταση στο χώρο του 
business και ότι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο 
στην ανάπτυξη της οικονομίας με επενδύσεις, 
νέα προϊόντα και λύσεις. Η τάση αυτή είναι 
παγκόσμια και ο κ. Zammar θεωρεί ότι σύντομα 
όλο και περισσότερες εταιρείες θα μεταφέρουν 
το business τους στο cloud (ιδιωτικό, δημόσιο, 
υβριδικό). 
Ειδικά για την Ελλάδα, ο κ. Zammar τόνισε ότι με 
τον τρόπο αυτό η εταιρείες έχουν μια μοναδική 
ευκαιρία να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη τους. 
Η κίνηση αυτή το τελευταίο διάστημα παρατηρείται 
από πολλές ιδιωτικές εταιρείες και οργανισμούς, 

όπως για παράδειγμα οι τράπεζες, ενώ το ίδιο 
θα πρέπει να κάνει και ο κρατικός μηχανισμός 
μεταφέροντας τις δραστηριότητές του σε εικονικές 
υποδομές. 

Στο σημείο αυτό η Veeam είναι σε θέση να 
εξασφαλίζει availability προσφέροντας αδιάληπτη 
και απρόσκοπτη λειτουργία. Πολλές εταιρίες 
συνεχίζουν και χρησιμοποιούν on-premise 
συστήματα, ενώ παράλληλα ξεκινούν τη μεταφορά 
δεδομένων και εφαρμογών στο δημόσιο cloud. 
Επομένως, αυτή τη στιγμή, αλλά και το επόμενο 
διάστημα, η τάση είναι το υβριδικό μοντέλο για 
το οποίο η Veeam είναι σε θέση να προσφέρει 
αδιάληπτη λειτουργία, υποστηρίζοντας όλες τις 
υποδομές και τις εικονικές και πλέον και τις 
φυσικές, παρέχοντας προστασία δεδομένων, 
συνεχή παρακολούθηση και ανάκτηση σε λίγα 
λεπτά.

Θετικά τα στοιχεία ανάπτυξης
Οι πελάτες της Veeam στην Ελλάδα (η εταιρεία 
δεν πουλάει απευθείας, αλλά μέσω συνεργατών) 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων, όπως 
ναυτιλιακές εταιρείες, τηλεπικοινωνιακούς 
παρόχους κ.ά.
Η εταιρεία εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή και 
μάλιστα στην περιοχή της SEMEA εμφανίζεται 
ανάπτυξη year over year της τάξης του 33%, ενώ 
παγκοσμίως η ανάπτυξη ήταν της τάξης του 38%. 
Αξίζει τέλος να σημειώσουμε ότι φέτος, η Veeam 
αναγνωρίστηκε από την Gartner ως ηγέτιδα 
εταιρεία στο Data Center Backup & Recovery 
software.   TCP

Καθώς οι εταιρείες προχωρούν ή σχεδιάζουν την πορεία τους προς τον «ψηφιακό μετασχηματισμό» θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι θα είναι σε θέση να λειτουργούν 24/7/365. Το availability αποκτά πλέον ουσιαστική σημασία και 
απαίτηση από τις εταιρείες και η Veeam, ως η εταιρεία που δημιούργησε τη συγκεκριμένη αγορά είναι σε θέση να 
υποσχεθεί ασφάλεια και αδιάληπτη λειτουργία.

Η σημασία του availability

Albert Zammar,regional vice president SEMEA της 
Veeam



25

Συνέντευξη με τον Αντώνη Σταματόπουλο

techchannelPartner

ανάλυση
11.2016

To Quest on Cloud, αποτελεί μια ενιαία πλατφόρμα που περιλαμβάνει τις καλύτερες cloud λύσεις της αγοράς. 
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και μεταπωλητές και αποτελεί ένα one-stop-shop για τις ανάγκες τους. Το στοίχημα 
της Info Quest είναι μεγάλο, όσο και οι ευκαιρίες που προσφέρει στους συνεργάτες της.

Quest on Cloud

Το offering της Info Quest Technologies που 
παρέχεται μέσω του Quest on Cloud, αποτελεί 
σημαντική επένδυση. Ποιοι ήταν οι λόγοι για 
τους οποίους αποφασίσατε να προβείτε σε μία 
τέτοια κίνηση; 
Αναγνωρίζοντας τη διεθνή τάση στροφής των 
επενδύσεων των επιχειρήσεων προς την «3η 
Πλατφόρμα» - την αξιοποίηση δηλαδή της 
πληροφορικής με τη μορφή της υπηρεσίας -  η 
Info Quest Technologies, από το 2010 ξεκίνησε 
τη διάθεση cloud υπηρεσιών στην αγορά, 
επενδύοντας σε τεχνογνωσία και συνάπτοντας 
συνεργασίες με τους  σημαντικότερους διεθνείς 
παρόχους. Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει στην αγορά 
πλήθος cloud υπηρεσιών SaaS, IaaS & PaaS, 
μεταξύ των οποίων υπηρεσίες της Microsoft, 
IBM Softlayer, Symantec, Autodesk κλπ., 
έχοντας περισσότερους από 120 επιλεγμένους 
cloud συνεργάτες  και παρουσιάζοντας ρυθμό 
ανάπτυξης στις πωλήσεις cloud υπηρεσιών που 
ξεπερνά το 50% από χρόνο σε χρόνο. 

Προσφέροντας  πολλές υπηρεσίες, προς πολλούς 
και διαφορετικούς πελάτες, με διαφορετικά 
μοντέλα χρέωσης, η βασική πρόκληση που είχε 
η εταιρεία να αντιμετωπίσει ήταν η σύνθεση 
όλων των παραπάνω. Ο στόχος λοιπόν ήταν να 
δημιουργηθεί ένας συνδυασμός μιας μοναδικής 
κονσόλας ελέγχου, on-line παρακολούθησης, 
ενός κοινού περιβάλλοντος και ενός ενιαίου 
μηχανισμού διάθεσης, με στόχο την καλύτερη 
δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της. Στην 
πρόκληση αυτή το www.QuestonCloud.com όχι 
μόνο ανταποκρίνεται επαρκώς, αλλά παρέχει 
εκπληκτικές δυνατότητες και λειτουργικότητα.

Μπορείτε να μας αναφέρετε εν συντομία τις 
βασικές υπηρεσίες που παρέχετε αυτήν τη 
στιγμή, αλλά και όσες σχεδιάζετε για το άμεσο 
μέλλον;
Το οικοσύστημα Quest On Cloud αυτή τη στιγμή 
προσφέρει το Portfolio Cloud Service Provider 
λύσεων της Microsoft (Office365, Azure), τις 
λύσεις υποδομών Bare Metal/Virtual Servers και 
Storage της IBM Softlayer και τις λύσεις End Point 
Protection και Mail Security της Symantec.
Νέα offerings, αλλά και επιπλέον Services 
στα υπάρχοντα προστίθενται τακτικά. Ως εκ 
τούτου, μέσα στους επόμενους μήνες, θα 
βρείτε πολλαπλάσιους προμηθευτές, ειδικά στο 
χώρο του Security και των Επιχειρηματικών 
Εφαρμογών.

Ειδικά για το software (και τις αντίστοιχες 
άδειες), υπήρχαν κάποιες ανησυχίες για το 
πέρασμα στην Cloud εποχή και στο κατά πόσο 
θα είναι απαραίτητη η παρουσία ενός διανομέα. 
Ποιο είναι το added value του Quest on Cloud 
σε αυτόν τον τομέα;
Οι ανησυχίες πηγάζουν από το ίδιο το μοντέλο 
διάθεσης υπηρεσιών Cloud, το οποίο δεν 
απαιτεί αποθήκη ή Logistics. Όμως, το κοινό 
που απευθυνόμαστε είναι επαγγελματικό. Αυτό 
επιτάσσει την ουσιαστική εμπλοκή συνεργατών 
στο σχεδιασμό, μετάβαση και βελτιστοποίηση 
των επιχειρησιακών πόρων ενός συνόλου 
Cloud υπηρεσιών. Είτε το επιδιώκουμε είτε όχι, 
ένας πελάτης δεν απαιτεί πλέον πωλητή, αλλά 
σύμβουλο. Ο ρόλος του δικτύου συνεργατών είναι 
ακριβώς αυτός. 
Όσο για το διανομέα, αυτός καλείται να 
δημιουργήσει μία πύλη ψηφιακής τεχνολογίας, 
εντός της οποίας ο κάθε συνεργάτης θα εντοπίζει 
το σύνολο των “όπλων” που χρειάζεται η φαρέτρα 
του, προκειμένου να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά 
στις πολυπαραμετρικές απαιτήσεις των πελατών 
του.

Κάποιες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το 
Office 365, πωλούνται on-line και απευθείας 
από τους δημιουργούς τους. Παρ’ όλα αυτά, 
το Quest on Cloud προσφέρει σημαντικά 
συγκριτικά πλεονεκτήματα προς το κανάλι. Ποια 

θεωρείτε τα σημαντικότερα;
Όπως προαναφέρθηκε, η αγορά Cloud υπηρεσιών 
μέσω του Quest On Cloud συνδυάζει καλύτερες 
τιμές, χρηματοδοτικά εργαλεία, υποστήριξη από 
μία δεκαμελή ομάδα Licensing/Cloud Experts και 
ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης.
Για παράδειγμα, ένας συνεργάτης που απαιτεί 
λύσεις ασφαλείας σε περιβάλλον Office 365 με 
καθετοποιημένο backup μηχανισμό σε Object 
Storage, μπορεί να συνθέσει μαζί με την ομάδα 
του Quest On Cloud τη βέλτιστη αρχιτεκτονική και 
εν συνεχεία να υλοποιήσει το έργο end-to-end 
μέσα από το περιβάλλον της πλατφόρμας μας, 
αξιοποιώντας παράλληλα το σχήμα πιστώσεων που 
ως συνεργάτης της Info Quest Technologies έχει.

Πεμπτουσία των πλεονεκτημάτων αγοράς μέσω 
Quest On Cloud, αποτελεί το ολοκληρωμένο 
Mirroring Marketplace που επιτρέπει στον 
συνεργάτη να διεκπεραιώνει Online πωλήσεις 
σε δικό του περιβάλλον, ορίζοντας ανεξάρτητη 
τιμολογιακή πολιτική, προσθέτοντας δικά 
του Service Offerings στην πλατφόρμα και 
εκμεταλλευόμενος όλο το μηχανισμό για Online 
πληρωμή των πελατών του.

Το κανάλι ανησυχούσε επί μακρώ, για το 
ενδεχόμενο να μείνει «εκτός παιχνιδιού» στην 
εποχή του Cloud, αφού διαφαίνονταν μία τάση 
direct προσέγγισης των τελικών πελατών εκ 
μέρους των κατασκευαστών. Το Quest on Cloud 
αποδεικνύει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι κατ’ 
ανάγκην, και το ερώτημα είναι: Πόσο σημαντική 
είναι η ευκαιρία που δίνει προς το κανάλι;
Παρακολουθώντας την καμπύλη εξέλιξης των 
υπηρεσιών Cloud σε διεθνές επίπεδο, η ευκαιρία 
προβλέπεται τεράστια για τους συνεργάτες. 
Απαιτείται όμως εστίαση στο νέο μοντέλο και 
επένδυση στη μεταστροφή του ρόλου τους. Το 
Cloud δεν έχει έξοδα αγοράς αποθέματος ή 
προβλήματα παλαιότητας αγορασμένου προϊόντος, 
δεν πωλείται όμως και με αυτόν τον τρόπο.
Εξάλλου, τα πλεονεκτήματα για το χρήστη Cloud 
υπηρεσιών είναι προφανή. Ευελιξία, μετατροπή 
της επένδυσης κεφαλαίου σε λειτουργικό έξοδο 
και πρόσβαση από παντού προσφέρονται by 
default σε όλο το portfolio αυτών των λύσεων.
Σημασία για εμάς και στόχος μας ως Info Quest 
Technologies είναι να εντάξουμε τους συνεργάτες 
μας στο νέο τους ρόλο, υποστηρίζοντάς τους 
συνεχώς και εξοπλίζοντας τους με τα πλέον 
σύγχρονα εργαλεία πώλησης.   TCP

Αντώνης Σταματόπουλος, product marketing director 
της Info Quest Technologies
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Η νέα έκδοση του SQL Server 2016 επιτρέπει τη δημιουργία εφαρμογών αξιοποιώντας μια επεκτάσιμη, υβριδική 
πλατφόρμα βάσης δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει τα πάντα ενσωματωμένα, από in-memory και προηγμένη 
ασφάλεια, έως analytics. Ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος από τη Microsoft μας εξηγεί…

SQL Server 2016:
με το βλέμμα στο μέλλον

Ποια είναι τα νέα χαρακτηριστικά που φέρνει ο 
SQL Server 2016 στο χώρο των επιχειρήσεων;
Ο SQL Server 2016 αποτελεί ίσως ένα από τα 
μεγαλύτερα άλματα για τη Microsoft όσον αφορά 
τις εκδόσεις βάσεων δεδομένων. Αρκετοί από 
τους πελάτες μας συντηρούν ακόμα παλαιότερες 
εκδόσεις του SQL Server, όπως είναι ο  SQL 
Server 2008 ή SQL Server 2012.  Είναι σημαντικό 
να γνωρίζουν ότι ο SQL Server 2016 έχει εξελιχθεί 
τόσο, ώστε να προσδίδει ευκολία στη διαχείριση, 
την επεκτασιμότητα, την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία.
Η σημαντικότερη διαφορά μας από τις υπόλοιπες 
πλατφόρμες είναι ότι συμπεριλαμβάνουμε σε 
μία έκδοση, ό,τι οι περισσότεροι ανταγωνιστές 
μας επιτυγχάνουν μέσα από επιπλέον add-ons. 
Έχοντας ένα παρελθόν αξιόπιστων εκδόσεων, 
όπως ο SQL Server 2008, 2012 και 2014, 
συνεχίζουμε να προσθέτουμε πολλή μεγάλη 
αξία σε υφιστάμενες επενδύσεις των υποδομών 
των πελατών μας, προσφέροντας ίσως την πιο 
αξιόπιστη πλατφόρμα μέχρι σήμερα για την 
διαχείριση των δεδομένων τους. Συγκεκριμένα:
Έχει αναγνωριστεί ως ηγέτης στον κλάδο του 
με βάση την μελέτη της Gartner όσον αφορά τις 
επιχειρησιακές βάσεις δεδομένων (ODBMS), τα 
Business Intelligence και Analytics και το Data 
Warehousing.
Όπως έχει αποδειχθεί σε διεθνείς και ανεξάρτητες 
μελέτες, αποτελεί την πιο ασφαλή πλατφόρμα και 
προσδίδει απίστευτη απόδοση και επεκτασιμότητα 
στις εφαρμογές των πελατών μας (μέχρι 12TB 
addressable memory ή database stretch στο 
Azure SQL με 1TB storage/pool). 
Επίσης, προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση 
mobile-BI (χωρίς πρόσθετα), περιλαμβάνοντας το 
Datazen, το οποίο είναι πλήρως ολοκληρωμένο 
με τα reporting services SSRS ως mobile 
reports στα οποία οι πελάτες μας μπορούν να 
επιτύχουν self-service BI λειτουργικότητα με 
το πλέον διαδεδομένο εργαλείο οπτικοποίησης 
δεδομένων το Power BI, δίνοντας την δυνατότητα 
τόσο για offline αλλά και real time πρόσβαση και 
επεξεργασία σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.
Διαθέτει την γρηγορότερη in-memory τεχνολογία 
η οποία μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε φόρτο 

εργασίας από mission critical OLTP σε real 
time operational analytics & data warehousing. 
Επίσης, υποστηρίζει υβριδικά σενάρια λειτουργίας, 
προσδίδοντας γρηγορότερα backups και disaster 
recovery σενάρια μέσα από το Microsoft Azure 
μειώνοντας λειτουργικά έξοδα μέσα από 
λειτουργίες όπως το Stretch Database, τα οποία 
βοηθούν τους πελάτες μας να διατηρούν κάθε 
είδους ιστορικά δεδομένα χωρίς να νοιάζονται για 
το κόστος αποθήκευσης τους.
Επιπλέον, είναι σε θέση να διαχειριστεί big data 
φορτία τα οποία παράγονται από οποιαδήποτε 
εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο (π.χ Internet 
of Things), επιτρέποντας στους πελάτες τον 
συνδυασμό structured και unstructured data με 
την βοήθεια της τεχνολογίας Polybase που είναι 
διαθέσιμη στον SQL 2016.
Τέλος, αποτελεί την απόλυτη πλατφόρμα επιλογής 
προσφέροντας υψηλή διαθεσιμότητα, απόδοση και 
ταχύτητα για κάθε λειτουργικό σύστημα όπως τον 
Windows Server 2016 ή Linux distributions που 
αναμένεται να υποστηριχτούν μέσα στην επόμενη 
χρονιά, ενώ έχει κάθε επιθυμητή λειτουργικότητα 
για διαχείριση, επεξεργασία και αναπαράσταση 
δεδομένων, ενσωματωμένη, χωρίς την ανάγκη 
αγοράς επιπλέον εφαρμογών.

Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει 

μια επιχείρηση να προχωρήσει σε άμεση 
αναβάθμιση μιας προηγούμενης έκδοσης του 
SQL Server;
Ανατρέχοντας πίσω στον SQL Server 2005 
βλέπουμε ότι σχεδιάστηκε με γνώμονα την 
υποστήριξη OLTP και οι επαγγελματίες του χώρου 
τον χρησιμοποιούσαν κυρίως για την εξυπηρέτηση 
μεμονωμένων εφαρμογών, προσφέροντας  
επίσης βασικές δυνατότητες reporting.
Σήμερα ο SQL Server έχοντας κάνει πολλά 
βήματα, δεν είναι μόνο ένα OLTP σύστημα, αλλά 
οδηγεί την αγορά των mission critical OLTP 
συστημάτων διαχείρισης δεδομένων. Σε ότι 
αφορά την ασφάλεια, πιστεύουμε ότι αποτελεί την 
πιο ασφαλή πρόταση της αγοράς, καθώς πολλές 
διεθνείς μελέτες τον τοποθετούν ως το σύστημα 
διαχείρισης δεδομένων με τις λιγότερες ευπάθειες 
σε επιθέσεις. 
Στην περίπτωση του data warehousing, οι 
παλαιότερες εκδόσεις του SQL επέτρεπαν 
μικρότερα data marts. Σήμερα εταιρείες όπως 
η NASDAQ, επιλέγουν τον SQL Server για να 
συντηρούν petabytes σε data warehousing μέσα 
από ένα μόνο προϊόν.
Η επιχειρηματική ευφυΐα (Business Intelligence) 
είναι μία περιοχή στην οποία ακούσαμε τους 
πελάτες μας και επενδύσαμε πολύ στην έκδοση 
2016. Έχοντας κάνει εξολοκλήρου σχεδιασμό 

«Ο SQL Server 2016 έχει σχεδιαστεί 
με γνώμονα την εκπλήρωση 
των αναγκών που επιβάλλονται 
από τις ανάγκες των σύγχρονων 
επιχειρήσεων. Σήμερα ο SQL Server 
έχοντας κάνει πολλά βήματα, δεν 
είναι μόνο ένα OLTP σύστημα, αλλά 
οδηγεί την αγορά των mission critical 
OLTP συστημάτων διαχείρισης 
δεδομένων».

Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, cloud & enterprise business group lead της Microsoft Greece, 
Cyprus, Malta
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των back end εργαλείων,  όπως οι υπηρεσίες 
reporting και analysis, προσφέρουμε μία 
ολοκληρωμένη mobile BI λύση η οποία είναι 
συμβατή με κάθε κατασκευαστή (iOS, Android 
και Windows) επιτρέποντας την online ή offline 
χρήση της.
Μία άλλη πρόκληση του σύγχρονου ψηφιακού 
κόσμου είναι η προβλέψεις. Οι προβλέψεις 
επιτρέπουν την ανάλυση ιστορικότητας των 
δεδομένων που συντηρούν οι επιχειρήσεις, έτσι 
ώστε να βγάλουν πολύτιμα συμπεράσματα για το 
επιχειρηματικό τους μέλλον, όπως αποθέματα 
αποθήκης, forecast πωλήσεων μέχρι και 
αναλύσεις για την συμπεριφορά των πελατών 
κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Ο τρόπος 
για να το πετύχει κανείς αυτό είναι τα advanced 
analytics, τεχνολογία η οποία είναι ενσωματωμένη 
στον SQL Server 2016, επιτρέποντας την ανάλυση 
ιστορικών δεδομένων μέσα στην πλατφόρμα του 
χωρίς να χρειαστεί export και import σε τρίτα 
συστήματα (π.χ. native R-Modeling).

Τι ισχύει για την περίπτωση μετάβασης από μια 
ανταγωνιστική πλατφόρμα; Ποια είναι τα κίνητρα 
που έχει ένας πελάτης για να προχωρήσει σε μια 
τέτοια κίνηση;
Το Total Cost of Ownership (TCO) του SQL Server 
2016 αποτελεί το 1/10 από αυτό των κυριότερων 

ανταγωνιστών του. Αξιοποιώντας όλα τα νέα 
εργαλεία απλούστευσης κατά την εγκατάσταση, 
τις δωρεάν online εκπαιδεύσεις για Data Base 
Administrators και τα deployment services που 
προσφέρονται στους Enterprise πελάτες μας, 
επιτρέπει την γρήγορη και ευέλικτη μετάβαση 
από οποιοδήποτε άλλο σύστημα διαχείρισης 
βάσεων δεδομένων έτσι ώστε οι εφαρμογές και 
τα συστήματα των πελατών μας να λειτουργούν 
απρόσκοπτα. Η μοναδική ευελιξία επίσης 
ανάπτυξης του SQL Server 2016 on-premise, 
στο cloud ή υβριδικά, βοηθάει τους πελάτες μας 
στην βελτιστοποίηση του κόστους υλοποίησης 
και συντήρησης, προσδίδοντας ασφάλεια 
τόσο κατά την αποθήκευση ή την μεταφορά 
των δεδομένων προς το Microsoft Azure. Η 
ευελιξία αυτή επιτρέπει στους πελάτες μας να 
αξιολογήσουν γρήγορα και εύκολα τις cloud 
λύσεις οι οποίες τους επιτρέπουν την μείωση του 
κόστους συντήρησης, μελλοντικής αναβάθμισης 
και συντήρησης σε νέες εκδόσεις. Αυτό το όφελος 
αφορά κυρίως τους πελάτες μας με Software 
assurance.

Πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί το κανάλι των 
συνεργατών τον SQL Server 2016; Πώς μπορούν 
να πείσουν τους πελάτες να προχωρήσουν 
σε μετάβαση στη νέα έκδοση ή πλήρη αλλαγή 

πλατφόρμας;
Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες από κάθε κανάλι 
προώθησης, μπορούν να επωφεληθούν τόσο από 
την μεταπώληση όσο και από την εγκατάσταση του 
SQL Server 2016. Μέσα από το Microsoft Partner 
Network, παρέχουμε υποστήριξη για τη μετάβαση 
και εγκατάσταση του SQL Server 2016 στους 
πελάτες τους, η οποία μπορεί να τους καθοδηγήσει 
σε πετυχημένα και γρήγορα deployments με τον 
ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο στις υποδομές των 
πελατών τους. Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες 
μπορούν να απευθυνθούν στον εκπρόσωπο 
τους στην Microsoft και να λάβουν συμβουλές 
για τον βέλτιστο τρόπο μεταπώλησης καθώς και 
υλοποίησης του SQL Server 2016.

Ποιοι είναι οι λόγοι που μια επιχείρηση θα 
μπορούσε να προτιμήσει μια λύση SQL Server 
2016 στο Azure αντί on-premise; Με ποιο τρόπο 
μπορεί να εμπλακεί το κανάλι των συνεργατών 
σε αυτό το κομμάτι της αγοράς;
Το cloud αποτελεί πλέον πραγματικότητα και 
είναι ένα μεγάλο κομμάτι τις ατζέντας των 
επιχειρήσεων που θέλουν να προσαρμοστούν 
στην νέα τάξη πραγμάτων και προσφέρουν νέες 
αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πελάτες τους.
Ο SQL Server δεν θα μπορούσε να λείψει από 
αυτό το κομμάτι. Τα Stretch database μέσα 
από υβριδικά σενάρια ανάπτυξης, έρχονται να 
επεκτείνουν τις on-premises επενδύσεις προς 
το σύννεφο και να δώσουν νέες δυνατότητες στη 
διαχείριση, επεξεργασία και οπτικοποίηση των 
δεδομένων.
Οι πελάτες μας που θα επιλέξουν την υβριδική 
εγκατάσταση, ακόμα και χωρίς καμία τροποποίηση 
των εφαρμογών τους, έχουν την δυνατότητα να 
εξοικονομήσουν πόρους και αποκτήσουν νέες 
δυνατότητες στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς 
τους πελάτες τους.
Η ασφάλεια τόσο κατά την αποθήκευση όσο 
και την μεταφορά των δεδομένων από το on-
premises SQL Server περιβάλλον στον SQL 
Server στο Microsoft Azure που προσδίδει 
η Always Encrypted τεχνολογία, μπορεί να 
εξασφαλίσει την ακεραιότητα διαχείρισης 
ευαίσθητων δεδομένων. Επίσης, η δυνατότητα 
χαμηλού κόστους αποθήκευσης ιστορικών 
δεδομένων μέσα από τη λειτουργικότητα Stretch 
database του SQL Server 2016 στο Microsoft 
Azure, εξοικονομεί πόρους που προορίζονταν για 
την προμήθεια ακριβού on-premises εξοπλισμού.
H επιλογή Stretch Databases αναδείχθηκε ως μια 
από τις πιο καινοτόμες προτάσεις της αγοράς από 
την Gartner. Επίσης  η ευελιξία στην ανάπτυξη 
και διαχείριση του SQL Server 2016 ανέδειξαν 
τη Microsoft, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, 
ως industry leader στο κομμάτι διαχείρισης 
επιχειρησιακών συστημάτων βάσεων δεδομένων, 
μπροστά από οποιοδήποτε άλλο κατασκευαστή.
Για εμάς στη Microsoft, το Azure Platform, όντας 
μία ετήσια επένδυση της τάξης των $15Β το χρόνο, 
αποτελεί την πιο στρατηγική επένδυση για το 
μέλλον της εταιρείας.   TCP

«Η μοναδική ευελιξία ανάπτυξης 
του SQL Server 2016 on-premise, 
στο cloud ή υβριδικά, βοηθάει τους 
πελάτες μας στην βελτιστοποίηση 

του κόστους υλοποίησης και συντήρησης, 
προσδίδοντας ασφάλεια τόσο κατά την 
αποθήκευση ή την μεταφορά των δεδομένων 
προς το Microsoft Azure».
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Οι συνεργάτες της Entersoft γνωρίζουν πως πάντα θα μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών τους και 
μάλιστα κερδοφόρα. Άλλωστε, η εταιρεία έχει στόχο συγκεκριμένο αριθμό συνεργατών κάτι που προασπίζει και την 
επένδυση του συνεργάτη.

Δίκτυο προστιθέμενης αξίας

Με δεδομένο ότι η υλοποίηση ενός έργου ERP, 
κάθε άλλο παρά απλή είναι, με ποιον τρόπο 
επιλέγετε τους συνεργάτες σας και πώς κάποιος 
λαμβάνει την «πιστοποίηση» για να ενταχθεί 
στην ομάδα των συνεργατών σας;
Η Entersoft διαθέτει πολύχρονη πείρα και άρτια 
εξειδίκευση πάνω σε συστήματα ERP. Βάση αυτής 
της τεχνογνωσίας έχουμε αποκτήσει στην αγορά 
ένα πολύ δυνατό όνομα, το οποίο αξιολογείται 
θετικά από τους ήδη υπάρχοντες πελάτες μας. 
Ενδιαφέρον επίσης έχουν και τα αποτελέσματα 
έρευνας που διενήργησε ανεξάρτητος φορέας 
όπου και οι υποψήφιοι πελάτες έχουν ακριβώς 
την ίδια θετική προσέγγιση ως προς εμάς. Έχοντας 
θέσει τόσο υψηλά η ίδια η εταιρεία τον πήχη για 
τον ίδιο της τον εαυτό, θεωρεί πολύ σημαντική 
και την επιλογή του δικτύου συνεργατών της. 
Γι’ αυτό το λόγο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
αξιολόγηση προσθήκης ενός συνεργάτη στο 
δίκτυό μας. Κύριο μέλημά μας είναι να πληροί 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η 
Entersoft, όπως για παράδειγμα να είναι εταιρεία 
πληροφορικής & υπηρεσιών και να έχει το ίδιο 
πάθος με εμάς για ανάπτυξη.
Η πιστοποίηση δίνεται μετά από μια απαιτητική 
διαδικασία μηνών εκπαίδευσης στα επιμέρους 
γνωστικά αντικείμενα εφαρμογών μας. Βέβαια, 
η εκπαίδευση δεν σταματά σε αυτό το σημείο 
αλλά ανά τακτά χρονικά διαστήματα απαιτείται 
επαναπιστοποίηση με σκοπό την επικαιροποίηση 
των γνώσεων κάθε πιστοποιημένου συμβούλου 
του Συνεργάτη. 
 
Σε πόσες κατηγορίες χωρίζει η Entersoft 
τους συνεργάτες της και πόσα επίπεδα 
πιστοποιήσεων διαθέτει; 
Η Entersoft κατατάσσει τους συνεργάτες της σε 3 
κατηγορίες:
Platinum Partner: Πρόκειται συνήθως για 
συνεργάτες που δραστηριοποιούνται σε αρκετές 

κάθετες αγορές και διαθέτουν τουλάχιστον τρεις 
πιστοποιημένους συμβούλους. 
Gold Partner: Πρόκειται για συνεργάτες που και 
διαθέτουν τουλάχιστον δύο πιστοποιημένους 
συμβούλους. 
Silver Partner: Είναι συνήθως μικρότερου 
μεγέθους συνεργάτες, με δυνατότητες εξέλιξης 
και διαθέτουν τουλάχιστον έναν πιστοποιημένο 
σύμβουλο. 
Σκοπός όλων των συνεργατών (ανεξάρτητως 
κατηγοριοποίησης) είναι η επένδυση στα προϊόντα 
και τις τεχνολογίες μας. 
Τα επίπεδα των πιστοποιήσεων αφορούν τα 
γνωστικά αντικείμενα των εφαρμογών μας. 
Ενδεικτικά αναφέρω το ERP Basic-Advanced, 
Tech Basic-Advanced, CRM, Retail, E-commerce 
κ.ο.κ. Στην επίσημη εταιρική μας σελίδα, 
μπορεί να ενημερωθεί λεπτομερώς ο κάθε 
ενδιαφερόμενος.

Με ποιους τρόπους η Entersoft υποστηρίζει 
τους συνεργάτες της τόσο σε εμπορικό επίπεδο, 
όσο και σε επίπεδο presales, τεχνολογίας και 
marketing;
Η Entersoft είναι από τις εταιρείες που επιδιώκει 
να είναι διαρκώς δίπλα στους συνεργάτες της. 
Για εμάς ο κάθε συνεργάτης είναι ξεχωριστός! 
Όλα τα τμήματα της Entersoft συνεργάζονται 
και μεριμνούν όχι μόνο για την καθημερινή 
υποστήριξή αλλά και για την ανάπτυξή του κάθε 
συνεργάτη.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην συνεχή εκπαίδευση 
του μέσω σεμιναρίων με σκοπό την υψηλή 
τεχνογνωσία πάνω στις εφαρμογές μας.  
Επίσης με χαρά μπορώ να πω ότι έχουμε πετύχει 
να έχουμε μια ξεκάθαρη εμπορική πολιτική 
χωρίς εκπλήξεις, όπου επιβραβεύεται ο βαθμός 
επένδυσης.
Όλοι οι συνεργάτες γνωρίζουν από την αρχή και 
κάθε στιγμή το πού βρίσκονται μαζί μας.

Πόσους συνεργάτες έχετε αυτή τη στιγμή 
και στους πόσους θα θέλατε να φτάσετε; 
Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες συνεργατών 
που ειδικεύονται σε ένα κομμάτι των 
δραστηριοτήτων σας;
Μέχρι στιγμής το δίκτυό μας μετρά περίπου 80 
Συνεργάτες πανελλαδικά. Ο σκοπός της ανάπτυξης 
μας δεν είναι απλά να αυξήσουμε ένα νούμερο 
αλλά εντοπίσουμε τις εταιρείες – συνεργάτες  
που μπορούν να ασπαστούν τη φιλοσοφία, το 
όραμά μας για ανάπτυξη και καινοτόμες λύσεις 
τεχνολογίας με ταυτόχρονο σεβασμό στον πελάτη. 
Όσον αφορά την ερώτησή σας στο εάν 
υπάρχουν κάποιες κατηγορίες συνεργατών που 
ειδικεύονται σε ένα κομμάτι των δραστηριοτήτων 
μας, φυσικά και υπάρχουν και αυτό έχει να 
κάνει με τις κάθετες αγορές που μπορεί να 
δραστηριοποιούνται κάποιοι από αυτούς.  

Πόσο βοηθά τους συνεργάτες σας η 
φιλοσοφία της Entersoft που διαθέτει προ-
παραμετροποιημένα μοντέλα πακέτων 
εφαρμογών, καθώς και λύσεις για κάθετες 
αγορές;
Όταν μιλάμε για δίκτυο συνεργατών ζητούμενο 
είναι και η τυποποίηση των λύσεων, πράγμα που 
εμείς το έχουμε επιτύχει σε μεγάλο βαθμό με τη 
συνεχή επένδυση στα προϊόντα μας. Συνεπώς, ναι, 
η φιλοσοφία μας αυτή έχει βοηθήσει στο παρελθόν 
και εξακολουθεί να βοηθά και εμάς αλλά και 
τους συνεργάτες μας. Πρέπει να προσθέσω στο 
σημείο αυτό, ότι η τυποποίηση δεν έχει γίνει 
μόνο από εμάς αλλά και από τους ίδιους τους 
συνεργάτες μας, οι οποίοι διαθέτουν πλέον υψηλή 
τεχνογνωσία και εμπειρία σε κάθετες αγορές. 

Με δεδομένο ότι η Entersoft δραστηριοποιείται 
έντονα στις απευθείας πωλήσεις προς 
τελικούς πελάτες, με ποιον τρόπο βρίσκετε 
την απαιτούμενη ισορροπία με το κανάλι σας; 
Δέχεστε κριτική ή «παράπονα» για την direct 
δραστηριότητά σας, και αν ναι, πώς απαντάτε;
Είναι γεγονός ότι η Entersoft δραστηριοποιείται 
έντονα και στις απευθείας πωλήσεις.
Από την αρχή ήμασταν ξεκάθαροι ως προς τα 
κανάλια διανομής που θα δραστηριοποιηθούμε 
αλλά πάντα με κανόνες. 
Κανόνες οι οποίοι είναι ξεκάθαροι και μας έχουν 
βοηθήσει στην διατήρηση της ισορροπίας.

TCP

«Οι συνεργάτες της Entersoft είναι μέρος 
ενός winning team το οποίο αποτελείται 
από συγκεκριμένο αριθμό πιστοποιημένων 
συνεργατών… για εμάς, ο κάθε συνεργάτης 
είναι ξεχωριστός!». 
Κώστας Μούτσιος, account manager της Entersoft Enterprise 
Applications Division



29

TECHCHANNELPARTNER

review
11.2016

DrayTek Vigor 2860Ln

Το Vigor 2860Ln της DrayTek είναι εξοπλισµένο «σαν αστακός», διαθέτοντας ό,τι χρειάζεται 
κάθε σύγχρονη εταιρεία, από VDSL και VPN µέχρι ενσωµατωµένο LTE modem.

Business router µε απ’ όλα!

T
o Vigor 2860Ln της DrayTek 
είναι ένα VDSL router µε ενσω-
µατωµένο 3G/4G modem, που 
σηµαίνει ότι µπορεί να αξιοποι-
ήσει τόσο τα σταθερά όσο και τα 
κινητά broadband δίκτυα για να 

παράσχει πρόσβαση στο Internet. Σε ό,τι αφορά 
την ασύρµατη δικτύωση το µοντέλο υποστηρίζει 
το πρωτόκολλο 802.11n. Στο πακέτο θα βρείτε 
δύο κεραίες Wi-Fi, καθώς και άλλες δύο για τη 
σύνδεση σε LTE δίκτυο. Επιπλέον, ενσωµατώνει 
VPN 32 καναλιών, VPN, 2 WAN θύρες, 1 USB και 
6 Gigabit Ethernet.

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι το Vigor 
2860Ln υποστηρίζει πρόσβαση στο Internet µέ-
σω πολλαπλών συνδέσεων ταυτόχρονα, όπως 
VDSL2, Ethernet και 4G, εξασφαλίζοντας απρό-
σκοπτη συνδεσιµότητα. Το 2860Ln, διαθέτει ενσω-
µατωµένο SPI firewall προσφέροντας application 
control, συν πρόσθετο φιλτράρισµα web ανάλογα 
µε το περιεχόµενο. 

Τα προηγµένα χαρακτηριστικά του µοντέλου 
δεν σταµατούν όµως εδώ: Ενσωµατώνει VPN 
32 καναλιών και είναι σε θέση να διαχειρίζεται 
έως πέντε ταυτόχρονων SSL VPNs, ενώ είναι 
IPV6 ready και έχει τη δυνατότητα διαχείρισης 20 
Access Point.

Πανεύκολη εγκατάσταση
Η εγκατάσταση του DrayTek Vigor 2860Ln πραγ-
µατοποιείται απρόσκοπτα: Ο εύχρηστος και κα-
τανοητός Web wizard σάς καθοδηγεί βήµα προς 
βήµα σε όλες τις διαδικασίες, από την αρχική 
εγκατάσταση της πρόσβασης του Internet, µέχρι τη 
ρύθµιση των VPN και την ασύρµατη επικοινωνία. 
Επιπλέον, οι ενσωµατωµένες πολιτικές routing 
και load-balancing σας επιτρέπουν να καθορίσετε 
πηγή προέλευσης της κίνησης, τους προορισµούς 
και τις πόρτες ή να προκαθορίσετε την κύρια 
WLAN.

Το SPI firewall είναι ενεργοποιηµένο εξαρχής, 
όπως επίσης και η προστασία ενάντια σε επιθέσεις 
DoS και χρησιµοποιεί ειδικά φίλτρα για να διαχει-
ρίζεται την κίνηση µέσα στο δίκτυο. Τα φίλτρα αυτά 
είναι εξαιρετικά ευέλικτα και καθένα περιλαµβάνει 
συγκεκριµένους κανόνες, οι οποίοι σχετίζονται 

µε συγκεκριµένη κατεύθυνση κίνησης, εφαρµό-
ζοντας µια πολιτική φορτίου µέσω WAN ή ανα-
θέτοντας προτεραιότητες Quality of Service (QoS). 
Τα φίλτρα αυτά πηγαίνουν ακόµα πιο βαθιά, επι-
τρέποντας τον έλεγχο σε επίπεδο εφαρµογών και 
φυσικά Web sites. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 
σηµειώσουµε ότι το φιλτράρισµα των ιστοσελίδων, 
επιτυγχάνεται µέσω της υπηρεσίας Commtouch 
GlobalView Web Content Filter η οποία παρέχεται 
µέσω του MyVigor (https://myvigoreu.draytek.
com). Για να το αξιοποιήσουµε θα πρέπει να δη-
µιουργήσουµε έναν λογαριασµό, εγγράφοντας το 
συγκεκριµένο router. Εκτός από την υπηρεσία 
φιλτραρίσµατος ιστοσελίδων, το MyVigor προ-
σφέρει και αποµακρυσµένη διαχείριση του router 
µέσω Web.

Άλλα χαρακτηριστικά
Περνάµε σε κάποιες από τις υπόλοιπες λειτουργί-
ες του Vigor 2860Ln, διότι είναι τόσο πολλές που 
δεν µπορούµε να τις αναλύσουµε στον περιορι-
σµένο χώρο της συγκεκριµένης στήλης. Ξεκινάµε 
από το Wi-Fi: Όπως προαναφέραµε, το συγκε-
κριµένο µοντέλο υποστηρίζει το προηγούµενο 
πρωτόκολλο 2.4GHz 802.11n. Ωστόσο, υποστηρίζει 
έως τέσσερα virtual SSID, καθένα εκ των οποίων 
µπορεί να διαθέτει τη δική του ρύθµιση προστασί-
ας και φιλτράρισµα επιπέδου Web. 

Επιπλέον, κάθε SSID συµπεριφέρεται ως ξεχωρι-
στό router και επιτρέπει τη ρύθµιση συγκεκριµέ-
νων παραµέτρων, όπως τον περιορισµό στον όγκο 
του downloading, ή του αριθµού των ταυτόχρονων 
συνδέσεων.

Το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό είναι πολύ ση-
µαντικό, καθώς ο administrator µπορεί να καθο-
ρίσει ποιος θα είναι ο ρόλος του κάθε SSID µέσα 
στο εταιρικό δίκτυο. Για παράδειγµα, όσοι συνδέ-
ονται στο SSID1 θα µπορούν να έχουν πρόσβαση 
στο ERP, ενώ το SSID2 θα αφορά την πρόσβαση 
στο Internet. 

Η USB θύρα που βρίσκεται στην µπροστινή όψη 
του router, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για σύνδεση 
εξωτερικής µονάδας αποθήκευσης, υποστηρίζο-
ντας το δικτυακό πρωτόκολλο SMB, αλλά και το 
FTP για δηµιουργία ενός προσωπικού cloud απο-
θηκευτικού χώρου. 

Εν κατακλείδι, το Vigor 2860Ln δεν αποτελεί το 
φθηνότερο SMB router της αγοράς, ωστόσο δύ-
σκολα θα βρείτε άλλο «πακέτο» µε τόσες πολλές 
λειτουργίες και χαρακτηριστικά. Τα VPN χαρα-
κτηριστικά του είναι υποδειγµατικά και θα σας 
γλιτώσουν από τον πονοκέφαλο πολύπλοκων 
ρυθµίσεων. Προσφέρει ταυτόχρονη πρόσβαση µέ-
σω διαφορετικών «καναλιών» όπως IPsec/PPTP/
L2TP protocols, διαθέτει ξεχωριστό συνεπεξερ-
γαστή VPN, ενώ η επικοινωνία κρυπτογραφείται 
µε τα πιο ισχυρά standards της αγοράς (AES/
DES/3DES). TCP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

WAN Interface VDSL over PSTN

Συχνότητα 
λειτουργίας

2,4 GHz

Firewall Ναι

LAN Ports 6x 10/100/1000

WAN ports 2

VPN support Ναι

Ασύρµατο δίκτυο
Wi-Fi 802.11n, 
3G/4G LTE

EDITOR’S CHOICE

Κατασκευαστής: DrayTek

Διάθεση: Lexis Πληροφορική, 210-6777007

Προτεινόµενη τιµή λιανικής: € 539
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Περίγραψε εν συντομία την πραγματική φύση 
της δουλειάς σου. Κατά πόσο ανταποκρίνεται 
στον επίσημο τίτλο σου;
Διαχειρίζομαι το portfolio εκτυπωτών και λύσεων 
της ΟΚΙ και την τοποθέτησή τους στην ελληνική 
αγορά. Ως Product Manager της ΟΚΙ, θεωρώ πως 
το μεγαλύτερο κομμάτι της δραστηριότητάς μου 
ανταποκρίνεται στον επίσημο τίτλο μου.

Αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Γνωρίζω ωραίους ανθρώπους, είναι δημιουργική 
και δεν έχει ρουτίνα.

Δεν αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Την αγαπώ! Μην επιμένεις!

Ποια ήταν η πρώτη σου επαγγελματική εμπειρία; 
Πώς αισθανόσουν για τα λεφτά που έπαιρνες;
Γραμματέας στη Remax. Όσο για τα χρήματα.. 
έχεις δει τον Scrat με το βελανίδι του στο Ice Age; 
Τέτοιος ήταν ο ενθουσιασμός μου την πρώτη φορά 
που τα πήρα στα χέρια μου! 

Πώς μπήκες στην αγορά του IT; Θα επέλεγες 
κάποια άλλη και αν ναι ποια; 
Μετά από άπειρα βιογραφικά στον όμιλο Φουρλή, 
ξεκίνησα στο κομμάτι ήχου-εικόνας της Samsung. 
Δε θα επέλεγα διαφορετική αρχή σε καμία 
περίπτωση. Για τους ανθρώπους που γνώρισα και 
συνεργάστηκα πάνω από όλα!

Για ποιες εταιρείες δεν θα δούλευες ποτέ;
Σίγουρα για ασφαλιστικές εταιρείες. Δεν το 
σηκώνει η ιδιοσυγκρασία μου.

Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Αν 
μπορούσες να είσαι κάποιος από αυτούς, ποιον 
θα επέλεγες και γιατί;
Θα επέλεγα τον Bill Gates λόγω του 
ανθρωπιστικού του έργου και της σταθερότητας 
στην οικογένειά του. 

Τι πιστεύεις ότι νιώθουν πιο έντονα οι συνεργάτες 
σου για σένα; Τι θα ήθελες να νιώθουν;
Πιστεύω πως νιώθουν ότι έχουμε μια παραγωγική 
συνεργασία –το παραγωγική προκύπτει εκ του 
αποτελέσματος! 

Απαιτητικοί ρυθμοί, αλλά και χρόνος 
για την οικογένεια

Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά χόμπι σου; 
Εκδρομές, μαγειρική, escape games

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και ποιο το 
αγαπημένο σου εστιατόριο; 
Το αγαπημένο μου φαγητό έχει ως βασικό 
συστατικό του τα μακαρόνια. Αν αυτό το 
κριτήριο καλυφθεί, το αγαπώ και θα το φάω! 
Όσο για το μέρος, δεν είμαι τόσο fan των 
εστιατορίων. Προτιμώ τα μεζεδοπωλεία και για 
συναισθηματικούς λόγους ξεχωρίζω το Τρίκυκλο 
στον Νέο Κόσμο.

Μπίρα, ούζο, κρασί, σαμπάνια ή κάτι άλλο; 

Παγωμένη μπύρα! Εννοείται! 

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

Ανάφερε τρία πρόσωπα από την ελληνική αγορά 
τεχνολογίας τα οποία θαυμάζεις, καθώς και το 
λόγο.
Τα πρόσωπα που θαυμάζω είναι περισσότερα 
από τρία γι’ αυτό δε θα αναφερθώ σε κάποιον 
συγκεκριμένα. Συνολικά όμως, εκτιμώ ιδιαίτερα 
τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τη δουλειά 
τους με πάθος, επιμονή και χιούμορ.

Ανάφερε μία προσωπική επιτυχία για την οποία 
είσαι πραγματικά πολύ υπερήφανη. 
Οι φίλοι μου! 

Ποια ήταν η φράση ή η πράξη για την οποία 
έχεις μετανιώσει πραγματικά;
Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα που έχω κάνει ή 
πει, αφού αυτά με οδήγησαν σε αυτό που ζω τώρα 
και δε θα έλεγα ότι έχω παράπονο!

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.
Χάσε το δίκιο σου αν χρειαστεί- στο τέλος θα είσαι 
κερδισμένη.

Κατά πόσο θυσιάζεις τον προσωπικό σου χρόνο 
και αυτόν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα; 
Είσαι ικανοποιημένη;
Οι ρυθμοί της δουλειάς είναι απαιτητικοί, ωστόσο 
προσπαθώ να μήν χάνω στιγμές από τους 
αγαπημένους μου. Νομίζω τα έχουμε καταφέρει 
αρκετά καλά.

Ποιο ήταν (μέχρι στιγμής) το όνειρο ή η επιθυμία 
που πραγματοποιήθηκε και που ποτέ δεν 
πίστευες ότι θα μπορούσε να συμβεί; 
Η μητρότητα είναι πιστεύω το πιο σημαντικό... 
κατά τα άλλα όνειρα κάνω συνέχεια…τα καλύτερα 
έρχονται !

Όλγα Κουρή, product manager της CPI 

H Όλγα Κουρή εκτιμά τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τη δουλειά τους με πάθος, επιμονή και χιούμορ. 
Αγαπά το χώρο της τεχνολογίας και δεν θα μπορούσε ποτέ να εργαστεί σε ασφαλιστική εταιρεία, λόγω… 
ιδιοσυγκρασίας, όπως μας εκμυστηρεύεται.
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