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ΑΝΑΛΥΣΗ

FOCUS ON ΑΦΙΕΡΩΜΑ

REVIEW

Η επικοινωνία  
πάει… σύννεφο!
Πρόσφατα, η Vodafone ανακοίνωσε 
μία ολοκληρωμένη λύση εταιρικής 
επικοινωνίας με την ονομασία One 
Net. Το Tech Channel Partner μίλησε 
με τον Άγγελο Σπανό και τον Χρήστο 
Γιαντσίδη, και σας αποκαλύπτει όλες 
τις λεπτομέρεις. Σελ. 14

Mini PCs: Μια δυναμική αγορά,  
σε μέγεθος… τσέπης
Μπορεί η αγορά των υπολογιστών εν 
γένει να δέχεται συνεχή πλήγματα από 
πλευράς πωλήσεων, αλλά υπάρχουν 
κάποια segments που συνεχίζουν να… 
αντιστέκονται. Τα mini PC, βρίσκονται στην 
πιο ώριμη φάση τους, καθώς ενσωματώνουν 
τεχνολογία και χαρακτηριστικά που τα 
καθιστούν μια εντελώς διακριτή αγορά, 
με σημαντικές προοπτικές και περιθώρια 
δραστηριοποίησης από το κανάλι 
συνεργατών. Σελ. 16

Digital Signage
Μια από τις ευκαιρίες που δημιουργείται για το κανάλι στην εποχή του IoT 
είναι αυτή του digital signage. Πρόκειται για μια λύση, η οποία έχει αποδείξει 
την αξία της, βάζοντας το… σημάδι της σε μια σειρά από αγορές, όπως των 
ξενοδοχείων, της διασκέδασης, της εκπαίδευσης, της υγείας και άλλων. Σελ. 24

CES 2017
Ανταπόκριση από τη μεγαλύτερη 
έκθεση τεχνολογίας. Σελ. 12
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Η Lenovo συνιστά Windows 10 Pro.

• OneLink+ docking station για άμεση 
σύνδεση στο εργασιακό περιβάλλον.

• Έως Windows 10 Pro για 
ολοκληρωμένη ενσωμάτωση στο 
εταιρικό οικοσύστημα

• Gigabit Ethernet (1000G) για γρήγορη 
συνδεσιμότητα.

• Περισσότερες δυνατότητες για 
μελλοντική επέκταση με 2x DIMM slots

• AntiGlare Screen για πολύωρη και 
ξεκούραστη εργασία

• Extra ασφάλεια στα εταιρικά δεδομένα 
χάρη στο Fingerprint reader

• Δυνατότητα ενσωμάτωσης δεύτερης 
μπαταρίας στη θέση του οπτικού 
μέσου για μεγαλύτερη αυτονομία*

• Ευέλικτοι και γρήγοροι τρόποι 
αποθήκευσης χάρη στην ταυτόχρονη 
παρουσία 2 αποθηκευτικών μέσων 
(HDD+SSD)*  

LENOVO V310

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

www.lenovo.gr

Windows 10 Pro: εγγύηση 
επαγγελματικής επιτυχίας.
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Ο ανταγωνισμός 
άλλαξε. Εμείς;

ΑΝΤΏΝΗΣ ΡΟΥΣΕΛΙΏΤΑΚΗΣ
antony@socialhandlers.com

Μ
ε την εξαίρεση όσων ζούσαν σε 
κάποια σπηλιά τα τελευταία 5 χρόνια 
(και όχι μόνο), όλοι μας έχουμε 
πλέον αντιληφθεί ότι ο κόσμος 
μας αλλάζει διαρκώς. Αλλάζει 
ακατάπαυστα, αλλάζει απότομα, 

αλλάζει χωρίς προειδοποίηση και με κάποιο μαγικό τρόπο, 
βρισκόμαστε μπροστά σε κάθε αλλαγή χωρίς καλά-καλά να το 
καταλάβουμε.

Για την ακρίβεια, οι πιο πολλοί από εμάς, δεν θέλουμε να 
καταλάβουμε. Οι εκδότες για παράδειγμα «λένε» πως το 
Internet είναι το νέο μέσο, αλλά σχεδόν κανείς δεν έκανε κάτι 
γι’ αυτό. Προτίμησαν απλά να «λένε»…
Οι κατασκευαστές PC «λένε» ότι τα tablets και τα smartphones 
είναι το μέλλον του computing αλλά μετρήστε πόσοι από 
αυτούς βρίσκονται εκτός αγοράς…
Software αλλά και services «λένε» πως το cloud είναι 
το νέο σύστημα διανομής, αλλά οι περισσότεροι ακόμη 
φτιάχνουν clients…

Γενικά, θα έλεγα πως βλέπουμε αλλά δεν παρακολουθούμε. 
Καταλαβαίνουμε αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε. Νοιώθουμε 
αλλά δεν πιστεύουμε. Η αντίσταση στην αλλαγή είναι 
ασύλληπτα ισχυρή.

Νέος τύπος ανταγωνισμού
Πέρα όμως από τις όποιες αλλαγές όπως αυτές που 
προανάφερα, όλο αυτό το… turmoil που έλεγαν και στο χωριό 
μου, έχει επιφέρει (αν όχι επιβάλλει), μία ακόμη σημαντική 
αλλαγή: Ο ανταγωνισμός μας, δεν είναι πια αυτός που 
νομίζουμε. Δεν είναι καν θέμα υιοθέτησης νέων τεχνολογιών 
ή η δυνατότητά μας να εξελίξουμε τις επιχειρήσεις μας.
Αναφέρομαι ξεκάθαρα στο γεγονός, ότι πρώην στρατηγικοί 
συνεργάτες ή απλά εταιρείες από άσχετους χώρους, 
βρίσκονται ξαφνικά στο δικό «μας» domain. Δύο παραδείγματα 
που ξεχώρισα είναι τα εξής:
- Εταιρείες παροχής υπηρεσιών καταλόγου (τύπου 11888, 
Χρυσός Οδηγός κ.λπ.), ανακάλυψαν το digital marketing. 
Στην προσπάθειά τους να βρουν νέα revenue streams 
(είμαι από αγγλόφωνο χωριό), έκαναν κάποια στιγμή το 
προφανές. Προσπάθησαν να δουν τι μπορούν να κάνουν 
με το σημαντικότερο asset τους, το υπάρχον πελατολόγιο. 
Προφανώς και ο χρόνος μόνο θα δείξει εάν θα τα καταφέρουν 
ή όχι (έχω άποψη επ’ αυτού αλλά δεν είναι αυτό το θέμα του 
άρθρου), αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανείς να 
αγνοήσει την κίνησή τους, και πολύ περισσότερο, τη λογική 
πίσω από αυτήν.

Διευθυντής έκδοσης:  
Νίκος Τηλιακός

Αρχισυνταξία: 
Γιώργος Αθανασιάδης
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Νίκος Μπάστας 
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έγγραφη άδεια του εκδότη.  
Η άποψη των συντακτών δεν 
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PARTNERte

chΟ συνεργάτης 
μας, ο 
προμηθευτής 
μας, ή απλά 

ένας άσχετος με την αγορά 
μας, βρίσκεται ξαφνικά 
στο κέντρο της. Εμείς τι 
κάνουμε λοιπόν;

- Οι telecom providers λειτουργούσαν πάντοτε, έστω και 
εν μέρει, ανταγωνιστικά με τους system integrators (παρά 
το γεγονός ότι συχνά ήταν πελάτες τους ή τους έδιναν 
υπεργολαβικά κάποια projects), αλλά πλέον, το παιχνίδι 
«χοντραίνει». Όταν έχεις παίκτες όπως την Cosmote, τη 
Vodafone αλλά και τη Wind (έστω και σε μικρότερο βαθμό), 
να ασχολούνται με το cloud, το CRM, το software as a 
service, την παροχή data center υπηρεσιών κ.λπ., πρέπει 
να είσαι τουλάχιστον αφελής για να μην σε απασχολεί το 
θέμα. Πρόσφατα μάλιστα, η Vodafone παρουσίασε μία λύση 
ολοκληρωμένης (και πολύ φθηνής) εταιρικής επικοινωνίας, 
η οποία νομίζω πως αλλάζει τις ισορροπίες στην αγορά. Εκεί 
που κατέβαινες με το τηλεφωνικό σου κέντρο και έβλεπες 
απέναντι τους συνήθεις ύποπτους, τώρα έχεις έναν παίκτη με 
μπόλικα “muscles” με την οποία θα συνεργαστείς ακόμη και 
αν πάρεις το RFP!

Όπως είπα λοιπόν, ο ανταγωνισμός άλλαξε. Όχι μόνο επειδή το 
Taxi Beat άλλαξε την αγορά των taxi σε μία νύχτα, αλλά επειδή 
ο συνεργάτης μας, ο προμηθευτής μας, ή απλά ένας άσχετος 
με την αγορά μας, βρίσκεται ξαφνικά στο κέντρο της. Εμείς τι 
κάνουμε λοιπόν;
Για αρχή τρία πράγματα:
Πρώτον, κάνουμε ακριβώς την ίδια σκέψη με τον νέο 
ανταγωνισμό, ώστε να δούμε εμείς με τη σειρά μας σε ποια 
αγορά μπορούμε να βρεθούμε.
Δεύτερον, λαμβάνουμε τα μέτρα μας κάνοντας ριζικές αλλαγές 
και προσθήκες, ώστε να αναδείξουμε τη διαφορά μας και το 
συγκριτικό μας πλεονέκτημα.
Τρίτον, επιλέγουμε προσεκτικά το πελατολόγιο στο οποίο θα 
επικεντρωθούμε (βλ. εξειδικευθούμε).
Και βλέπουμε…
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Συνταγή για επιτυχία στο 
χώρο των υπηρεσιών ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ

nick@socialhandlers.com

Κ
αι όμως υπάρχει ένας τρόπος για να παρέχετε υπηρεσίες, 
ο οποίος θα σας οδηγήσει σε σίγουρη επιτυχία στο χώρο 
σας. Μην περιμένετε βέβαια τίποτα μυστικά που δεν τα 
ξέρετε γιατί απλά δεν υπάρχουν. Το… μόνο που απαιτείται 
είναι η παροχή καλών υπηρεσιών στη σωστή τιμή. Αυτό 
είναι το offering που πρέπει να κάνετε στους πελάτες σας 

και είναι σίγουρο ότι δεν θα χάσετε. 
Αυτά είναι τα αποτελέσματα που έρχονται από έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε σε πάνω από 1200 μέλη του SIM (Society for Information 
Management). Και βέβαια –αναμενόμενα–, πέρα από την κατάλληλη 
υπηρεσία στην κατάλληλη τιμή, οι CIOs περιμένουν από τους συνεργάτες 
να τους βοηθήσουν ώστε οι τεχνολογικές επιλογές τους να τρέχουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Η έρευνα κατέδειξε ότι η διαθεσιμότητα των συστημάτων, το uptime, η 
ποιότητα του service αλλά και η παροχή βοήθειας στη μείωση των δαπανών 
αποτελούν τα βασικά ζητούμενα μιας επιχείρησης που φτάνει σε ένα 
συνεργάτη. 
Περίπου τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα 
κάνουν outsourcing σε κάποιες από τις εργασίες τους. Και οι λόγοι είναι 
εξαιρετικά συγκεκριμένοι, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματά της. Ο 
πρώτος είναι η ταχύτητα, η ευελιξία και η εύρεση των ικανοτήτων που δεν 
υπάρχουν σε σημαντικό βαθμό.  
Η έλλειψη IT skills είναι δεδομένη και μάλιστα υφίσταται σε παγκόσμιο 
επίπεδο και αποτελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία για το κανάλι, το οποίο 
μπορεί να μπει σε αυτό το χώρο και να καλύψει τα κενά που έχει η κάθε 
επιχείρηση. Μάλιστα, ιδιαίτερα μεγάλες απαιτήσεις υπάρχουν για εμπειρία 
σε θέματα όπως είναι η ασφάλεια, το cloud, η ανάπτυξη εφαρμογών (σε 
κάθε δυνατή μορφή) αλλά και στα big data. 
Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε πλήρη σύμπνοια με την εικόνα που έχει 
το κανάλι, καθώς και από την εμπειρία πάνω σε θέματα ασφάλειας, big data 
και analytics. Ειδικότερα η ασφάλεια «παίζει» ανάμεσα στην πρώτη και στη 
δεύτερη θέση, ανεξαρτήτως τομέα. Οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν 
προσωπικό σε αυτούς τους τομείς και για αυτό το λόγο απευθύνονται στο 
κανάλι. 
Η ασφάλεια αποτελεί ταυτόχρονα τη νο1 ανησυχία για τους CIOs, 
αποτελώντας ταυτόχρονα και το βασικότερο τομέα επενδύσεων.  
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι ότι -ακόμα και έτσι-  

Η έρευνα κατέδειξε ότι 
η διαθεσιμότητα των 
συστημάτων, το uptime, η 
ποιότητα του service αλλά 

και η παροχή βοήθειας στη μείωση 
των δαπανών αποτελούν τα βασικά 
ζητούμενα μιας επιχείρησης που φτάνει 
σε ένα συνεργάτη. 

οι CIOs τοποθετούν την ασφάλεια σαν τη Νο 2 τεχνολογία που θα ήθελαν 
να επενδύσουν ακόμη περισσότερα χρήματα. Την πρώτη θέση σε αυτό τον 
τομέα την καταλαμβάνουν τα: Analytics/ big data/ Business Intelligence.  
Ακόμα και έτσι, όμως, στα συμπεράσματα της έρευνας καθίσταται σαφές ότι 
οι επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν την ασφάλεια δίνοντάς της την έμφαση 
που της αρμόζει. Οι επιχειρήσεις σε ποσοστό 54% διαθέτουν CISO (Chief 
Information Security Officer) ή κάποιον με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, ο 
οποίος επιβλέπει τις προσπάθειες σε επίπεδο ασφάλειας. Παράδοξο είναι ότι 
οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις διαθέτουν αντίστοιχη θέση σε ποσοστό μόλις 20%. 
Εννοείται ότι στις μικρότερες επιχειρήσεις, δεν γίνεται καν λόγος για την 
ύπαρξη CISO ή κάποιας αντίστοιχης θέσης, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι 
οι ανάγκες τους είναι μικρότερες. 
Όλα τα παραπάνω συνάδουν με την ύπαρξη μιας εξαιρετικής ευκαιρίας 
για τους συνεργάτες, την οποία θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε στο έπακρό, 
καθώς ο ρόλος σας στο κομμάτι της ασφάλειας γίνεται ολοένα και πιο 
σημαντικός. Ο στόχος είναι σε κάθε περίπτωση να συνδράμετε τους πελάτες 
σας στα σημεία που «πονάνε» και με αυτό τον τρόπο να τους βοηθήσετε 
να… κοιμούνται ήσυχοι το βράδυ. 
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εξαιρετικά συγκεκριμένοι, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματά της. Ο 
πρώτος είναι η ταχύτητα, η ευελιξία και η εύρεση των ικανοτήτων που δεν 
υπάρχουν σε σημαντικό βαθμό.  
Η έλλειψη IT skills είναι δεδομένη και μάλιστα υφίσταται σε παγκόσμιο 
επίπεδο και αποτελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία για το κανάλι, το οποίο 
μπορεί να μπει σε αυτό το χώρο και να καλύψει τα κενά που έχει η κάθε 
επιχείρηση. Μάλιστα, ιδιαίτερα μεγάλες απαιτήσεις υπάρχουν για εμπειρία 
σε θέματα όπως είναι η ασφάλεια, το cloud, η ανάπτυξη εφαρμογών (σε 
κάθε δυνατή μορφή) αλλά και στα big data. 
Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε πλήρη σύμπνοια με την εικόνα που έχει 
το κανάλι, καθώς και από την εμπειρία πάνω σε θέματα ασφάλειας, big data 
και analytics. Ειδικότερα η ασφάλεια «παίζει» ανάμεσα στην πρώτη και στη 
δεύτερη θέση, ανεξαρτήτως τομέα. Οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν 
προσωπικό σε αυτούς τους τομείς και για αυτό το λόγο απευθύνονται στο 
κανάλι. 
Η ασφάλεια αποτελεί ταυτόχρονα τη νο1 ανησυχία για τους CIOs, 
αποτελώντας ταυτόχρονα και το βασικότερο τομέα επενδύσεων.  
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι ότι -ακόμα και έτσι-  

Η έρευνα κατέδειξε ότι 
η διαθεσιμότητα των 
συστημάτων, το uptime, η 
ποιότητα του service αλλά 

και η παροχή βοήθειας στη μείωση 
των δαπανών αποτελούν τα βασικά 
ζητούμενα μιας επιχείρησης που φτάνει 
σε ένα συνεργάτη. 

οι CIOs τοποθετούν την ασφάλεια σαν τη Νο 2 τεχνολογία που θα ήθελαν 
να επενδύσουν ακόμη περισσότερα χρήματα. Την πρώτη θέση σε αυτό τον 
τομέα την καταλαμβάνουν τα: Analytics/ big data/ Business Intelligence.  
Ακόμα και έτσι, όμως, στα συμπεράσματα της έρευνας καθίσταται σαφές ότι 
οι επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν την ασφάλεια δίνοντάς της την έμφαση 
που της αρμόζει. Οι επιχειρήσεις σε ποσοστό 54% διαθέτουν CISO (Chief 
Information Security Officer) ή κάποιον με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, ο 
οποίος επιβλέπει τις προσπάθειες σε επίπεδο ασφάλειας. Παράδοξο είναι ότι 
οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις διαθέτουν αντίστοιχη θέση σε ποσοστό μόλις 20%. 
Εννοείται ότι στις μικρότερες επιχειρήσεις, δεν γίνεται καν λόγος για την 
ύπαρξη CISO ή κάποιας αντίστοιχης θέσης, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι 
οι ανάγκες τους είναι μικρότερες. 
Όλα τα παραπάνω συνάδουν με την ύπαρξη μιας εξαιρετικής ευκαιρίας 
για τους συνεργάτες, την οποία θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε στο έπακρό, 
καθώς ο ρόλος σας στο κομμάτι της ασφάλειας γίνεται ολοένα και πιο 
σημαντικός. Ο στόχος είναι σε κάθε περίπτωση να συνδράμετε τους πελάτες 
σας στα σημεία που «πονάνε» και με αυτό τον τρόπο να τους βοηθήσετε 
να… κοιμούνται ήσυχοι το βράδυ. 
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Elite x3: ένα business κινητό 3-σε-1
Ποιος είναι ο τρόπος για να φέρουμε απλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στους 
χρήστες, αλλά και απαραίτητα apps και δεδομένα, δίχως το άγχος της εναλλα-
γής συσκευών; Η απάντηση είναι το HP Elite x3. Πρόκειται για την πρώτη πα-
γκοσμίως επαγγελματική συσκευή 3-σε-1, η οποία συνδυάζει την ισχύ και την 
παραγωγικότητα του PC με τις δυνατότητες ενός premium smartphone, σε 
μία καλαίσθητη και ασφαλή συσκευή που μπορείτε να τοποθετήσετε σε βάση 
όταν το απαιτεί η εργασία σας. 

Πλεονεκτήματα
Το HP Elite x3 είναι ειδικά σχεδιασμένο εξαρχής για τους εργαζόμενους 
που θέλουν να φέρουν εις πέρας την εργασία τους, όπου κι αν βρίσκονται. 
Ουσιαστικά αποτελεί μια συναρπαστική εναλλακτική, ειδικά σχεδιασμένη να 
ανταποκρίνεται στο σύγχρονο στιλ εργασίας. Αυτό σημαίνει πως μπορείτε να 
ξεκινήσετε μια εργασία και να την ολοκληρώσετε στο γραφείο σας, χωρίς να 
απαιτείται αποθήκευση, συγχρονισμός ή επανεκκίνηση. 
Απλά τοποθετήστε το HP Elite x3 στη βάση του για να αλλάξετε από την 
handheld στην desktop εμπειρία, με εξωτερική οθόνη, πληκτρολόγιο και 
ποντίκι. Χάρη στο HP Workspace ή αντίστοιχα τη λύση virtualization της επι-
χείρησής σας, το HP Elite x3 σας επιτρέπει πρόσβαση στις απαραίτητες για την 
εργασία σας εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά
Στιλ και λειτουργικότητα
Το HP Elite x3 ενσωματώνει καινοτομική τεχνολογία, όχι μόνο στην εμφάνιση 
και στα υποσυστήματά του, αλλά και στις νέες εμπειρίες που φέρνει στο χρήστη:
• Ξεκλειδώστε το HP Elite x3 απλά και μόνο με μια ματιά ή άγγιγμα, χρησιμο-
ποιώντας το ενσωματωμένο σαρωτή ίριδας και τον αναγνώστη αποτυπωμάτων.
• Απολαύστε «καθαρές» βιντεοκλήσεις και επικοινωνία, χάρη στην εμπρό-

σθια κάμερα που έχει ως αποτέλεσμα τη βέλτιστη εικόνα, σύμφωνα με τις 
συνθήκες φωτισμού, κορυφαίο ήχο Audio της B&O και μικρόφωνα ενεργής 
ακύρωσης θορύβου.
• Η υποδοχή για dual nano SIM επιτρέπει στους επαγγελματίες που ταξιδεύ-
ουν τη χρήση μιας roaming κάρτας SIM. Οι δύο ξεχωριστές κάρτες SIM σας 
επιτρέπουν να κρατάτε ξεχωριστά τις επαγγελματικές από τις προσωπικές σας 
κλήσεις και μηνύματα. 

Ισχυρές επιδόσεις
Το HP Elite x3 διαθέτει τα κορυφαία χαρακτηριστικά που θα αναμένατε να 
βρείτε σε μια mobile συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του πανίσχυρου επε-
ξεργαστή, μιας ποιοτικής HD οθόνης, μπαταρίας με μεγάλη διάρκεια ζωής και 
ασύρματη φόρτιση. Συγκεκριμένα, το HP Elite x3 ενσωματώνει το πανίσχυρο 
chipset Qualcomm Snapdragon 820, το οποίο υποστηρίζει όλες εκείνες τις 
απαιτητικές εφαρμογές που παραδοσιακά απαιτούσαν την παρουσία ενός PC, 
ταυτόχρονα με παραδοσιακά smartphone χαρακτηριστικά. 

Βραβευμένη συσκευή
Τέλος, να αναφέρουμε πως το HP Elite x3 έχει κερδίσει την αναγνώριση και 
θετικές κριτικές από τους industry experts για το σχεδιασμό και τη λειτουργι-
κότητά του, καθώς και πληθώρα βραβείων από τότε που κυκλοφόρησε. 



HP Elite Slice - το μικρότερο  
desktop για το γραφείο
Πώς θα σας φαινόταν να έχετε την «ψυχή» ενός πανίσχυρου PC μέσα σε ένα 
mini «σώμα»; Ακούγεται σαν φαντασίωση, αλλά είναι πραγματικότητα. Αναφε-
ρόμαστε φυσικά στο HP Elite Slice, το οποίο δεν μοιάζει με κανέναν desktop 
υπολογιστή από όσους έχετε δει μέχρι τώρα. 

Πλεονεκτήματα
Κατ’ αρχήν, το Elite Slice, θα εκσυγχρονίσει το χώρο εργασίας σας. Σχεδιασμέ-
νο για το γραφείο του μέλλοντος, προσφέρει την ασφάλεια, την ευχρηστία και 
την ισχύ ενός desktop PC. Ο εντυπωσιακός σχεδιασμός του θα σας κερδίσει, 
χάρη στα premium υλικά κατασκευής του και το… κορυφαίο στυλ του. Είναι 
ειδικά σχεδιασμένο για το χώρο, αλλά και για το ύφος της εργασίας σας. 
Το HP Elite Slice χαρακτηρίζεται από την compact κατασκευή του και από το 
γεγονός πως είναι ευέλικτο και modular. Δεν έχετε παρά να επιλέξετε το ανά-
λογο “cover” και τα compact modules τα οποία δεν περιλαμβάνουν καλώδια, 
ώστε να προσθέσετε την απαραίτητη λειτουργικότητα. 
Για παράδειγμα, μπορείτε να παραμετροποιήσετε το HP Elite Slice, χάρη 
στο προαιρετικό HP Collaboration Cover και να ξεκινήσετε κλήσεις και 
conferences με το άγγιγμα του δακτύλου σας. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα 
να φορτίσετε τις συσκευές σας και να κρατήσετε το γραφείο σας εύτακτο, με το 
προαιρετικό Charging Cover ασύρματης φόρτισης για το συμβατό smartphone 
σας. Μπορείτε, εξάλλου, να επεκτείνετε τον αποθηκευτικό χώρο σας, τοποθε-
τώντας το προαιρετικό HP ODD Module στο Elite Slice με την ενσωματωμένη 
σύνδεση USB, η οποία θα σας προσφέρει μια απλή λύση χωρίς καλώδια. 
Το προαιρετικό HP Audio Module θα μετατρέψει το Elite Slice σε ένα σύστη-
μα ανοιχτής ακρόασης για διασκέψεις ή multimedia player με το HP Noise 
Cancellation, μια συστοιχία από διπλό μικρόφωνο, 3 ηχεία και το HP Audio Boost. 

Χαρακτηριστικά και ασφάλεια
Το Elite Slice διαθέτει επεξεργαστή 6ης γενιάς Intel Core, θύρες USB Type-C 
3.1 με τροφοδοσία 60W, μνήμη ως και 32GB DDR4 SDRAM, καθώς και υπο-
στήριξη πολλαπλών οθονών μέσω HDMI digital DisplayPort. Και βέβαια, μπο-
ρείτε να κάνετε streamline τον εργασιακό σας χώρο με την προαιρετική 23,8» 
Quad HD HP EliteDisplay S240uj οθόνη, η οποία συνδέεται με το Elite Slice, 
χρησιμοποιώντας ένα απλό καλώδιο, μέσω USB-C. 
Προστατευθείτε από τις κακόβουλες επιθέσεις στο BIOS, χρησιμοποιώντας το 
HP Sure Start με το Dynamic Protection. Πρόκειται για το πρώτο αυτο-ιάσιμο 
BIOS που ελέγχει και επιδιορθώνει τα προβλήματα στο BIOS σε πραγματικό 
χρόνο. Επιπρόσθετα, έχετε τη δυνατότητα να ασφαλίσετε το modular σύστημά 
σας με τη χρήση του προαιρετικού HP UltraSlim 10mm Cable Lock που κλει-
δώνει ολόκληρο το σύστημα. 

Γνωρίστε τους νέους Officejet  
Pro 6000, 7000, 8000 series
Η νέα σειρά OfficeJet Pro της HP έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις μικρές ε-
πιχειρήσεις, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες τους για ταχύτατη, διπλής 
όψης εκτύπωση που θα τους εξοικονομήσει χρόνο και χρήματα. 
Οι OfficeJet Pro είναι οικονομικοί, επαγγελματικού επιπέδου έγχρωμοι εκτυ-
πωτές, για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν τις βέλτιστες επιδόσεις σε compact 
συσκευασία. Ας δούμε τώρα τα επιμέρους χαρακτηριστικά των OfficeJet Pro 
ανά προϊοντική σειρά:

HP OfficeJet Pro 6000 series
Ιδανική λύση για home office, μικρού μεγέθους επιχειρήσεις και 
telecommuters, με συσκευές οι οποίες επιτρέπουν ως και 3 χρήστες που ε-
κτυπώνουν ως 500 σελίδες ανά μήνα.
• Ταχύτητες ISO ως και 20ppm σε μαύρο και 11ppm σε έγχρωμο
• Επαγγελματικής ποιότητας έγχρωμη εκτύπωση
• Ταχύτατες εκτυπώσεις, σκανάρισμα και copy 
• Εύκολη εκτύπωση από smartphone, tablet ή notebook PC
• Δυνατότητα διαχείρισης εργασιών εκτύπωσης και σκαναρίσματος απευθείας 

από τη mobile συσκευή σας
• Επιλογή για Ethernet και ασύρματη δικτύωση

HP OfficeJet Pro 7000 Wide Format series
Εξαιρετική επιλογή για μικρές ομάδες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για 1 ως 
5 χρήστες και για συνολικό όγκο εκτυπώσεων ως και 500 σελίδες ανά μήνα. 
• Ταχύτητες ISO ως και 22ppm σε μαύρο και 18ppm σε έγχρωμο
• Επαγγελματικής ποιότητας έγχρωμη εκτύπωση, copy και σκανάρισμα ως 

11x17 ίντσες (Α3)
• Εύκολη εκτύπωση από smartphone, tablet ή notebook PC
• Επιλογή για Ethernet και ασύρματη δικτύωση

HP OfficeJet Pro 8000 series
Ιδανική επιλογή για μικρές ομάδες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για 1 ως και 
5 χρήστες και για συνολικό όγκο εκτυπώσεων ως και 1500 σελίδες ανά μήνα.
• Ταχύτητες ISO ως και 24ppm σε μαύρο και 20ppm σε έγχρωμο
• Επαγγελματικής ποιότητας έγχρωμη εκτύπωση
• Επαναστατικός νέος σχεδιασμός, ο οποίος προσφέρει διαχείριση χαρτιού 

επιπέδου laser και υψηλότατες ταχύτητες εκτύπωσης και copy
• Εύκολη εκτύπωση από smartphone, tablet ή notebook PC
• Άψογος έλεγχος των συσκευών, δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης 

για distributed environments
• Επιλογή για Ethernet και ασύρματη δικτύωση
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Elite x3: ένα business κινητό 3-σε-1
Ποιος είναι ο τρόπος για να φέρουμε απλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στους 
χρήστες, αλλά και απαραίτητα apps και δεδομένα, δίχως το άγχος της εναλλα-
γής συσκευών; Η απάντηση είναι το HP Elite x3. Πρόκειται για την πρώτη πα-
γκοσμίως επαγγελματική συσκευή 3-σε-1, η οποία συνδυάζει την ισχύ και την 
παραγωγικότητα του PC με τις δυνατότητες ενός premium smartphone, σε 
μία καλαίσθητη και ασφαλή συσκευή που μπορείτε να τοποθετήσετε σε βάση 
όταν το απαιτεί η εργασία σας. 

Πλεονεκτήματα
Το HP Elite x3 είναι ειδικά σχεδιασμένο εξαρχής για τους εργαζόμενους 
που θέλουν να φέρουν εις πέρας την εργασία τους, όπου κι αν βρίσκονται. 
Ουσιαστικά αποτελεί μια συναρπαστική εναλλακτική, ειδικά σχεδιασμένη να 
ανταποκρίνεται στο σύγχρονο στιλ εργασίας. Αυτό σημαίνει πως μπορείτε να 
ξεκινήσετε μια εργασία και να την ολοκληρώσετε στο γραφείο σας, χωρίς να 
απαιτείται αποθήκευση, συγχρονισμός ή επανεκκίνηση. 
Απλά τοποθετήστε το HP Elite x3 στη βάση του για να αλλάξετε από την 
handheld στην desktop εμπειρία, με εξωτερική οθόνη, πληκτρολόγιο και 
ποντίκι. Χάρη στο HP Workspace ή αντίστοιχα τη λύση virtualization της επι-
χείρησής σας, το HP Elite x3 σας επιτρέπει πρόσβαση στις απαραίτητες για την 
εργασία σας εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά
Στιλ και λειτουργικότητα
Το HP Elite x3 ενσωματώνει καινοτομική τεχνολογία, όχι μόνο στην εμφάνιση 
και στα υποσυστήματά του, αλλά και στις νέες εμπειρίες που φέρνει στο χρήστη:
• Ξεκλειδώστε το HP Elite x3 απλά και μόνο με μια ματιά ή άγγιγμα, χρησιμο-
ποιώντας το ενσωματωμένο σαρωτή ίριδας και τον αναγνώστη αποτυπωμάτων.
• Απολαύστε «καθαρές» βιντεοκλήσεις και επικοινωνία, χάρη στην εμπρό-

σθια κάμερα που έχει ως αποτέλεσμα τη βέλτιστη εικόνα, σύμφωνα με τις 
συνθήκες φωτισμού, κορυφαίο ήχο Audio της B&O και μικρόφωνα ενεργής 
ακύρωσης θορύβου.
• Η υποδοχή για dual nano SIM επιτρέπει στους επαγγελματίες που ταξιδεύ-
ουν τη χρήση μιας roaming κάρτας SIM. Οι δύο ξεχωριστές κάρτες SIM σας 
επιτρέπουν να κρατάτε ξεχωριστά τις επαγγελματικές από τις προσωπικές σας 
κλήσεις και μηνύματα. 

Ισχυρές επιδόσεις
Το HP Elite x3 διαθέτει τα κορυφαία χαρακτηριστικά που θα αναμένατε να 
βρείτε σε μια mobile συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του πανίσχυρου επε-
ξεργαστή, μιας ποιοτικής HD οθόνης, μπαταρίας με μεγάλη διάρκεια ζωής και 
ασύρματη φόρτιση. Συγκεκριμένα, το HP Elite x3 ενσωματώνει το πανίσχυρο 
chipset Qualcomm Snapdragon 820, το οποίο υποστηρίζει όλες εκείνες τις 
απαιτητικές εφαρμογές που παραδοσιακά απαιτούσαν την παρουσία ενός PC, 
ταυτόχρονα με παραδοσιακά smartphone χαρακτηριστικά. 

Βραβευμένη συσκευή
Τέλος, να αναφέρουμε πως το HP Elite x3 έχει κερδίσει την αναγνώριση και 
θετικές κριτικές από τους industry experts για το σχεδιασμό και τη λειτουργι-
κότητά του, καθώς και πληθώρα βραβείων από τότε που κυκλοφόρησε. 
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DELL EMC HELLAS

Επικεφαλής η Μαρία 
Οικονομίδου 
Τον περασμένο Σεπτέμβριο οι Dell και 
EMC ενώθηκαν σε μια ενιαία εταιρεία 
ονόματι Dell EMC. Ο κολοσσός που 
δημιουργήθηκε αναμένεται να φέρει 
πολλούς μετασεισμούς σε ολόκληρη 
τη βιομηχανία του computing και 
ειδικά στο χώρο του enterprise.
 Οι δύο εταιρείες συγχωνεύτηκαν μεν, 
αλλά η κατάσταση ήταν ακόμα θολή 
σε ότι αφορά τον τρόπο λειτουργίας 
των τοπικών γραφείων. Στις 18 
Ιανουαρίου, τα πράγματα στην Ελλάδα 
ξεκαθάρισαν: Επικεφαλής της ενιαίας 
πια Dell EMC αναλαμβάνει η Μαρία 
Οικονομίδου, η οποία μέχρι πρότινος 
κατείχε τον τίτλο της country manager 
στην Dell Hellas.
Info: Dell EMC Hellas

PROFESSIONAL  
SERVICES 

Νέα εταιρική 
ταυτότητα 
Στο πλαίσιο ενός κλίματος αλλαγών 
και ανάπτυξης, η Professional 
Services προχώρησε σε μια σειρά από 
αλλαγές στην εταιρική της ταυτότητα. 
Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν 
ανασχεδιασμό του λογοτύπου της, το 
οποίο αντανακλά καλύτερα την οπτική 
ταυτότητα της εταιρείας, τις αξίες της 
και το όραμά της.
Επιπλέον, η εταιρεία προχώρησε 
και σε μεταφορά των κεντρικών της 
γραφείων σε νέες εγκαταστάσεις
Info: Professional Services,  
210-8012207

INTERSYS

MPS στη  
Minerva Marine 
Oλοκληρώθηκε η υλοποίηση 
έργου Managed Print Services 
στις εγκαταστάσεις της ναυτιλιακής 
εταιρίας Minerva Marine από την 
Intersys επίσημης αντιπροσώπου των 
Business Imaging & Professional 
Print λύσεων της Canon.
Το έργο περιλαμβάνει αντικατάσταση 
του παλαιού εκτυπωτικού εξοπλισμού 
της Minerva Marine με 24 νέα 
πολυμηχανήματα Canon τελευταίας 
τεχνολογίας και εγκατάσταση του 
λογισμικού διαχείρισης εκτυπώσεων 
uniFLOW. 
Info: Intersys, 210-9554000

Mε μια ματιά
COSMOTE

500 Mbps για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ποιος είπε ότι η τεχνολογία OLED και η ανάλυση 4Κ 
είναι μόνο για τους καταναλωτές; Η LG παρουσιάζει 
στην ελληνική αγορά τη νέα σειρά ξενοδοχειακών 
τηλεοράσεων Pro:Centric Smart 4K με τεχνολογία 
OLED. Τα νέα μοντέλα της LG, διαθέσιμα σε 55 και 65 
ίντσες, ξεχωρίζουν για τα εξελιγμένα χαρακτηριστικά 
τους αλλά και για τις εύκολες λύσεις διαχείρισης που 
διαθέτουν. Έτσι, οι νέες ξενοδοχειακές τηλεοράσεις της 
LG ενδείκνυνται για επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν 
να προσφέρουν στους πελάτες τους υψηλές υπηρεσίες.
Η ανάλυση Ultra HD 4K αντιστοιχεί σε 3.840 x 
2.160 pixels, ενώ η τεχνολογία OLED εγγυάται το 
«απόλυτο μαύρο», υψηλή αντίθεση ενώ χάρη στο 
ειδικά σχεδιασμένο πάνελ της οθόνης, προσφέρει 
μια εξαιρετική εμπειρία θέασης αφού αξιοποιεί την 
τεχνολογία 4K IPS για να αποδίδει αυθεντικά χρώματα 
από οποιαδήποτε γωνία. 

Παραμετροποιήσιμο περιβάλλον 
Επιπλέον, όλα τα μοντέλα της νέας επαγγελματικής 
σειράς της LG είναι επίσης εξοπλισμένα με 
τη πλατφόρμα LG webOS 3.0 η οποία διαθέτει 
βελτιωμένο περιβάλλον, απλοποιώντας τη χρήση και 
προσφέροντας μια σειρά από εύχρηστες λειτουργίες. 
Επιπλέον, προσφέρεται ευελιξία στη διαμόρφωση 
του περιβάλλοντος χρήστη, ώστε να μπορεί να 
προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης. 

Συγκεκριμένα, διαθέτει την πλατφόρμα Pro:Centric 
Smart η οποία παρέχει ποικιλία εργαλείων 
δημιουργίας και προσαρμογής περιεχομένου, όπως 
HTML5, Java και Flash δίνοντας τη δυνατότητα στους 
ξενοδόχους να διαμορφώσουν το περιβάλλον χρήστη 
και να δημιουργήσουν προσωποποιημένες έξυπνες 
εφαρμογές ώστε να προωθήσουν με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τις παροχές τους και να αναβαθμίσουν 
τις υπηρεσίες τους. Επίσης, μέσω του προγράμματος 
διαχείρισης περιεχομένου Pro:Centric Direct 
Ready, οι επαγγελματίες μπορούν να δημιουργούν 
προσωποποιημένα templates καθώς και να 
διαχειρίζονται εξ αποστάσεως τις τηλεοράσεις που είναι 
συνδεδεμένες στο δίκτυο IP του ξενοδοχείου. 
Info: LG Hellas, 210-480 0564

Σε ταχύτητες mobile Internet έως και 500 
Mbps θα έχουν πρόσβαση πρώτοι στην 
Ελλάδα και από τους πρώτους στον κόσμο, 
οι πελάτες Cosmote κινητής, σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές, ενώ 
η επέκταση της υπηρεσίας προχωρά με 
ταχείς ρυθμούς σε όλη τη χώρα.
Για να δώσουμε μια ιδέα τι σημαίνουν 
αυτές οι ταχύτητες αρκεί να πούμε ότι 
ένα αρχείο 5GB κατεβαίνει σε λιγότερο 
από 1,5 λεπτό, ενώ περισσότερα από 150 
τραγούδια των 8MB μπορούν να κατέβουν 
σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα.
Θυμίζουμε ότι η Cosmote είχε 
παρουσιάσει σε πιλοτικό επίπεδο 
ταχύτητες έως και 500 Mbps τον 
περασμένο Νοέμβριο στο συνέδριο 
Infocom και προχώρησε στην εμπορική διάθεση μετά 
την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων και 
δοκιμών στο δίκτυο.   
Οι νέες υπερυψηλές ταχύτητες mobile Internet 
επιτυγχάνονται χάρη στις αυξημένες δυνατότητες του 
δικτύου Cosmote κινητής, έπειτα από την απόκτηση 

επιπλέον φάσματος στα 800MHz και 2,6GHz 
και μέσω των τεχνολογιών LTE-Advanced 
(LTE-A) 3xCarrier Aggregation (3CA) & 
256 Quadrature Amplitude Modulation 
(256QAM).  

Στο πλαίσιο της εμπορικής διάθεσης 
των παραπάνω υπηρεσιών, η Cosmote 
προχώρησε στην διάθεση του Asus 
ZenFone 3 Deluxe το οποίο υποστηρίζει 
τις νέες ταχύτητες έως και 500Mbps. Το 
νέο 4G+ Smartphone διαθέτει οθόνη 
5,7” Super Amoled Full HD, επεξεργαστή 
Qualcomm Snapdragon 820, μνήμη 
6GB και αποθηκευτικό χώρο 64GB. Το 
smartphone είναι εξοπλισμένο με κάμερα 
23MP, εμπρόσθια κάμερα 8MP, θύρα USB 

Type-C, μπαταρία των 3.000mAh και σύστημα ταχείας 
φόρτισης Quick Charge 3.0.
Το Asus ZenFone 3 Deluxe διατίθεται στα €699 ή 
φθηνότερα με σύνδεση στα προγράμματα κινητής 
Cosmote.
Info: Cosmote, 210-6117434

LG

4K, OLED και webOS και στις επαγγελματικές τηλεοράσεις 
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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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Η Epson παρουσιάζει τέσσερις νέες σειρές 
βιντεοπροβολέων που απευθύνονται σε επιχειρήσεις 
και την εκπαίδευση, προσφέροντας πιο «έξυπνες» 
παρουσιάσεις και συνεργασία. Η νέα σειρά περιλαμβάνει 
εξαιρετικά φορητά και διαδραστικά μοντέλα με 
προηγμένα χαρακτηριστικά, όπως έλεγχο χειρονομιών, 
αντικατοπτρισμό οθόνης και εργασία εξ αποστάσεως.

EB-1700 για mobile παρουσιάσεις 
Το μοντέλο διαθέτει δυνατότητα εύκολης και γρήγορης 
εγκατάστασης αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματης 
αναζήτησης πηγής, οριζόντια και κάθετη διόρθωσης 
keystone, προσαρμογή οθόνης και NFC. Επιπλέον 
υποστηρίζει εναλλαγή διαφανειών με χειρονομίες, ενώ 
υποστηρίζει δύο πηγές ταυτόχρονα. 

EB-2265U για SMBs και εκπαίδευση
Ο EB-2265U διαθέτει ανάλυση Full HD και είναι 
σε θέση να προβάλλει εικόνα έως και 300 ίντσες. 
Διαθέτει αυτόματη ενεργοποίηση, διόρθωση keystone, 
αυτόματη προσαρμογή οθόνης και πληθώρα επιλογών 
συνδεσιμότητας, όπως Wi-Fi, LAN, WiDi και HDBaseT. 

EB-1400 για χώρους συνεδριάσεων
Οι νέοι έξυπνοι, διαδραστικοί βιντεοπροβολείς της Epson 

EB-1400, διαθέτουν πολλαπλούς τρόπους σύνδεσης 
και απευθύνεται κυρίως σε χώρους συνεδριάσεων. 
Έχουν ανάλυση Full HD και προβολή εικόνας έως 100 
ίντσες, ενώ υποστηρίζουν Wi-Fi, δυνατότητα εργασίας εξ 
αποστάσεως και κλήσεις μέσω Skype.

EB-600 για την αίθουσα διδασκαλίας
Ο νέος έξυπνος διαδραστικός βιντεοπροβολέας 
εξαιρετικά μικρής απόστασης διαθέτει δυνατότητα 
ασύρματης διασύνδεσης, βελτιωμένη λειτουργία 
επόπτη, προβολή οθόνης μεγέθους έως και 100 ίντσες 
και ανάλυση Full HD.
Info: Epson Hellas, www.epson.gr 

Πάνω από το ένα τρίτο (38%) των οργανισμών 
παραδέχεται ότι είναι όλο και πιο δύσκολο να διακρίνει 
μεταξύ μιας γνήσιας διαδικτυακής συναλλαγής ή μιας 
απάτης. 
Συγκεκριμένα, έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την 
Kaspersky Lab και τη B2B International αποκάλυψε 
ότι τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, όπως τράπεζες 
και διάφοροι οργανισμοί πληρωμών, δυσκολεύονται 
να διαχειριστούν την ηλεκτρονική οικονομική απάτη 
στο σύγχρονο, πολύπλοκο και άρτια συνδεδεμένο 
τεχνολογικό τοπίο που υπάρχει σήμερα διαθέσιμο. 
Σύμφωνα με την έρευνα, το 41% των επιχειρήσεων έχει 
εφαρμόσει μια «εσωτερική» λύση ψηφιακής ασφάλειας 
(in-house cybersecurity solution), ενώ το 45% βασίζεται 

σε παρεχόμενες λύσεις τρίτου φορέα από την τράπεζα 
για να μετριάσει τους κινδύνους. Παρόλα αυτά, μόλις το 
46% των εταιρειών είτε έχει εφαρμόσει εν μέρει μόνο 
μια λύση ενάντια στην διαδικτυακή οικονομική απάτη, 
είτε δεν έχει εφαρμόσει απολύτως τίποτα. Μεταξύ των 
χρηματοοικονομικών οργανισμών, μόνο το 57% έχει 
ήδη εγκαταστήσει μια ειδική λύση ασφαλείας κατά των 
διαδικτυακών απειλών. 
Η αναποτελεσματική χρήση των συστημάτων 
ασφαλείας μπορεί επίσης να οδηγήσει στη φραγή των 
συναλλαγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόκλιση των 
πληρωμών μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πελατών 
και τελικά κερδών. 
Info: Kaspersky, www.kaspersky.com 

EPSON

KASPERSKY LAB

Νέα σειρά επαγγελματικών projectors 

Ηλεκτρονική συναλλαγή ή απάτη; 

FORTIWIFI 50E-2R

Προστατέψτε  
το δίκτυό σας
Η  Lexis Πληροφορική, επίσημος 
αντιπρόσωπος και διανομέας 
των προϊόντων της Fortinet στην 
Ελλάδα από το 2004 και η Fortinet, 
ανακοίνωσαν τη κυκλοφορία του 
ασύρματου Firewall FortiWiFi 50E-2R. 
To FortiWiFi 50E-2R διαθέτει μια 
σειρά από προηγμένες δυνατότητες.
Info: Lexis Πληροφορική,  
210-6777007

XEROX

Συνεργασία με 
Playmobil 
Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης 
συνεργασίας, η Playmobil ανανέωσε 
τη συνεργασία της με τη Xerox Hellas 
αναφορικά με την υποστήριξη των 
ενεργειών επικοινωνίας και marketing 
της Playmobil. Έτσι, η Xerox θα 
συνεχίσει να καλύπτει δημιουργικά 
κάθε προωθητική ανάγκη της 
Playmobil από φυλλάδια και αφίσες 
μέχρι καταλόγους και εξειδικευμένες 
κατασκευές για το Playmobil FunPark 
που βρίσκεται στην Κηφισιά.
Info: Xerox Hellas, 210-9307000

QUALISYS SOFTWARE 

Έργο της για το 
κατάστημα URSafe
Η Qualisys Software εγκατέστησε 
την εμπορική διαχείριση MyManager 
Εμπορικό στο κατάστημα URSafe, 
προκειμένου ο υπεύθυνος να 
διαχειρίζεται όλες τις οικονομικές και 
εμπορικές συναλλαγές πωλήσεων 
και αγορών. Στην εύχρηστη οθόνη 
POS (σε άμεση επικοινωνία με 
το εμπορικό κύκλωμα), δίνεται 
η δυνατότητα ταχείας πώλησης, 
αναζήτησης προϊόντος κατά την 
πώληση με περιγραφή, κωδικό 
είδους ή Barcode. 
Info: Qualisys Software,  
210-7647305

Mε μια ματιά
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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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DELL EMC HELLAS

Επικεφαλής η Μαρία 
Οικονομίδου 
Τον περασμένο Σεπτέμβριο οι Dell και 
EMC ενώθηκαν σε μια ενιαία εταιρεία 
ονόματι Dell EMC. Ο κολοσσός που 
δημιουργήθηκε αναμένεται να φέρει 
πολλούς μετασεισμούς σε ολόκληρη 
τη βιομηχανία του computing και 
ειδικά στο χώρο του enterprise.
 Οι δύο εταιρείες συγχωνεύτηκαν μεν, 
αλλά η κατάσταση ήταν ακόμα θολή 
σε ότι αφορά τον τρόπο λειτουργίας 
των τοπικών γραφείων. Στις 18 
Ιανουαρίου, τα πράγματα στην Ελλάδα 
ξεκαθάρισαν: Επικεφαλής της ενιαίας 
πια Dell EMC αναλαμβάνει η Μαρία 
Οικονομίδου, η οποία μέχρι πρότινος 
κατείχε τον τίτλο της country manager 
στην Dell Hellas.
Info: Dell EMC Hellas

PROFESSIONAL  
SERVICES 

Νέα εταιρική 
ταυτότητα 
Στο πλαίσιο ενός κλίματος αλλαγών 
και ανάπτυξης, η Professional 
Services προχώρησε σε μια σειρά από 
αλλαγές στην εταιρική της ταυτότητα. 
Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν 
ανασχεδιασμό του λογοτύπου της, το 
οποίο αντανακλά καλύτερα την οπτική 
ταυτότητα της εταιρείας, τις αξίες της 
και το όραμά της.
Επιπλέον, η εταιρεία προχώρησε 
και σε μεταφορά των κεντρικών της 
γραφείων σε νέες εγκαταστάσεις
Info: Professional Services,  
210-8012207

INTERSYS

MPS στη  
Minerva Marine 
Oλοκληρώθηκε η υλοποίηση 
έργου Managed Print Services 
στις εγκαταστάσεις της ναυτιλιακής 
εταιρίας Minerva Marine από την 
Intersys επίσημης αντιπροσώπου των 
Business Imaging & Professional 
Print λύσεων της Canon.
Το έργο περιλαμβάνει αντικατάσταση 
του παλαιού εκτυπωτικού εξοπλισμού 
της Minerva Marine με 24 νέα 
πολυμηχανήματα Canon τελευταίας 
τεχνολογίας και εγκατάσταση του 
λογισμικού διαχείρισης εκτυπώσεων 
uniFLOW. 
Info: Intersys, 210-9554000

Mε μια ματιά
COSMOTE

500 Mbps για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ποιος είπε ότι η τεχνολογία OLED και η ανάλυση 4Κ 
είναι μόνο για τους καταναλωτές; Η LG παρουσιάζει 
στην ελληνική αγορά τη νέα σειρά ξενοδοχειακών 
τηλεοράσεων Pro:Centric Smart 4K με τεχνολογία 
OLED. Τα νέα μοντέλα της LG, διαθέσιμα σε 55 και 65 
ίντσες, ξεχωρίζουν για τα εξελιγμένα χαρακτηριστικά 
τους αλλά και για τις εύκολες λύσεις διαχείρισης που 
διαθέτουν. Έτσι, οι νέες ξενοδοχειακές τηλεοράσεις της 
LG ενδείκνυνται για επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν 
να προσφέρουν στους πελάτες τους υψηλές υπηρεσίες.
Η ανάλυση Ultra HD 4K αντιστοιχεί σε 3.840 x 
2.160 pixels, ενώ η τεχνολογία OLED εγγυάται το 
«απόλυτο μαύρο», υψηλή αντίθεση ενώ χάρη στο 
ειδικά σχεδιασμένο πάνελ της οθόνης, προσφέρει 
μια εξαιρετική εμπειρία θέασης αφού αξιοποιεί την 
τεχνολογία 4K IPS για να αποδίδει αυθεντικά χρώματα 
από οποιαδήποτε γωνία. 

Παραμετροποιήσιμο περιβάλλον 
Επιπλέον, όλα τα μοντέλα της νέας επαγγελματικής 
σειράς της LG είναι επίσης εξοπλισμένα με 
τη πλατφόρμα LG webOS 3.0 η οποία διαθέτει 
βελτιωμένο περιβάλλον, απλοποιώντας τη χρήση και 
προσφέροντας μια σειρά από εύχρηστες λειτουργίες. 
Επιπλέον, προσφέρεται ευελιξία στη διαμόρφωση 
του περιβάλλοντος χρήστη, ώστε να μπορεί να 
προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης. 

Συγκεκριμένα, διαθέτει την πλατφόρμα Pro:Centric 
Smart η οποία παρέχει ποικιλία εργαλείων 
δημιουργίας και προσαρμογής περιεχομένου, όπως 
HTML5, Java και Flash δίνοντας τη δυνατότητα στους 
ξενοδόχους να διαμορφώσουν το περιβάλλον χρήστη 
και να δημιουργήσουν προσωποποιημένες έξυπνες 
εφαρμογές ώστε να προωθήσουν με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τις παροχές τους και να αναβαθμίσουν 
τις υπηρεσίες τους. Επίσης, μέσω του προγράμματος 
διαχείρισης περιεχομένου Pro:Centric Direct 
Ready, οι επαγγελματίες μπορούν να δημιουργούν 
προσωποποιημένα templates καθώς και να 
διαχειρίζονται εξ αποστάσεως τις τηλεοράσεις που είναι 
συνδεδεμένες στο δίκτυο IP του ξενοδοχείου. 
Info: LG Hellas, 210-480 0564

Σε ταχύτητες mobile Internet έως και 500 
Mbps θα έχουν πρόσβαση πρώτοι στην 
Ελλάδα και από τους πρώτους στον κόσμο, 
οι πελάτες Cosmote κινητής, σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές, ενώ 
η επέκταση της υπηρεσίας προχωρά με 
ταχείς ρυθμούς σε όλη τη χώρα.
Για να δώσουμε μια ιδέα τι σημαίνουν 
αυτές οι ταχύτητες αρκεί να πούμε ότι 
ένα αρχείο 5GB κατεβαίνει σε λιγότερο 
από 1,5 λεπτό, ενώ περισσότερα από 150 
τραγούδια των 8MB μπορούν να κατέβουν 
σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα.
Θυμίζουμε ότι η Cosmote είχε 
παρουσιάσει σε πιλοτικό επίπεδο 
ταχύτητες έως και 500 Mbps τον 
περασμένο Νοέμβριο στο συνέδριο 
Infocom και προχώρησε στην εμπορική διάθεση μετά 
την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων και 
δοκιμών στο δίκτυο.   
Οι νέες υπερυψηλές ταχύτητες mobile Internet 
επιτυγχάνονται χάρη στις αυξημένες δυνατότητες του 
δικτύου Cosmote κινητής, έπειτα από την απόκτηση 

επιπλέον φάσματος στα 800MHz και 2,6GHz 
και μέσω των τεχνολογιών LTE-Advanced 
(LTE-A) 3xCarrier Aggregation (3CA) & 
256 Quadrature Amplitude Modulation 
(256QAM).  

Στο πλαίσιο της εμπορικής διάθεσης 
των παραπάνω υπηρεσιών, η Cosmote 
προχώρησε στην διάθεση του Asus 
ZenFone 3 Deluxe το οποίο υποστηρίζει 
τις νέες ταχύτητες έως και 500Mbps. Το 
νέο 4G+ Smartphone διαθέτει οθόνη 
5,7” Super Amoled Full HD, επεξεργαστή 
Qualcomm Snapdragon 820, μνήμη 
6GB και αποθηκευτικό χώρο 64GB. Το 
smartphone είναι εξοπλισμένο με κάμερα 
23MP, εμπρόσθια κάμερα 8MP, θύρα USB 

Type-C, μπαταρία των 3.000mAh και σύστημα ταχείας 
φόρτισης Quick Charge 3.0.
Το Asus ZenFone 3 Deluxe διατίθεται στα €699 ή 
φθηνότερα με σύνδεση στα προγράμματα κινητής 
Cosmote.
Info: Cosmote, 210-6117434

LG

4K, OLED και webOS και στις επαγγελματικές τηλεοράσεις 
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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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SOFTONE

Η Mega Euronics 
επιλέγει eInvoice
Με την υποστήριξη της ΣΕΜ-S, 
πιστοποιημένου συνεργάτη της 
SoftOne, η Mega Euronics υιοθέτησε 
τις λύσεις αυτοματοποίησης 
e-invoicing και e-archiving της 
υπηρεσίας, περιορίζοντας δραστικά 
το κόστος διεκπεραίωσης της 
τιμολόγησης των καταστημάτων της. 
Info: SoftOne, 211-1022222

DATA COMMUNICATION

Τεχνητή νοημοσύνη 
στην πράξη
Η Data Communication, παρουσιάζει 
τη νέα λύση για τα λογιστικά γραφεία, 
DC Scan4you. Πρόκειται για μία 
υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης 
που λειτουργεί στο cloud και 
υλοποιεί  την αυτόματη αναγνώριση 
και καταχώρηση παραστατικών. 
Σσκανάροντας ή φωτογραφίζοντας 
τα παραστατικά, το DC Scan4you 
μετατρέπει τις εικόνες σε 
αναγνωρίσιμα στοιχεία τιμολόγησης, 
δημιουργώντας αυτόματα τις 
λογιστικές εγγραφές! 
Info: 211-1080000

OFFICE LINE

Υλοποιεί το ΤΣΕΚApp 
στην Τειρεσίας 
Η Office Line είναι ο ανάδοχος έργου 
των υπηρεσιών ΤΣΕΚ και ΤΣΕΚΑpp 
για λογαριασμό της εταιρείας 
Τειρεσίας. Το αντικείμενο του έργου 
είναι η προμήθεια και εγκατάσταση 
λογισμικού και η παροχή υπηρεσιών 
για την υλοποίηση υποδομής 
δοκιμών για την υπηρεσία ΤΣΕΚApp, 
καθώς και η συντήρηση και 
υποστήριξη 24x7 του περιβάλλοντος 
Windows των υπηρεσιών ΤΣΕΚ και 
ΤΣΕΚApp.
Info: Office Line, 210-9760200

SAP

Βράβευσε  
τους πελάτες της 
Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά 
η SAP βράβευσε τις εταιρείες 
πελάτες της που επέλεξαν τις λύσεις 
SAP, ακολουθώντας τους κανόνες 
ποιότητας της, απλοποιώντας 
σημαντικά τις εσωτερικές τους 
διαδικασίες.
Info: SAP Hellas, 210-9473800

Mε μια ματιά
CANON

Νέοι πολυλειτουργικοί 
εκτυπωτές 

Η σχεδίαση και αξιοποίηση νέων διαδραστικών 
εφαρμογών από την ΙΚΕΑ για την εξυπηρέτηση των 
πελατών της μέσω φορητών συσκευών είχε ως 
προϋπόθεση την ύπαρξη ενός σύγχρονου ασύρματου 
δικτύου. Το νέο δίκτυο θα πρέπει να υποστηρίζει έναν 
μεγάλο αριθμό επισκεπτών (πάνω από 1.000 χρήστες 
στους εκθεσιακούς χώρους και 400 ανά εστιατόριο 
κατά μέσο όρο ανά κατάστημα) και ταυτόχρονα να 
εξυπηρετεί και τις επικοινωνίες φωνής και δεδομένων 
για την λειτουργία κάθε καταστήματος. 

Η Cosmos Business Systems έχοντας μια 
μακροχρόνια συνεργασία με την ΙΚΕΑ ανέλαβε 
την σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη της νέας 
υποδομής για τα καταστήματα της σε Ελλάδα και 
Κύπρο. Το νέο δίκτυο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 
με βάσει τις τελευταίες εξελίξεις, πρότυπα και 
βέλτιστες πρακτικές υποστηρίζοντας ταχύτητες 
μεταγωγής της τάξης των 1.3-Gbps, επεκτασιμότητα, 

ασφάλεια, ποιότητα εξυπηρέτησης εφαρμογών, υψηλή 
διαθεσιμότητα και κεντρική διαχείριση ώστε να είναι 
διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο στοιχεία χρήσης και 
απόδοσης του δικτύου. 

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι της 
εταιρείας Cisco Systems της οποίας η Cosmos 
Business Systems αποτελεί εξειδικευμένο συνεργάτη 
(Specialized Partner) έχοντας υλοποιήσει πληθώρα 
σύνθετων έργων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Για την σχεδίαση του ασύρματου δικτύου 
χρησιμοποιήθηκε εξειδικευμένο λογισμικό  
προσημείωσης με χρήση κατόψεων για κάθε 
κατάστημα και την αναπαράσταση της λειτουργίας του 
δικτύου σε επίπεδο κάλυψης, ρυθμοαπόδοσης ανά 
χρήστη, απαιτούμενου αριθμού access points και 
θέσεων τοποθέτησης εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη 
υλοποίησή του στη συνέχεια.
Info: Cosmos Business Systems, 210-6492800  

Η Canon Europe, ανακοίνωσε την κυκλοφορία 
τριών νέων σειρών πολυλειτουργικών εκτυπωτών, 
τη σειρά imageRUNNER Advance C255/355, τη 
σειρά imageRUNNER Advance C3500 και τη σειρά 
imageRUNNER Advance 4500.
Οι νέες συσκευές λειτουργούν με την πρόσφατη 
πλατφόρμα imageRUNNER Advance, η οποία 
εφαρμόζεται στις ήδη υφιστάμενες σειρές 6500, C5500 
και C7500. Η κοινή αυτή πλατφόρμα είναι σχεδιασμένη 
έτσι ώστε να βοηθά τους πελάτες να είναι πιο 
παραγωγικοί στην εργασία τους, χάρη σε περιβάλλον 
χρήσης που προσομοιάζει αυτό ενός smartphone και 
είναι κοινό σε όλη την προϊοντική γκάμα. Ταυτόχρονα, 
επιτρέπει τον έξυπνο έλεγχο των εξόδων εκτύπωσης, την 
απομακρυσμένη διαχείριση και επιδιόρθωση, αλλά και 
εξαιρετική αποδοτικότητα στη λειτουργία.

Διαχείριση
Η πλατφόρμα imageRUNNER Advance προσφέρει 
ισχυρές δυνατότητες λήψης εγγράφων και είναι σε 
θέση να καταγράψει πληροφορίες γρήγορα και με 
ακρίβεια, οδηγώντας σε ταχύτερη και πιο αποδοτική 

διαχείριση των εγγράφων. Επιπροσθέτως, μηχανικοί 
και διαχειριστές συσκευών μπορούν να ελέγξουν 
την κατάσταση των συσκευών και να αντλήσουν 
πληροφορίες σχετικά με οτιδήποτε τους είναι 
απαραίτητο για να προβούν σε απαιτούμενες εργασίες 
απομακρυσμένης συντήρησης μέσω PC ή φορητών 
συσκευών, βελτιώνοντας έτσι τους χρόνους απόκρισης.
Info: Canon Hellas, www.canon.gr 

COSMOS BUSINESS SYSTEMS

Υλοποιεί τη νέα δικτυακή 
υποδομή της ΙΚΕΑ
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PROPULSION ANALYTICS

Συνεργασία με WinGD 
Η Winterthur Gas & Diesel, η οποία 
σχεδιάζει και αναπτύσσει μεγάλους 
δίχρονους κινητήρες για πλοία 
προχώρησε σε συνεργασία σημασίας 
με την Ελληνική εταιρία Propulsion 
Analytics, που ειδικεύεται σε λύσεις 
παρακολούθησης επιδόσεων πλοίων 
σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα 
συγκεντρώνει και αναλύει δεδομένα 
αναφορικά με την απόδοση και την 
κατάσταση της μηχανής αλλά και 
των βοηθητικών μηχανημάτων και 
συστημάτων της σε πραγματικό χρόνο, 
παρέχοντας ταυτόχρονα συμβουλές 
προς το πλήρωμα για τη διάγνωση 
και επίλυση τυχόν προβλημάτων. 
Παράλληλα, όπως έχει προβλεφθεί, 
το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα 
σύνδεσης με την στεριά.
Info: Propulsion Analytics,  
210-4535382

Mε μια ματιά

Η Professional Services δραστηριοποιείται στον χώρο 
διανομής προϊόντων και  παροχής υπηρεσιών που 
αφορούν ενσύρματα και ασύρματα τηλεπικοινωνιακά 
δίκτυα καθώς και UPS. 
Από την 1η Ιανουαρίου 2017, η εταιρεία αναλαμβάνει 
την επίσημη διανομή των προϊόντων της APC στην 
ελληνική αγορά. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η πολυετής 
εμπειρία της Professional Services στην τεχνική 
υποστήριξη σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των 
προϊόντων APC, δημιουργεί μια ολοκληρωμένη λύση 
για κάθε ανάγκη της επιχείρησης. Έτσι, ο πελάτης πλέον 
μπορεί να έχει πλήρη υποστήριξη από το αρχικό στάδιο 
σχεδιασμού της λύσης μέχρι και την εγκατάσταση, 
συντήρηση και διαρκή έλεγχο της ευρείας γκάμας 
προϊόντων APC.
Η APC αποτελεί την μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής 
συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος για  
όλους τους κλάδους και τις χρήσεις, από το μικρό 
γραφείο και τον home user, μέχρι τις μεγάλες 
δικτυακές εγκαταστάσεις, τα βιομηχανικά περιβάλλοντα 
και τα data centers.

Επιπλέον, η APC προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία 
σε προϊόντα υποδομής δικτύου, όπως racks, data 
centers, φωτοβολταϊκά συστήματα, λύσεις για κτιριακό 
και βιομηχανικό εξοπλισμό, ακόμα και προϊόντα 
για  επιτήρηση ασφάλειας ή περιβάλλοντος με 
πρωτοποριακές τεχνολογίες και άριστη ποιότητα .
Η Professional Services διαθέτει πλέον σε πλήρως 
ανταγωνιστικές τιμές προϊόντα APC διευρύνοντας 
συνεχώς την προσφερόμενη γκάμα της.
Info: Professional Services, 210-8012207

PROFESSIONAL SERVICES

Επίσημος διανομέας APC
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SOFTONE

Η Mega Euronics 
επιλέγει eInvoice
Με την υποστήριξη της ΣΕΜ-S, 
πιστοποιημένου συνεργάτη της 
SoftOne, η Mega Euronics υιοθέτησε 
τις λύσεις αυτοματοποίησης 
e-invoicing και e-archiving της 
υπηρεσίας, περιορίζοντας δραστικά 
το κόστος διεκπεραίωσης της 
τιμολόγησης των καταστημάτων της. 
Info: SoftOne, 211-1022222

DATA COMMUNICATION

Τεχνητή νοημοσύνη 
στην πράξη
Η Data Communication, παρουσιάζει 
τη νέα λύση για τα λογιστικά γραφεία, 
DC Scan4you. Πρόκειται για μία 
υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης 
που λειτουργεί στο cloud και 
υλοποιεί  την αυτόματη αναγνώριση 
και καταχώρηση παραστατικών. 
Σσκανάροντας ή φωτογραφίζοντας 
τα παραστατικά, το DC Scan4you 
μετατρέπει τις εικόνες σε 
αναγνωρίσιμα στοιχεία τιμολόγησης, 
δημιουργώντας αυτόματα τις 
λογιστικές εγγραφές! 
Info: 211-1080000

OFFICE LINE

Υλοποιεί το ΤΣΕΚApp 
στην Τειρεσίας 
Η Office Line είναι ο ανάδοχος έργου 
των υπηρεσιών ΤΣΕΚ και ΤΣΕΚΑpp 
για λογαριασμό της εταιρείας 
Τειρεσίας. Το αντικείμενο του έργου 
είναι η προμήθεια και εγκατάσταση 
λογισμικού και η παροχή υπηρεσιών 
για την υλοποίηση υποδομής 
δοκιμών για την υπηρεσία ΤΣΕΚApp, 
καθώς και η συντήρηση και 
υποστήριξη 24x7 του περιβάλλοντος 
Windows των υπηρεσιών ΤΣΕΚ και 
ΤΣΕΚApp.
Info: Office Line, 210-9760200

SAP

Βράβευσε  
τους πελάτες της 
Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά 
η SAP βράβευσε τις εταιρείες 
πελάτες της που επέλεξαν τις λύσεις 
SAP, ακολουθώντας τους κανόνες 
ποιότητας της, απλοποιώντας 
σημαντικά τις εσωτερικές τους 
διαδικασίες.
Info: SAP Hellas, 210-9473800

Mε μια ματιά
CANON

Νέοι πολυλειτουργικοί 
εκτυπωτές 

Η σχεδίαση και αξιοποίηση νέων διαδραστικών 
εφαρμογών από την ΙΚΕΑ για την εξυπηρέτηση των 
πελατών της μέσω φορητών συσκευών είχε ως 
προϋπόθεση την ύπαρξη ενός σύγχρονου ασύρματου 
δικτύου. Το νέο δίκτυο θα πρέπει να υποστηρίζει έναν 
μεγάλο αριθμό επισκεπτών (πάνω από 1.000 χρήστες 
στους εκθεσιακούς χώρους και 400 ανά εστιατόριο 
κατά μέσο όρο ανά κατάστημα) και ταυτόχρονα να 
εξυπηρετεί και τις επικοινωνίες φωνής και δεδομένων 
για την λειτουργία κάθε καταστήματος. 

Η Cosmos Business Systems έχοντας μια 
μακροχρόνια συνεργασία με την ΙΚΕΑ ανέλαβε 
την σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη της νέας 
υποδομής για τα καταστήματα της σε Ελλάδα και 
Κύπρο. Το νέο δίκτυο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 
με βάσει τις τελευταίες εξελίξεις, πρότυπα και 
βέλτιστες πρακτικές υποστηρίζοντας ταχύτητες 
μεταγωγής της τάξης των 1.3-Gbps, επεκτασιμότητα, 

ασφάλεια, ποιότητα εξυπηρέτησης εφαρμογών, υψηλή 
διαθεσιμότητα και κεντρική διαχείριση ώστε να είναι 
διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο στοιχεία χρήσης και 
απόδοσης του δικτύου. 

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι της 
εταιρείας Cisco Systems της οποίας η Cosmos 
Business Systems αποτελεί εξειδικευμένο συνεργάτη 
(Specialized Partner) έχοντας υλοποιήσει πληθώρα 
σύνθετων έργων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Για την σχεδίαση του ασύρματου δικτύου 
χρησιμοποιήθηκε εξειδικευμένο λογισμικό  
προσημείωσης με χρήση κατόψεων για κάθε 
κατάστημα και την αναπαράσταση της λειτουργίας του 
δικτύου σε επίπεδο κάλυψης, ρυθμοαπόδοσης ανά 
χρήστη, απαιτούμενου αριθμού access points και 
θέσεων τοποθέτησης εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη 
υλοποίησή του στη συνέχεια.
Info: Cosmos Business Systems, 210-6492800  

Η Canon Europe, ανακοίνωσε την κυκλοφορία 
τριών νέων σειρών πολυλειτουργικών εκτυπωτών, 
τη σειρά imageRUNNER Advance C255/355, τη 
σειρά imageRUNNER Advance C3500 και τη σειρά 
imageRUNNER Advance 4500.
Οι νέες συσκευές λειτουργούν με την πρόσφατη 
πλατφόρμα imageRUNNER Advance, η οποία 
εφαρμόζεται στις ήδη υφιστάμενες σειρές 6500, C5500 
και C7500. Η κοινή αυτή πλατφόρμα είναι σχεδιασμένη 
έτσι ώστε να βοηθά τους πελάτες να είναι πιο 
παραγωγικοί στην εργασία τους, χάρη σε περιβάλλον 
χρήσης που προσομοιάζει αυτό ενός smartphone και 
είναι κοινό σε όλη την προϊοντική γκάμα. Ταυτόχρονα, 
επιτρέπει τον έξυπνο έλεγχο των εξόδων εκτύπωσης, την 
απομακρυσμένη διαχείριση και επιδιόρθωση, αλλά και 
εξαιρετική αποδοτικότητα στη λειτουργία.

Διαχείριση
Η πλατφόρμα imageRUNNER Advance προσφέρει 
ισχυρές δυνατότητες λήψης εγγράφων και είναι σε 
θέση να καταγράψει πληροφορίες γρήγορα και με 
ακρίβεια, οδηγώντας σε ταχύτερη και πιο αποδοτική 

διαχείριση των εγγράφων. Επιπροσθέτως, μηχανικοί 
και διαχειριστές συσκευών μπορούν να ελέγξουν 
την κατάσταση των συσκευών και να αντλήσουν 
πληροφορίες σχετικά με οτιδήποτε τους είναι 
απαραίτητο για να προβούν σε απαιτούμενες εργασίες 
απομακρυσμένης συντήρησης μέσω PC ή φορητών 
συσκευών, βελτιώνοντας έτσι τους χρόνους απόκρισης.
Info: Canon Hellas, www.canon.gr 

COSMOS BUSINESS SYSTEMS

Υλοποιεί τη νέα δικτυακή 
υποδομή της ΙΚΕΑ
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01.2017

Η μεγαλύτερη έκθεση καταναλωτικών ηλεκτρονικών πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Λας Βέγκας. Από τις 5 έως 
τις 8 Ιανουαρίου 2017, οι εταιρείες παρουσίασαν τα νέα προϊόντα τους, ενώ ανακοίνωσαν τις τεχνολογίες και τις 
τάσεις που θα κυριαρχήσουν τη χρονιά που μας έρχεται. 

CES 2017: Η καρδιά της τεχνολογίας 
χτυπά στο Λας Βέγκας

Φ
έτος, η τεχνολογία επικε-
ντρώνεται στο «έξυπνο 
σπίτι». Εκτός από τηλεο-
ράσεις, συστήματα ήχου, 
επικοινωνίας και συσκευές 
computing, στην CES 2017 

κυριάρχησαν τα πάσης φύσεως smart home 
gadgets. Τα οικιακά ρομπότ και οι ψηφιακοί βοηθοί 
έκλεψαν την παράσταση, ενώ δεν έλειψαν προϊόντα 
εικονικής πραγματικότητας και gaming, ενώ όπως 
είναι φυσικό, όλοι οι σημαντικοί παίκτες στο χώρο 
του consumer αλλά και του business computing 
ανανέωσαν το lineup τους. 
Ας δούμε τις πιο σημαντικές παρουσιάσεις των 
εταιριών από την CES 2017.

Dell: πλήρης ανανέωση στις  
καταναλωτικές και επαγγελματικές  
σειρές 
Όλα τα συστήματα στις σειρές Dell XPS, Inspiron 
και Alienware, αλλά και οι επαγγελματικές σειρές 
OptiPlex, Latitude και Precision ανανεώνονται με 
7ης γενιάς επεξεργαστές Intel Core, τρεις επιλογές 
συνδεσιμότητας USB-C με Thunderbolt και επαγ-
γελματικά γραφικά από την Nvidia και την AMD. Τα 
επαγγελματικά αυτά προϊόντα διατίθενται πλέον με 
επεξεργαστές 7ης γενιάς Intel Core vPro και Xeon, 
ενώ πολλές βελτιώσεις έχουν γίνει και στη σχεδί-
αση των notebooks και των συστημάτων 2-σε-1 τα 
οποία είναι πιο λεπτά από ποτέ. 
Η σειρά Latitude 7000 Ultrabooks και η σειρά 
12 ιντσών Latitude 5000 2-σε-1 αποτελούν νέες 
προσθήκες στο line up της Dell για το 2017. Το συ-
γκεκριμένο αποσπώμενο σύστημα 2-σε-1 ζυγίζει 
900 μόλις γραμμάρια και διαθέτει ένα εξελιγμένο 
στήριγμα που του επιτρέπει να περιστρέφεται σε 
ένα τόξο 150 μοιρών.
Στο χώρο των desktop ξεχώρισε το OptiPlex 5250 
AIO, αλλά και η ανανεωμένη σειρά OptiPlex που α-
ποτελείται από εξαιρετικά μικρού μεγέθους desktop 
PCs, τα οποία μπορούν να αναρτηθούν πίσω από 
οθόνες, ή να τοποθετηθούν κάτω από το γραφείο. 
Επίσης, η Dell παρουσίασε τη νέα οθόνη Dell 24 
Monitor for Video Conferencing, η οποία χάρη στην 
ενσωματωμένη κάμερα υπερύθρων 
2MP Full HD IR με κλείστρο 
privacy, μικρόφωνο ακουστικής 

ακύρωσης και τα δύο ενσωματωμένα ηχεία 5W 
προορίζεται για εφαρμογές τηλεδιάσκεψης. 
Νέο convertible XPS 13 και πιο ισχυρό XPS 15 
Στη CES 2017 η Dell ανακοίνωσε ένα ακόμη μοντέ-
λο XPS 13 2-σε-1. Το νέο μοντέλο διαθέτει μηχανι-
σμό που του επιτρέπει περιστροφή 360 μοιρών. Η 
οθόνη έχει ανάλυση QHD+ τύπου InfinityEdge με 
δυνατότητα αφής, ενώ διατίθεται με επεξεργαστές 
7ης γενιάς Intel Core vPro και Dell BIOS μαζί με 
software διαχείρισης. Όλα τα παραπάνω συνοδεύ-
ονται από τις υπηρεσίες Dell ProSupport. 
Παράλληλα, το ανανεωμένο XPS 15 είναι πλέον το 
μικρότερο laptop με οθόνη 15,6 ιντσών, το οποίο 
διαθέτει 7ης γενιάς επεξεργαστές Intel Core, αρ-
χιτεκτονική Nvidia Pascal (GeForce GTX 1050) και 
αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος για την αξιο-
ποίηση του συστήματος Windows Hello.

XPS & Precision AIO 
Το νέο XPS 27 AIO, και το νέο αντίστοιχο επαγγελμα-
τικό σύστημα Precision διαθέτουν 10 ηχεία 

συνολικής απόδοσης 50W ανά κανάλι. Η οθόνη δια-
θέτει panel 4K Ultra HD (3840 x 2160) edge-to-edge 
με δυνατότητα αφής και αποδίδει το 100 τοις εκατό 
του χρωματικού φάσματος Adobe RGB. 

«Καινοτομία με διαφορά»  
από τη Lenovo 
Στο πλαίσιο της CES 2017, η Lenovo παρουσίασε 
μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων με τίτλο «και-
νοτομία με διαφορά». Τα προϊόντα περιλαμβάνουν 
τη νέα σειρά ThinkPad X1, το αποσπώμενο Miix 
720, μια νέα σειρά gaming laptop, το Lenovo Smart 
Assistant με Amazon Alexa, το Lenovo Smart 
Storage, το Lenovo 500 Multimedia Controller, 
καθώς και τις Lenovo Phab 2 Pro εφαρμογές στο 
χώρο του AR/VR.

ThinkPad X1 
Το 2017 ThinkPad X1 Carbon, διαθέσιμο στο κλασ-
σικό ThinkPad μαύρο και σε νέο ασημί χρώμα, 
ζυγίζει μόλις 1,13 κιλά και διαθέτει IPS οθόνη 14 
ιντσών και κομψό σχεδιασμό σε μέγεθος form 
factor 13”. Έχει αυτονομία 15 ώρες 3 Thunderbolt 
θύρες, συνδεσιμότητα LTE-A Wireless WAN και 
Wi-Fi certified WiGig, ενώ ο αισθητήρας δακτυλι-
κού αποτυπώματος με το τσιπ βιομετρικής επεξερ-
γασίας και η υπέρυθρη κάμερα που υποστηρίζει το 
Windows Hello προστατεύουν από μη εξουσιοδο-
τημένη πρόσβαση. 
Το ανανεωμένο ThinkPad X1 Yoga με οθόνη OLED 
14 ιντσών είναι επίσης διαθέσιμο σε νέο μεταλλικό 
ασημί χρώμα, διαθέτει ανασχεδιασμένο επανα-
φορτιζόμενο pen, και βελτιωμένο «rise and fall» 
πληκτρολόγιο. Η συσκευή υποστηρίζει πρόσθετες 

λειτουργικές μονάδες που παρέχουν επιπλέον 
θύρες και μέχρι 5 ώρες επιπρόσθετη διάρκεια 
ζωής στη μπαταρία, καθώς και την επιλογή για 
χρήση ενσωματωμένου projector.

Miix 720
To αποσπώμενο Miix 720 – το αντίπαλο δέος του 
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Microsoft Surface Pro 4 – διαθέτει λεπτή QHD οθό-
νη 12 ιντσών επεξεργαστή Intel Core i7 7ης γενιάς 
και θύρες τεχνολογίας Thunderbolt 3. Το πληκτρο-
λόγιο αφαιρείται και μετατρέπεται σε ένα ολοκλη-
ρωμένο tablet. 
Τέλος, το Miix 720 διαθέτει ενσωματωμένη υπέρυ-
θρης κάμερας με λειτουργία αναγνώρισης χαρα-
κτηριστικών προσώπου Windows Hello.

Legion gaming laptops
Τα δύο gaming laptop Lenovo Legion Y720 και 
Y520, έχουν σχεδιαστεί για τους ενθουσιώδεις 
gamers διαθέτοντας κορυφαία τεχνολογία. Τα 
νέα PCs είναι VR ready, διαθέτουν κορυφαίο ήχο 
Dolby Atmos και επιδόσεις χάρη στον επεξεργα-
στή Intel Core i7 7ης γενιάς και τις κάρτες γραφι-
κών της Nvidia.

Sony Bravia OLED A1:  
Η οθόνη που έγινε ηχείο 
Στο πλαίσιο της CES 2017 όλες οι εταιρείες που 
ασχολούνται με το home entertainment παρου-
σίασαν τα προϊόντα τους που θα εστιάσουν στην 
υποστήριξη τεχνολογίας HDR. 
Το περίπτερο της Sony ήταν γεμάτο «ψηφιακή 
διασκέδαση» με τηλεοράσεις, συσκευές ήχου, 
φωτογραφικές μηχανές, βιντεοπροβολείς, και παι-
χνιδομηχανές.
Ωστόσο, η συσκευή που έκλεψε την παράσταση 
δεν ήταν άλλη από την τηλεόραση Α1, η οποία χάρη 
στην τεχνολογία Acoustic Surface, μεταδίδει τον ήχο 
απευθείας μέσα από την οθόνη!
Η νέα σειρά τηλεοράσεων Α1 Bravia OLED ενσω-
ματώνει 4Κ ΗDR επεξεργαστή X1 Extreme. Επιπλέ-
ον, η σειρά Α1 είναι εξοπλισμένη με την τεχνολογία, 
την οποία η Sony ονομάζει Acoustic Surface. Η 
συγκεκριμένη τεχνολογία προκαλεί δονήσεις στο 
panel της οθόνης μετατρέποντάς το σε ηχείο! 
Η σειρά Bravia XE93 των 4K HDR τηλεοράσεων 
διαθέτει τεχνολογία Slim Backlight Drive+(plus), 
που ανεβάζει τη φωτεινότητα και την αντίθεση. Ε-
πιπροσθέτως, ο 4K HDR επεξεργαστής X1 Extreme 
διαθέτει HDR remaster για την αναβάθμιση του 
περιεχομένου με πρότυπο δυναμικό εύρος (SDR) 
σε ποιότητα που αγγίζει την 4K HDR, καθώς και μια 
σειρά από άλλες τεχνολογίες για την ενίσχυση της 
ποιότητας της εικόνας σε μια ευρεία γκάμα περιε-
χομένου. 
Η σειρά A1 ενσωματώνει Android που σημαίνει ο 
χρήστης μπορεί να αξιοποιήσει όλα τα χαρακτηρι-
στικά της συγκεκριμένης πλατφόρμας, όπως για 
παράδειγμα την εγκατάσταση εφαρμογών μέσω του 
Google Play. Επιπλέον, διαθέτει λειτουργία φωνη-
τικής Αναζήτησης την οποία μπορούμε να αξιοποι-
ήσουμε για αναζήτηση περιεχομένου, να κάνουμε 
ερωτήσεις ή να χειριζόμαστε τη συσκευή. 

4K Ultra HD Blu-Ray Player με Dolby 
Vision από την LG
Το 2017 θα είναι η χρονιά του 4Κ τόσο στις τηλεορά-
σεις όσο και στα Blu-ray players. Και όταν  
λέμε 4Κ δεν εννοούμε «σκέτου» 4Κ αλλά δυναμι-
κού εύρους. 

H LG σε συνεργασία με την Dolby Laboratories 
παρουσίασαν το LG UP970 Ultra HD Blu-ray player, 
το πρώτο 4K Blu-ray player της LG που υποστηρίζει 
την απεικόνιση υψηλής δυναμικής  Dolby Vision, 
μετατρέποντας έτσι το σαλόνι μας σε κινηματογρα-
φική αίθουσα. 
Επιπλέον, το LG UP970 προσφέρει πρόσβαση σε 
HDR περιεχόμενο μέσω video-on-demand. Ήδη 
περισσότεροι από 80 τίτλοι διαθέτουν Dolby Vision, 
ενώ σύντομα θα κυκλοφορήσουν και τα πρώτα 
δισκάκια Ultra HD Blu-ray.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του LG 
UP970, να αναφέρουμε ότι διαθέτει υποστήριξη για 
χρώμα 10-bit, αναπαραγωγή για κωδικοποίηση βί-
ντεο υψηλής απόδοσης (HEVC), ενώ είναι συμβατό 
με μια ποικιλία από audio format, συμπεριλαμ-
βανομένων των Dolby True HD, Dolby Atmos και 
DTS-HD Master Audio.
Διαθέτει δύο θύρες HDMI, μια θύρα HDMI 2.0a 
για Ultra HD βίντεο και μια HDMI 1.4 για την έξοδο 
ήχου που μπορεί να συνδεθεί με συσκευές Hi-
Fi, όπως AVRs και sound bars. Επιπλέον, μέσω 
Ethernet και Wi-Fi, οι χρήστες μπορούν εύκολα να 
αναπαράγουν το αγαπημένο τους on-line περιεχο-
μένο μέσω Netflix και YouTube, ενώ η θύρα USB 
επιτρέπει την αναπαραγωγή ταινιών, φωτογραφιών 
και μουσικής.

Νέες gaming motherboards  
από τη Gigabyte
Η Gigabyte παρουσίασε τη νέα σειρά gaming 
motherboards οι οποίες υποστηρίζουν τους επε-

ξεργαστές Intel Core 6ης και 7ης γενιάς. 
Η συγκεκριμένη σειρά έχει σχεδιαστεί για τους 
ενθουσιώδεις gamers, επιτρέποντας πλήρες 
customization μέσω μιας σειράς μοναδικών 
χαρακτηριστικών όπως η υποστήριξη για υγρό-
ψυξη, πλήρως παραμετροποιήσιμα RGB LEDs, 
όπως επίσης και νέες και βελτιωμένες λειτουρ-
γίες ελέγχου των ανεμιστήρων.
Εκτός από το customization, ένα άλλο «χόμπι» 
των gamers είναι και το overclocking. Για να 
επιτύχει όμως σωστά απαιτείται η κατάλληλη 
ψύξη. Οι motherboards Z270X-Gaming 9  
και Z270X-Gaming 8 περιλαμβάνουν ενσωμα-
τωμένα μπλοκ ψύξης G-Chill και G-Frost  
από τις Bitspower και EK Waterblocks αντί-
στοιχα, υποστηρίζοντας τόσο παθητική όσο και 
ενεργητική ψύξη.

Για όποιον θέλει ακόμα περισσότερες δυνατότη-
τες έκφρασης, το RGB Fusion της σειράς AORUS 
επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν ε-
ντυπωσιακούς εσωτερικούς φωτισμούς. Οι συν-
δυασμοί και τα χρώματα είναι κυριολεκτικά αμέ-
τρητοι και εκτός από τα ενσωματωμένα LEDs, οι 
χρήστες μπορούν να τοποθετήσουν LED strips, 
ή πρόσθετα LEDs στις κατάλληλες υποδοχές της 
motherboard, δημιουργώντας συγκεκριμένες 
ζώνες φωτισμού. 
Η υγρόψυξη που αναφέραμε πιο πάνω απευθύνε-
ται σε πιο extreme καταστάσεις. Στην καθημερινή 
όμως χρήση, η σωστή ροή του αέρα μέσα στο 
κουτί του υπολογιστή είναι ουσιώδης. Η ροή αυτή 
εξασφαλίζεται από τους εγκατεστημένους ανεμι-
στήρες και η λειτουργία Smart Fan 5, δίνει τη δυ-
νατότητα πλήρους ελέγχου της λειτουργίας τους. 
Μάλιστα, η motherboard αναγνωρίζει αυτόματα 
ποιος ανεμιστήρας βρίσκεται σε ποια θέση και 
ποιο ακριβώς σημείο του υπολογιστή ψύχει. 
Η ταχύτητα περιστροφής, η τροφοδοσία και η 
σωστή λειτουργία κάθε ανεμιστήρα παρακολου-
θείται συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο, ενώ 
τα ενσωματωμένα στη motherboard θερμίστορ 
εξασφαλίζουν ότι κάθε ενεργοβόρο  
υποσύστημα θα βρίσκεται πάντα  
στη σωστή θερμοκρασία. TCP
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Η μεγαλύτερη έκθεση καταναλωτικών ηλεκτρονικών πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Λας Βέγκας. Από τις 5 έως 
τις 8 Ιανουαρίου 2017, οι εταιρείες παρουσίασαν τα νέα προϊόντα τους, ενώ ανακοίνωσαν τις τεχνολογίες και τις 
τάσεις που θα κυριαρχήσουν τη χρονιά που μας έρχεται. 

CES 2017: Η καρδιά της τεχνολογίας 
χτυπά στο Λας Βέγκας

Φ
έτος, η τεχνολογία επικε-
ντρώνεται στο «έξυπνο 
σπίτι». Εκτός από τηλεο-
ράσεις, συστήματα ήχου, 
επικοινωνίας και συσκευές 
computing, στην CES 2017 

κυριάρχησαν τα πάσης φύσεως smart home 
gadgets. Τα οικιακά ρομπότ και οι ψηφιακοί βοηθοί 
έκλεψαν την παράσταση, ενώ δεν έλειψαν προϊόντα 
εικονικής πραγματικότητας και gaming, ενώ όπως 
είναι φυσικό, όλοι οι σημαντικοί παίκτες στο χώρο 
του consumer αλλά και του business computing 
ανανέωσαν το lineup τους. 
Ας δούμε τις πιο σημαντικές παρουσιάσεις των 
εταιριών από την CES 2017.

Dell: πλήρης ανανέωση στις  
καταναλωτικές και επαγγελματικές  
σειρές 
Όλα τα συστήματα στις σειρές Dell XPS, Inspiron 
και Alienware, αλλά και οι επαγγελματικές σειρές 
OptiPlex, Latitude και Precision ανανεώνονται με 
7ης γενιάς επεξεργαστές Intel Core, τρεις επιλογές 
συνδεσιμότητας USB-C με Thunderbolt και επαγ-
γελματικά γραφικά από την Nvidia και την AMD. Τα 
επαγγελματικά αυτά προϊόντα διατίθενται πλέον με 
επεξεργαστές 7ης γενιάς Intel Core vPro και Xeon, 
ενώ πολλές βελτιώσεις έχουν γίνει και στη σχεδί-
αση των notebooks και των συστημάτων 2-σε-1 τα 
οποία είναι πιο λεπτά από ποτέ. 
Η σειρά Latitude 7000 Ultrabooks και η σειρά 
12 ιντσών Latitude 5000 2-σε-1 αποτελούν νέες 
προσθήκες στο line up της Dell για το 2017. Το συ-
γκεκριμένο αποσπώμενο σύστημα 2-σε-1 ζυγίζει 
900 μόλις γραμμάρια και διαθέτει ένα εξελιγμένο 
στήριγμα που του επιτρέπει να περιστρέφεται σε 
ένα τόξο 150 μοιρών.
Στο χώρο των desktop ξεχώρισε το OptiPlex 5250 
AIO, αλλά και η ανανεωμένη σειρά OptiPlex που α-
ποτελείται από εξαιρετικά μικρού μεγέθους desktop 
PCs, τα οποία μπορούν να αναρτηθούν πίσω από 
οθόνες, ή να τοποθετηθούν κάτω από το γραφείο. 
Επίσης, η Dell παρουσίασε τη νέα οθόνη Dell 24 
Monitor for Video Conferencing, η οποία χάρη στην 
ενσωματωμένη κάμερα υπερύθρων 
2MP Full HD IR με κλείστρο 
privacy, μικρόφωνο ακουστικής 

ακύρωσης και τα δύο ενσωματωμένα ηχεία 5W 
προορίζεται για εφαρμογές τηλεδιάσκεψης. 
Νέο convertible XPS 13 και πιο ισχυρό XPS 15 
Στη CES 2017 η Dell ανακοίνωσε ένα ακόμη μοντέ-
λο XPS 13 2-σε-1. Το νέο μοντέλο διαθέτει μηχανι-
σμό που του επιτρέπει περιστροφή 360 μοιρών. Η 
οθόνη έχει ανάλυση QHD+ τύπου InfinityEdge με 
δυνατότητα αφής, ενώ διατίθεται με επεξεργαστές 
7ης γενιάς Intel Core vPro και Dell BIOS μαζί με 
software διαχείρισης. Όλα τα παραπάνω συνοδεύ-
ονται από τις υπηρεσίες Dell ProSupport. 
Παράλληλα, το ανανεωμένο XPS 15 είναι πλέον το 
μικρότερο laptop με οθόνη 15,6 ιντσών, το οποίο 
διαθέτει 7ης γενιάς επεξεργαστές Intel Core, αρ-
χιτεκτονική Nvidia Pascal (GeForce GTX 1050) και 
αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος για την αξιο-
ποίηση του συστήματος Windows Hello.

XPS & Precision AIO 
Το νέο XPS 27 AIO, και το νέο αντίστοιχο επαγγελμα-
τικό σύστημα Precision διαθέτουν 10 ηχεία 

συνολικής απόδοσης 50W ανά κανάλι. Η οθόνη δια-
θέτει panel 4K Ultra HD (3840 x 2160) edge-to-edge 
με δυνατότητα αφής και αποδίδει το 100 τοις εκατό 
του χρωματικού φάσματος Adobe RGB. 

«Καινοτομία με διαφορά»  
από τη Lenovo 
Στο πλαίσιο της CES 2017, η Lenovo παρουσίασε 
μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων με τίτλο «και-
νοτομία με διαφορά». Τα προϊόντα περιλαμβάνουν 
τη νέα σειρά ThinkPad X1, το αποσπώμενο Miix 
720, μια νέα σειρά gaming laptop, το Lenovo Smart 
Assistant με Amazon Alexa, το Lenovo Smart 
Storage, το Lenovo 500 Multimedia Controller, 
καθώς και τις Lenovo Phab 2 Pro εφαρμογές στο 
χώρο του AR/VR.

ThinkPad X1 
Το 2017 ThinkPad X1 Carbon, διαθέσιμο στο κλασ-
σικό ThinkPad μαύρο και σε νέο ασημί χρώμα, 
ζυγίζει μόλις 1,13 κιλά και διαθέτει IPS οθόνη 14 
ιντσών και κομψό σχεδιασμό σε μέγεθος form 
factor 13”. Έχει αυτονομία 15 ώρες 3 Thunderbolt 
θύρες, συνδεσιμότητα LTE-A Wireless WAN και 
Wi-Fi certified WiGig, ενώ ο αισθητήρας δακτυλι-
κού αποτυπώματος με το τσιπ βιομετρικής επεξερ-
γασίας και η υπέρυθρη κάμερα που υποστηρίζει το 
Windows Hello προστατεύουν από μη εξουσιοδο-
τημένη πρόσβαση. 
Το ανανεωμένο ThinkPad X1 Yoga με οθόνη OLED 
14 ιντσών είναι επίσης διαθέσιμο σε νέο μεταλλικό 
ασημί χρώμα, διαθέτει ανασχεδιασμένο επανα-
φορτιζόμενο pen, και βελτιωμένο «rise and fall» 
πληκτρολόγιο. Η συσκευή υποστηρίζει πρόσθετες 

λειτουργικές μονάδες που παρέχουν επιπλέον 
θύρες και μέχρι 5 ώρες επιπρόσθετη διάρκεια 
ζωής στη μπαταρία, καθώς και την επιλογή για 
χρήση ενσωματωμένου projector.

Miix 720
To αποσπώμενο Miix 720 – το αντίπαλο δέος του 
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Πρόσφατα, η Vodafone ανακοίνωσε μία ολοκληρωμένη λύση εταιρικής επικοινωνίας που πρακτικά καλύπτει όλη 
την αγορά, με την ονομασία One Net. Λόγω των σημαντικών καινοτομιών αλλά και της μοναδικότητας της εν λόγω 
πρότασης, το Tech Channel Partner μίλησε με τον Άγγελο Σπανό και τον Χρήστο Γιαντσίδη, και σας αποκαλύπτει 
όλες τις λεπτομέρεις.

Η επικοινωνία πάει… σύννεφο!

Π
αραδοσιακά, το θέμα των εται-
ρικών τηλεπικοινωνιών, ήταν 
λίγο-πολύ διπλό. Από τη μία 
είχαμε τις συνδέσεις (σταθερή, 
κινητή, Internet), και από την 
άλλη, τον χώρο του unified 

communication με λύσεις που χρησιμοποιούσαν 
τις συνδέσεις αυτές, χτίζοντας ένα κέντρο επικοι-
νωνιών με τη βοήθεια του αντίστοιχου hardware, 
software και υπηρεσιών.
Πλέον, με την πρόταση One Net της Vodafone, η 
λύση είναι αφενός συνολική (παρέχεται ενιαία 
από τη Vodafone), αφετέρου «αποκεντρώνεται» 
και δεν εξαρτάται, ούτε στηρίζεται σε οποιο-
δήποτε hardware. Όλα γίνονται στο cloud, με 
αποτέλεσμα να έχουμε πρωτοφανείς χρόνους 
υλοποίησης τηλεφωνικών κέντρων, πάναπλη και 
άμεση διαχείριση, περιορισμό του κόστους, αλλά 
και δυνατότητες επιπέδου enterprise ακόμη και 
για μεμονωμένους χρήστες. Ας πάρουμε όμως 
τα πράγματα με τη σειρά.

Καινοτομία 5ετούς R&D
Το Vodafone One Net είναι το αποτέλεσμα περισ-
σότερων από 5 χρόνων έρευνας και ανάπτυξης 
που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία σε πα-
γκόσμιο επίπεδο, και μάλιστα με ιδιαίτερα ενεργό 

συμμετοχή της Ελλάδας. Ένα από τα βασικά ζη-
τούμενα αυτής της έρευνας, ήταν η απελευθέρω-
ση αριθμών και συσκευών από τα κλασικά μέσα. 
Στο One Net, το ζητούμενο δεν είναι ο αριθμός 

κλήσης, αλλά ο άνθρωπος.
Παράλληλα, ένα δεύτερο ζητούμενο ήταν η απε-
λευθέρωση των κλήσεων και των data, ειδικά σε 
σχέση με τους περιορισμούς που έχουν οι κλα-
σικές προσεγγίσεις που στηρίζονται στον αριθμό 
των γραμμών.

Πώς λειτουργεί
Αντιμετωπίζοντας λοιπόν όλα τα ζητούμενα, και 
έχοντας στο κέντρο των απαιτήσεων τον ίδιο τον 
χρήστη και όχι τους περιορισμούς του hardware, 
η Vodafone ανέπτυξε το One Net, το οποίο λει-
τουργεί ως εξής:
Κάθε χρήστης έχει τη δική του ταυτότητα, στην 
οποία περιέχονται όλοι του οι τηλεφωνικοί αριθ-
μοί (κινητό, σταθερό, κέντρο, σπίτι, τμήμα κ.λπ.). 
Όλοι αυτοί οι αριθμοί θα πρέπει να βρίσκονται 
στη Vodafone (η φορητότητα δίνει τη λύση εδώ) 
προκειμένου να μπορεί να τους διαχειριστεί, και 
έτσι, κάθε χρήστης μπορεί να αποφασίζει ανά πά-
σα στιγμή πώς θα λειτουργεί κάθε του αριθμός. 
Μπορεί να επιλέξει ποιος αριθμός θα απαντά, 
ασχέτως με το ποιος καλείται αρχικά (και όχι, αυ-
τό δεν είναι εκτροπή), αλλά και το ποιος αριθμός 
θα εμφανίζεται όταν ο ίδιο καλεί, ασχέτως με το 
ποιον έχει χρησιμοποιήσει. Μάλιστα, μία κλήση 
μπορεί να δρομολογηθεί παράλληλα σε πολλα-
πλές συσκευές, οι οποίες θα χτυπάνε ταυτοχρό-
νως, ενώ θα σταματούν (χάρη στο intelligence 
layer) μόλις ο χρήστης απαντήσει σε οποιαδήποτε 
από αυτές.
Θέλετε να σας παίρνουν στο σταθερό αλλά να σας 
βρίσκουν στο κινητό; Κανένα πρόβλημα. Θέλετε 
να σας παίρνουν στο κινητό αλλά να σας βρί-
σκουν στο σπίτι; Επίσης, κανένα πρόβλημα (όλα 
ορίζονται μέσα από ένα mobile app κατά βούλη-
ση). Θέλετε να καλείτε από το κινητό σας και να 
εμφανίζεται το σταθερό; Μπορείτε να το κάνετε. 
Θέλετε να καλείτε από μία προσωπική γραμμή 
αλλά να εμφανίζεται το κέντρο; Επίσης, μπορείτε 
να το πράξετε.
Αυτή η ευκολία από μόνη της, είναι αρκετή για να 
επιλέξει μία μικρή επιχείρηση το Vodafone One 
Net κατά την άποψή μας, αλλά η λύση βέβαια, 
περιλαμβάνει πολλά περισσότερα.
Στην «καρδιά» του συστήματος βρίσκεται ένα 
intelligence layer στο cloud, το οποίο υποδέχεται 
όλες τις κλήσεις και με βάση τους κανόνες που 
έχουν οριστεί, αποφασίζει πως θα τις δρομολο-
γήσει (γι’ αυτό και δεν μιλάμε για εκτροπή). Αυτό 

Χρήστος Γιαντσίδης, senior product manager της 
Vodafone Greece.

Τα IP phones της Snom, η mobile εφαρμογή διαχείρισης, καθώς και ο router του Vodafone One Net.
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σημαίνει ότι μπορεί κανείς να ορίσει ώρες στις 
οποίες θα είναι προσβάσιμος ανά τηλεφωνικό 
αριθμό, αλλά και να ενεργοποιήσει enterprise-
grade λύσεις, όπως IVR σε χρόνο μηδέν, χα-
ρίζοντας στην επιχείρησή του την «αίγλη» των 
μεγάλων εταιρειών. Και όλα αυτά, χωρίς επι-
πλέον κόστος, αφού η χρέωση είναι πολύ απλή 
και αφορά σε χρήστες ανά μήνα, συν τις όποιες 
επιπλέον συσκευές (κατά βάση, σταθερά VoIP τη-
λέφωνα) αποφασίσει κανείς να χρησιμοποιήσει.
Στην όλη εικόνα εννοείται ότι υπάρχει και τηλεπι-
κοινωνιακό κόστος, το οποίο όμως είναι παρών 
ούτως ή άλλως. Ειδικά με το One Net, ακόμα και 
αυτό το κόστος (που δεν αφορά στη λύση αυτή 
καθ’ εαυτή), είναι πιο χαμηλό, αφού η Vodafone 
φροντίζει και παρέχει συμφέροντα πακέτα επικοι-
νωνίας, ειδικά για τους πελάτες του One Net.
Για την ακρίβεια, το κόστος μειώνεται δραματικά, 
αφού πλέον, το γραφείο δεν έχει ανάγκη από 10 
γραμμές προκειμένου να τις δώσει σε 10 υπαλ-
λήλους. Μία απλή σύνδεση DSL φροντίζει και γι’ 
αυτό, με απεριόριστο αριθμό γραμμών προς και 
από την επιχείρηση (μάλιστα, η Vodafone θα προ-
σφέρει σύντομα και τεχνολογία διπλής γραμμής 
VDSL σε μία ενιαία σύνδεση).
Ουσιαστικά, ο «αριθμός» των γραμμών εξαρτάται 
από τη χωρητικότητα της data σύνδεσής σας (τα 
σταθερά λειτουργούν μέσω VoIP), χωρίς να χά-
νεται η ενιαία διαχείριση και αντιμετώπιση που 
περιγράψαμε. Αυτό σημαίνει ότι ξεχνάτε servers 
με κάρτες PSTN/ISDN, ξεχνάτε πολλαπλές γραμ-
μές στο κτίριο κ.λπ.
Εάν σας απασχολεί η ποιότητα της σύνδεσης, η 

Άγγελος Σπανός, manager of product management 
& innovation, Enterprise Business Unit της 
Vodafone Greece. 

Έχουμε 
επενδύσει 
σημαντικά 
στο One 

Net, γιατί γνωρίζουμε 
ότι τέτοιου είδους λύσεις 
χρειάζονται expertise για 
να πετύχουν στην αγορά. 
Η εξειδίκευση που 
έχουμε συγκεντρώσει 
πραγματικά βοηθάει 
τους πελάτες μας να 
υλοποιήσουν αυτό 
ακριβώς που οι ίδιοι 
επιθυμούν, μιας και 
οι δυνατότητες του 
συστήματος είναι 
πρακτικά απεριόριστες. 
Σκεφτείτε ότι κάνουμε 
και “floor-walking”  
στις εγκαταστάσεις του, 
βλέποντας στην πράξη 
κάθε ζητούμενο και 
συζητώντας με  
τους ίδιους τους  
χρήστες.

Vodafone ασχολήθηκε εκτεταμένα με το εν λόγω 
θέμα, και χρησιμοποιεί το ασυμπίεστο πρωτό-
κολλο G.711 (και όχι το G.729), με αποτέλεσμα 
εξαιρετική ποιότητα φωνής με μόλις 100Kbps α-
νά κλήση (επομένως, με μία απλή γραμμή VDSL 
των 50 Mbps, είστε καλυμμένοι για Internet αλλά 
και δεκάδες «γραμμές»).
Μάλιστα, όπως μας εξηγεί ο κ. Άγγελος Σπανός 
(Manager of Product Management & Innovation 
στο τμήμα Enterprise της Vodafone Ελλάδος), με 
ένα πολύ μικρό κόστος (περίπου 5 Ευρώ/μήνα), 
η υποδομή υποστηρίζεται από 4G fail over! Αυτό 
σημαίνει ότι αφενός είστε πάντοτε up ‘n’ running, 
αφετέρου, μπορείτε να ξεκινήσετε να εργάζεστε 
(μία νέα εταιρεία ή μετά από μία μετακόμιση), 
μέσα σε λίγα λεπτά μέσω 4G έως ότου πραγμα-
τοποιηθούν και οι σταθερές συνδέσεις.

Συνδρομητικό μοντέλο με 
χαμηλές χρεώσεις
Το One Net προσφέρεται πρακτικά σαν μία μηνι-
αία συνδρομή, και αυτό αφορά όλες του τις πτυ-
χές, ακόμη και τις συσκευές που μπορεί κανείς 
να αγοράσει. Έτσι, κάθε χρήστης θα σας κοστίσει 
5 Ευρώ/μήνα (οι τιμές είναι ενδεικτικές και οι 
τελικές είναι συνήθως χαμηλότερες με βάση και 
τη συνολική υλοποίηση), μία κορυφαία συσκευή 
VoIP όπως το Snom D765 (π.χ. για μία γραμμα-
τειακή θέση) 6 Ευρώ, δυνατότητα fail over στα 5 
Ευρώ (πάντα ανά μήνα) κ.ο.κ. 

Απόλυτος έλεγχος
Το Vodafone One Net σάς δίνει επίσης τον από-
λυτο έλεγχο στην επικοινωνία σας, αφού τόσο 
λόγω της cloud υλοποίησης, όσο και λόγω της 
ίδιας της «αποκεντρωμένης» φύσης του η οποία 
δεν είναι «κολλημένη» σε αριθμούς, γραμμές και 
συσκευές, σάς επιτρέπει να αλλάζετε τις προτιμή-
σεις σας μέσα από μία απλή mobile εφαρμογή.
Αντίστοιχα, οι administrators έχουν στη διάθεσή 
τους ένα Web interface για να καθορίσουν τους 
κανόνες και τις παραμέτρους που τους ενδιαφέ-
ρουν, ενώ υπάρχει και VoIP client για PC, με α-
ποτέλεσμα να μην χρειάζεστε καν συσκευές. Εάν 
θέλετε, μπορείτε επίσης είτε να χρησιμοποιήσετε 
απλές συσκευές που ήδη έχετε ή τις προτεινόμε-
νες από τη Vodafone που διαθέτουν dashboard 
για εύκολη διαχείριση.

Ο λόγος στην αγορά
Το One Net διατίθεται ήδη στην ελληνική αγορά 
και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία απ’ ότι μαθαί-
νουμε, με αρχικό στόχο τις εταιρείες από 1 έως 
10 άτομα, αλλά και πιο μεγάλες με πάνω από 30 
άτομα, οι οποίες αντιμετωπίζονται σε επίπεδο 
project. 
Μάλιστα, η Vodafone χρησιμοποιεί και δίκτυο συ-
νεργατών για την προώθησή του, δίνοντας ένα νέο 
εργαλείο στα χέρια του καναλιού. Έτσι, εκτός από 
τη μεταπώληση της λύσης, το δίκτυο συνεργατών 
έχει τη δυνατότητα να αναλάβει το administration 
και το support της λύσης, παίζοντας τον ρόλο του 
trusted partner για τον πελάτη. TCP

Άποψη του έξυπνου 
mobile app, αλλά και 
του PC client (δεξιά). Η 
χρήση τους είναι απλή 
και άμεση, δίνοντας σε 
κάθε χρήστη τον έλεγχο 
που χρειάζεται στην 
επικοινωνία του.
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Πρόσφατα, η Vodafone ανακοίνωσε μία ολοκληρωμένη λύση εταιρικής επικοινωνίας που πρακτικά καλύπτει όλη 
την αγορά, με την ονομασία One Net. Λόγω των σημαντικών καινοτομιών αλλά και της μοναδικότητας της εν λόγω 
πρότασης, το Tech Channel Partner μίλησε με τον Άγγελο Σπανό και τον Χρήστο Γιαντσίδη, και σας αποκαλύπτει 
όλες τις λεπτομέρεις.

Η επικοινωνία πάει… σύννεφο!

Π
αραδοσιακά, το θέμα των εται-
ρικών τηλεπικοινωνιών, ήταν 
λίγο-πολύ διπλό. Από τη μία 
είχαμε τις συνδέσεις (σταθερή, 
κινητή, Internet), και από την 
άλλη, τον χώρο του unified 

communication με λύσεις που χρησιμοποιούσαν 
τις συνδέσεις αυτές, χτίζοντας ένα κέντρο επικοι-
νωνιών με τη βοήθεια του αντίστοιχου hardware, 
software και υπηρεσιών.
Πλέον, με την πρόταση One Net της Vodafone, η 
λύση είναι αφενός συνολική (παρέχεται ενιαία 
από τη Vodafone), αφετέρου «αποκεντρώνεται» 
και δεν εξαρτάται, ούτε στηρίζεται σε οποιο-
δήποτε hardware. Όλα γίνονται στο cloud, με 
αποτέλεσμα να έχουμε πρωτοφανείς χρόνους 
υλοποίησης τηλεφωνικών κέντρων, πάναπλη και 
άμεση διαχείριση, περιορισμό του κόστους, αλλά 
και δυνατότητες επιπέδου enterprise ακόμη και 
για μεμονωμένους χρήστες. Ας πάρουμε όμως 
τα πράγματα με τη σειρά.

Καινοτομία 5ετούς R&D
Το Vodafone One Net είναι το αποτέλεσμα περισ-
σότερων από 5 χρόνων έρευνας και ανάπτυξης 
που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία σε πα-
γκόσμιο επίπεδο, και μάλιστα με ιδιαίτερα ενεργό 

συμμετοχή της Ελλάδας. Ένα από τα βασικά ζη-
τούμενα αυτής της έρευνας, ήταν η απελευθέρω-
ση αριθμών και συσκευών από τα κλασικά μέσα. 
Στο One Net, το ζητούμενο δεν είναι ο αριθμός 

κλήσης, αλλά ο άνθρωπος.
Παράλληλα, ένα δεύτερο ζητούμενο ήταν η απε-
λευθέρωση των κλήσεων και των data, ειδικά σε 
σχέση με τους περιορισμούς που έχουν οι κλα-
σικές προσεγγίσεις που στηρίζονται στον αριθμό 
των γραμμών.

Πώς λειτουργεί
Αντιμετωπίζοντας λοιπόν όλα τα ζητούμενα, και 
έχοντας στο κέντρο των απαιτήσεων τον ίδιο τον 
χρήστη και όχι τους περιορισμούς του hardware, 
η Vodafone ανέπτυξε το One Net, το οποίο λει-
τουργεί ως εξής:
Κάθε χρήστης έχει τη δική του ταυτότητα, στην 
οποία περιέχονται όλοι του οι τηλεφωνικοί αριθ-
μοί (κινητό, σταθερό, κέντρο, σπίτι, τμήμα κ.λπ.). 
Όλοι αυτοί οι αριθμοί θα πρέπει να βρίσκονται 
στη Vodafone (η φορητότητα δίνει τη λύση εδώ) 
προκειμένου να μπορεί να τους διαχειριστεί, και 
έτσι, κάθε χρήστης μπορεί να αποφασίζει ανά πά-
σα στιγμή πώς θα λειτουργεί κάθε του αριθμός. 
Μπορεί να επιλέξει ποιος αριθμός θα απαντά, 
ασχέτως με το ποιος καλείται αρχικά (και όχι, αυ-
τό δεν είναι εκτροπή), αλλά και το ποιος αριθμός 
θα εμφανίζεται όταν ο ίδιο καλεί, ασχέτως με το 
ποιον έχει χρησιμοποιήσει. Μάλιστα, μία κλήση 
μπορεί να δρομολογηθεί παράλληλα σε πολλα-
πλές συσκευές, οι οποίες θα χτυπάνε ταυτοχρό-
νως, ενώ θα σταματούν (χάρη στο intelligence 
layer) μόλις ο χρήστης απαντήσει σε οποιαδήποτε 
από αυτές.
Θέλετε να σας παίρνουν στο σταθερό αλλά να σας 
βρίσκουν στο κινητό; Κανένα πρόβλημα. Θέλετε 
να σας παίρνουν στο κινητό αλλά να σας βρί-
σκουν στο σπίτι; Επίσης, κανένα πρόβλημα (όλα 
ορίζονται μέσα από ένα mobile app κατά βούλη-
ση). Θέλετε να καλείτε από το κινητό σας και να 
εμφανίζεται το σταθερό; Μπορείτε να το κάνετε. 
Θέλετε να καλείτε από μία προσωπική γραμμή 
αλλά να εμφανίζεται το κέντρο; Επίσης, μπορείτε 
να το πράξετε.
Αυτή η ευκολία από μόνη της, είναι αρκετή για να 
επιλέξει μία μικρή επιχείρηση το Vodafone One 
Net κατά την άποψή μας, αλλά η λύση βέβαια, 
περιλαμβάνει πολλά περισσότερα.
Στην «καρδιά» του συστήματος βρίσκεται ένα 
intelligence layer στο cloud, το οποίο υποδέχεται 
όλες τις κλήσεις και με βάση τους κανόνες που 
έχουν οριστεί, αποφασίζει πως θα τις δρομολο-
γήσει (γι’ αυτό και δεν μιλάμε για εκτροπή). Αυτό 

Χρήστος Γιαντσίδης, senior product manager της 
Vodafone Greece.

Τα IP phones της Snom, η mobile εφαρμογή διαχείρισης, καθώς και ο router του Vodafone One Net.
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Μπορεί η αγορά των υπολογιστών εν γένει να δέχεται συνεχή πλήγματα από πλευράς πωλήσεων, αλλά υπάρχουν 
κάποια segments που συνεχίζουν να… αντιστέκονται στις τάσεις αυτές, φέρνοντας χαμόγελα αισιοδοξίας σε όσους 
δραστηριοποιούνται στο χώρο της τεχνολογίας. Αναφερόμαστε στα mini PCs (ή mini desktops ή small form factors, 
αν προτιμάτε τους εναλλακτικούς όρους), τα οποία εξαρχής έκαναν αισθητή την –μικρή κατά τα άλλα- παρουσία 
τους, για λόγους που θα περιγράψουμε στη συνέχεια. Πλέον, βρίσκονται στην πιο ώριμη φάση τους, καθώς 
ενσωματώνουν τεχνολογία και χαρακτηριστικά που τα καθιστούν μια εντελώς διακριτή αγορά, με σημαντικές 
προοπτικές και περιθώρια δραστηριοποίησης από το κανάλι συνεργατών.

Μια δυναμική αγορά,  
σε μέγεθος… τσέπης

Τ
ι είναι όμως τα mini PCs και γιατί 
γίνεται τόσος λόγος γι’ αυτά; Από τις 
απαρχές των desktop υπολογιστών, 
το μέγεθος των συστημάτων αυτών 
ήταν τουλάχιστον ογκώδες. Αυτό 
συνέβαινε, αρχικά, εξαιτίας του α-

ριθμού των υποσυστημάτων τους που ήταν ευμεγέ-
θη, τα οποία όμως απαιτούνταν προκειμένου να ε-
κτελεστούν ακόμα και οι πλέον βασικές λειτουργίες.
Με το χρόνο, η τεχνολογία προχώρησε με άλματα, 
επιτρέποντας στους επεξεργαστές και τα ολοκλη-
ρωμένα κυκλώματα γενικά να συρρικνωθούν, με 
αποτέλεσμα τα υποσυστήματα να περιοριστούν 
σημαντικά σε μέγεθος, αλλά και σε αριθμό. Αυτό 
σημαίνει πως πολλές από τις λειτουργίες που απαι-
τούσαν μια πλήρους μεγέθους κάρτα επέκτασης, να 
μπορούν πλέον να τοποθετηθούν εντός ενός chip 
στη motherboard, βοηθώντας στη μείωση του συ-
νολικού μεγέθους. Μάλιστα, με την εισαγωγή νέων 
features όπως οι δίσκοι SSD και τα μικροσκοπικά 
drive formats όπως είναι οι κάρτες του προτύπου 
Μ.2 (πρώην Next Generation Form Factor - NGFF), 
τα συστήματα μπορούν να γίνουν ακόμα μικρότερα.
Η ουσία είναι πως υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδι-
αφέρον για την αγορά μικρότερου μεγέθους υπο-
λογιστικών συστημάτων. Σίγουρα, τα laptops είναι 
μικρά και φορητά, αλλά είναι αρκετό το καταναλω-
τικό κοινό –business και consumer- που επιθυμεί 
να ενσωματώσει ένα PC στον εργασιακό χώρο του 
ή ακόμα στο home theater του, χωρίς να πρέπει 
να καταφύγει σε ένα μεγάλο case. Τα small form 
factor PCs επιτυγχάνουν σε αυτό το έργο, προσφέ-
ροντας ευχρηστία, λειτουργικότητα και mobility.

Form factors για όλους!
Υπάρχουν τρεις τύποι-υποδιαιρέσεις των small 

Προτού η παρουσία του network gaming και τα 
LAN parties αποκτήσουν το φανατικό κοινό τους, 
όπου οι χρήστες έφερναν τα προσωπικά τους 
PCs σε μια κοινή τοποθεσία για να τα συνδέσουν 
μεταξύ τους, οι κατασκευαστές δεν έβλεπαν 
το λόγο για την κυκλοφορία μικρού μεγέθους 
συστημάτων που περιλάμβαναν εξελιγμένες 
δυνατότητες γραφικών. Σε τελική ανάλυση, τα 
ενσωματωμένα γραφικά είναι υπεραρκετά για 
τις κλασικές εργασίες μιας επιχείρησης. Από 
την άλλη, οι gamers χρειάζονται τη δυνατότητα 
εγκατάστασης καρτών γραφικών τελευταίας 
τεχνολογίας. Και αυτό ακριβώς έπαιρναν από τα 
cube PCs. 

Mini PCs - Barebones
Πρόκειται για τα νεότερα και πλέον εξελιγμένα 
small factor PCs. Είναι σαφώς τα μικρότερα συ-
στήματα, μεγέθους μεγάλου χαρτόδετου βιβλίου 
ή θήκης DVD. Ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο 
μικρά σε μέγεθος είναι εξαιτίας του ότι βασίζονται 
για τη λειτουργία τους σε υποσυστήματα laptop, 
ενώ δεν διαθέτουν την οθόνη, το πληκτρολόγιο 
και το ποντίκι, ώστε να κερδίσουν σε όγκο. Ε-
πιπλέον, το τροφοδοτικό προφανώς βρίσκεται 
εκτός του case. 
Στην ίδια λογική κινούνται και τα barebones PCs. 
Πρόκειται περί ενός super-compact form factor, 
αν και οποιοδήποτε σύστημα (ATX, mini-ATX, 
micro-ATX) μπορεί να περιγραφεί ως barebone, 
εφόσον διαθέτει τα απαραίτητα συνοδευτικά υ-
ποσυστήματα: Η motherboard και η τροφοδοσία 
βρίσκονται συνήθως ενσωματωμένα στο case. 
Η CPU συνήθως αγοράζεται με τον υπολογιστή, 
ενώ ο χρήστης καλείται να εγκαταστήσει τη 
μνήμη και το μικρό δίσκο αποθήκευσης. Ουσια-
στικά, ο εσωτερικός δίσκος αποθήκευσης είναι 
αρκετά μεγάλος για τις ανάγκες του λειτουργικού 

factor PCs διαθέσιμοι στην αγορά, το καθένα με 
τις ιδιαιτερότητες και τα πλεονεκτήματά του. Ας τα 
δούμε αναλυτικότερα:

Slim PCs
Τα Slim PCs αποτελούν την πρώιμη μορφή των 
συστημάτων αυτών. Ουσιαστικά, επρόκειτο περί 
desktop συστημάτων που περιόριζαν τον όγκο 
τους, μειώνοντας το χώρο για κάρτες επέκτασης 
πλήρους μεγέθους. Με τον τρόπο αυτό περιορί-
στηκε το ύψος και το πλάτος στο μισό. Διαθέτουν 
επιπλέον θύρες επέκτασης PCI-Express, αλλά 
και εξειδικευμένες θύρες επέκτασης που είναι 
δύσκολο να βρεθούν πλέον. Αφότου το σύστημα 
έχει φτάσει το όριο ζωής του, απλά αντικαθίστα-
ται από έναν νέο υπολογιστή. Επειδή ακριβώς 
δεν υπάρχει ανάγκη επέκτασης, ένα σύστημα 
όπως το Slim PC παρουσιάζει πολλά πλεονε-
κτήματα. Οι υπολογιστές αυτοί δεν χρειάζεται να 
διαθέτουν την αιχμή της τεχνολογίας όσον αφορά 
τα υποσυστήματα, δεδομένου πως απευθύνονται 
σε επιχειρήσεις που το μεγαλύτερο ποσοστό 
των εργασιών τους ουσιαστικά εξαντλείται στην 
επεξεργασία κειμένου, στα spreadsheets και στις 
εταιρικές επικοινωνίες. 

Cubes
Τα form factors αυτά έχουν γίνει αρκετά δημο-
φιλή πρόσφατα, ιδίως στο κοινό των enthusiasts 
και των PC gamers. Τα συστήματα αυτά αποκα-
λούνται cubes, μιας και μοιάζουν με μεγάλου 
μεγέθους κύβους στο σχήμα. Στο εσωτερικό τους 
βρίσκουμε όλα τα παραδοσιακά desktop υπο-
συστήματα υπολογιστών, αλλά σε αντίθεση με τα 
slim PCs, διαθέτουν περιορισμένο αριθμό από 
πλήρους μεγέθους κάρτες επέκτασης. Είναι αυτή 
η δυνατότητα επέκτασης που τα έχει καταστήσει 
τόσο δημοφιλή στο κοινό.
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Ενεργειακή κατανάλωση. Οι συσκευές αυτές 
χρησιμοποιούν τις νεότερες τεχνολογίες από 
πλευράς εξοικονόμησης ενέργειας, προκειμένου 
να τρέχουν με λιγότερη ενέργεια και μειωμένη 
θερμοκρασία. 

Οι πολλαπλές  
χρήσεις των mini PCs
Αφότου τα laptops και τα tablets έφεραν την ε-
πανάσταση στο χώρο της τεχνολογίας, είναι πολ-
λοί εκείνοι που πίστεψαν πως τα παραδοσιακά 
desktop PCs ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Δεν 
ισχύει όμως το ίδιο για τα μικρότερα small form 
factors όπως τα mini PCs που διαθέτουν πολλές 
χρήσεις και πλεονεκτήματα:

Εργασία και επιχειρήσεις. Τα mini PCs μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδεύσεις, σεμινάρια 
ή παρουσιάσεις. Αποδεικνύονται η καλύτερη 
λύση για online εργασία, επεξεργασία κειμένου 
ή προετοιμασία παρουσιάσεων. Επιπλέον, διαθέ-
τουν σαφώς περισσότερη ισχύ και δυνατότητες 
από τα tablets. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις για εξοικονόμη-
ση χώρου (έχουν μέγεθος σχεδόν το 1/10 από τα 
κανονικά PCs), καθιστώντας το χώρο εργασίας 
λιγότερο ακατάστατο, ενώ μπορούν να συνδε-
θούν εύκολα στα κύρια συστήματα δικτύων. 

συστήματος, αλλά όχι για πολλά περισσότερα. Ο 
χρήστης μπορεί πάντα να προσθέσει εξωτερικό 
σκληρό δίσκο μέσω της θύρας USB 3.0, εφόσον 
θέλει περισσότερο χώρο. 
Κατά τα άλλα, περιφερειακά όπως το ποντίκι και 
το πληκτρολόγιο συνδέονται μέσω της θύρας USB. 
Η οθόνη μπορεί να συνδεθεί μέσω HDMI, DVI ή 
Thunderbolt. Κάποια από τα high-end mini PCs 
διαθέτουν PCIe-16 sockets που υποστηρίζουν 
ξεχωριστές κάρτες γραφικών. Τα περισσότερα από 
τα barebones συνδέονται στο δίκτυο μέσω LAN, 
και Wi-Fi, ενώ υποστηρίζουν και Bluetooth.
Διαφορετικοί κατασκευαστές προσφέρουν 
barebone συστήματα. Ανάμεσα στα πλέον δημο-
φιλή είναι τα μοντέλα από τις Gigabyte, Asus και 
ZOTAC. 
Όπως το Intel NUC, οι υπολογιστές αυτοί ενσωμα-
τώνουν τη motherboard, CPU και PSU στο case, 
ενώ ο χρήστης θα πρέπει να αγοράσει τα υπό-
λοιπα υποσυστήματα και να τα προσθέσει, όπως 
επίσης και το λειτουργικό σύστημα. 
Στην ίδια λογική κινείται και το HP Elite Slice, το 
οποίο κάνει πράξη τη λογική του modular, χάρη 
στις δυνατότητες επέκτασης χώρου, και προσθή-
κης πληθώρας covers: collaboration, φόρτισης, 
audio module κ.ο.κ.
Η εγκατάσταση ενός mini PC με τα υποσυστήματά 
του απαιτεί την ίδια προσέγγιση με εκείνη του 
στησίματος ενός desktop PC. Αυτό σημαίνει πως 
ο πελάτης –εταιρικός ή ιδιώτης- θα πρέπει πρώτα 

HP Z2 Mini: Το πρώτο mini workstation  
για την αγορά του CAD

Φτιαγμένο από και για επαγγελματίες του σχεδια-
σμού, το επαναστατικό HP Z2 Mini προσφέρει επιδό-
σεις και αξιοπιστία σε μικρό και κομψό σχεδιασμό 
για τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία στο CAD. 

Τα προϊόντα HP Z Workstation έχουν αναδειχθεί στις 
κορυφαίες επιλογές για τους πελάτες που απαιτούν 
ένα workstation αξιώσεων. Βασισμένο στην επιτυχία 
του HP Z240 SFF, τα HP Z Workstation είναι του-
λάχιστον δύο φορές ισχυρότερα από οποιοδήποτε 
mini PC της αγοράς, προσφέροντας τη δυνατότητα 
υποστήριξης 6 οθονών. Το Z2 Mini έχει σχεδιαστεί 
με γνώμονα τα εκατομμύρια χρηστών του CAD που 
απαιτούν μικρότερου μεγέθους hardware χωρίς 
εκπτώσεις στην ακουστική, τις επιδόσεις και την 
αξιοπιστία στις κρίσιμες εφαρμογές. Συγκεκριμένα 
το Z2 Mini έχει δοκιμαστεί για 368.000 ώρες και είναι 
πιστοποιημένο για επάνω από 20 επαγγελματικές 
εφαρμογές, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:
• AutoCAD
• Vectorworks

• MicroStation
• Inventor
• SOLIDWORKS
• Solid Edge
• Revit

Για το workspace του μέλλοντος
Με μόλις 2,3 ίντσες ύψος και εξελιγμένη δυνατότητα 
τοποθέτησης VESA, το Z2 Mini είναι τέλειο για όλα 
τα περιβάλλοντα γραφείου. Το ultra-compact και 
καλαίσθητο σύστημα, προσφέρει στους χρήστες πο-
λυάριθμες επιλογές: Πάνω και κάτω από το γραφείο, 
πίσω από μια οθόνη HP Z ή τοποθέτηση σε τοίχο. 

Το επάνω τμήμα του case ανοίγει για εύκολη πρό-
σβαση στα εσωτερικά υποσυστήματα, ενώ η καινο-
τομική αρχιτεκτονική επιτρέπει στους εσωτερικούς 
ανεμιστήρες να λειτουργούν αθόρυβα, ακόμα και σε 
απαιτητικές εργασίες. 

Το workstation, το οποίο τρέχει Windows 10 Pro ή 

Linux ενσωματώνει επιλογές σύγχρονης και επόμε-
νης γενιάς Intel Xeon επεξεργαστών, για πανίσχυρες 
επιδόσεις στις πλέον απαιτητικές εφαρμογές. Χάρη 
στις επαγγελματικές κάρτες γραφικών NVIDIA 
Quadro Pro Graphics, έχετε στη διάθεσή σας κορυ-
φαίες επιδόσεις γραφικών για απαιτητικά 3D μοντέ-
λα. Τέλος, το HP Z Turbo Drive, θα μειώσει το χρόνο 
boot up, τους χρόνους ανταπόκρισης και τα uploads 
αρχείων με ως και 512GB PCIe αποθήκευσης ή 
1,5TB συνολικού αποθηκευτικού χώρου. 
Συμπερασματικά, ο σχεδιασμός του Z2 Mini  
και η κατασκευαστική του ευφυΐα, θα μεταμορφώ-
σει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι οραματί-
ζονται τα workstations και τους χώρους εργασίας 
του μέλλοντος.
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να έχει σκεφτεί πώς σκοπεύει να χρησιμοποιήσει 
το σύστημα, ώστε να «ντύσει» τον υπολογιστή με 
τα κατάλληλα parts που θα του προσφέρουν τις 
επιδόσεις που έχει ανάγκη. 

Τα πλεονεκτήματα και  
οι χρήσεις των Mini PCs
Γιατί όμως τα mini PCs πλεονεκτούν σε σχέση 
με ένα παραδοσιακό desktop σύστημα, ένα 
notebook ή ακόμα και ένα tablet; Όπως θα δούμε 
στη συνέχεια, οι λόγοι είναι αρκετοί και το κανάλι 
συνεργατών καλό θα είναι να τους λάβει υπόψη 
του, ώστε να προσφέρει και το αντίστοιχο story 
πωλήσεων: 
Μέγεθος. Πρόκειται για προφανές πλεονέκτημα. 
Ανάλογα με το μοντέλο, μπορεί να είναι τόσο 
μικρό όσο ένα βιβλίο ή κοσμηματοθήκη, και κά-
ποιες φορές ακόμα μικρότερο. Χάρη στο μικρό 
όγκο του υπολογιστή, ο κάτοχός του θα κερδίσει 
πολύτιμο χώρο στο σπίτι ή στο γραφείο. 
Ευελιξία. Ένα mini PC θα έχει όλη την ισχύ ε-
νός κλασικού desktop PC, ενώ είναι εύκολο να 
αναβαθμιστούν τα υποσυστήματα όπως η RAM 
και ο σκληρός δίσκος. Συνδέεται στην οθόνη της 
επιλογής του χρήστη, είτε πρόκειται για κανονική 
οθόνη είτε για οθόνη τηλεόρασης.
Κόστος. Τα mini PCs είναι σαφώς φτηνότερη α-
γορά, αλλά και πιο οικονομικά σε βάθος χρόνου. 
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Οι μηχανικοί της Gigabyte ανέπτυξαν έναν εξαιρετικά 
συμπαγή σχεδιασμό υπολογιστή με κομψή σχεδίαση 
βασισμένη σε σκελετό αλουμινίου και γυαλί στην 
επιφάνεια του σασί. Αυτό το απίστευτα συμπαγές PC 
με τον στιλάτο σχεδιασμό του είναι ιδανικό για ένα 
ευρύ φάσμα προγραμμάτων και εφαρμογών για το 
σπίτι και το γραφείο και όχι μόνο
Το BRIX με την απλότητα του και την άνεση που προ-
σφέρει όσον αφορά το μέγεθός του καθώς και με την 
ευρεία γκάμα μοντέλων για να διαλέξετε,  ανεβάζει 
τα standard των mini PC καθιστώντας το ιδανικό για 
multimedia hub με την χαμηλή του κατανάλωση σε 
ενέργεια. 

Φτιάξε το PC σου όσο δυνατό θες! 
Το BRIX υποστηρίζει την εγκατάσταση ενός 2.5’’ 
SATA 6Gbps HDD ή SSD και ενός  M.2  SSD.
To BRIX ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την έννοια 
του desktop υπολογιστή. Είναι τόσο μικρό που δεν 
θα το πιστεύετε ότι είναι φτιαγμένο για HTPC s ή mini 
Workstations.

Χάρη στο VESA βραχίονα, το BRIX μπορεί εύκολα να 
τοποθετηθεί πίσω από μια οθόνη ή HD τηλεόραση 
και να τα μετατρέψει σε ένα πλήρως εξοπλισμένο 
υπολογιστή ή ψηφιακή συσκευή σήμανσης. 
Είναι τόσο μικρό που δεν θα πιστεύετε ότι είναι 
εξοπλισμένο με όλες τις απαραίτητες θύρες που 
χρειάζεστε για το pc σας.  Διαθέτει θύρες  VGA (σε 
ορισμένα μοντέλα), mini Diplay Port & HDMI για να 
συνδέσετε έως και τρεις ανεξάρτητες οθόνες , μέσω 
HDMI και DisplayPort ++, χωρίς την ανάγκη για πρό-
σθετη κάρτα γραφικών. 

Για άνετο περιβάλλον εργασίας
Εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα χαρακτηριστικά 
USB Type-C, USB 3.1 για ταχύτητα μεταφοράς 10 

Gb/s.  Διαθέτει LAN δικτύωση με δυνατότητες τα-
χύτητας στα 10/100/1000Mbps. Επιπλέον, διαθέτει 
Wi-Fi ac για αστραπιαία ασύρματη σύνδεση αλλά και 
Bluetooth για να συνδέσετε με ευκολία όλες τις συ-
σκευές σας χωρίς καλώδια. Επίσης διαθέτει ειδικό 
application για να το χειρίζεστε από το smartphne 
σας.
Τα BRIX της Gigabyte υποστηρίζουν  ανάλυση 4K, 
φέρνοντας απαράμιλλη οπτική ευκρίνεια και εκπλη-
κτικό ρεαλισμό στους κατόχους 4K HDTV ή οθονών 
υπολογιστών. Το γεγονός αυτό, ανοίγει νέες δυνα-
τότητες για τις επιχειρήσεις ψηφιακής σήμανσης 
που ενδιαφέρονται για το μικρό μέγεθος του BRIX 
της Gigabyte, και που έχουν ανάγκη από 4K λύση 
οθόνης ικανή να παρέχει μια εξαιρετικά ρεαλιστική, 
υψηλής ευκρίνειας οπτική εμπειρία.

Χάρη στο μέγεθός του και τις δυνατότητές του βρί-
σκει εφαρμογή σε πληθώρα διαφορετικών αγορών
Ο τέλειος συμπαγής οικιακός υπολογιστής για:
• Σαλόνι
• Υπνοδωμάτιο
• Κουζίνα
• Χώρο μελέτης

Κάθετες αγορές
• Σχολεία
• Υπολογιστής Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου
• Βιβλιοθήκες
• Νοσοκομεία / Ιατρικός Εξοπλισμός
• Κυβερνητικά Ιδρύματα

Ένα απόλυτο εργαστήριο γραφικών
• Παίξτε τα τελευταία 3D παιχνίδια
• Αναπαραγωγή πολυμέσων
• Επεξεργασία βίντεο
• 3D σχεδιασμός

Ισχυρές εμπορικές εφαρμογές
• Δοκιμές εργοστασιακών μηχανημάτων πχ. ΚΤΕΟ
• ATM συστήματα τραπεζών
• Εξοπλισμός Gaming
• Μηχάνημα αυτόματης πώλησης
• Συστήματα ασφαλείας
• Εστιατόρια, καφετέριες , POS solutions

Απλούστερη και πιο έξυπνη ψηφιακή ζωή
• Πίνακες πληροφοριών εμπορικών κέντρων
• Οθόνη πληροφοριών Split-flap
• Πίνακες αποτελεσμάτων
• Εσωτερικού / εξωτερικού χώρου
• LED οθόνες
Στο γραφείο
• Εξοπλισμό χώρου συνεδριάσεων
• Σταθμοί εργασίας
• Στούντιο
• Γραφεία ελεύθερων επαγγελματιών

Εξοπλισμένο με την Intel Ready mode και Intel 
Small Business τεχνολογία.

Άρθρο του Σπύρου Γαλιατσάτου

Η έννοια του mini PC αλλάζει!  
Το τέλειο μέγεθος για κάθε χώρο.

Σπύρος 
Γαλιατσάτος, 
country 
manager της 
Gigabyte, 
Greece

Home entertainment. Ένα mini PC που διαθέτει 
τις κατάλληλες συνδέσεις video και audio, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και ως multimedia server. 
Βέβαια, θα πρέπει ο κάτοχός του να διασφαλί-
σει πως θα διαθέτει κάποιο μοντέλο με αρκετά 
ισχυρή κάρτα γραφικών και επεξεργαστή, ώστε 
να μπορεί να χειριστεί full HD video. Με την προ-
σθήκη ενός remote, όλες οι λειτουργίες θα μπο-
ρούν να γίνουν από τον καναπέ του σπιτιού. 
Gaming. Πολλά mini PCs διαθέτουν την απαραί-
τητη ισχύ για να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις υ-
πολογιστικής ισχύος που έχει θέσει η βιομηχανία 
του gaming. Πολύ συχνά μάλιστα, τα συστήματα 

αυτά υποστηρίζουν και τις παιχνιδομηχανές που 
χρησιμοποιούνται στα καζίνο. 
Video conferencing. Η compact μονάδα  
προσφέρει ποιοτικές βιντεο-συνδιασκέψεις με 
κρυστάλλινο ήχο. 
Δεύτερο οικιακό PC. Σαφώς οικονομικότερη 
επιλογή από την αγορά ενός ακόμα laptop ή 
desktop PC για οικογενειακή χρήση. Ο κάτοχός 
του απλά θα συνδέσει μια οθόνη, ένα πληκτρολό-
γιο και ένα ποντίκι, ενώ η σύνδεση στο Internet 
είναι απλή διαδικασία. 
Παραγωγή media. Ένα mini PC διαθέτει την ισχύ 
για την παραγωγή κορυφαίας ποιότητας και επι-

δόσεων visuals. Η δημιουργία, εγγραφή, επεξερ-
γασία και αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο και 
ήχου αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. 
Διαφήμιση. Η μικρή και ταυτόχρονα ισχυρή αυτή 
μονάδα αποδεικνύεται εξαιρετική στο χώρο της 
ψηφιακής διαφήμισης. Η ισχύς της μπορεί να δι-
αχειριστεί το πλέον σύνθετο ψηφιακό animation, 
χωρίς να απαιτεί πολύ χώρο στο γραφείο. 

Στον κόσμο των επιχειρήσεων, τα πλεονεκτή-
ματα αυτά μεταφράζονται σε μια ευρεία γκάμα 
σεναρίων, όπου τα mini PCs επιλύουν πολλές 
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Ενεργειακή κατανάλωση. Οι συσκευές αυτές 
χρησιμοποιούν τις νεότερες τεχνολογίες από 
πλευράς εξοικονόμησης ενέργειας, προκειμένου 
να τρέχουν με λιγότερη ενέργεια και μειωμένη 
θερμοκρασία. 

Οι πολλαπλές  
χρήσεις των mini PCs
Αφότου τα laptops και τα tablets έφεραν την ε-
πανάσταση στο χώρο της τεχνολογίας, είναι πολ-
λοί εκείνοι που πίστεψαν πως τα παραδοσιακά 
desktop PCs ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Δεν 
ισχύει όμως το ίδιο για τα μικρότερα small form 
factors όπως τα mini PCs που διαθέτουν πολλές 
χρήσεις και πλεονεκτήματα:

Εργασία και επιχειρήσεις. Τα mini PCs μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδεύσεις, σεμινάρια 
ή παρουσιάσεις. Αποδεικνύονται η καλύτερη 
λύση για online εργασία, επεξεργασία κειμένου 
ή προετοιμασία παρουσιάσεων. Επιπλέον, διαθέ-
τουν σαφώς περισσότερη ισχύ και δυνατότητες 
από τα tablets. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις για εξοικονόμη-
ση χώρου (έχουν μέγεθος σχεδόν το 1/10 από τα 
κανονικά PCs), καθιστώντας το χώρο εργασίας 
λιγότερο ακατάστατο, ενώ μπορούν να συνδε-
θούν εύκολα στα κύρια συστήματα δικτύων. 

συστήματος, αλλά όχι για πολλά περισσότερα. Ο 
χρήστης μπορεί πάντα να προσθέσει εξωτερικό 
σκληρό δίσκο μέσω της θύρας USB 3.0, εφόσον 
θέλει περισσότερο χώρο. 
Κατά τα άλλα, περιφερειακά όπως το ποντίκι και 
το πληκτρολόγιο συνδέονται μέσω της θύρας USB. 
Η οθόνη μπορεί να συνδεθεί μέσω HDMI, DVI ή 
Thunderbolt. Κάποια από τα high-end mini PCs 
διαθέτουν PCIe-16 sockets που υποστηρίζουν 
ξεχωριστές κάρτες γραφικών. Τα περισσότερα από 
τα barebones συνδέονται στο δίκτυο μέσω LAN, 
και Wi-Fi, ενώ υποστηρίζουν και Bluetooth.
Διαφορετικοί κατασκευαστές προσφέρουν 
barebone συστήματα. Ανάμεσα στα πλέον δημο-
φιλή είναι τα μοντέλα από τις Gigabyte, Asus και 
ZOTAC. 
Όπως το Intel NUC, οι υπολογιστές αυτοί ενσωμα-
τώνουν τη motherboard, CPU και PSU στο case, 
ενώ ο χρήστης θα πρέπει να αγοράσει τα υπό-
λοιπα υποσυστήματα και να τα προσθέσει, όπως 
επίσης και το λειτουργικό σύστημα. 
Στην ίδια λογική κινείται και το HP Elite Slice, το 
οποίο κάνει πράξη τη λογική του modular, χάρη 
στις δυνατότητες επέκτασης χώρου, και προσθή-
κης πληθώρας covers: collaboration, φόρτισης, 
audio module κ.ο.κ.
Η εγκατάσταση ενός mini PC με τα υποσυστήματά 
του απαιτεί την ίδια προσέγγιση με εκείνη του 
στησίματος ενός desktop PC. Αυτό σημαίνει πως 
ο πελάτης –εταιρικός ή ιδιώτης- θα πρέπει πρώτα 

HP Z2 Mini: Το πρώτο mini workstation  
για την αγορά του CAD

Φτιαγμένο από και για επαγγελματίες του σχεδια-
σμού, το επαναστατικό HP Z2 Mini προσφέρει επιδό-
σεις και αξιοπιστία σε μικρό και κομψό σχεδιασμό 
για τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία στο CAD. 

Τα προϊόντα HP Z Workstation έχουν αναδειχθεί στις 
κορυφαίες επιλογές για τους πελάτες που απαιτούν 
ένα workstation αξιώσεων. Βασισμένο στην επιτυχία 
του HP Z240 SFF, τα HP Z Workstation είναι του-
λάχιστον δύο φορές ισχυρότερα από οποιοδήποτε 
mini PC της αγοράς, προσφέροντας τη δυνατότητα 
υποστήριξης 6 οθονών. Το Z2 Mini έχει σχεδιαστεί 
με γνώμονα τα εκατομμύρια χρηστών του CAD που 
απαιτούν μικρότερου μεγέθους hardware χωρίς 
εκπτώσεις στην ακουστική, τις επιδόσεις και την 
αξιοπιστία στις κρίσιμες εφαρμογές. Συγκεκριμένα 
το Z2 Mini έχει δοκιμαστεί για 368.000 ώρες και είναι 
πιστοποιημένο για επάνω από 20 επαγγελματικές 
εφαρμογές, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:
• AutoCAD
• Vectorworks

• MicroStation
• Inventor
• SOLIDWORKS
• Solid Edge
• Revit

Για το workspace του μέλλοντος
Με μόλις 2,3 ίντσες ύψος και εξελιγμένη δυνατότητα 
τοποθέτησης VESA, το Z2 Mini είναι τέλειο για όλα 
τα περιβάλλοντα γραφείου. Το ultra-compact και 
καλαίσθητο σύστημα, προσφέρει στους χρήστες πο-
λυάριθμες επιλογές: Πάνω και κάτω από το γραφείο, 
πίσω από μια οθόνη HP Z ή τοποθέτηση σε τοίχο. 

Το επάνω τμήμα του case ανοίγει για εύκολη πρό-
σβαση στα εσωτερικά υποσυστήματα, ενώ η καινο-
τομική αρχιτεκτονική επιτρέπει στους εσωτερικούς 
ανεμιστήρες να λειτουργούν αθόρυβα, ακόμα και σε 
απαιτητικές εργασίες. 

Το workstation, το οποίο τρέχει Windows 10 Pro ή 

Linux ενσωματώνει επιλογές σύγχρονης και επόμε-
νης γενιάς Intel Xeon επεξεργαστών, για πανίσχυρες 
επιδόσεις στις πλέον απαιτητικές εφαρμογές. Χάρη 
στις επαγγελματικές κάρτες γραφικών NVIDIA 
Quadro Pro Graphics, έχετε στη διάθεσή σας κορυ-
φαίες επιδόσεις γραφικών για απαιτητικά 3D μοντέ-
λα. Τέλος, το HP Z Turbo Drive, θα μειώσει το χρόνο 
boot up, τους χρόνους ανταπόκρισης και τα uploads 
αρχείων με ως και 512GB PCIe αποθήκευσης ή 
1,5TB συνολικού αποθηκευτικού χώρου. 
Συμπερασματικά, ο σχεδιασμός του Z2 Mini  
και η κατασκευαστική του ευφυΐα, θα μεταμορφώ-
σει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι οραματί-
ζονται τα workstations και τους χώρους εργασίας 
του μέλλοντος.

PU
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να έχει σκεφτεί πώς σκοπεύει να χρησιμοποιήσει 
το σύστημα, ώστε να «ντύσει» τον υπολογιστή με 
τα κατάλληλα parts που θα του προσφέρουν τις 
επιδόσεις που έχει ανάγκη. 

Τα πλεονεκτήματα και  
οι χρήσεις των Mini PCs
Γιατί όμως τα mini PCs πλεονεκτούν σε σχέση 
με ένα παραδοσιακό desktop σύστημα, ένα 
notebook ή ακόμα και ένα tablet; Όπως θα δούμε 
στη συνέχεια, οι λόγοι είναι αρκετοί και το κανάλι 
συνεργατών καλό θα είναι να τους λάβει υπόψη 
του, ώστε να προσφέρει και το αντίστοιχο story 
πωλήσεων: 
Μέγεθος. Πρόκειται για προφανές πλεονέκτημα. 
Ανάλογα με το μοντέλο, μπορεί να είναι τόσο 
μικρό όσο ένα βιβλίο ή κοσμηματοθήκη, και κά-
ποιες φορές ακόμα μικρότερο. Χάρη στο μικρό 
όγκο του υπολογιστή, ο κάτοχός του θα κερδίσει 
πολύτιμο χώρο στο σπίτι ή στο γραφείο. 
Ευελιξία. Ένα mini PC θα έχει όλη την ισχύ ε-
νός κλασικού desktop PC, ενώ είναι εύκολο να 
αναβαθμιστούν τα υποσυστήματα όπως η RAM 
και ο σκληρός δίσκος. Συνδέεται στην οθόνη της 
επιλογής του χρήστη, είτε πρόκειται για κανονική 
οθόνη είτε για οθόνη τηλεόρασης.
Κόστος. Τα mini PCs είναι σαφώς φτηνότερη α-
γορά, αλλά και πιο οικονομικά σε βάθος χρόνου. 
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προκλήσεις. Τα mini PCs και τα barebones προ-
σφέρουν την υπολογιστική ισχύ για περιπτώσεις 
όπως τα digital signage κιόσκια και τα έξυπνα 
teleconference rooms. Επιπλέον, οι δύο αυτές 
επιλογές αποτελούν τα «δομικά υλικά» για το 
λεγόμενο «thin-client computing». Το thin client 
είναι ένας «ελαφρύς» υπολογιστής σχεδιασμέ-
νος για απομακρυσμένη πρόσβαση σε έναν πιο 
ισχυρό server. Στην περίπτωση αυτή, ένα mini 
PC συνήθως τοποθετείται στο πίσω μέρος μιας ο-
θόνης και δικτυώνεται και πάλι πίσω σε κάποιον 
server, σε ένα data center που βρίσκεται αλλού. 
Επιπλέον, πολλά συστήματα παρακολούθησης 
(surveillance) χρησιμοποιούν custom barebones, 
προσφέροντας την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ 
για την προβολή εικόνας. Συνήθως, πωλούνται ως 
τμήμα ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακο-
λούθησης, αλλά και πάλι είναι συχνή η παρουσία 
DIY εγκαταστάσεων όπου το router, οι κάμερες και 
η οθόνη αγοράζονται ξεχωριστά και εγκαθίστανται. 

Η αγορά των Mini PCs
Είναι αλήθεια πως η ευρύτερη αγορά των υπολο-
γιστών δεν πηγαίνει και τόσο καλά, και επ’ αυτού 
υπάρχουν αξιόπιστες έρευνες και στοιχεία που πι-
στοποιούν το γεγονός. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως 
μιλάμε για… καμένη γη, καθώς συνεχίζει να παρα-
τηρείται κάποια ανάπτυξη σε κάποια segments – έ-
να από αυτά είναι τα mini PCs ή desktops, όπως το 
NUC της Intel, το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον 
επιτυχημένα μοντέλα του χώρου. 
Σύμφωνα με την εταιρεία, οι πωλήσεις των λεγό-
μενων «tiny PCs» (τα οποία έχουν το μέγεθος του 
NUC, του Brix της Gigabyte ή των ThinkCentre 
Tiny της Lenovo, του Inspiron Micro Desktop της 
Dell ή του modular Elite Slice της HP) έχουν εκτι-
ναχτεί από τα περίπου μηδέν τεμάχια το 2012 σε 
μερικά εκατομμύρια ως το 2015. 

Business-friendly  
χαρακτηριστικά σε μικρό μέγεθος
Σύμφωνα με την Intel, ο χώρος των mini PCs 
βρίσκεται σε εντυπωσιακή ανάπτυξη. Όχι μόνο τα 
δικά της NUCs, αλλά και τα παρεμφερή συστήματα, 
προσελκύουν το ενδιαφέρον από ανθρώπους που 
θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν ως mini-game 

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα των 
small form factors προσφέρουν 
στους συνεργάτες ένα έτοιμο story 
πώλησης σε ένα κοινό (consumer 

και business) που αναζητά λύσεις καινοτομικές, 
εύχρηστες και ταυτόχρονα οικονομικές.

κονσόλες, ένα πεδίο που αποδεικνύεται εξαιρετικά 
επικερδές για τους κατασκευαστές των συσκευών 
αυτών. Μπορεί η Intel να μην είχε τόσο μεγάλη 
διείσδυση στην αγορά αυτή ως τώρα, αλλά πλέον 
αφήνει το αποτύπωμά της εκεί. Μάλιστα, σύμφωνα 
με τους υπευθύνους της εταιρείας, οι καταναλωτές 
αγοράζουν τα συστήματα αυτά για χρήση ως home 
theater PCs, κάτι στο οποίο αποδεικνύονται απολύ-
τως κατάλληλα, εξαιτίας της χαμηλής κατανάλωσής 
τους και του μικρού μεγέθους τους. 
Βέβαια, η πιο δυνατή ζήτηση για τα small factor PCs 
προέρχεται από τις επιχειρήσεις, και εκεί είναι που 
τα mini συστήματα πλεονεκτούν έναντι των λοιπών 
all-in-one PCs (που συνεχίζουν να πουλάνε περισ-
σότερο στους καταναλωτές και λιγότερο στις επιχει-
ρήσεις). Μια από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
ανάπτυξη των all-in-one PCs είναι πως εξ ορισμού 
η αναβάθμιση της οθόνης και του υπολογιστή γίνεται 
ταυτόχρονα. Και για το λόγο αυτόν, γίνεται με καθυ-
στέρηση που συχνά δεν ικανοποιεί τον καταναλωτή. 
Σε τελική ανάλυση, οι επιχειρήσεις θα αναβαθμίσουν 
πολύ πιο γρήγορα το ίδιο το PC από τις οθόνες τους. 
Επιπρόσθετα, τα desktops (βεβαίως και τα mini 
PCs) ανοίγουν σαφώς ευκολότερα και μπορούν να 
επιδιορθωθούν ευκολότερα από τα περισσότερα 
all-in-ones. Στη λογική αυτή, είναι αρκετές οι επι-
χειρήσεις, σύμφωνα με την Intel, που επιλέγουν να 
τοποθετήσουν τα NUCs ή άλλα mini PCs στο πίσω 
μέρος των οθονών τους, δημιουργώντας ένα οικο-
σύστημα που είναι σαφώς ευκολότερο να το διαχει-
ριστούν και να το επιδιορθώσουν, όποτε προκύψει η 
ανάγκη. Οι εταιρικοί πελάτες αναζητούν λύσεις που 
να μπορούν να τοποθετηθούν σε χώρους όπου το 
μέγεθος παίζει σημαντικό ρόλο και κάνει τη διαφορά. 
Αν και το NUC δεν προσφέρει χαρακτηριστικά διαχεί-
ρισης enterprise επιπέδου, κάποια συστήματα OEM 
όπως τα Tiny της Lenovo και το Elite Slice της HP 
με τη modular λογική του μπορούν άνετα να καλύ-
ψουν το κενό αυτό. Κάποιες επιχειρήσεις, εντούτοις, 
χρησιμοποιούν κάποια από τα lower-end μοντέλα 
Mini PCs ως thin clients. Το σημαντικό συμπέρασμα 
για το κανάλι συνεργατών είναι πως η αγορά αυτή 
αναπτύσσεται σημαντικά, καθώς οι επιχειρήσεις 
δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη δυναμική των small 
form factors και επενδύουν σε αυτά. 

Η εξέλιξη του desktop
Αν και το desktop έχει εδώ και καιρό ξεπε-

ραστεί από το laptop (και στη συνέχεια από το 
smartphone και, βέβαια, τα tablets) σε δημοτι-
κότητα, και ακόμα μεγάλη μερίδα των desktops 
που μπορεί κάποιος να βρει στην αγορά σήμερα 
δεν διαφέρει από εκείνα που θα έβρισκε 10 χρό-
νια πριν, η άνθηση των μικρών αλλά πανίσχυρων 
mini PCs ανατρέπει το σκηνικό αυτό. Σημαντικός 
λόγος γι’ αυτό είναι και το γεγονός πως εταιρείες 
όπως η Intel έχουν επικεντρώσει τις προσπά-
θειές τους στα χαμηλής κατανάλωσης chips για 
laptops και tablets. Κάποια από τα NUC χρησι-
μοποιούν ακριβώς την ίδια CPU που θα βρούμε 
στα MacBook Air της Apple ή σε κάποια άλλα 
Ultrabooks, αν και λίγα χρόνια πριν οι συσκευές 
αυτές δεν ήταν και τόσο κατάλληλες για το έργο 
αυτό. Θα λέγαμε πως εκείνα τα mini desktops 
είχαν περισσότερα κοινά με τα αποτυχημένα ε-
μπορικά netbooks, παρά με τα high-end portable 
laptops. 
Εντούτοις, οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές των 
CPUs που έχουν κυκλοφορήσει με στόχο τα 
laptops και τα tablets, έχουν αλλάξει το τοπίο: 
Οι σπουδαιότερες βελτιώσεις έχουν έρθει με τη 
μορφή της διάρκειας ζωής μπαταρίας και της 
κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και των επιδό-
σεων (λιγότερο). Στη λογική αυτή, η αγορά των 
χαμηλής κατανάλωσης desktop επεξεργαστών 
έχει γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία 
χρόνια, σύμφωνα με την Intel. Αν και η εταιρεία 
δεν έχει δώσει ακριβή νούμερα σχετικά με τις 
πωλήσεις, ο αριθμός και η ποικιλία των διαθέσι-
μων εκδόσεων είναι τουλάχιστον ενδεικτική για 
το επίπεδο επιτυχίας. 
Ακόμα και με αυτές τις προοπτικές που μετα-
φράζονται σε εκατομμύρια τεμάχια, σίγουρα 
μιλάμε για ένα μικρό segment της αγοράς των 
υπολογιστών. Ως βασικός προμηθευτής chips 
στην αγορά των PCs, η Intel έχει υποστεί και 
αυτή πλήγμα από την πτώση αυτή. Αυτό σημαίνει 
πως η παρουσία των mini PCs ίσως μπορέσει να 
αντιστρέψει το πλήγμα, καθώς θα διεισδύσει σε 
νέες αγορές, με σημαντικά αποτελέσματα για την 
κερδοφορία της. 

Η Gartner από την πλευρά της κυκλοφόρησε 
πρόσφατα μια έρευνα στην οποία ισχυρίζεται 
πως η αγορά των υπολογιστών έχει «πιάσει 
πάτο». Με λίγα λόγια, η εταιρεία ισχυρίζεται πως 
μετά από 5 χρόνια συνεχούς πτώσης για τα PCs, 
η αγορά θα εμφανίσει και πάλι ανάπτυξη μέσα 
στο 2017. Συγκεκριμένα, η Gartner δήλωσε πως 
η αγορά των PCs ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των χρηστών και μάλιστα έδωσε κάποια παρα-
δείγματα σχετικά με το πώς τα νέα form factors 
όπως είναι compute sticks, ultra-mini PCs και 
τα all-in-one desktops βοηθούν στη θετική αυτή 
εξέλιξη. Κατά πόσον θα αντιστραφεί το αρνητικό 
για τα PCs κλίμα, βέβαια, είναι μια άλλη ιστορία.

Συμπέρασμα 
Αυτό όμως που παραμένει ως συμπέρασμα και 
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Τα Tiny M Series desktops της Lenovo προσφέ-
ρουν υψηλές επιδόσεις με εντυπωσιακή επεξεργα-
στική ισχύ και σταθερότητα, ενώ ταυτόχρονα παρα-
μένουν ενεργειακά αποδοτικά. Αυτά τα μικροσκο-
πικά desktops τοποθετούνται οριζόντια ή κάθετα, 
προκειμένου να χωρέσουν σε ράφια, κάτω από ένα 
γραφείο ή πίσω από την οθόνη σας. Ή προσθέστε 
το σε ένα από τα Lenovo Tiny-in-One PCs, για να 
δημιουργήσετε το δικό σας modular all-in-one.
Όλα ξεκίνησαν το 2011 με το ThinkCentre M92 
Tiny, το οποίο ήταν το πρώτο παγκοσμίως full 
performance desktop, μεγέθους ενός 1 λίτρου (1L), 
για να φτάσουμε στο τώρα: Πάνω από 17.000 τεμά-
χια Tiny M Series βρίσκονται ήδη εγκατεστημένα 
σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στους 
μεγαλύτερους επιχειρηματικούς οργανισμούς: Στον 
τραπεζικό, εκπαιδευτικό, ναυτιλιακό κλάδο και στα 
αεροδρόμια μεταξύ άλλων. Με λίγα λόγια, θα τα 
συναντήσουμε παντού όπου απαιτείται εξοικονό-
μηση ενέργειας αλλά και χώρου, καθώς επίσης και 
αντοχές στρατιωτικών προδιαγραφών για εγκατα-
στάσεις σε «αφιλόξενα περιβάλλοντα». 

Βασικά πλεονεκτήματα
Εξοικονόμηση χώρου 
Χάρη στο συνολικό Tiny οικοσύστημα, το οποίο 
περιλαμβάνει επιλογές mounting και την καινοτόμα 
πρόταση Tiny-In-One, θα επιτύχετε σημαντική εξοι-
κονόμηση χώρου:
• Σώμα με όγκο μόλις 1 λίτρου που αντιστοιχεί στο 

4% του μεγέθους ενός παραδοσιακού tower
• Ευέλικτες επιλογές mounting (κάτω από το 

γραφείο, πίσω από την οθόνη, παρεμβαλόμενο 
μεταξύ οθόνης και βραχίονα τοίχου, ακόμα και 
κλεισμένο σε ντουλάπα), με δυνατότητα Power 
on/off, με συνδυασμό πλήκτρων από το USB πλη-
κτρολόγιο

• Επεκτασιμότητα, με δυνατότητα προσθήκης:
- Πρόσθετου εξωτερικού σκληρού δίσκου 500GB
- Εξωτερικού οπτικού μέσου DVD-+RW
- Εξωτερικού I/O box, με επιπλέον θύρες
- Συμβατότητα με τη μοναδική καινοτομία Tiny-In-

One (TIO), για ευελιξία στην αναβάθμιση είτε της 
οθόνης είτε της υπολογιστικής μονάδας ξεχωριστά

Εξοικονόμηση ενέργειας 
Το Lenovo M Series Tiny προσφέρει σαφώς χα-

μηλότερη κατανάλωση σε σχέση με τα συμβατικά 
Tower και Small Form Factor desktops, με αποτέ-
λεσμα τεράστια ωφέλεια για τις επιχειρήσεις στους 
εξής τομείς: 
• Χαμηλότερη κατανάλωση/ Κόστος ρεύματος, ανά 

σταθμό εργασίας
• Χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 

αναλόγως της έκτασης της εγκατάστασης
• Ως πραγματική περίπτωση case study αναφέ-

ρουμε την εγκατάσταση 2.500 τεμαχίων σε μεγάλο 
τραπεζικό οργανισμό. Τα οφέλη που προέκυψαν 
είναι τα εξής:

- Απελευθέρωση 280 τετραγωνικών μέτρων εργα-
σιακού χώρου

- 35.403 λιγότερα λίτρα όγκου εξοπλισμού
- 459.000 κιλά λιγότερων εκπομπών καυσαερίων 

ανά χρόνο
- 72.000 ευρώ εξοικονόμηση από το κόστος ρεύμα-

τος για την πρώτη τριετία

Αντοχή στρατιωτικών προδιαγραφών
Η αντοχή στρατιωτικών προδιαγραφών, καθιστά τα 
Tiny M Series desktops ιδανικά για εγκαταστάσεις 
σε αφιλόξενα περιβάλλοντα (π.χ. πλοία, εργασια-
κούς χώρους με σκόνη, υγρασία, ακραίες θερμο-
κρασίες κ.ο.κ.)
Σε αυτά να προσθέσουμε και την πιστοποιημένη 
αντοχή σε πτώση, υγρασία, υψηλή θερμοκρασία, 
χαμηλή θερμοκρασία, απότομη εναλλαγή θερμο-
κρασίας, σκόνη, δονήσεις, υψόμετρο κ.ά.).

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις:
Τα μοντέλα της σειράς Tiny M είναι πλήρως λειτουρ-

γικά desktops, τα οποία διαθέτουν εξαιρετικά χαρα-
κτηριστικά, εκ των οποίων ξεχωρίζουν τα εξής:
• Ως και 32GB DDR4 μνήμη RAM
• Σύνδεση ως και 3 ανεξάρτητων οθονών ή Quad 

Mosaic Display
• Επεξεργαστές ως και i7, με τεχνολογία VPro
• Ασφάλεια Trusted Platform Module (TPM) /

WLAN
• Επίσης διαθέσιμα, με επιλογή Celeron ThinClient 

χωρίς ανεμιστήρα (fanless)

Ευρεία ποικιλία επιλογών αποθήκευσης:
• Ως και 1TB HDD ή 500GB SSHD και 512GB SSD
• Διπλές επιλογές αποθήκευσης που εκμεταλλεύ-

ονται τις θύρες SATA3 και M2 (π.χ. 1TB HDD + 
128GB SSD)

• Προαιρετικός εξωτερικός δίσκος 500GB HDD, 
μέσω mounting εξωτερικού storage box

Όλες οι πλατφόρμες είναι σχεδιασμένες με γνώ-
μονα τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας των 
χρηστών και των επιχειρήσεων και την ταυτόχρο-
νη αντιμετώπιση των δαπανών χρήσης/ λειτουρ-
γίας, ενώ είναι όλες εξοπλισμένες με business 
εφαρμογές:
• Smart USB Protection για την προστασία των 

πολύτιμων εταιρικών δεδομένων που είναι απο-
θηκευμένα στον υπολογιστή. Αυτό επιτυγχάνεται 
περιορίζοντας τη χρήση (μέσω ρύθμισης BIOS) 
κάθε μοναδικής USB θύρας μόνο στις περιφερει-
ακές συσκευές και όχι στις συσκευές ανταλλαγής 
δεδομένων.

• Ευέλικτες δυνατότητες διαχειρισιμότητας, μέ-
σω της πλατφόρμας Intel vPro, Intel Active 
Management Technology 11.0 (Intel AMT 11.0) 
και της τεχνολογίας ICE (Intelligent Cooling 
Engine)

• OnSite International Warranty

Επιπλέον, η σειρά Tiny M Series προσφέρει πολ-
λές καινοτομίες που συμβάλλουν πολλαπλά στην 
παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και των τελι-
κών χρηστών και στον περιορισμό του κόστους 
λειτουργίας, χάρη στα εξελιγμένα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας και την ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση 
(για περισσότερες καινοτομίες, μεταβείτε στο www.
thisisthinkpad.com). 

Άρθρο εκ μέρους της Lenovo

Lenovo Tiny M series: Μικρά σε όγκο, 
μεγάλα σε επιδόσεις!
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ενδιαφέρει το κανάλι συνεργατών είναι η δυναμική 
που μόλις περιγράψαμε. Τα mini PCs έχουν έρθει 
για να μείνουν και μάλιστα διαθέτουν έντονη πα-
ρουσία τόσο στο consumer κοινό όσο και σε εκείνο 
των επιχειρήσεων, πατώντας σταθερά και στα δύο 
τμήματα της αγοράς. Οι λύσεις που προσφέρει η 

αγορά αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικές και ποικίλες, 
καλύπτοντας τόσο τις low-end όσο και τις enterprise 
level ανάγκες. Τα σημαντικά πλεονεκτήματα των 
small form factors που ήδη περιγράψαμε, προσφέ-
ρουν στους συνεργάτες ένα έτοιμο story πώλησης 
σε ένα κοινό (consumer και business) που αναζητά 

λύσεις καινοτομικές, εύχρηστες και ταυτόχρονα 
οικονομικές. Πέραν αυτού, ο συνεργάτης μπορεί να 
προσφέρει την τεχνογνωσία του στην επιλογή, αλλά 
και στο after sales, στη συντήρηση και την αναβάθ-
μιση, εδραιώνοντας μια σχέση αμοιβαία επωφελή 
για τον ίδιο και τον πελάτη. TCP
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προκλήσεις. Τα mini PCs και τα barebones προ-
σφέρουν την υπολογιστική ισχύ για περιπτώσεις 
όπως τα digital signage κιόσκια και τα έξυπνα 
teleconference rooms. Επιπλέον, οι δύο αυτές 
επιλογές αποτελούν τα «δομικά υλικά» για το 
λεγόμενο «thin-client computing». Το thin client 
είναι ένας «ελαφρύς» υπολογιστής σχεδιασμέ-
νος για απομακρυσμένη πρόσβαση σε έναν πιο 
ισχυρό server. Στην περίπτωση αυτή, ένα mini 
PC συνήθως τοποθετείται στο πίσω μέρος μιας ο-
θόνης και δικτυώνεται και πάλι πίσω σε κάποιον 
server, σε ένα data center που βρίσκεται αλλού. 
Επιπλέον, πολλά συστήματα παρακολούθησης 
(surveillance) χρησιμοποιούν custom barebones, 
προσφέροντας την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ 
για την προβολή εικόνας. Συνήθως, πωλούνται ως 
τμήμα ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακο-
λούθησης, αλλά και πάλι είναι συχνή η παρουσία 
DIY εγκαταστάσεων όπου το router, οι κάμερες και 
η οθόνη αγοράζονται ξεχωριστά και εγκαθίστανται. 

Η αγορά των Mini PCs
Είναι αλήθεια πως η ευρύτερη αγορά των υπολο-
γιστών δεν πηγαίνει και τόσο καλά, και επ’ αυτού 
υπάρχουν αξιόπιστες έρευνες και στοιχεία που πι-
στοποιούν το γεγονός. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως 
μιλάμε για… καμένη γη, καθώς συνεχίζει να παρα-
τηρείται κάποια ανάπτυξη σε κάποια segments – έ-
να από αυτά είναι τα mini PCs ή desktops, όπως το 
NUC της Intel, το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον 
επιτυχημένα μοντέλα του χώρου. 
Σύμφωνα με την εταιρεία, οι πωλήσεις των λεγό-
μενων «tiny PCs» (τα οποία έχουν το μέγεθος του 
NUC, του Brix της Gigabyte ή των ThinkCentre 
Tiny της Lenovo, του Inspiron Micro Desktop της 
Dell ή του modular Elite Slice της HP) έχουν εκτι-
ναχτεί από τα περίπου μηδέν τεμάχια το 2012 σε 
μερικά εκατομμύρια ως το 2015. 

Business-friendly  
χαρακτηριστικά σε μικρό μέγεθος
Σύμφωνα με την Intel, ο χώρος των mini PCs 
βρίσκεται σε εντυπωσιακή ανάπτυξη. Όχι μόνο τα 
δικά της NUCs, αλλά και τα παρεμφερή συστήματα, 
προσελκύουν το ενδιαφέρον από ανθρώπους που 
θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν ως mini-game 

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα των 
small form factors προσφέρουν 
στους συνεργάτες ένα έτοιμο story 
πώλησης σε ένα κοινό (consumer 

και business) που αναζητά λύσεις καινοτομικές, 
εύχρηστες και ταυτόχρονα οικονομικές.

κονσόλες, ένα πεδίο που αποδεικνύεται εξαιρετικά 
επικερδές για τους κατασκευαστές των συσκευών 
αυτών. Μπορεί η Intel να μην είχε τόσο μεγάλη 
διείσδυση στην αγορά αυτή ως τώρα, αλλά πλέον 
αφήνει το αποτύπωμά της εκεί. Μάλιστα, σύμφωνα 
με τους υπευθύνους της εταιρείας, οι καταναλωτές 
αγοράζουν τα συστήματα αυτά για χρήση ως home 
theater PCs, κάτι στο οποίο αποδεικνύονται απολύ-
τως κατάλληλα, εξαιτίας της χαμηλής κατανάλωσής 
τους και του μικρού μεγέθους τους. 
Βέβαια, η πιο δυνατή ζήτηση για τα small factor PCs 
προέρχεται από τις επιχειρήσεις, και εκεί είναι που 
τα mini συστήματα πλεονεκτούν έναντι των λοιπών 
all-in-one PCs (που συνεχίζουν να πουλάνε περισ-
σότερο στους καταναλωτές και λιγότερο στις επιχει-
ρήσεις). Μια από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
ανάπτυξη των all-in-one PCs είναι πως εξ ορισμού 
η αναβάθμιση της οθόνης και του υπολογιστή γίνεται 
ταυτόχρονα. Και για το λόγο αυτόν, γίνεται με καθυ-
στέρηση που συχνά δεν ικανοποιεί τον καταναλωτή. 
Σε τελική ανάλυση, οι επιχειρήσεις θα αναβαθμίσουν 
πολύ πιο γρήγορα το ίδιο το PC από τις οθόνες τους. 
Επιπρόσθετα, τα desktops (βεβαίως και τα mini 
PCs) ανοίγουν σαφώς ευκολότερα και μπορούν να 
επιδιορθωθούν ευκολότερα από τα περισσότερα 
all-in-ones. Στη λογική αυτή, είναι αρκετές οι επι-
χειρήσεις, σύμφωνα με την Intel, που επιλέγουν να 
τοποθετήσουν τα NUCs ή άλλα mini PCs στο πίσω 
μέρος των οθονών τους, δημιουργώντας ένα οικο-
σύστημα που είναι σαφώς ευκολότερο να το διαχει-
ριστούν και να το επιδιορθώσουν, όποτε προκύψει η 
ανάγκη. Οι εταιρικοί πελάτες αναζητούν λύσεις που 
να μπορούν να τοποθετηθούν σε χώρους όπου το 
μέγεθος παίζει σημαντικό ρόλο και κάνει τη διαφορά. 
Αν και το NUC δεν προσφέρει χαρακτηριστικά διαχεί-
ρισης enterprise επιπέδου, κάποια συστήματα OEM 
όπως τα Tiny της Lenovo και το Elite Slice της HP 
με τη modular λογική του μπορούν άνετα να καλύ-
ψουν το κενό αυτό. Κάποιες επιχειρήσεις, εντούτοις, 
χρησιμοποιούν κάποια από τα lower-end μοντέλα 
Mini PCs ως thin clients. Το σημαντικό συμπέρασμα 
για το κανάλι συνεργατών είναι πως η αγορά αυτή 
αναπτύσσεται σημαντικά, καθώς οι επιχειρήσεις 
δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη δυναμική των small 
form factors και επενδύουν σε αυτά. 

Η εξέλιξη του desktop
Αν και το desktop έχει εδώ και καιρό ξεπε-

ραστεί από το laptop (και στη συνέχεια από το 
smartphone και, βέβαια, τα tablets) σε δημοτι-
κότητα, και ακόμα μεγάλη μερίδα των desktops 
που μπορεί κάποιος να βρει στην αγορά σήμερα 
δεν διαφέρει από εκείνα που θα έβρισκε 10 χρό-
νια πριν, η άνθηση των μικρών αλλά πανίσχυρων 
mini PCs ανατρέπει το σκηνικό αυτό. Σημαντικός 
λόγος γι’ αυτό είναι και το γεγονός πως εταιρείες 
όπως η Intel έχουν επικεντρώσει τις προσπά-
θειές τους στα χαμηλής κατανάλωσης chips για 
laptops και tablets. Κάποια από τα NUC χρησι-
μοποιούν ακριβώς την ίδια CPU που θα βρούμε 
στα MacBook Air της Apple ή σε κάποια άλλα 
Ultrabooks, αν και λίγα χρόνια πριν οι συσκευές 
αυτές δεν ήταν και τόσο κατάλληλες για το έργο 
αυτό. Θα λέγαμε πως εκείνα τα mini desktops 
είχαν περισσότερα κοινά με τα αποτυχημένα ε-
μπορικά netbooks, παρά με τα high-end portable 
laptops. 
Εντούτοις, οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές των 
CPUs που έχουν κυκλοφορήσει με στόχο τα 
laptops και τα tablets, έχουν αλλάξει το τοπίο: 
Οι σπουδαιότερες βελτιώσεις έχουν έρθει με τη 
μορφή της διάρκειας ζωής μπαταρίας και της 
κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και των επιδό-
σεων (λιγότερο). Στη λογική αυτή, η αγορά των 
χαμηλής κατανάλωσης desktop επεξεργαστών 
έχει γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία 
χρόνια, σύμφωνα με την Intel. Αν και η εταιρεία 
δεν έχει δώσει ακριβή νούμερα σχετικά με τις 
πωλήσεις, ο αριθμός και η ποικιλία των διαθέσι-
μων εκδόσεων είναι τουλάχιστον ενδεικτική για 
το επίπεδο επιτυχίας. 
Ακόμα και με αυτές τις προοπτικές που μετα-
φράζονται σε εκατομμύρια τεμάχια, σίγουρα 
μιλάμε για ένα μικρό segment της αγοράς των 
υπολογιστών. Ως βασικός προμηθευτής chips 
στην αγορά των PCs, η Intel έχει υποστεί και 
αυτή πλήγμα από την πτώση αυτή. Αυτό σημαίνει 
πως η παρουσία των mini PCs ίσως μπορέσει να 
αντιστρέψει το πλήγμα, καθώς θα διεισδύσει σε 
νέες αγορές, με σημαντικά αποτελέσματα για την 
κερδοφορία της. 

Η Gartner από την πλευρά της κυκλοφόρησε 
πρόσφατα μια έρευνα στην οποία ισχυρίζεται 
πως η αγορά των υπολογιστών έχει «πιάσει 
πάτο». Με λίγα λόγια, η εταιρεία ισχυρίζεται πως 
μετά από 5 χρόνια συνεχούς πτώσης για τα PCs, 
η αγορά θα εμφανίσει και πάλι ανάπτυξη μέσα 
στο 2017. Συγκεκριμένα, η Gartner δήλωσε πως 
η αγορά των PCs ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των χρηστών και μάλιστα έδωσε κάποια παρα-
δείγματα σχετικά με το πώς τα νέα form factors 
όπως είναι compute sticks, ultra-mini PCs και 
τα all-in-one desktops βοηθούν στη θετική αυτή 
εξέλιξη. Κατά πόσον θα αντιστραφεί το αρνητικό 
για τα PCs κλίμα, βέβαια, είναι μια άλλη ιστορία.

Συμπέρασμα 
Αυτό όμως που παραμένει ως συμπέρασμα και 
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Από ποιον μπορεί να διαπιστωθεί η παράνομη 
αναπαραγωγή και εμπορία μη αδειοδοτημένου λογισμικού;

Διοικητικοί έλεγχοι
Το πολύ υψηλό ποσοστό πειρατείας λογισμικού στη χώρα μας (63%) έχει ο-
δηγήσει στην έντονη ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού αφού η τόσο 
υψηλή πειρατεία κοστίζει μεγάλα ποσά στο κράτος τα οποία θα εισπράττονταν 
από την άμεση και την έμμεση φορολογία σε περίπτωση που υπήρχαν αγορές 
προγραμμάτων, ενώ επιπλέον οδηγεί σε μείωση των θέσεων εργασίας και 
αποτρέπει την τοποθέτηση κεφαλαίων και επενδύσεων στον τομέα του λογι-
σμικού. 
Χαρακτηριστικά, εντός του ΣΔΟΕ έχει δημιουργηθεί ειδικό τμήμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας και ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο διενεργεί αιφνίδιους διοι-
κητικούς ελέγχους για τη διαπίστωση χρήσης/εμπορίας μη αδειοδοτημένου 
λογισμικού.

Απροειδοποίητοι έλεγχοι με πρωτοβουλία των δικαιούχων
Ο δικαιούχος του λογισμικού, όπως η Microsoft Corporation, δύναται να 
λαμβάνει δικαστική εντολή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του φερόμε-
νου ως παραβάτη και να εισέρχεται χωρίς προειδοποίηση στις εγκαταστά-
σεις αυτού (κεντρικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, υποκαταστήματα και κάθε 
χώρο που χρησιμοποιεί προς εκτέλεση των εργασιών του) προκειμένου να 
διαπιστώσει την προσβολή των δικαιωμάτων του. Σε αυτήν την περίπτωση 
ο φερόμενος ως παραβάτης είναι υποχρεωμένος να επιτρέψει την εκτέλε-

ση της δικαστικής εντολής και άρα: 
(α) την απογραφή των εγκατεστημένων προγραμμάτων που περιέχονται τόσο 
σε η/υ όσο και σε άλλους υλικούς φορείς που τυχόν βρεθούν εντός των πα-
ραπάνω εγκαταστάσεων, 
(β) την καταγραφή και τη φωτογράφηση όλων των εγγράφων ή/και αντικει-
μένων που βρίσκονται στην κατοχή του και μπορούν να θεωρηθούν ότι συνι-
στούν μέσο, απόδειξη ή προϊόν της προσβολής των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας της Microsoft όπως είναι λ.χ. τα πιστοποιητικά αυθεντικότητας, 
τα εγχειρίδια χρήσης και το υποστηρικτικό υλικό, οι υλικοί φορείς (CD, DVD, 
USB, δισκέτες) κ.α.
(γ) την παράδοση αντίγραφων όλων των τιμολογίων, προσφορών και δελτίων 
αποστολής αγοράς αλλά και πώλησης των προϊόντων Microsoft και άρα την 
πρόσβαση της Microsoft στο σύνολο του πελατολογίου του προς το οποίο έχει 
προσφέρει προς πώληση/ πωλήσει μη αδειοδοτημένο λογισμικό.

Ποιες είναι οι κυρώσεις κατόπιν της διαπίστωσης 
προσβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της 
Microsoft;

Στην περίπτωση διαπίστωσης της προσβολής από τον δικαιούχο
Ο προσβολέας (τελικός χρήστης/διανομέας μη αδειοδοτημένου λογισμι-
κού) υποχρεούται σε αποζημίωση ίση με το διπλάσιο της τιμής αγοράς των 
προϊόντων λογισμικού, ποσό στο οποίο προστίθεται και η ηθική βλάβη του 
δικαιούχου , ενώ ο νόμος προβλέπει επίσης  ποινή φυλάκισης έως 10 έτη 

Μη αδειοδοτημένο λογισμικό
Είναι επικίνδυνο και γιατί;
Τα προγράμματα υπολογιστών, προστατεύονται με βάση τον Ελληνικό Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.  
Η πώληση, η εγκατάσταση αλλά και η προσφορά προς πώληση, η εμπορία, η διανομή και η εν γένει χρήση μη 
αδειοδοτημένου λογισμικού της Microsoft προσβάλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft 
Corporation και ενέχει σοβαρούς νομικούς, οικονομικούς κινδύνους και κινδύνους ασφαλείας.



και υψηλές χρηματικές ποινές.
Εκτός φυσικά από τη νόμιμη αποζημίωση, την οποία μπορεί να αξιώσει ο 
δικαιούχος, επιβάλλεται στον παραβάτη και η νομιμοποίηση όσων προ-
γραμμάτων βρέθηκαν χωρίς άδεια. Έτσι στην πραγματικότητα ο προσβολέας 
αναγκάζεται να πληρώσει τουλάχιστον εις τριπλούν το κόστος του κάθε προ-
γράμματος. 

Στην περίπτωση των διοικητικών ελέγχων
Σε περίπτωση διαπίστωσης από το ΣΔΟΕ ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή της 
χρήσης, εμπορίας, εκμετάλλευσης μη αδειοδοτημένου λογισμικού και εν γένει 
της παραβίασης των διατάξεων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας 
η διοικητική αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο 1.000€ για κάθε ένα πρόγραμ-
μα που εντοπίζεται χωρίς άδεια. Αν δεν καταβληθεί ανεπιφύλακτα το διοικητικό 
πρόστιμο ασκείται αυτεπάγγελτα η ποινική δίωξη και μάλιστα με την αυτόφωρη 
διαδικασία. Στην περίπτωση, δε, που το σύνολο του μη αδειοδοτημένου λογι-
σμικού υπερβαίνει τον αριθμό των (50) αντιγράφων η υπόθεση παραπέμπεται 
ούτως ή άλλως στον αρμόδιο εισαγγελέα, ανεξαρτήτως της καταβολής του διοι-
κητικού προστίμου.
Επιπλέον  τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου αποστέλλονται στους δι-
καιούχους μέσω του ΟΠΙ (Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας), οι οποίοι μετά 
ασκούν τις αστικές και ποινικές αξιώσεις που έχουν κατά των παραβατών. 
Στην περίπτωση λοιπόν που γίνει διοικητικός έλεγχος ο παραβάτης, είτε αυτός 
είναι ο μεταπωλητής, είτε ο τελικός χρήστης του μη αδειοδοτημένου λογισμικού, 
θα αναγκαστεί να πληρώσει τόσο το διοικητικό πρόστιμο, τη νόμιμη αποζημίωση 
στον δικαιούχο του λογισμικού, καθώς και το κόστος απόκτησης των νομίμως 
αδειοδοτημένων προγραμμάτων.  Με λίγα λόγια σε περίπτωση διοικητικού 
ελέγχου ο παραβάτης θα αναγκαστεί να πληρώσει τουλάχιστον 3-4 φορές ή και 
παραπάνω την αξία του προγράμματος, ενώ διατρέχει τον κίνδυνο διαπίστωσης 
και φορολογικών παραβάσεων.
Τα τελευταία χρόνια το ΣΔΟΕ έχει ελέγξει δεκάδες εταιρείες έχοντας επιβάλει 
διοικητικά πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. 

Πόσο πιθανό είναι να «πιαστεί» ο προσβολέας;
Η Microsoft έχει ενδυναμώσει τα προγράμματα Μυστικού Επισκέπτη και Δοκι-
μαστικών Αγορών (Mystery Shopper and Test Purchase programs). Τα προ-
γράμματα αυτά έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να εντοπιστούν οι μεταπωλητές 
που προσφέρουν προς πώληση ή/και πωλούν μη αδειοδοτημένο ή/και παρα-
ποιημένο λογισμικό στους πελάτες τους. Σε αυτό το πλαίσιο γίνονται επισκέψεις 
από «τυπικούς πελάτες» σε μεγάλο αριθμό μεταπωλητών λογισμικού, μικρού 
και μεγάλου μεγέθους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο ή/και διαθέ-

τουν φυσικά καταστήματα και οι οποίοι απευθύνονται στους καταναλωτές ή σε 
επιχειρήσεις, σε όλη τη χώρα, για τον εντοπισμό τυχόν παράνομης προσφοράς 
και διάθεσης μη αδειοδοτημένων ή/και παραποιημένων προϊόντων Microsoft. 
Επιπλέον η Microsoft αποτελεί ένα από τα εξέχοντα μέλη του διεθνούς αντιπει-
ρατικού οργανισμού BSA – The Software Alliance, η οποία διενεργεί ενέργειες 
προς διασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων των μελών της και την προαγωγή 
του νομίμως αδειοδοτημένου λογισμικού. Μεταξύ άλλων, η BSA διενεργεί δε-
κάδες απροειδοποίητους ελέγχους κάθε μήνα. Επιπλέον, η BSA διατηρεί ιστο-
σελίδα στην οποία ο κάθε χρήστης του διαδικτύου μπορεί να καταγγείλει «πε-
ριστατικά πειρατείας», ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα διενεργεί αντίστοιχες 
καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η λήψη των σχετικών καταγγελιών 
ενεργοποιεί τον μηχανισμό των απροειδοποίητων ελέγχων. Μέχρι στιγμής τα 
ελληνικά δικαστήρια έχουν επιδικάσει ιδιαίτερα υψηλά ποσά αποζημιώσεων, τα 
οποία προέκυψαν κατόπιν ελέγχων της BSA.
Ιδιαίτερα ενεργοποιημένος είναι και ο κρατικός μηχανισμός με το ΣΔΟΕ να διε-
νεργεί δεκάδες ελέγχους τόσο έναντι τελικών χρηστών, όσο και έναντι μεταπω-
λητών προϊόντων λογισμικού.

Υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι που συνδέονται με το μη αδειοδοτημένο λογισμικό;
Το μη αδειοδοτημένο λογισμικό συνδέεται επίσης με πολυάριθμους κινδύνους 
ασφαλείας και μπορεί να ευθύνεται για πολλαπλές παραβιάσεις ασφαλείας η-
λεκτρονικών συστημάτων, περιπτώσεις κακόβουλου λογισμικού όπως π.χ. για 
εισβολές ιών και για πολλαπλά λειτουργικά σφάλματα. Επιπλέον το μη αδειοδο-
τημένο λογισμικό συνδέεται με προβλήματα ασυμβατότητας, τα οποία οδηγούν 
στη μείωση της παραγωγικότητας του χρήστη. Βασική συνέπεια της χρήσης μη 
αδειοδοτημένου λογισμικού είναι και το γεγονός ότι ο χρήστης δεν έχει πρόσβα-
ση στις εκάστοτε προσφερόμενες αναβαθμίσεις και ενημερώσεις.
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Από ποιον μπορεί να διαπιστωθεί η παράνομη 
αναπαραγωγή και εμπορία μη αδειοδοτημένου λογισμικού;

Διοικητικοί έλεγχοι
Το πολύ υψηλό ποσοστό πειρατείας λογισμικού στη χώρα μας (63%) έχει ο-
δηγήσει στην έντονη ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού αφού η τόσο 
υψηλή πειρατεία κοστίζει μεγάλα ποσά στο κράτος τα οποία θα εισπράττονταν 
από την άμεση και την έμμεση φορολογία σε περίπτωση που υπήρχαν αγορές 
προγραμμάτων, ενώ επιπλέον οδηγεί σε μείωση των θέσεων εργασίας και 
αποτρέπει την τοποθέτηση κεφαλαίων και επενδύσεων στον τομέα του λογι-
σμικού. 
Χαρακτηριστικά, εντός του ΣΔΟΕ έχει δημιουργηθεί ειδικό τμήμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας και ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο διενεργεί αιφνίδιους διοι-
κητικούς ελέγχους για τη διαπίστωση χρήσης/εμπορίας μη αδειοδοτημένου 
λογισμικού.

Απροειδοποίητοι έλεγχοι με πρωτοβουλία των δικαιούχων
Ο δικαιούχος του λογισμικού, όπως η Microsoft Corporation, δύναται να 
λαμβάνει δικαστική εντολή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του φερόμε-
νου ως παραβάτη και να εισέρχεται χωρίς προειδοποίηση στις εγκαταστά-
σεις αυτού (κεντρικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, υποκαταστήματα και κάθε 
χώρο που χρησιμοποιεί προς εκτέλεση των εργασιών του) προκειμένου να 
διαπιστώσει την προσβολή των δικαιωμάτων του. Σε αυτήν την περίπτωση 
ο φερόμενος ως παραβάτης είναι υποχρεωμένος να επιτρέψει την εκτέλε-

ση της δικαστικής εντολής και άρα: 
(α) την απογραφή των εγκατεστημένων προγραμμάτων που περιέχονται τόσο 
σε η/υ όσο και σε άλλους υλικούς φορείς που τυχόν βρεθούν εντός των πα-
ραπάνω εγκαταστάσεων, 
(β) την καταγραφή και τη φωτογράφηση όλων των εγγράφων ή/και αντικει-
μένων που βρίσκονται στην κατοχή του και μπορούν να θεωρηθούν ότι συνι-
στούν μέσο, απόδειξη ή προϊόν της προσβολής των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας της Microsoft όπως είναι λ.χ. τα πιστοποιητικά αυθεντικότητας, 
τα εγχειρίδια χρήσης και το υποστηρικτικό υλικό, οι υλικοί φορείς (CD, DVD, 
USB, δισκέτες) κ.α.
(γ) την παράδοση αντίγραφων όλων των τιμολογίων, προσφορών και δελτίων 
αποστολής αγοράς αλλά και πώλησης των προϊόντων Microsoft και άρα την 
πρόσβαση της Microsoft στο σύνολο του πελατολογίου του προς το οποίο έχει 
προσφέρει προς πώληση/ πωλήσει μη αδειοδοτημένο λογισμικό.

Ποιες είναι οι κυρώσεις κατόπιν της διαπίστωσης 
προσβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της 
Microsoft;

Στην περίπτωση διαπίστωσης της προσβολής από τον δικαιούχο
Ο προσβολέας (τελικός χρήστης/διανομέας μη αδειοδοτημένου λογισμι-
κού) υποχρεούται σε αποζημίωση ίση με το διπλάσιο της τιμής αγοράς των 
προϊόντων λογισμικού, ποσό στο οποίο προστίθεται και η ηθική βλάβη του 
δικαιούχου , ενώ ο νόμος προβλέπει επίσης  ποινή φυλάκισης έως 10 έτη 

Μη αδειοδοτημένο λογισμικό
Είναι επικίνδυνο και γιατί;
Τα προγράμματα υπολογιστών, προστατεύονται με βάση τον Ελληνικό Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.  
Η πώληση, η εγκατάσταση αλλά και η προσφορά προς πώληση, η εμπορία, η διανομή και η εν γένει χρήση μη 
αδειοδοτημένου λογισμικού της Microsoft προσβάλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft 
Corporation και ενέχει σοβαρούς νομικούς, οικονομικούς κινδύνους και κινδύνους ασφαλείας.
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Περνώντας στην εποχή 
της κερδοφορίας 
Μια από τις ευκαιρίες που δημιουργείται για το κανάλι στην εποχή του IoT είναι αυτή του digital signage. Πρόκειται 
για μια λύση, η οποία έχει αποδείξει την αξία της, βάζοντας το… σημάδι της σε μια σειρά από αγορές, όπως των 
ξενοδοχείων, της διασκέδασης, της εκπαίδευσης, της υγείας και άλλων. 

Ο
ι μεγάλοι retailers είναι αυτοί 
που έχουν δείξει το δρόμο στο 
digital signage. Τοποθετώντας 
τις κατάλληλες οθόνες στα κα-
τάλληλα σημεία και δείχνοντας 
το κατάλληλο περιεχόμενο, ανα-

βαθμίζουν την εμπειρία των πελατών τους μέσα 
στο κατάστημά τους, τους δίνουν νέες ιδέες που 
μπορούν να οδηγήσουν σε νέες αγορές, τους ε-
νημερώνουν για τις προσφορές και πολλά ακόμα. 
Αυτή ακριβώς η λογική έχει μεταφερθεί και σε 
πολλές άλλες αγορές, οι οποίες αναγνωρίζοντας 
τα οφέλη της παρουσίασης που παρέχει το digital 
signage είναι πλέον ώριμες να προχωρήσουν 

στην αντίστοιχη επένδυση. 
Μια επένδυση, η οποία πλέον έχει γίνει αρκετά 
πιο απλή, καθώς έχουν αρχίσει να δημιουργού-
νται και τα αντίστοιχα στάνταρ, κάτι που κάνει 
σαφώς πιο απλή τη δημιουργία μιας λύσης 
ακόμα και από διαφορετικά προϊόντα, αλλά κυ-
ρίως καθιστούν τη υποστήριξη των λύσεων πιο 
αποτελεσματική από πλευράς κόστους αλλά και 
γενικότερα πιο απλή από πλευράς διαχείρισης. 
Και οι κατασκευαστές όμως έχουν αντιληφθεί τη 
δυναμική της αγοράς, παρέχοντας end-to-end 
λύσεις που ακόμα και ένας συνεργάτης με μικρή 
εμπειρία στην εν λόγω αγορά μπορεί να εισέλθει 
και να υποστηρίξει αποτελεσματικά τους πελάτες 

του, έχοντας δεδομένη κερδοφορία, κυρίως από 
τις υπηρεσίες διαχείρισης. 
Οι νέες αυτές εξελίξεις στο χώρο του digital 
signage έχουν δημιουργήσει μια πραγματικά 
σημαντική ευκαιρία για το κανάλι, καθώς η αγορά 
είναι ανοδική, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί 
για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα. 

Πτωτική πορεία τιμών 
Ένας πρόσθετος λόγος για τη χρήση λύσεων digital 
signage από ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις 
είναι η πτώση τιμών που έχει παρατηρηθεί στη 
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Η ψηφιακή σήμανση αποτελεί έναν από τους 
πιο αποτελεσματικούς και αποδοτικούς τρόπους 
πληροφόρησης και διαφήμισης των επιχειρή-
σεων προς τους καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις 
υιοθετούν όλο και σε μεγαλύτερο βαθμό τις πλέον 
πρόσφατες τεχνολογίες, οι οποίες επηρεάζουν σε 
μεγάλο βαθμό την επιτυχία και την ανάπτυξή τους. 

Ως πρωτοπόρος εταιρεία στον τομέα της ψηφιακής 
σήμανσης, η Samsung συνδυάζει την  
υψηλή τεχνολογία και την καινοτομία με μία εκ 
βάθους κατανόηση της συμπεριφοράς του κατα-
ναλωτή. Επιπλέον, το πλούσιο χαρτοφυλάκιο ε-
παγγελματικών προϊόντων της, υποστηρίζεται από 
ένα ευρύ οικοσύστημα συνεργατών.  
Ως αποτέλεσμα είμαστε στην πλεονεκτική θέση 
να μπορούμε να βοηθήσουμε τις εταιρείες να 
μετατρέψουν την πρόσκληση των επαναστατικών 
τεχνολογιών σε ευκαιρίες. 

Στο πλαίσιο αυτό διαθέτουμε μια πλήρη σειρά προ-
ϊόντων και λύσεων ψηφιακής σήμανσης, ιδανικές 
για τις SOHO και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον 
χώρο του λιανεμπορίου.
Τα προϊόντα αυτά προσφέρουν εκπληκτική ποιότητα 
εικόνας, καθώς και άπειρες δυνατότητες για εμπορι-
κή χρήση, προκειμένου ο ιδιοκτήτης μίας επιχείρη-
σης να έχει στη διάθεσή του μία ισχυρή πλατφόρμα, 
που καλύπτει τις εξειδικευμένες ανάγκες του. Μέσα 
από μία καθηλωτική εμπειρία θέασης, οι πελάτες 
των επιχειρήσεων μπορούν να ψυχαγωγούνται και 
να ενημερώνονται με σαφήνεια και συνέπεια. Επι-
πλέον, με τους πανίσχυρους QUAD-CORE επεξεργα-
στές διασφαλίζεται η γρήγορη και, χωρίς διακοπές, 
αναπαραγωγή και επεξεργασία περιεχομένου.

Μέσω ελκυστικού περιεχομένου, οι οθόνες ψηφι-
ακής σήμανσης προσφέρουν στις επιχειρήσεις την 
ευκαιρία να τραβήξουν την προσοχή του πελάτη, 

να του προσφέρουν μια καλύτερη εμπειρία και κατ’ 
επέκταση να ενισχύσουν τα έσοδά τους. Οι επαγγελ-
ματικές οθόνες Samsung SMART Signage, με την 
πλήρη γκάμα λύσεων για Stand Alone, Video Wall 
και Ultra High Definition εφαρμογές, συμβάλλουν 
στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Άρθρο του Αλέξανδρου Φάμελου

Η ψηφιακή σήμανση εκσυγχρονίζει  
τον κόσμο του επιχειρείν

Αλέξανδρος 
Φάμελος, 
display 
product 
manager της 
Samsung 
Electronics 
Hellas
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Το digital signage είναι μια εξειδικευμένη μορφή 
targeted πολυμεσικού περιεχομένου για ενημερωτι-
κούς, εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Κάθε 
σύστημα αποτελείται συνήθως από έναν υπολογιστή 
που συνδέεται με μια ψηφιακή οθόνη. Χρησιμοποι-
είται σε πολυκαταστήματα, χώρους διασκέδασης, 
σχολεία, βιβλιοθήκες, δημόσιες υπηρεσίες, κτίρια 
γραφείων, ιατρικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, ε-
στιατόρια, μέσα μεταφοράς, αεροδρόμια, σταθμούς 
τρένων και λεωφορείων, τράπεζες, αντιπροσωπείες 
αυτοκινήτων και άλλους δημόσιους χώρους. Τα 
δεδομένα που προβάλλονται στην οθόνη ενημερώ-
νονται σε πραγματικό χρόνο μέσω δικτύου. 
 
Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στη χρήση του 
digital signage σε σχέση με τις παραδοσιακές 
μη-δυναμικές μεθόδους επικοινωνίας τα οποία εν 
πολλοίς είναι γνωστά και έχουν αναλυθεί επαρκώς. 
Επίσης υπάρχουν εφαρμογές για όλες τις ανάγκες 
που ξεκινούν από την διαχείριση πλήθους και ανα-
μονής πελατών και φθάνουν στην προώθηση προϊό-
ντων και on-demand περιεχομένου. Θα μπορούσα-
με να προσθέσουμε τις ηλεκτρονικές φόρμες και την 
διασύνδεση με το νέο μεγάλο πεδίο επικοινωνίας 
που είναι τα social media. 
 
Στην ώριμη πλέον αγορά του digital signage υπάρ-
χουν διαθέσιμες αρκετές προτάσεις οθονών και 
λογισμικού. Υπάρχει όμως ακόμη μεγάλο κενό στην 
παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που να συνδυά-

ζουν την ευκολία του plug-&-play και το ζητούμενο 
του tailor-made. Και το κενό είναι εύλογο να υπάρ-
χει διότι η σύνθεση μιας ολοκληρωμένης λύσης 
απαιτεί know-how σε πολλούς τομείς όπως το 
interior design, η διαφήμιση και προώθηση, τα ηλε-
κτρονικά, το λογισμικό, το περιεχόμενο και βεβαίως 
ο συντονισμός όλων αυτών και η σύνθεσή τους σε 
ένα πακέτο. 
 
Αυτός είναι ο λόγος της δημιουργίας της U-Channel, 
να καλύψει αυτό το κενό προσφέροντας πραγμα-
τικά ολοκληρωμένες και ταυτόχρονα προσιτές και 
εφαρμόσιμες λύσεις. Έχουμε αναλύσει διεξοδικά τις 
διαφορετικές ανάγκες των κλάδων της αγοράς και 
δημιουργούμε σταθμισμένες λύσεις για κάθε έναν 
από αυτούς όσον αφορά την εφαρμοσιμότητα και την 
βιωσιμότητα της κάθε λύσης.  

Η διαφοροποίηση της U-Channel 
Στη U-Channel, έχοντας εφαρμοσμένη εμπειρία 20 
ετών στο customer experience ενσωματώσαμε με 
μεγάλη επιτυχία τις ψηφιακές λύσεις με αιχμή το 
digital signage. Προσφέρουμε ένα μείγμα επιλογών 
από αυστηρά επιλεγμένο εξοπλισμό, υψηλών προδι-
αγραφών σύστημα διανομής και διαχείρισης περιε-
χομένου και ανταγωνιστικές υπηρεσίες. 
 
Ρόλο κλειδί για ένα επιτυχημένο έργο παίζει η κατα-
γραφή, η εγκατάσταση και η υποστήριξη της λύσης. 
Έναν ρόλο που παίζει ο τοπικός συνεργάτης μας, ο 

οποίος είναι τα μάτια μας αλλά και η βιτρίνα μας.  
 
Παρότι αρκετοί vendors προωθούν ολοκληρωμέ-
νες λύσεις η U-Channel διαφοροποιείται επειδή 
προσφέρει μια επιπρόσθετη σειρά από εργαλεία 
εκπαίδευσης και υποστήριξης για τους τοπικούς συ-
νεργάτες προσφέροντας ένα περιτύλιγμα ασφαλείας 
γύρω από το προϊόν, αναβαθμίζοντας παράλληλα 
τη συνολική θέση του συνεργάτη στην αγορά που 
απευθύνεται. 
 
Το 2017 η U-Channel λανσάρει το νέο πρωτοποριακό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης, αξιολόγησης και επιλογής 
συνεργατών για να αναβαθμίσει το δίκτυό της ώστε 
να μπορεί να προσφέρει τις state of the art λύσεις 
που έχει προετοιμάσει για τα επόμενα έτη οι οποίες 
στηρίζονται κυρίως στην αλληλεπίδραση και το 
engagement του κοινού.

Άρθρο του Λάμπρου Τοπαλτζίκη
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συγκεκριμένη αγορά, καθιστώντας τις λύσεις αυτές 
προσιτές και σε μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις, 
οι οποίες αν και έβλεπαν τα πλεονεκτήματα της εν 
λόγω αγοράς δεν τολμούσαν να προχωρήσουν 
στην αγορά κάποιας υλοποίησης. Σύμφωνα με 
εκτιμήσεις της αγοράς, η πτώση του κόστους των 
λύσεων έχει φτάσει στο 58% μέσα σε λιγότερο από 
10 χρόνια. 

Το προσιτό κόστος και η απλότητα αποτελούν δυο 
βασικά επιχειρήματα που πρέπει να χρησιμοποιή-
σει το κανάλι, ειδικά αν απευθύνεται σε επιχειρή-
σεις μικρότερου μεγέθους. Ακόμα και έτσι όμως θα 
πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι σε μια τέτοια αγορά 
καμία λύση δεν είναι πραγματικά φτηνή ή όσο θα ή-
θελαν απλή. Το Digital Signage φαντάζει σε αρκετές 
επιχειρήσεις ακόμα σαν μια επιπλέον πολυτέλεια. 
Είναι λοιπόν δική σας δουλειά να τους δείξετε ότι 
είναι κάτι παραπάνω από αυτό. 

Για να φτάσετε σε αυτό το αποτέλεσμα, θα πρέπει να 

αναπτύξετε την αντίστοιχη στρατηγική πωλήσεων 
που θα εστιάζει στην εκπαίδευση, στη δυνατότητα να 
δώσετε απευθείας απαντήσεις στον decision maker 
δίνοντας έμφαση στην αξία και όχι στην τεχνολογία. 
Πάνω σε αυτό ακριβώς το σημείο θα μπορέσετε να 
«πατήσετε» και για να προωθήσετε υπηρεσίες, οι 
οποίες μπορεί να ξεκινούν από την παροχή περιεχο-
μένου, την απομακρυσμένη διαχείριση και να φτά-
νουν μέχρι και τα analytics που σχετίζονται με τους 
πελάτες που σταμάτησαν και είδαν τα μηνύματα. 

Στρατηγικές πώλησης 
Θα πρέπει να είστε έτοιμοι να εκπαιδευτείτε. Η τε-
χνολογία των λύσεων digital signage εξελίσσεται 
συνεχώς. Υπάρχουν πελάτες που θα το αντιμετω-
πίσουν σαν ένα σύστημα ήχου-εικόνας. Υπάρχουν 
άλλοι που θα το δουν σαν λύση IT. Οι περισσό-
τεροι δεν θα αντιληφθούν όλες τις επιλογές που 
υπάρχουν για την ολοκλήρωση της λύσης digital 

signage με άλλα συστήματα, όπως είναι τα Point 
of Sales, το inventory ή ακόμα-ακόμα και η ασφά-
λεια. Οπότε, θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι 
να εκπαιδεύσετε τους δυνητικούς πελάτες σας και 
να τους εξηγήσετε όλες τις δυνατότητες που παρέ-
χει η λύση digital signage. 

Φροντίστε να μάθετε τον άνθρωπο που είναι υ-
πεύθυνος για τη λήψη της απόφασης. Το Digital 
Signage σημαίνει διαφορετικά πράγματα για 
κάθε άνθρωπο. Μπορεί να κάνετε πώληση στον 
CEO, στον CFO, στον διευθυντή πωλήσεων ή σε 
κάποιον που «παίζει» και τους τρεις ρόλους. Το 
τμήμα IT μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία, 
αλλά μπορεί και όχι. Θα πρέπει να είστε προετοι-
μασμένοι να κάνετε μια διαφορετική παρουσίαση, 
ανάλογα με την ανάγκη. 

Πάνω από όλα, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να μιλή-
σετε για την αξία της λύσης και όχι για την τεχνολο-
γία. Το digital signage δεν αφορά στα γραφικά που 



Η έλευση των τεχνολογιών του Digital Signage, επιτρέπει στην 
ελληνική αγορά την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, 

σηματοδοτώντας την άφιξη του Advertising Signage. 

Όταν οι digital signage λύσεις αλλάζουν τον τρόπο 
που, κυριολεκτικά, βλέπουμε τα πράγματα

Οι LG Digital Signage λύσεις αλλάζουν τον 
τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες μπορούν να πα-
ρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους 
τόσο στους συνεργάτες τους όσο και στους 
πελάτες τους, ενώ απευθύνονται σε ένα μεγάλο 
εύρος διαφορετικών αγορών, από ξενοδοχεία 
και κέντρα αναψυχής μέχρι εκπαίδευση, μετα-
φορά και εμπορικά καταστήματα. 

Η LG Electronics, ο παγκόσμιος ηγέτης τε-
χνολογίας και καινοτομίας στα καταναλωτικά 
ηλεκτρονικά προϊόντα, στην κινητή τηλεφωνία 
και στις οικιακές συσκευές, αλλά και στα επαγ-
γελματικά προϊόντα, προσφέρει μια σειρά από 
μοναδικά προϊόντα ψηφιακής σήμανσης. 
Η LG αλλάζει το τοπίο της ψηφιακής σήμανσης 
Η νέα επαγγελματική 86 ιντσών Ultra Stretch 
Digital Signage οθόνη 86BH7C/BH5C της LG α-
ποτελεί την κατάλληλη επιλογή για επαγγελμα-
τικούς χώρους υψηλής αισθητικής. Με διαστά-
σεις και μεγέθη που μπορούν να προσαρμο-
στούν στις ανάγκες των επαγγελματιών, η Ultra 
Stretch οθόνη κερδίζει επάξια τις καλύτερες 
εντυπώσεις από την πρώτη της εμφάνιση.  
Η δυνατότητα κατασκευής τύπου πυλώνα video 
wall  ή και ασύμμετρη διάταξη σε κάθετη, ορι-

ζόντια τοποθέτηση, την καθιστά ιδανική λύση 
για σημεία λιανικής πώλησης, αεροδρόμια, 
σταθμούς του Μετρό, χώρους τέχνης, αλλά και 
τράπεζες.
Εξοπλισμένη με το LG SuperSign media editor, 
η δημιουργία και η επεξεργασία περιεχομένου 
γίνεται εύκολα και γρήγορα χωρίς τη χρήση 
επιπλέον προγραμμάτων επεξεργασίας.
Η καινοτομία έχει δύο όψεις!
Η LG ανατρέπει τα δεδομένα στην ελληνική 
αγορά digital signage με τη νέα διπλής όψε-
ως οθόνη 55’’ LG OLED Double Sided Digital 
Signage, η οποία επιτρέπει την προβολή πε-
ριεχομένου και στις δύο όψεις της. Με βασικά 
χαρακτηριστικά την εντυπωσιακή λειτουργι-
κότητα, την εξαιρετική ποιότητα εικόνας και 
τον επαναστατικό σχεδιασμό, η νέα διπλής 
όψεως οθόνη με 360° γωνία θέασης πολλα-
πλών χρήσεων είναι στην πραγματικότητα ένα 
τεχνολογικό έργο τέχνης. 
Οι τρεις διαφορετικοί τρόποι εγκατάστασης – α-
νάρτηση οροφής (ceiling suspension), στήριγμα 
στο τοίχο (wall mount) ή βάση δαπέδου, την το-
ποθετούν στο επίκεντρο των πωλήσεων για τους 
επαγγελματίες που δεν συμβιβάζουν την τεχνο-
λογία αιχμής με την υπεροχή στο σχεδιασμό.  

Τώρα, όλη η τεχνολογία OLED, σε μία οθόνη 
λεπτή σαν χαρτί  
Προσφέροντας μοναδική και καθηλωτική ε-
μπειρία προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων 
και περιεχομένου, η νέα LG Oled Wallpaper, 
με πάχος μόλις 3,65 χιλιοστά τόσο λεπτό όσο 
το πάχος ενός φύλλου χαρτιού, συγκεντρώνει 
τα βλέμματα τόσο των επαγγελματιών όσο και 
των καταναλωτών. 
Όλες οι λύσεις digital signage της LG  
διαθέτουν τεχνολογία OLED αποδίδοντας το 
‘απόλυτο μαύρο’ και μια καταπληκτική αντί-
θεση για πιο ευκρινείς και πιο ρεαλιστικές ει-
κόνες, θέτοντας νέα όρια στην επαγγελματική 
κατηγορία.
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Το digital signage είναι μια εξειδικευμένη μορφή 
targeted πολυμεσικού περιεχομένου για ενημερωτι-
κούς, εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Κάθε 
σύστημα αποτελείται συνήθως από έναν υπολογιστή 
που συνδέεται με μια ψηφιακή οθόνη. Χρησιμοποι-
είται σε πολυκαταστήματα, χώρους διασκέδασης, 
σχολεία, βιβλιοθήκες, δημόσιες υπηρεσίες, κτίρια 
γραφείων, ιατρικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, ε-
στιατόρια, μέσα μεταφοράς, αεροδρόμια, σταθμούς 
τρένων και λεωφορείων, τράπεζες, αντιπροσωπείες 
αυτοκινήτων και άλλους δημόσιους χώρους. Τα 
δεδομένα που προβάλλονται στην οθόνη ενημερώ-
νονται σε πραγματικό χρόνο μέσω δικτύου. 
 
Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στη χρήση του 
digital signage σε σχέση με τις παραδοσιακές 
μη-δυναμικές μεθόδους επικοινωνίας τα οποία εν 
πολλοίς είναι γνωστά και έχουν αναλυθεί επαρκώς. 
Επίσης υπάρχουν εφαρμογές για όλες τις ανάγκες 
που ξεκινούν από την διαχείριση πλήθους και ανα-
μονής πελατών και φθάνουν στην προώθηση προϊό-
ντων και on-demand περιεχομένου. Θα μπορούσα-
με να προσθέσουμε τις ηλεκτρονικές φόρμες και την 
διασύνδεση με το νέο μεγάλο πεδίο επικοινωνίας 
που είναι τα social media. 
 
Στην ώριμη πλέον αγορά του digital signage υπάρ-
χουν διαθέσιμες αρκετές προτάσεις οθονών και 
λογισμικού. Υπάρχει όμως ακόμη μεγάλο κενό στην 
παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που να συνδυά-

ζουν την ευκολία του plug-&-play και το ζητούμενο 
του tailor-made. Και το κενό είναι εύλογο να υπάρ-
χει διότι η σύνθεση μιας ολοκληρωμένης λύσης 
απαιτεί know-how σε πολλούς τομείς όπως το 
interior design, η διαφήμιση και προώθηση, τα ηλε-
κτρονικά, το λογισμικό, το περιεχόμενο και βεβαίως 
ο συντονισμός όλων αυτών και η σύνθεσή τους σε 
ένα πακέτο. 
 
Αυτός είναι ο λόγος της δημιουργίας της U-Channel, 
να καλύψει αυτό το κενό προσφέροντας πραγμα-
τικά ολοκληρωμένες και ταυτόχρονα προσιτές και 
εφαρμόσιμες λύσεις. Έχουμε αναλύσει διεξοδικά τις 
διαφορετικές ανάγκες των κλάδων της αγοράς και 
δημιουργούμε σταθμισμένες λύσεις για κάθε έναν 
από αυτούς όσον αφορά την εφαρμοσιμότητα και την 
βιωσιμότητα της κάθε λύσης.  

Η διαφοροποίηση της U-Channel 
Στη U-Channel, έχοντας εφαρμοσμένη εμπειρία 20 
ετών στο customer experience ενσωματώσαμε με 
μεγάλη επιτυχία τις ψηφιακές λύσεις με αιχμή το 
digital signage. Προσφέρουμε ένα μείγμα επιλογών 
από αυστηρά επιλεγμένο εξοπλισμό, υψηλών προδι-
αγραφών σύστημα διανομής και διαχείρισης περιε-
χομένου και ανταγωνιστικές υπηρεσίες. 
 
Ρόλο κλειδί για ένα επιτυχημένο έργο παίζει η κατα-
γραφή, η εγκατάσταση και η υποστήριξη της λύσης. 
Έναν ρόλο που παίζει ο τοπικός συνεργάτης μας, ο 

οποίος είναι τα μάτια μας αλλά και η βιτρίνα μας.  
 
Παρότι αρκετοί vendors προωθούν ολοκληρωμέ-
νες λύσεις η U-Channel διαφοροποιείται επειδή 
προσφέρει μια επιπρόσθετη σειρά από εργαλεία 
εκπαίδευσης και υποστήριξης για τους τοπικούς συ-
νεργάτες προσφέροντας ένα περιτύλιγμα ασφαλείας 
γύρω από το προϊόν, αναβαθμίζοντας παράλληλα 
τη συνολική θέση του συνεργάτη στην αγορά που 
απευθύνεται. 
 
Το 2017 η U-Channel λανσάρει το νέο πρωτοποριακό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης, αξιολόγησης και επιλογής 
συνεργατών για να αναβαθμίσει το δίκτυό της ώστε 
να μπορεί να προσφέρει τις state of the art λύσεις 
που έχει προετοιμάσει για τα επόμενα έτη οι οποίες 
στηρίζονται κυρίως στην αλληλεπίδραση και το 
engagement του κοινού.

Άρθρο του Λάμπρου Τοπαλτζίκη
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συγκεκριμένη αγορά, καθιστώντας τις λύσεις αυτές 
προσιτές και σε μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις, 
οι οποίες αν και έβλεπαν τα πλεονεκτήματα της εν 
λόγω αγοράς δεν τολμούσαν να προχωρήσουν 
στην αγορά κάποιας υλοποίησης. Σύμφωνα με 
εκτιμήσεις της αγοράς, η πτώση του κόστους των 
λύσεων έχει φτάσει στο 58% μέσα σε λιγότερο από 
10 χρόνια. 

Το προσιτό κόστος και η απλότητα αποτελούν δυο 
βασικά επιχειρήματα που πρέπει να χρησιμοποιή-
σει το κανάλι, ειδικά αν απευθύνεται σε επιχειρή-
σεις μικρότερου μεγέθους. Ακόμα και έτσι όμως θα 
πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι σε μια τέτοια αγορά 
καμία λύση δεν είναι πραγματικά φτηνή ή όσο θα ή-
θελαν απλή. Το Digital Signage φαντάζει σε αρκετές 
επιχειρήσεις ακόμα σαν μια επιπλέον πολυτέλεια. 
Είναι λοιπόν δική σας δουλειά να τους δείξετε ότι 
είναι κάτι παραπάνω από αυτό. 

Για να φτάσετε σε αυτό το αποτέλεσμα, θα πρέπει να 

αναπτύξετε την αντίστοιχη στρατηγική πωλήσεων 
που θα εστιάζει στην εκπαίδευση, στη δυνατότητα να 
δώσετε απευθείας απαντήσεις στον decision maker 
δίνοντας έμφαση στην αξία και όχι στην τεχνολογία. 
Πάνω σε αυτό ακριβώς το σημείο θα μπορέσετε να 
«πατήσετε» και για να προωθήσετε υπηρεσίες, οι 
οποίες μπορεί να ξεκινούν από την παροχή περιεχο-
μένου, την απομακρυσμένη διαχείριση και να φτά-
νουν μέχρι και τα analytics που σχετίζονται με τους 
πελάτες που σταμάτησαν και είδαν τα μηνύματα. 

Στρατηγικές πώλησης 
Θα πρέπει να είστε έτοιμοι να εκπαιδευτείτε. Η τε-
χνολογία των λύσεων digital signage εξελίσσεται 
συνεχώς. Υπάρχουν πελάτες που θα το αντιμετω-
πίσουν σαν ένα σύστημα ήχου-εικόνας. Υπάρχουν 
άλλοι που θα το δουν σαν λύση IT. Οι περισσό-
τεροι δεν θα αντιληφθούν όλες τις επιλογές που 
υπάρχουν για την ολοκλήρωση της λύσης digital 

signage με άλλα συστήματα, όπως είναι τα Point 
of Sales, το inventory ή ακόμα-ακόμα και η ασφά-
λεια. Οπότε, θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι 
να εκπαιδεύσετε τους δυνητικούς πελάτες σας και 
να τους εξηγήσετε όλες τις δυνατότητες που παρέ-
χει η λύση digital signage. 

Φροντίστε να μάθετε τον άνθρωπο που είναι υ-
πεύθυνος για τη λήψη της απόφασης. Το Digital 
Signage σημαίνει διαφορετικά πράγματα για 
κάθε άνθρωπο. Μπορεί να κάνετε πώληση στον 
CEO, στον CFO, στον διευθυντή πωλήσεων ή σε 
κάποιον που «παίζει» και τους τρεις ρόλους. Το 
τμήμα IT μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία, 
αλλά μπορεί και όχι. Θα πρέπει να είστε προετοι-
μασμένοι να κάνετε μια διαφορετική παρουσίαση, 
ανάλογα με την ανάγκη. 

Πάνω από όλα, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να μιλή-
σετε για την αξία της λύσης και όχι για την τεχνολο-
γία. Το digital signage δεν αφορά στα γραφικά που 
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θα ολοκληρωθούν στην παρουσίαση, αλλά πρόκει-
ται για μια επένδυση, η οποία στοχεύει στην αύξηση 
των πωλήσεων, στην αναβάθμιση της εμπειρίας 
του πελάτη και σε πολλά άλλα. Αν προσπαθήσετε να 
πουλήσετε τεχνολογία, το αποτέλεσμα δεν θα είναι 
το αναμενόμενο - αν μιλήσετε όμως για την αξία και 
την επίδραση της λύσης στο bottom line, οι προο-
πτικές σας είναι σημαντικά καλύτερες. 

Τα λεφτά είναι στη διαχείριση
Το οικονομικό όφελος για τους συνεργάτες στο 
χώρο του digital signage έρχεται στη μορφή 
της διαχείρισης της λύσης. Τα εργαλεία που 
παρέχονται πλέον, κάνουν εξαιρετικά απλή την 
παραγωγική και διαχείριση περιεχομένου. Τα 
περιθώρια που έχει μια λύση digital signage είναι 
συνήθως μονοψήφια όσον αφορά στο κομμάτι του 
hardware, αλλά σε επίπεδο περιεχομένου τα όρια 
τα βάζει ο συνεργάτης. 

Ειδικότερα το περιεχόμενο είναι το βασικότερο 
συστατικό για οποιαδήποτε λύση digital signage. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, αποτελεί μια πρώτης ευκαι-

ρία η συνεργασία με κάποιο agency που έχει την α-
παραίτητη εξειδίκευση στην παροχή περιεχομένου.
Ένα άλλο κομμάτι υπηρεσιών που θα πρέπει να 

έχετε υπόψη σας είναι αυτό της απομακρυσμένης 
διαχείρισης και συντήρησης. Δεν είναι λίγες οι 
περιπτώσεις που οι λύσεις αυτές εγκαθίστανται σε 
πολλαπλά σημεία που είναι άλλωστε και τα σημεία 
παρουσίας του πελάτη. Οπότε η απομακρυσμένη 
διαχείριση αλλά και συντήρηση είναι δεδομένες. Η 
δυνατότητα για την απομακρυσμένη αντιμετώπιση 
κάποιων προβλημάτων, η διασφάλιση ότι οι οθό-
νες ανοίγουν και κλείνουν την κατάλληλη στιγμή 
για καλύτερη διαχείριση της ενέργειας, αποτελούν 
βασικές απαιτήσεις, τις οποίες θα μπορέστε να 
εκμεταλλευτείτε στο έπακρο. 

Analytics 
Οι λύσεις Digital Signage αποτελούν μια μονα-
δική δυνατότητα για τη συλλογή πληροφοριών 
σχετικά με τους ανθρώπους που βλέπουν τα 
μηνύματα και μπορούν να βοηθήσουν στη δημι-
ουργία νέων marketing πλάνων για την προώ-
θηση νέων προϊόντων. Οι περισσότερες λύσεις 
παρέχουν αυτές τις δυνατότητες που μπορούν να 
αποδειχθούν χρυσάφι και για εσάς αλλά και για 
τους πελάτες σας. TCP

Σε ένα όλο και ποιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η 
αναζήτηση νέων τρόπων και μεθόδων προσέγγισης 
κοινού και πελατών γίνεται όλο και ποιο επιτακτική. 
Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια διείσδυση 
λύσεων Digital Signage. Η αμερικανική εταιρεία 
ELO προσφέρει τη δική της προσέγγιση την οποία 
θα παρουσιάσουμε παρακάτω.

H ΕLO ανέλυσε από την μία πλευρά τις ανάγκες 
που απαιτούνται για μια σοβαρή προσέγγιση του 
κοινού μέσω Digital Signature και από την άλ-
λη, πως η λύση θα απαιτούσε από έναν system 
integrator σχετικά μικρή επένδυση να προσεγγίσει 
το θέμα.
Για το λόγο αυτό πέρα από τις διαδραστικές οθόνες 
αφής μεγέθους 10 έως 70“, ανέπτυξες μια πλατ-
φόρμα διαχείρισης περιεχομένου και συσκευών. 
Η ενιαία αρχιτεκτονική τόσο σε hardware όσο και 
software από τον ίδιο κατασκευαστή διασφαλίζει 
την ομαλή και δίχως προβλήματα λειτουργία.
Όπως προαναφέραμε, η ELO παρέχει όλη την αλυ-
σίδα hardware (διαδραστικές οθόνες αφής από 10 
– 70“ ), καθώς και το σχετικό λογισμικό (πλατφορμα 
EloView) για Digital Signage, επιτρέποντας σας σε 
πραγματικό χρόνο τηλεχειρισμό τόσο του περιεχομέ-
νου, όσο και του εξοπλισμού. Το μόνο που έχετε να 
κάνετε είναι να δημιουργήσετε το περιεχόμενο και 
να ορίσετε πού και πότε θα θέλατε να προβληθεί.

Τι είναι το EloView;
Το Elo View είναι μια ασφαλή 
πλατφόρμα όλα-σε-ένα για 
απομακρυσμένη προβολή πε-
ριεχομένου και διαχείριση των 
συσκευών όπου κι αν βρίσκονται. 
Είτε πρόκειται να προωθήσει νέο 
περιεχόμενο σε μια συσκευή ή 
απλά να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης, το 
EloView σας δίνει τα μέσα να το κάνετε γρήγορα και 
απρόσκοπτα.

Οδηγήστε τους πελάτες σας σε νέους διαδραστι-
κούς και συναρπαστικούς τρόπους συναλλαγής. Το 
EloView παρέχει την πλατφόρμα για να επεκτείνετε 
το δυναμικό περιεχόμενο σας σε νέο και περισσό-
τερο κοινό. Η εγκατάσταση είναι πολύ απλή. Νέες 
συσκευές θα συγχρονίζονται αυτόματα με το περι-
εχόμενό σας, αμέσως μόλις συνδεθούν στο δίκτυό 
σας, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να εμφα-
νίσετε και πού θα θέλατε να εμφανιστεί και αυτό θα 
γίνει άμεσα. 

Λειτουργίες του EloView
Λειτουργία Kiosk Mode: Σε αυτήν ο πελάτης θα 
μπορεί να περιηγείται σε μια ιστοσελίδα που θα έχει 
ορίσει ο διαχειριστής του συστήματος.
Λειτουργία διαχείρισης περιεχομένου: Με τη 

βιβλιοθήκη περιεχομένου, η αλλαγή 
του τι θα προβληθεί είναι τόσο απλή 
όσο το drag-and-drop. Η ανανέωση 
περιεχομένου και η ασφαλή μεταφορά 
του σε μια οθόνη είναι πολύ εύκολη 
διαδικασία.

Λειτουργία provisioning: Μόλις συν-
δεθούν οι οθόνες στο ρεύμα, αναζητούν μέσω της 
πλατφόρμας EloView το κέντρο διαχείρισης για να 
λάβουν οδηγίες ρύθμισης, να φορτώσουν περιεχό-
μενο και να εκκινήσουν την προβολή του.

Λειτουργία Διαχείρισης Συσκευών: Μέσω του 
EloView έχετε απομακρυσμένο έλεγχο των συ-
σκευών σας. Μπορείτε να δείτε τι παίζει κάθε 
συσκευή, να ρυθμίσετε διάφορες παραμέτρους, 
όπως περιεχόμενο και φωτεινότητα, να κάνετε ε-
πανεκκίνηση της συσκευής σας και όλα αυτά χωρίς 
να αφήσετε το γραφείο σας.
Πρακτικά επιλέγονται τα σημεία που θέλετε να 
προσεγγίσετε κοινό και τοποθετείτε τις οθόνες α-
φής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι στα  
επιλεγμένα σημεία, να υπάρχει πρόσβαση στο 
Internet. Στην συνέχεια δημιουργείτε έναν λογα-
ριασμό στην πλατφόρμα EloView και ορίζετε πόσα 
σημεία θα χειρίζεστε. 
Τόσο απλά!

Άρθρο εκ μέρους της ΑΜΥ

ELO Digital Signage 
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Ο Patrick Perrot, market development manager connectivity and workflow της Epson Europe, επισκέφθηκε 
πρόσφατα την Ελλάδα στο πλαίσιο της ενημέρωσης που έχει ξεκινήσει η Epson Europe για τους τοπικούς 
συνεργάτες της. Με αφορμή την επίσκεψή του αυτή, τον συναντήσαμε στα γραφεία της Epson στην Αθήνα και 
συζητήσαμε για τη στρατηγική και τα πλάνα της εταιρείας. 

Όχι μόνο εκτυπωτές, αλλά 
ολοκληρωμένες λύσεις

Εξηγήστε μας την προσέγγιση της Epson στον 
τομέα των λύσεων και για ποιο λόγο είναι σημα-
ντικές για το περιβάλλον του office printing;
Οι εκτυπωτές και τα MFPs έχουν εξελιχθεί σε 
πανίσχυρες δικτυακές μηχανές. Όπως συμβαίνει 
άλλωστε με κάθε άλλο δικτυακό μηχάνημα μέσα 
στην επιχείρηση, έτσι και ο στόλος των MFPs θα 
πρέπει να παραμετροποιείται, να ρυθμίζεται και 
σε τελική ανάλυση να παρακολουθείται, ιδανικά 
απομακρυσμένα. 
Στα σύγχρονα, πολύπλοκα περιβάλλοντα των 
επιχειρήσεων, οι απαιτήσεις σε λύσεις και διαλει-
τουργικότητα, ενδεχομένως διαφέρουν από μια 
μικρομεσαία επιχείρηση σε έναν μεγάλο οργα-
νισμό, ή ακόμα και ανάμεσα σε επιχειρήσεις του 
ίδιου μεγέθους. Έτσι, οι διαθέσιμες λύσεις πρέπει 
να είναι πανίσχυρες και συνάμα επεκτάσιμες, 
προκειμένου να μπορούν να προσαρμόζονται σε 
πολλαπλές ανάγκες, χωρίς συμβιβασμούς στην 
ευκολία χρήσης. 
Για παράδειγμα, πρόσφατα ανακοινώσαμε την 
κυκλοφορία του πρώτου λογισμικού  διαχείρισης 
εκτυπώσεων της Epson με το όνομα Epson Print 
Admin. Η συγκεκριμένη λύση προσαρμόζεται 
εύκολα επιτρέποντας στις μικρομεσαίες και τις 
μεγάλες επιχειρήσεις να αυξήσουν την ασφάλεια 
των εγγράφων τους μέσω πιστοποίησης χρήσης 
στις συσκευές τους, ενώ παράλληλα αποκτούν τον 
πλήρη έλεγχο του κόστους του workflow. 

Πως έχουν αντιμετωπίσει οι στρατηγικοί σας συ-
νεργάτες τη συγκεκριμένη λύση;
Η Epson παρέχει προηγμένες λύσεις διαχείρισης, 
ασφάλειας, cloud printing και BYOD εδώ και πολ-
λά χρόνια. 
Επιπροσθέτως, η εκτεταμένη διαλειτουργικότητα 
που υποστηρίζεται από τις συσκευές της Epson, 
επιτρέπει την ασφαλή αλληλεπίδραση με άλλες 
δικτυακές εφαρμογές και πόρους, όπως για παρά-
δειγμα τις λύσεις της SAP ή της Citrix. Χαρακτηρι-
στικά σας αναφέρω ότι η Seiko Epson Corporation 
είναι «χρυσός συνεργάτης» του SAP Printer 
Vendor Program.
Η συγκεκριμένη συνεργασία μας έχει βοηθήσει να 
σχεδιάσουμε νέες λύσεις για επιχειρήσεις οι οποί-
ες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και 
των συνεργατών μας, ανεξαρτήτου μεγέθους. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσω ότι μέσα 
στους έξι πρώτους μήνες από την ανακοίνωσή 
του, το Epson Open Platform έσπευσαν να υι-
οθετήσουν οι τέσσερις πιο γνωστοί κατασκευ-
αστές λογισμικού document management, 
PaperCutMF, WatchDoc, Qube και NDDPrint. 
Όλα όσα σας ανέφερα, καταδεικνύουν με τον πιο 
έμπρακτο τρόπο, ότι η συνεχής στρατηγική της 
Epson παραμένει η υποστήριξη των πελατών 
και συνεργατών μας, προκειμένου να βρίσκονται 
πάντα στην πρώτη γραμμή των απαιτήσεων σε μια 
αγορά που συνεχώς αλλάζει. 

Ποιοι είναι οι στόχοι της Epson για τα επόμενα 
χρόνια σε ότι αφορά τις λύσεις στο χώρο των 
εκτυπωτικών λύσεων;. 
Είναι αλήθεια ότι έχουμε θέσει τον πήχη πολύ 
ψηλά. Είναι στρατηγικός μας στόχος να συνεχί-
σουμε να υποστηρίζουμε πελάτες και συνεργάτες. 
Παράλληλα με την αρχιτεκτονική της ανοιχτής μας 
πλατφόρμας την οποία υποστηρίζουν οι business 
inkjet συσκευές μας, τις λύσεις διαχείρισης και 
το Epson Device Admin, σχεδιάζουμε να επεκτεί-
νουμε τη γκάμα των λύσεων προστιθέμενης αξίας 
που προσφέρουμε στις εταιρείες, οι οποίες έχουν 

το πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους και το γεγο-
νός ότι είναι περιβαλλοντικά φιλικές. 

Θα μπορούσατε να δώσετε κάποιες συμβουλές 
σε κάποιον που ψάχνει πάροχο λύσεων διαχεί-
ρισης εγγράφων για την επιχείρησή του;
Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες λύσεις φαίνο-
νται τέλειες στα χαρτιά, ωστόσο εάν δεν δοκιμά-
σεις κάτι δεν μπορείς να έχεις άποψη. Επομένως, 
η συμβουλή μου είναι μία: δοκιμάστε πριν αγορά-
σετε. Έτσι, θα είστε σίγουροι ότι η λύση που θα ε-
πιλέξετε καλύπτει τις ανάγκες σας και πραγματικά 
προσφέρει τα οφέλη που σας υπόσχεται. 
Κάτι που θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα, είναι 
το πώς οι συσκευές αλληλεπιδρούν με το λογισμι-
κό διαχείρισης και το πόσο εύκολα ενσωματώνο-
νται στο υφιστάμενο δίκτυο και την υποδομή σας 
γενικότερα.
Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι και οι συνεργάτες 
μας μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλέξετε τη 
λύση που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. 

Πως τοποθετείται η Epson στο χώρο του 
business printing στην Ελλάδα;. 
Η Epson είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται 
σχεδόν σε όλες τις τεχνολογίες εκτύπωσης, διαθέ-
τοντας μια τεράστια γκάμα προϊόντων, από το σπίτι 
και το μικρό γραφείο, μέχρι την μεγάλη εταιρεία 
και το κομμάτι των βιομηχανικών και εκτυπώσε-
ων παραγωγής. 
Σε ότι αφορά την Ελληνική αγορά, στο κομμάτι των 
inkjet θα πρέπει να πω ότι ενώ το 2015 η αγορά έ-
κλεισε με μείωση της τάξης του 6%, το 2016 η χρο-
νιά αναμένεται να πάει πολύ καλά με αύξηση 10%. 
Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η αγορά των inkjet 
αναπτύσσεται διαρκώς. Ειδικά μάλιστα στις συ-
σκευές με κόστος πάνω από τα €100, τα τελευταία 
δύο χρόνια η αγορά παρουσίασε αύξηση της τάξης 
του 20%, κάτι που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό 
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία των 
τελευταίων δύο ετών. Στον τομέα αυτό, η Epson 
διατήρησε μερίδιο αγοράς 30% τόσο το 2015, όσο 
και το 2016.
Πάντως, η τάση που διαβλέπουμε από τα νούμε-
ρα, είναι ότι οι καταναλωτές και οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις στρέφονται προς προϊόντα υψηλότε-
ρης τιμής και υψηλότερης αξίας.

Patrick Perrot, market development manager 
connectivity and workflow της Epson Europe
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θα ολοκληρωθούν στην παρουσίαση, αλλά πρόκει-
ται για μια επένδυση, η οποία στοχεύει στην αύξηση 
των πωλήσεων, στην αναβάθμιση της εμπειρίας 
του πελάτη και σε πολλά άλλα. Αν προσπαθήσετε να 
πουλήσετε τεχνολογία, το αποτέλεσμα δεν θα είναι 
το αναμενόμενο - αν μιλήσετε όμως για την αξία και 
την επίδραση της λύσης στο bottom line, οι προο-
πτικές σας είναι σημαντικά καλύτερες. 

Τα λεφτά είναι στη διαχείριση
Το οικονομικό όφελος για τους συνεργάτες στο 
χώρο του digital signage έρχεται στη μορφή 
της διαχείρισης της λύσης. Τα εργαλεία που 
παρέχονται πλέον, κάνουν εξαιρετικά απλή την 
παραγωγική και διαχείριση περιεχομένου. Τα 
περιθώρια που έχει μια λύση digital signage είναι 
συνήθως μονοψήφια όσον αφορά στο κομμάτι του 
hardware, αλλά σε επίπεδο περιεχομένου τα όρια 
τα βάζει ο συνεργάτης. 

Ειδικότερα το περιεχόμενο είναι το βασικότερο 
συστατικό για οποιαδήποτε λύση digital signage. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, αποτελεί μια πρώτης ευκαι-

ρία η συνεργασία με κάποιο agency που έχει την α-
παραίτητη εξειδίκευση στην παροχή περιεχομένου.
Ένα άλλο κομμάτι υπηρεσιών που θα πρέπει να 

έχετε υπόψη σας είναι αυτό της απομακρυσμένης 
διαχείρισης και συντήρησης. Δεν είναι λίγες οι 
περιπτώσεις που οι λύσεις αυτές εγκαθίστανται σε 
πολλαπλά σημεία που είναι άλλωστε και τα σημεία 
παρουσίας του πελάτη. Οπότε η απομακρυσμένη 
διαχείριση αλλά και συντήρηση είναι δεδομένες. Η 
δυνατότητα για την απομακρυσμένη αντιμετώπιση 
κάποιων προβλημάτων, η διασφάλιση ότι οι οθό-
νες ανοίγουν και κλείνουν την κατάλληλη στιγμή 
για καλύτερη διαχείριση της ενέργειας, αποτελούν 
βασικές απαιτήσεις, τις οποίες θα μπορέστε να 
εκμεταλλευτείτε στο έπακρο. 

Analytics 
Οι λύσεις Digital Signage αποτελούν μια μονα-
δική δυνατότητα για τη συλλογή πληροφοριών 
σχετικά με τους ανθρώπους που βλέπουν τα 
μηνύματα και μπορούν να βοηθήσουν στη δημι-
ουργία νέων marketing πλάνων για την προώ-
θηση νέων προϊόντων. Οι περισσότερες λύσεις 
παρέχουν αυτές τις δυνατότητες που μπορούν να 
αποδειχθούν χρυσάφι και για εσάς αλλά και για 
τους πελάτες σας. TCP

Σε ένα όλο και ποιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η 
αναζήτηση νέων τρόπων και μεθόδων προσέγγισης 
κοινού και πελατών γίνεται όλο και ποιο επιτακτική. 
Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια διείσδυση 
λύσεων Digital Signage. Η αμερικανική εταιρεία 
ELO προσφέρει τη δική της προσέγγιση την οποία 
θα παρουσιάσουμε παρακάτω.

H ΕLO ανέλυσε από την μία πλευρά τις ανάγκες 
που απαιτούνται για μια σοβαρή προσέγγιση του 
κοινού μέσω Digital Signature και από την άλ-
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Άρθρο εκ μέρους της ΑΜΥ

ELO Digital Signage 
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Περίγραψε εν συντομία την πραγματική φύση της 
δουλειάς σου. Κατά πόσο ανταποκρίνεται στον 
επίσημο τίτλο σου;
Η δουλειά μου είναι να φροντίζω καθημερινά ώστε 
οι πελάτες μας να παίρνουν έγκαιρη και ποιοτική 
υποστήριξη για τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν, 
ενώ ταυτόχρονα οι άνθρωποι του τμήματος μου να 
είναι σωστά καταρτισμένοι και προπάντων ευχαρι-
στημένοι για την εργασία που κάνουν καθημερινά. 
Όλο αυτό επιτυγχάνεται με τη καλή συνεργασία και 
αγάπη που έχουμε για τη δουλειά μας.

Αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Γιατί με κρατάει σε εγρήγορση και η κάθε μέρα είναι 
διαφορετική από την προηγούμενη!

Δεν αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Μερικές φορές με στεναχωρεί η άρνηση των αν-
θρώπων να μάθουν νέα πράγματα. 

Ποια ήταν η πρώτη σου επαγγελματική εμπειρία; 
Πως αισθανόσουν για τα χρήματα που έπαιρνες;
Η πρώτη μου επαγγελματική εμπειρία ήταν σε μία 
εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων. Ήταν ένα ση-
μαντικό βήμα για μένα καθώς με βοήθησε να μάθω 
πολλά νέα πράγματα. Δεν μπορώ να πω, και οικο-
νομικά καλά ήταν!

Πώς μπήκες στην αγορά του IT; Θα επέλεγες κά-
ποια άλλη και αν ναι ποια; 
Ήταν τυχαίο, τώρα πια δεν θα μπορούσα να κάνω 
τίποτα διαφορετικό

Για ποιες εταιρείες δεν θα δούλευες ποτέ;
Νομίζω ότι θα δούλευα σε κάθε κλάδο, απλά πλέον 
δεν μπορώ να με φανταστώ αλλού!

Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Αν μπορού-
σες να είσαι κάποιος από αυτούς, ποιον θα επέλε-
γες και γιατί;
Εννοείται πως και οι τρεις αποτελούν πηγή έμπνευ-
σης για την πορεία και το έργο τους, ωστόσο θα 
διάλεγα τον Larry Ellison.

Τι πιστεύεις ότι νιώθουν πιο έντονα οι συνεργάτες 

Η Χρυσούλα Χαλικιοπούλου μπορεί να μπήκε τυχαία στην αγορά της 
Πληροφορικής, ωστόσο τώρα δεν την αλλάζει με τίποτα. 

Πηγή έμπνευσης ο Larry Ellison

σου για σένα; Τι θα ήθελες να νιώθουν; 
Αλήθεια τώρα, δεν ξέρω τι νιώθουν.  Αυτό όμως 
που καθημερινά εισπράττω είναι σεβασμός και εκτί-
μηση και αυτό που περνάει τελικά σε μένα τολμώ να 
ομολογήσω ότι μου αρέσει!  

Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά χόμπι σου;
Διαβάζω, διαβάζω, διαβάζω (σου είπα ότι διαβάζω;)

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και ποιο το 
αγαπημένο σου εστιατόριο;
Πολλά και διαφορετικά μεζεδάκια σε διάφορα μεζε-
δοπωλεία για να τα συνοδεύω με…

Μπίρα, ούζο, κρασί, σαμπάνια ή κάτι άλλο; 
Ουζάκι ή τσιπουράκι.

Ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Βόλεϊ ή κάτι άλλο; Επίσης, 
στο γήπεδο ή από τον καναπέ με φίλους;
Λίγο μπάσκετ – παρακολουθώ εννοώ! Στο σπίτι!

Ποια εταιρεία (εκτός αυτής που δουλεύεις :)  
θεωρείς ότι έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην 

ελληνική αγορά του software και ποια σε αυτή του 
hardware
Θα διάλεγα μακράν την Microsoft, εταιρεία με την 
οποία συνεργαζόμαστε χρόνια και την Dell. 

Ανάφερε τρία πρόσωπα από την ελληνική  
αγορά τεχνολογίας τα οποία θαυμάζεις, καθώς  
και το λόγο.
Η αλήθεια είναι πως μου έρχεται μόνο ένα πρόσω-
πο στο μυαλό μου, το οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, καθώς 
έχει  καταφέρει για πάρα πολλά χρόνια και παρά 
τους δύσκολους καιρούς να κρατάει μια εταιρεία 
υγιή και να τη μεγαλώνει συνεχώς!

Ανάφερε μία προσωπική επιτυχία για την οποία 
είσαι πραγματικά πολύ υπερήφανος.
Είμαι υπερήφανη γιατί κατάφερα να διδάξω στην 
κόρη μου αυτό που τη βοήθησε στην επαγγελματική 
της αποκατάσταση και σήμερα εργάζεται σε μια πο-
λυεθνική εταιρία με καλή και σίγουρη εξέλιξη.

Ποια ήταν η φράση ή η πράξη για την οποία έχεις 
μετανιώσει πραγματικά;
Σε κάποια στιγμή της ζωής μου ο φόβος με έκανε να 
αρνηθώ σε κάποιον κάτι που δεν θα είχα ποτέ ξανά 
την ευκαιρία να του δώσω.

Πες μας κάτι που σου είπε ο πατέρας σου ή η μη-
τέρα σου και σε έχει βοηθήσει είτε στην επαγγελ-
ματική είτε στην προσωπική σου ζωή.
Η στάση ζωής του πατέρα μου  με δίδαξε και με βο-
ήθησε σε όλη τη ζωή μου!

Κατά πόσο θυσιάζεις τον προσωπικό σου χρόνο 
και αυτόν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα; 
Είσαι ικανοποιημένη; 
Έχω πολλές φορές θυσιάσει τον προσωπικό μου 
χρόνο έναντι του επαγγελματικού. Όταν αγαπάς κάτι 
είναι δύσκολο να είσαι δίκαιος. 

Ποιο ήταν (μέχρι στιγμής) το όνειρο ή η επιθυμία 
που πραγματοποιήθηκε και που ποτέ δεν πίστευες 
ότι θα μπορούσε να συμβεί;
Νομίζω ότι η μητρότητα ήταν το πιο σημαντικό.  
Ωστόσο κάνω όνειρα συνεχώς! 

Χρυσούλα Χαλικιοπούλου, customer support 
manager της Data Communication



your brand | our content | any media
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