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REVIEW

FOCUS ON ΑΦΙΕΡΩΜΑ

REVIEW

MotoZ & Moto Mods
Πολλοί προσπάθησαν, αλλά φαίνεται 
ότι η Lenovo πέτυχε τελικά να βρει 
τον καλύτερο τρόπο να επεκτείνει 
τις λειτουργίες του κινητού της, με 
έξυπνα αξεσουάρ. Ο λόγος για το Moto 
Z και τα Moto Mods που κουμπώνουν 
μαγνητικά στην πλάτη του και το 
μετατρέπουν σε ό,τι θέλουμε Σελ. 28

Τα PCs της νέας εικονικής 
πραγματικότητας
Εκτός από μια συναρπαστική τεχνολογία 
για τον τελικό καταναλωτή, η εικονική 
πραγματικότητα αποτελεί και μια τεράστια 
νέα ευκαιρία για τους δημιουργούς 
περιεχομένου. Για να γίνουν όλα αυτά 
πραγματικότητα, απαιτείται μια νέα γενιά 
υπολογιστών, οι οποίοι θα είναι σε θέση να 
«σηκώσουν όλο το βάρος» της επεξεργασίας 
του περιεχομένου υπερ-υψηλής ανάλυσης, 
ενώ θα πρέπει να είναι συμβατά με τις κυρίαρχες πλατφόρμες και VR 
headsets που υπάρχουν αυτή τη στιγμή αλλά και στο μέλλον. Σελ. 16

Η πιο μεγάλη (για POS) ώρα, είναι τώρα!
Tα τερματικά αποδοχής καρτών (γνωστότερα ως POS) μπήκαν πρόσφατα 
στο επίκεντρο των οικονομικών συναλλαγών εξαιτίας των αλλαγών στη 
νομοθεσία. Όλοι οι επαγγελματίες, 
ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο 
δραστηριοποιούνται (ελεύθεροι 
επαγγελματίες, λιανικό εμπόριο, 
εστίαση κ.λπ.), θα χρειαστούν τερματικά 
αποδοχής πιστωτικών καρτών. Η 
υποχρεωτική χρήση «πλαστικού 
χρήματος» σε όλη την αγορά έχει 
δημιουργήσει μια νέα ευκαιρία για το 
κανάλι των συνεργατών.Σελ. 22

Epson WorkForce 
WF-2750DWF
4-σε-1 πολυμηχάνημα για το 
σπίτι και το γραφείο Σελ. 29

www.regate.gr
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• Μεγάλη ευελιξία  για τις  τριφασικές εγκαταστάσεις.
• Δυνατότητα συνδυασμού του UPS και του Battery Module 

σε μια και μόνο καμπίνα .

• Rack mount και Tower Ups με power factor 0.9
• Διαθέσιμα μοντέλα σε Line interactive έως 3000VA 

και σε Online έως 10000 VA 

• Τεχνολογία διπλής μετατροπής με πολύ υψηλή 
απόδοση. 

• Διαθέσιμα μοντέλα από 1000VA έως 10000VA

Professional / High Power 
UPS Solution 

Home / SMB UPS Solutions

Αποκλειστικός Διανομέας Professional Services, www.profser.gr



H ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ EXECUTIVES.
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

Το πρώτο convertible με οθόνη OLED*

Μάθετε περισσότερα στο www.ThisIsThinkPad.com

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

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

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

φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
•  Διαθέσιμο με 3 χρόνια Πανελλαδική και Διεθνή 

Εγγύηση On Site

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

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

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

• Έως 11 ώρες αυτονομία
• Τεχνολογία RapidCharge

• Έως Windows 10 Pro για ολοκληρωμένη ενσωμάτωση
στο εταιρικό οικοσύστημα

Η Lenovo συνιστά Windows 10 Pro.

Windows 10 Pro: εγγύηση 
επαγγελματικής επιτυχίας.

*Διαθέσιμο σε συγκεκριμένους κωδικούς. Lenovo, το λογότυπο της Lenovo και ThinkPad είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Lenovo. Microsoft και Windows είναι καταχωρημένα εμπορικά 
σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. Άλλες επωνυμίες εταιρειών, προϊόντων ή υπηρεσιών ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών τρίτων. ©Lenovo 2017. Με την 
επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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Χαμογελάστε,  
είναι μεταδοτικό!

ΑΝΤΏΝΗΣ ΡΟΥΣΕΛΙΏΤΑΚΗΣ
antony@socialhandlers.com

Π
ριν από λίγες μέρες, είχα μία 
συζήτηση με έναν φίλο (εξαιρετικά 
γνωστό στέλεχος του ΙΤ), ο οποίος 
ερευνά συνολικά την αγορά, ώστε να 
πραγματοποιήσει μία δική του κίνηση.
Μπήκαμε λοιπόν στο «τρυπάκι», να 

εξετάσουμε το ποια πράγματα δουλεύουν στην Ελλάδα 
του 2017, και που βρίσκονται οι καλύτερες πιθανότητες 
επιτυχίας για κάποιον που αποφασίζει να ξεκινήσει τη δική 
του επιχείρηση.
Ξεπερνώντας τις προφανείς λύσεις, όπως το να είσαι 
ψυχολόγος ή γαστρεντερολόγος (δεν ξεμένεις ποτέ από 
δουλειά), προχωρήσαμε σε πιο normal καταστάσεις.

Από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του εμπορικού 
επιμελητηρίου, προκύπτει πως η συντριπτική πλειονότητα 
των νέων εταιρειών, δραστηριοποιούνται στον χώρο της 
εστίασης: Καφέ, εστιατόρια, ταβέρνες, κυλικεία κ.ο.κ. 
Ένας λόγος είναι το ότι το περιθώριο κέρδους είναι ιδιαίτερα 
υψηλό, και επομένως οι πιθανότητες επιβίωσης είναι 
καλύτερες. Ένας άλλος λόγος είναι το γεγονός ότι έχουμε 
αρχίσει να τρώμε ολοένα και λιγότερο σπιτικό φαγητό για 
κάποιον μαγικό λόγο (τα delivery έχουν αυξηθεί παρά τη 
μείωση του ύψους στη μέση παραγγελία), ενώ βέβαια, 
ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το γεγονός ότι συνήθως, είναι 
εύκολο να κάνεις απόσβεση (σχεδόν πάντα μέσα στη διετία), 
εφόσον έχεις οργανωθεί σωστά και γνωρίζεις τι κάνεις.
Αυτό το «γνωρίζεις τι κάνεις» είναι βέβαια ένα μεγάλο 
στοίχημα στην εστίαση, όπου η επένδυση πρέπει να 
πραγματοποιηθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου up front.
Επομένως, πάμε για άλλη ιδέα…

Εξετάζοντας λοιπόν κάποιες άλλες ιδέες (εντελώς 
ετερόκλητες), διαπιστώσαμε ότι τελικά, όλες είχαν ένα 
κοινό στοιχείο (disclaimer: η συζήτηση κάθε άλλο παρά 
επιστημονική ήταν και πραγματοποιήθηκε μεταξύ κεμπάπ 
και κρασιού): Όλες αφορούσαν στην «ψυχαγωγία», με τον 
α’ ή β’ τρόπο, των πελατών. Όλες δηλαδή περιείχαν ένα 
στοιχείο χαλάρωσης και διασκέδασης, ή όπως πολύ σωστά 
παρατήρησε ο συνομιλητής μου, «είχαν στόχο να σε κάνουν 
να χαμογελάσεις». Γιατί, τελικά, αυτό ακριβώς λείπει από τη 
ζωή μας. Το χαμόγελο.

Μπορεί να ακούγεται μελό και κάπως χαζούλικο ή αφελές, 
αλλά πραγματικά το πιστεύω. Έχουμε όλοι μας μπει σε 
ένα σπιράλ κατήφειας και μιζέριας, με αποτέλεσμα να μας 
λείπει η χαρά, ακόμα και όταν κάλλιστα θα μπορούσε να 
είναι παρούσα.

Διευθυντής έκδοσης:  
Νίκος Τηλιακός

Αρχισυνταξία: 
Γιώργος Αθανασιάδης

Διεύθυνση διαφήμισης:  
Νίκος Μπάστας 

Ειδικοί συνεργάτες:  
Γιώργος Μαρκατάτος, 
Φώτης Καραμπεσίνης

Παραγωγή: 
Γραφικές τέχνες Graphica

Εκδότης:  
Αντώνης Ρουσελιωτάκης

Ιδιοκτησία:  
Social Handlers

Το μηνιαίο έντυπο Tech Channel 
Partner (αρ. εντύπου 01-0023) 
κυκλοφορεί 11 μήνες το χρόνο  
από τη Social Handlers  
(Λ. Κηφισίας 105Α & Πανόρμου,  
115 23, Αθήνα, Τηλ.: 210 6980 061, 
Fax. 211 7703929, email:  
sales@socialhandlers.com)  
Copyright © 2017

Απαγορεύονται η αναδημοσίευση, η 
αναπαραγωγή και η μετάδοση όλου 
ή μέρους του περιοδικού χωρίς την 
έγγραφη άδεια του εκδότη.  
Η άποψη των συντακτών δεν 
εκφράζει απαραίτητα και την 
επίσημη άποψη του περιοδικού.
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chΑυτό ακριβώς 
λείπει από τη 
ζωή μας:  
Το χαμόγελο. 

Μπορεί να ακούγεται 
μελό και αφελές, αλλά 
πραγματικά το πιστεύω. 
Έχουμε όλοι μας μπει σε 
ένα σπιράλ κατήφειας και 
μιζέριας, με αποτέλεσμα 
να μας λείπει η χαρά, 
ακόμα και όταν κάλλιστα 
θα μπορούσε να είναι 
παρούσα.

Για την ακρίβεια, ως λαός έχουμε μία τάση να μιζεριάζουμε, 
έτσι απλά για να μην μας βρει το κακό το μάτι… Ακόμα και 
όταν όλα ήταν ρόδινα, σπανίως απαντούσαμε «όλα καλά» σε 
μία απλή ερώτηση του τύπου «πως πάει;». Προτιμούσαμε 
ατάκες της μορφής «δεν βαριέσαι», «εδώ στον αγώνα», 
«ταλαιπωρία ρε φίλε αλλά και τι να κάνεις» κ.ο.κ.
Δυστυχώς όμως, αυτή η μιζέρια, σταδιακά έγινε φόβος, 
απάθεια, και πλέον κινείται κοντά στην κατάθλιψη.  
Όλο αυτό το σύστημα βέβαια, δεν μπορεί να διατηρηθεί 
(έχει και η εντροπία τα όριά της), και έτσι, γίνονται ορατά 
τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης (ή προσπάθειας έστω), της 
διάθεσής μας.

Κάποιοι στην αγορά το έχουν ήδη αντιληφθεί, και κινούνται 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα, θα έλεγα πως υπό 
προϋποθέσεις, αυτή η φιλοσοφία του «κάνε τον πελάτη σου 
να χαμογελάσει», μπορεί να εφαρμοστεί και σε εταιρικούς 
πελάτες. Σίγουρα όχι με την ίδια άνεση, αλλά για σκεφτείτε 
το λίγο. Πρόσφατα είδα προσφορά για server εξοπλισμό με 
δώρα (αντί μεγαλύτερων εκπτώσεων), που θα περίμενε 
κανείς από έναν retailer. Ίσως, να αξίζει τον κόπο να στείλεις 
τον πελάτη σου ένα χαλαρό διήμερο με την οικογένειά του, 
παρά να κόψεις 300 Ευρώ. Λέω ίσως…

H ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ EXECUTIVES.
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

Το πρώτο convertible με οθόνη OLED*

Μάθετε περισσότερα στο www.ThisIsThinkPad.com

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

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

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

φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
•  Διαθέσιμο με 3 χρόνια Πανελλαδική και Διεθνή 

Εγγύηση On Site

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

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

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

• Έως 11 ώρες αυτονομία
• Τεχνολογία RapidCharge

• Έως Windows 10 Pro για ολοκληρωμένη ενσωμάτωση
στο εταιρικό οικοσύστημα

Η Lenovo συνιστά Windows 10 Pro.

Windows 10 Pro: εγγύηση 
επαγγελματικής επιτυχίας.

*Διαθέσιμο σε συγκεκριμένους κωδικούς. Lenovo, το λογότυπο της Lenovo και ThinkPad είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Lenovo. Microsoft και Windows είναι καταχωρημένα εμπορικά 
σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. Άλλες επωνυμίες εταιρειών, προϊόντων ή υπηρεσιών ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών τρίτων. ©Lenovo 2017. Με την 
επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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Email marketing:  
Ο γνωστός μας άγνωστος ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ

nick@socialhandlers.com

Ν
αι, μπορεί να ακούγεται κάπως ξεπερασμένο, ειδικά 
σε marketing ανθρώπους που έχουν γαλουχηθεί στην 
εποχή των social media, αλλά το email marketing είναι 
εδώ για να μείνει μαζί μας για αρκετά χρόνια ακόμα. Οι 
λόγοι που θα μπορούσα να επικαλεστώ είναι πολλοί, 
αλλά τελικά καταλήγουν σχεδόν πάντα σε δυο άξονες: 

Κόστος και Αποτελεσματικότητα. 

Ακόμα και τώρα οι έμπειροι marketers θεωρούν ότι το email έχει ένα 
από τα καλύτερα ROI. Και πως να είναι διαφορετικά, αφού διαθέτει χαμηλό 
κόστος υλοποίησης και είναι αρκετά απλό στη χρήση του. Σύμφωνα με 
στοιχεία της Direct Marketing Association, το μέσο ROI για το 2016 των 
ενεργειών email marketing που κατέγραψε, κυμάνθηκε μεταξύ 21 και 23% 
ξεπερνώντας οποιοδήποτε άλλο μέσο. 

Ο μετασχηματισμός που έχει πραγματοποιηθεί στις συσκευές που όλοι  
μας χρησιμοποιούμε δεν άλλαξε την αποτελεσματικότητα του email 
marketing. Το email έχει γίνει mobile και αντίστοιχα το άνοιγμα των emails 
γίνεται σε ποσοστό 50% στο κινητό. Και μάλιστα το 23% των χρηστών ανοίγει 
το email στο κινητό του για δεύτερη φορά – ανεξάρτητα από το πού το είχε 
δει την πρώτη. 

Η σημασία έχει γίνει αντιληπτή από το μεγαλύτερο ποσοστό των 
επιχειρήσεων, καθώς ένα ποσοστό της τάξης του 82% των επιχειρήσεων 
χρησιμοποιούν email marketing τόσο σε B2B όσο και B2C καμπάνιες. 
Μάλιστα, αν αυτές οι ενέργειες συνδυαστούν με personalization, βλέπουν 
εξαιρετικά μεγάλο engagement. 

Ειδικότερα, αν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, το email πρέπει να 
αποτελέσει το απόλυτο όχημα επικοινωνίας. Και εδώ δεν μιλάω για κάποιο 
μονόδρομο, αλλά για μια αμφίδρομη επικοινωνία που θα πρέπει να έχετε  
με τους πελάτες σας, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να 
βρίσκονται στη λίστα σας. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση, εξαιρετικά μεγάλη 
σημασία έχει το personalization, αφού δίνει μια προσωπική νότα επαφής με 
τους πελάτες σας. Αν μάλιστα μπορείτε να έχετε και μια κατηγοριοποίηση 
της λίστας, τότε θα μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάθε κατηγορία ακόμα πιο 
αποτελεσματικά. 

Οι προοπτικές είναι εξαιρετικές σε κάθε περίπτωση. Το 76% των 

Μπορεί να ακούγεται 
κάπως ξεπερασμένο, ειδικά 
σε marketing ανθρώπους 
που έχουν γαλουχηθεί 

στην εποχή των social media, αλλά το 
email marketing είναι εδώ για να μείνει 
μαζί μας για αρκετά χρόνια ακόμα. 
Οι λόγοι, τελικά καταλήγουν σχεδόν 
πάντα σε δυο άξονες: Κόστος και 
Αποτελεσματικότητα!

επιχειρήσεων βλέπουν συνεχή αύξηση των e-subscribers, κάτι που 
σημαίνει ότι η βάση στην οποία απευθύνεστε θα αυξάνεται συνεχώς. 
Μάλιστα, όπως δείχνουν τα στοιχεία έρευνας της Monetate, το 4,24% των 
επισκεπτών που έχουν προέλθει από email marketing σε ένα site, έχουν 
προχωρήσει σε πραγματοποίηση αγοράς. Τα αντίστοιχα ποσοστά από τις 
μηχανές αναζήτησης είναι στο 2,49%. 

Σε αυτά θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του ότι θα πρέπει να προβλέψει 
τη δημιουργία ενός email, το οποίο θα διαβάζεται σε κάθε συσκευή και σε 
κάθε client και το οποίο δεν θα καταλήξει στα spam. Θα έχει το κατάλληλο 
μήνυμα για να το ανοίξει ο παραλήπτης του, αλλά και θα έχει και το σωστό 
targeting. Δεν είναι απλό, και στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτεί μια 
επένδυση από την πλευρά της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση όμως, 
το μέγεθος της επένδυσης είναι μικρό αλλά και τα αποτελέσματα είναι 
απολύτως μετρήσιμα. 

Αποτελεί ίσως ένα από τα βασικότερα εργαλεία marketing που, παρά τα πολλά χρόνια που μας 
συντροφεύει και τις προσπάθειες αντικατάστασής του, δείχνει ότι είναι πολύ… σκληρό για να πεθάνει. 
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Ο γνωστός μας άγνωστος ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ

nick@socialhandlers.com

Ν
αι, μπορεί να ακούγεται κάπως ξεπερασμένο, ειδικά 
σε marketing ανθρώπους που έχουν γαλουχηθεί στην 
εποχή των social media, αλλά το email marketing είναι 
εδώ για να μείνει μαζί μας για αρκετά χρόνια ακόμα. Οι 
λόγοι που θα μπορούσα να επικαλεστώ είναι πολλοί, 
αλλά τελικά καταλήγουν σχεδόν πάντα σε δυο άξονες: 

Κόστος και Αποτελεσματικότητα. 

Ακόμα και τώρα οι έμπειροι marketers θεωρούν ότι το email έχει ένα 
από τα καλύτερα ROI. Και πως να είναι διαφορετικά, αφού διαθέτει χαμηλό 
κόστος υλοποίησης και είναι αρκετά απλό στη χρήση του. Σύμφωνα με 
στοιχεία της Direct Marketing Association, το μέσο ROI για το 2016 των 
ενεργειών email marketing που κατέγραψε, κυμάνθηκε μεταξύ 21 και 23% 
ξεπερνώντας οποιοδήποτε άλλο μέσο. 

Ο μετασχηματισμός που έχει πραγματοποιηθεί στις συσκευές που όλοι  
μας χρησιμοποιούμε δεν άλλαξε την αποτελεσματικότητα του email 
marketing. Το email έχει γίνει mobile και αντίστοιχα το άνοιγμα των emails 
γίνεται σε ποσοστό 50% στο κινητό. Και μάλιστα το 23% των χρηστών ανοίγει 
το email στο κινητό του για δεύτερη φορά – ανεξάρτητα από το πού το είχε 
δει την πρώτη. 

Η σημασία έχει γίνει αντιληπτή από το μεγαλύτερο ποσοστό των 
επιχειρήσεων, καθώς ένα ποσοστό της τάξης του 82% των επιχειρήσεων 
χρησιμοποιούν email marketing τόσο σε B2B όσο και B2C καμπάνιες. 
Μάλιστα, αν αυτές οι ενέργειες συνδυαστούν με personalization, βλέπουν 
εξαιρετικά μεγάλο engagement. 

Ειδικότερα, αν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, το email πρέπει να 
αποτελέσει το απόλυτο όχημα επικοινωνίας. Και εδώ δεν μιλάω για κάποιο 
μονόδρομο, αλλά για μια αμφίδρομη επικοινωνία που θα πρέπει να έχετε  
με τους πελάτες σας, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να 
βρίσκονται στη λίστα σας. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση, εξαιρετικά μεγάλη 
σημασία έχει το personalization, αφού δίνει μια προσωπική νότα επαφής με 
τους πελάτες σας. Αν μάλιστα μπορείτε να έχετε και μια κατηγοριοποίηση 
της λίστας, τότε θα μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάθε κατηγορία ακόμα πιο 
αποτελεσματικά. 

Οι προοπτικές είναι εξαιρετικές σε κάθε περίπτωση. Το 76% των 

Μπορεί να ακούγεται 
κάπως ξεπερασμένο, ειδικά 
σε marketing ανθρώπους 
που έχουν γαλουχηθεί 

στην εποχή των social media, αλλά το 
email marketing είναι εδώ για να μείνει 
μαζί μας για αρκετά χρόνια ακόμα. 
Οι λόγοι, τελικά καταλήγουν σχεδόν 
πάντα σε δυο άξονες: Κόστος και 
Αποτελεσματικότητα!

επιχειρήσεων βλέπουν συνεχή αύξηση των e-subscribers, κάτι που 
σημαίνει ότι η βάση στην οποία απευθύνεστε θα αυξάνεται συνεχώς. 
Μάλιστα, όπως δείχνουν τα στοιχεία έρευνας της Monetate, το 4,24% των 
επισκεπτών που έχουν προέλθει από email marketing σε ένα site, έχουν 
προχωρήσει σε πραγματοποίηση αγοράς. Τα αντίστοιχα ποσοστά από τις 
μηχανές αναζήτησης είναι στο 2,49%. 

Σε αυτά θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του ότι θα πρέπει να προβλέψει 
τη δημιουργία ενός email, το οποίο θα διαβάζεται σε κάθε συσκευή και σε 
κάθε client και το οποίο δεν θα καταλήξει στα spam. Θα έχει το κατάλληλο 
μήνυμα για να το ανοίξει ο παραλήπτης του, αλλά και θα έχει και το σωστό 
targeting. Δεν είναι απλό, και στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτεί μια 
επένδυση από την πλευρά της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση όμως, 
το μέγεθος της επένδυσης είναι μικρό αλλά και τα αποτελέσματα είναι 
απολύτως μετρήσιμα. 

Αποτελεί ίσως ένα από τα βασικότερα εργαλεία marketing που, παρά τα πολλά χρόνια που μας 
συντροφεύει και τις προσπάθειες αντικατάστασής του, δείχνει ότι είναι πολύ… σκληρό για να πεθάνει. 
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Χρησιμοποιήστε αυθεντικά μελάνια 
HP. Δείτε πώς θα τα αναγνωρίσετε
Επειδή στα θέματα ποιότητας δεν μπορείτε να κάνετε παραχωρήσεις, είναι 
σημαντικό να προστατεύσετε τις πολύτιμες εκτυπωτικές σας συσκευές με αυ-
θεντικά αναλώσιμα εκτύπωσης της HP. Ας δούμε αναλυτικότερα τους λόγους, 
ξεκινώντας από το πώς θα τα αναγνωρίσετε. 
Αυτό που πρέπει να έχετε υπόψη σας καταρχάς είναι πως τα πλαστά αναλώ-
σιμα, όχι μόνο αποτελούν σπατάλη χρόνου και χρήματος, αλλά είναι πιθανό να 
καταστρέψουν την ίδια τη συσκευή σας. Αυτό σημαίνει πως καλό θα είναι να 
μπορείτε να τα αναγνωρίσετε, ώστε να προστατευτείτε από αυτά. Ένας έγκυρος 
τρόπος είναι να κατεβάσετε την εφαρμογή HP SureSupply ή να χρησιμοποιήσε-
τε μια συσκευή ανάγνωσης κωδικών QR για να σαρώσετε τον κωδικό που θα 
βρείτε στην ετικέτα ασφάλειας του δοχείου μελάνης.
Τα βασικά βήματα αυθεντικότητας και διάκρισης από τα πλαστά προϊόντα είναι, 
σε πρώτο επίπεδο, οι ετικέτες ασφαλείας, οι ενδεικτικές τιμές, η συσκευασία και 
η αξιόπιστη απόδοση. Συγκεκριμένα:

Βήμα 1: Έλεγχος αυθεντικότητας της ετικέτας: 
Κουνήστε τη συσκευασία με κατεύθυνση από μπροστά προς τα πίσω και ελέγ-
ξτε κατά πόσον οι ενδείξεις «OK» και «√» μετακινούνται σε αντίθετες κατευθύν-
σεις. Κάντε το ίδιο με κατεύθυνση από τα δεξιά προς τα αριστερά, ελέγχοντας 
κατά πόσον οι ενδείξεις «OK» και «√» μετακινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.
Βήμα 2. Σάρωση κωδικού
Με τη βοήθεια της εφαρμογής HP SureSupply ή μιας συσκευής ανάγνωσης 
κωδικών QR, θα μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR της ετικέτας ασφά-
λειας που διαθέτει το μελάνι. Εφόσον δεν μπορείτε να το κάνετε μέσω του 
smartphone σας, τότε μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/ok, ώστε να 
επικυρώσετε online την αυθεντικότητα του προϊόντος. 
Βήμα 3: Αναφορά πλαστών προϊόντων
Θα πρέπει να κρατήσετε τα αποδεικτικά στοιχεία (το μελάνι, τη συσκευασία και 
όλα τα σχετικά έγγραφα) και να επισκεφτείτε τη σελίδα Αναφορά πλαστών δοχεί-
ων μελάνης, για να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα, αναφέροντας την υποψία 
σας στην HP. 
Γιατί να επιλέξετε τα αυθεντικά μελάνια HP;
Ξεκινώντας από τα βασικά, θα πρέπει να γνωρίζετε πως τα πλαστά μελάνια είναι 
παράνομα. Εκτός του προφανούς αυτού λόγου, τα αυθεντικά μελάνια εκτύπω-
σης προσφέρουν στο χρήστη τους πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα: 
Τα πλαστά μελάνια τελικά θα αυξήσουν το κόστος και θα μειώσουν την παραγω-
γικότητά σας, εξαιτίας των επανεκτυπώσεων αλλά και της χαμηλής ποιότητας 
αποτελεσμάτων. Αντίθετα, με τα αυθεντικά αναλώσιμα θα επιτύχετε συνολικά 
χαμηλό κόστος εκτύπωσης. 

Η χρήση των αυθεντικών μελανιών HP συνεπάγεται πως θα επωφεληθείτε στο 
μέγιστο βαθμό από τις ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης, εξυπηρέτησης και εγ-
γύησης της HP. Αξίζει τον κόπο! 

Elite x2 1012: ένα 2-σε-1 που δεν 
κάνει συμβιβασμούς
Ζήστε και εσείς τη μοναδική εμπειρία και ισχύ που προσφέρει το HP Elite x2 
1012. Πρόκειται για ένα μοναδικό 2-σε-1 σύστημα, το οποίο συνδυάζει την 
ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή με τις ισχυρές επιδόσεις, προκειμένου να 
ανταποκριθεί απόλυτα στα υψηλά στάνταρντ της επιχείρησής σας. 

Στυλ και ανθεκτικότητα
Το HP Elite x2 1012 είναι καταρχάς μια mobile συσκευή, στυλάτη και κομ-
ψή. Δεδομένου πως είναι εντυπωσιακά λεπτό, το HP Elite x2 1012 είναι το 
2-σε-1 που απευθύνεται στους σύγχρονους mobile εργαζόμενους και στους 
executives που δεν επιθυμούν να κάνουν παραχωρήσεις από πλευράς 
enterprise επιπέδου ισχύος, ανθεκτικότητας, συνδεσιμότητας, μεγάλης διάρ-
κειας ζωής μπαταρίας και παραγωγικότητας εν κινήσει – και όλα αυτά σε μία 
μόνο συσκευή.
Σε αυτό συνεισφέρει βέβαια και η ποιοτική οθόνη με Corning Gorilla Glass, 
η οποία προσφέρει εντυπωσιακή αντοχή στις γρατζουνιές και στα χτυπήματα 
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας ενός εργαζόμενου 
εν κινήσει. 

Επιδόσεις και συνδεσιμότητα
Θέλετε τις απαραίτητες επιδόσεις για να κάνετε σωστά τη δουλειά σας; Το HP 
Elite x2 1012 συνδυάζει εξαιρετικές mobile επιδόσεις και εντυπωσιακή διάρ-
κεια ζωής μπαταρίας, χάρη στη σειρά επεξεργαστών Intel Core M 6ης γενιάς, 
συμπεριλαμβανομένου και του επεξεργαστή Intel Core m7. 
Επιπλέον, θα έχετε τη δυνατότητα επιτυχημένων virtual meetings σχεδόν από 
οπουδήποτε βρίσκεστε εσείς και οι συνεργάτες σας με το προαιρετικό WWAN, 
την εμπρόσθια και οπίσθια κάμερα, τη δυνατότητα μείωσης θορύβων με το 
HP Noise Reduction Software και, βεβαίως, τον κρυστάλλινο ήχο που εγγυά-
ται η παρουσία ηχείων της Bang & Olufsen. 

Ασφάλεια
Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τα θέματα ασφάλειας στην εποχή μας, και το 
HP Elite x2 1012 διαθέτει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να διασφαλίσει 
την επιχείρησή σας: Χαρακτηριστικά εύχρηστα, πολλαπλών στρωμάτων, 
enterprise επιπέδου που θα καλύψουν όλες τις ανάγκες σας, είτε πρόκειται 
για δεδομένα, είτε για την ταυτότητα του χρήστη, είτε για την ίδια τη συσκευή. 
Επιπλέον, χάρη στα εργαλεία HP BIOSphere και HP Sure Start Technology θα 
έχετε τη δυνατότητα απρόσκοπτης απομακρυσμένης διαμόρφωσης του BIOS 
και recovery. Πλέον, τα ευαίσθητα δεδομένα και οι πληροφορίες σας θα πα-
ραμείνουν ασφαλή, χάρη στα προεγκατεστημένα HP Client Security, Intel vPro 
και σε προαιρετικά features όπως είναι το Trusted Platform Module (TPM) και 
το αυτό-κρυπτογραφούμενο drive (SED).



Το νέο line-up της HP
Η HP έκανε δυναμική παρουσία στη φετινή CES 2017, παρουσιάζοντας νέα 
και καινοτομικά PCs, τα οποία υπόσχονται να αλλάξουν τον τρόπο με τον 
οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τους υπολογιστές τους.
Σύμφωνα με τους ανθρώπους της HP, η εταιρεία σχεδίαζε εντατικά τις νέες 
καινοτομικές προτάσεις της τον τελευταίο χρόνο και οι εξελίξεις θα έχουν 
ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος customer experience 
τόσο για προσωπική όσο και για επιχειρηματική χρήση. Αυτό που κάνει η 
HP είναι να χρησιμοποιεί τα πολύτιμα σχόλια των πελατών της,  
προκειμένου να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζει και κυκλοφο-
ρεί τα προϊόντα της. 
Είτε απευθύνονται στους χρήστες που εργάζονται στο σπίτι τους είτε εν  
κινήσει, τα premium PCs της HP είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρί-
νονται και να ξεπερνούν τις προσδοκίες των κατόχων τους, γι’ αυτά  
που θέλουν να επιτύχουν με τις συσκευές τους. Στη λογική αυτή, αξίζει  
να αναφερθούμε σε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα που έκαναν αίσθηση 
στη CES 2017. 

4K οθόνης. Το νέο HP Spectre x360 ενσωματώνει τους νεότερους Intel 
Core επεξεργαστές, υψηλών επιδόσεων κάρτες γραφικών Nvidia GeForce 
940MX, αλλά και δύο εμπρόσθια ηχεία με την ποιότητα της Bang & Olufsen, 
για κρυστάλλινο ήχο, αλλά και μια IR κάμερα για το Windows Hello. 

HP ENVY Curved All-in-One 34
Πρόκειται για την επόμενη έκδοση του μεγαλύτερου -όσον αφορά στο εύ-
ρος- κυρτού all-in-one στον κόσμο, το οποίο προσφέρει ακόμα περισσότερη 
υπολογιστική ισχύ στο χρήστη του. Το νέο κυρτό ENVY εντυπωσιάζει με την 
Technicolor Color Certified Ultra WQHD micro-edge οθόνη των 34 ιντσών, 
η οποία «επιπλέει» πάνω από μια ενσωματωμένη soundbar 4 ηχείων από 
την Bang & Olufsen. Μάλιστα, σε νυχτερινές συνθήκες, η οθόνη αλλάζει σε 
λειτουργία χαμηλού μπλε φωτισμού, για μεγαλύτερη άνεση στην παρακο-
λούθηση. 

Λύσεις με ενδιαφέρον
Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της, η HP παρου-
σίασε το νέο Sprout Pro, ένα εντυπωσιακό all-in-one PC. Διαθέτει στυλάτο 
σχεδιασμό, πάχους 2,2 χιλιοστών, οθόνη capacitive Touch Mat 20 σημείων 
και ανάλυσης περίπου στα 1080p. Χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία του, 
επιτρέπει σε όσους εργάζονται στην εκπαίδευση, στα retail κιόσκια και στις 
κατασκευές, να δημιουργήσουν υψηλής ποιότητας οπτικό περιεχόμενο και 
διαδραστικές εμπειρίες, συνδυάζοντας τον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο. 
Η νεότερη αυτή γενιά αλληλεπιδρά αρμονικότερα με τα Windows 10 Pro, 
ενώ με το κατάλληλο software γίνεται ακόμα ευκολότερη η πρόσβαση 
στα βασικά features του Sprout, συμπεριλαμβανομένου του ταχύτερου 2D 
scanning και, για πρώτη φορά, στο υψηλής ακρίβειας 3D scanning. 
Αξίζει να αναφέρουμε και το Active Pen που προσφέρει δυνατότητες digital 
inking για σημειώσεις και σχεδιασμό. Τέλος, το Sprout Pro ενσωματώνει 
επεξεργαστή Intel Core i7, 1TB SSHD αποθηκευτικού χώρου, ως και 16GB 
μνήμης RAM, καθώς και κάρτες γραφικών NVIDIA GeForce GTX 960M για 
ταχύτερο 3D scanning. 

Μπορεί να κυκλοφόρησε τον περασμένο Αύγουστο, αλλά το OMEN X φέρνει 
τους gamers ακόμα πλησιέστερα στον εικονικό κόσμο με τη νέα OMEN X 35 
ιντσών κυρτή οθόνη. Δεδομένου πως πρόκειται για την πρώτη οθόνη OMEN 
με τεχνολογία NVIDIA G-Sync, δεν πρόκειται να παρατηρήσετε καθυστερή-
σεις και τρεμόπαιγμα, αφού παρέχει υψηλότερο refresh rate, με αποτέλεσμα 
ακόμα πιο ρεαλιστική και φυσική εμπειρία στο gaming, ιδίως για εκείνους 
που αρέσκονται στα πολεμικά παιχνίδια ή στα αγωνιστικά παιχνίδια.

HP EliteBook x360
Πρόκειται για το λεπτότερο business convertible στον κόσμο. Συνδυάζει τον 
πανίσχυρο και λεπτό σχεδιασμό του παλιότερου HP Spectre, τις δυνατότη-
τες συνεργασίας του HP EliteBook Folio και την επαγγελματικού επιπέδου 
ασφάλεια και αντοχή του HP Elite. Επιπλέον, προσφέρει τη μεγαλύτερη σε 
διάρκεια ζωής μπαταρία σε convertible (ως και 16 ώρες και 30 λεπτά). Οι 
ενσωματωμένες δυνατότητες συνεργασίας του HP EliteBook x360 ενισχύ-
ουν την παραγωγικότητα και δίνουν νέα «πνοή» στα meetings, χάρη στα 
εξειδικευμένα conferencing πλήκτρα, τον πανίσχυρο ήχο και την προαιρε-
τική οθόνη 4Κ UHD 13,3 ιντσών με την υποστήριξη του Windows Hello και 
την ψηφιακή γραφίδα. Μιας και αποτελεί μέλος της «οικογένειας» HP Elite, 
η οποία φημίζεται για τα πλέον ασφαλή και διαχειρίσιμα PCs της, αυτό το 
business convertible περιλαμβάνει τις νεότερες καινοτομίες όπως το HP 
Sure Start Gen3 – πρόκειται για το μοναδικό στον κόσμο self-healing BIOS 
με προστασία run-time memory (SMM). Επιπλέον, προσφέρει εξελιγμένη 
προστασία για το γραφείο του μέλλοντος με το HP WorkWise, το κορυφαίο 
app για τη διαχείριση υπολογιστή και το πρώτο σύστημα που προσφέρει 
Tamper Protection. 

HP Spectre x360 
Μετά την επιτυχία του μοντέλου των 13,3 ιντσών της HP, ακολουθεί η 2η γε-
νιά των x360 με μέγεθος 15,6 ιντσών, η οποία αποτελεί και την πλέον ισχυρή 
στη σειρά προϊόντων Spectre. Η ακόμα μεγαλύτερη μπαταρία έχει διάρκεια 
ζωής ως και 12 ώρες και 45 λεπτά, με ταυτόχρονη χρήση μιας micro-edge PU
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Χρησιμοποιήστε αυθεντικά μελάνια 
HP. Δείτε πώς θα τα αναγνωρίσετε
Επειδή στα θέματα ποιότητας δεν μπορείτε να κάνετε παραχωρήσεις, είναι 
σημαντικό να προστατεύσετε τις πολύτιμες εκτυπωτικές σας συσκευές με αυ-
θεντικά αναλώσιμα εκτύπωσης της HP. Ας δούμε αναλυτικότερα τους λόγους, 
ξεκινώντας από το πώς θα τα αναγνωρίσετε. 
Αυτό που πρέπει να έχετε υπόψη σας καταρχάς είναι πως τα πλαστά αναλώ-
σιμα, όχι μόνο αποτελούν σπατάλη χρόνου και χρήματος, αλλά είναι πιθανό να 
καταστρέψουν την ίδια τη συσκευή σας. Αυτό σημαίνει πως καλό θα είναι να 
μπορείτε να τα αναγνωρίσετε, ώστε να προστατευτείτε από αυτά. Ένας έγκυρος 
τρόπος είναι να κατεβάσετε την εφαρμογή HP SureSupply ή να χρησιμοποιήσε-
τε μια συσκευή ανάγνωσης κωδικών QR για να σαρώσετε τον κωδικό που θα 
βρείτε στην ετικέτα ασφάλειας του δοχείου μελάνης.
Τα βασικά βήματα αυθεντικότητας και διάκρισης από τα πλαστά προϊόντα είναι, 
σε πρώτο επίπεδο, οι ετικέτες ασφαλείας, οι ενδεικτικές τιμές, η συσκευασία και 
η αξιόπιστη απόδοση. Συγκεκριμένα:

Βήμα 1: Έλεγχος αυθεντικότητας της ετικέτας: 
Κουνήστε τη συσκευασία με κατεύθυνση από μπροστά προς τα πίσω και ελέγ-
ξτε κατά πόσον οι ενδείξεις «OK» και «√» μετακινούνται σε αντίθετες κατευθύν-
σεις. Κάντε το ίδιο με κατεύθυνση από τα δεξιά προς τα αριστερά, ελέγχοντας 
κατά πόσον οι ενδείξεις «OK» και «√» μετακινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.
Βήμα 2. Σάρωση κωδικού
Με τη βοήθεια της εφαρμογής HP SureSupply ή μιας συσκευής ανάγνωσης 
κωδικών QR, θα μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR της ετικέτας ασφά-
λειας που διαθέτει το μελάνι. Εφόσον δεν μπορείτε να το κάνετε μέσω του 
smartphone σας, τότε μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/ok, ώστε να 
επικυρώσετε online την αυθεντικότητα του προϊόντος. 
Βήμα 3: Αναφορά πλαστών προϊόντων
Θα πρέπει να κρατήσετε τα αποδεικτικά στοιχεία (το μελάνι, τη συσκευασία και 
όλα τα σχετικά έγγραφα) και να επισκεφτείτε τη σελίδα Αναφορά πλαστών δοχεί-
ων μελάνης, για να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα, αναφέροντας την υποψία 
σας στην HP. 
Γιατί να επιλέξετε τα αυθεντικά μελάνια HP;
Ξεκινώντας από τα βασικά, θα πρέπει να γνωρίζετε πως τα πλαστά μελάνια είναι 
παράνομα. Εκτός του προφανούς αυτού λόγου, τα αυθεντικά μελάνια εκτύπω-
σης προσφέρουν στο χρήστη τους πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα: 
Τα πλαστά μελάνια τελικά θα αυξήσουν το κόστος και θα μειώσουν την παραγω-
γικότητά σας, εξαιτίας των επανεκτυπώσεων αλλά και της χαμηλής ποιότητας 
αποτελεσμάτων. Αντίθετα, με τα αυθεντικά αναλώσιμα θα επιτύχετε συνολικά 
χαμηλό κόστος εκτύπωσης. 

Η χρήση των αυθεντικών μελανιών HP συνεπάγεται πως θα επωφεληθείτε στο 
μέγιστο βαθμό από τις ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης, εξυπηρέτησης και εγ-
γύησης της HP. Αξίζει τον κόπο! 

Elite x2 1012: ένα 2-σε-1 που δεν 
κάνει συμβιβασμούς
Ζήστε και εσείς τη μοναδική εμπειρία και ισχύ που προσφέρει το HP Elite x2 
1012. Πρόκειται για ένα μοναδικό 2-σε-1 σύστημα, το οποίο συνδυάζει την 
ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή με τις ισχυρές επιδόσεις, προκειμένου να 
ανταποκριθεί απόλυτα στα υψηλά στάνταρντ της επιχείρησής σας. 

Στυλ και ανθεκτικότητα
Το HP Elite x2 1012 είναι καταρχάς μια mobile συσκευή, στυλάτη και κομ-
ψή. Δεδομένου πως είναι εντυπωσιακά λεπτό, το HP Elite x2 1012 είναι το 
2-σε-1 που απευθύνεται στους σύγχρονους mobile εργαζόμενους και στους 
executives που δεν επιθυμούν να κάνουν παραχωρήσεις από πλευράς 
enterprise επιπέδου ισχύος, ανθεκτικότητας, συνδεσιμότητας, μεγάλης διάρ-
κειας ζωής μπαταρίας και παραγωγικότητας εν κινήσει – και όλα αυτά σε μία 
μόνο συσκευή.
Σε αυτό συνεισφέρει βέβαια και η ποιοτική οθόνη με Corning Gorilla Glass, 
η οποία προσφέρει εντυπωσιακή αντοχή στις γρατζουνιές και στα χτυπήματα 
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας ενός εργαζόμενου 
εν κινήσει. 

Επιδόσεις και συνδεσιμότητα
Θέλετε τις απαραίτητες επιδόσεις για να κάνετε σωστά τη δουλειά σας; Το HP 
Elite x2 1012 συνδυάζει εξαιρετικές mobile επιδόσεις και εντυπωσιακή διάρ-
κεια ζωής μπαταρίας, χάρη στη σειρά επεξεργαστών Intel Core M 6ης γενιάς, 
συμπεριλαμβανομένου και του επεξεργαστή Intel Core m7. 
Επιπλέον, θα έχετε τη δυνατότητα επιτυχημένων virtual meetings σχεδόν από 
οπουδήποτε βρίσκεστε εσείς και οι συνεργάτες σας με το προαιρετικό WWAN, 
την εμπρόσθια και οπίσθια κάμερα, τη δυνατότητα μείωσης θορύβων με το 
HP Noise Reduction Software και, βεβαίως, τον κρυστάλλινο ήχο που εγγυά-
ται η παρουσία ηχείων της Bang & Olufsen. 

Ασφάλεια
Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τα θέματα ασφάλειας στην εποχή μας, και το 
HP Elite x2 1012 διαθέτει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να διασφαλίσει 
την επιχείρησή σας: Χαρακτηριστικά εύχρηστα, πολλαπλών στρωμάτων, 
enterprise επιπέδου που θα καλύψουν όλες τις ανάγκες σας, είτε πρόκειται 
για δεδομένα, είτε για την ταυτότητα του χρήστη, είτε για την ίδια τη συσκευή. 
Επιπλέον, χάρη στα εργαλεία HP BIOSphere και HP Sure Start Technology θα 
έχετε τη δυνατότητα απρόσκοπτης απομακρυσμένης διαμόρφωσης του BIOS 
και recovery. Πλέον, τα ευαίσθητα δεδομένα και οι πληροφορίες σας θα πα-
ραμείνουν ασφαλή, χάρη στα προεγκατεστημένα HP Client Security, Intel vPro 
και σε προαιρετικά features όπως είναι το Trusted Platform Module (TPM) και 
το αυτό-κρυπτογραφούμενο drive (SED).
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QUALISYS SOFTWARE

To MyManager  
στα καταστήματα 
TheFixers
Η Qualisys Software εγκατέστησε το 
MyManger Εμπορικό στα καταστήματα 
The Fixers, και υλοποίησε πλατφόρμα 
παρακολούθησης των services.
Για την μηχανογράφηση τους, την 
διαχείριση των δελτίων παραλαβής, 
των παραστατικών πωλήσεων 
χονδρικής - λιανικής και τον έλεγχο της 
αποθήκης ειδών των καταστημάτων, 
εγκαταστάθηκε το λογισμικό εμπορικής 
διαχείρισης MyManager Εμπορικό στο 
Cloud της Qualisys Software.
Info: Qualisys Software, 210-7647305

KONICA MINOLTA

Έμπρακτο  
κοινωνικό έργο
Η Konica Minolta Ελλάδος για άλλη 
μία χρονιά ανέλαβε την πρωτοβουλία 
να στηρίξει εμπράκτως το αξιόλογο 
έργο του κοινωνικού παντοπωλείου 
Μεταμόρφωσης συλλέγοντας  μαζί με 
το προσωπικό της προϊόντα ραφιού 
παντοπωλείου.
Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε 
η συλλογή προϊόντων, όπου και 
παραδόθηκαν στις εγκαταστάσεις 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Τα 
εν λόγω προϊόντα θα διανεμηθούν 
σε ωφελούμενες οικογένειες του 
Παντοπωλείου, οι οποίες σε μηνιαία 
βάση, προμηθεύονται δωρεάν τρόφιμα 
και είδη πρώτης ανάγκης.
Info: Konica Minolta, 210-2896600

IT LAΒ

Προϊόντα Smart  
Living της Yale
H ΙΤ LAB ανακοινώνει τη στρατηγική 
συνεργασία της για διανομή και 
προώθηση σε Ελλάδα και Κύπρο, των 
λύσεων Smart Living της Yale μέλος 
του Assa Abloy Group.
Η συμφωνία για τη διανομή των 
ψηφιακών προϊόντων της Yale 
εντάσσεται στα πλαίσια της στρατηγικής 
της IT LAB να ενισχύει την προϊοντική 
της γκάμα και τις υπηρεσίες που 
προσφέρει στην Ελληνική αγορά. 
Η συγκεκριμένη συνεργασία 
θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η 
Yale δραστηριοποιείται στο χώρο των 
συστημάτων ασφαλείας σε πάνω από 
125 χώρες.
Info: IT Lab, 210-8665710

Mε μια ματιά
DELL EMC

ProDeploy Client Suite 
Η Dell EMC ανακοίνωσε τη διάθεση της υπηρεσίας 
ProDeploy Client Suite, παρέχοντας στους πελάτες τη 
δυνατότητα εγκατάστασης PCs ταχύτερα, με λιγότερο 
κόπο και καλύτερο έλεγχο. Με τρία διαφορετικά 
επίπεδα εξυπηρέτησης, εκπαίδευση και πιστοποίηση, οι 
πελάτες έχουν την ευελιξία να επιλέξουν την υπηρεσία 
που καλύπτει τις δικές τους ανάγκες.

Οι πελάτες της υπηρεσίας συνεργάζονται με έναν 
ειδικό της Dell EMC ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο 
του αποκλειστικού σημείου επαφής, για τη διαχείριση 
της εγκατάστασης και αποκτούν επίσης πρόσβαση στο 
TechDirect, ένα self-service portal για ενημερώσεις 
διαμόρφωσης και αναφορές κατάστασης, όποτε αυτό 
κριθεί επιθυμητό. Η αντιμετώπιση κάθε ανάγκης, από 
την απλούστερη μέχρι και την πιο σύνθετη  καλύπτεται 
από τις προσφερόμενες υπηρεσίες Pro Deploy Client 
Suite, η οποία διαθέτει επιλογές επιμέρους υπηρεσιών 
σε τρία επίπεδα για να  ανταποκρίνεται καλύτερα σε 
διαφορετικά τυπικά σενάρια εγκαταστάσεων, ανάλογα 
με τις ανάγκες των πελατών.
Τα έργα εγκατάστασης σχεδιάζονται και τυγχάνουν 
διαχείρισης μέσω του TechDirect, το οποίο είναι ένα 
self-service portal, που επιτρέπει στους πελάτες 
και τους συνεργάτες να παρακολουθούν και να 
διαχειρίζονται τα έργα εγκατάστασης με ευκολία και 

σιγουριά, από το στάδιο του καθορισμού του μεγέθους 
του έργου, τη φάση της πραγματοποίησης αλλαγών, 
τη διαμόρφωση των συστημάτων και την εποπτεία 
της λειτουργίας. Τα έργα εκτελούνται ταχύτερα και 
με μικρότερο ενδεχόμενο παρουσίασης σφαλμάτων, 
καθιστώντας έτσι την όλη εργασία περισσότερο 
αποτελεσματική και αποδοτική.

Σημαντικά οφέλη για το κανάλι συνεργατών
Η υπηρεσία ProDeploy Client Suite δίνει επίσης στους 
συνεργάτες του καναλιού της Dell EMC το κατάλληλο 
πλαίσιο σχεδιασμού για την προσθήκη των δικών 
τους δυνατοτήτων, την αύξηση των εσόδων από 
τις υπηρεσίες τους και την παροχή της καλύτερης 
δυνατής εμπειρίας εγκατάστασης στους πελάτες τους. 
Οι συνεργάτες έχουν την ευελιξία να μεταπωλήσουν 
ή να αναλάβουν ρόλο στην παροχή των υπηρεσιών 
εγκατάστασης. Με την κατάλληλη εκπαίδευση και 
την πιστοποίηση μέσω του TechDirect, οι συνεργάτες 
που αποκτούν την επάρκεια Deployment Services 
Competency ενώ μετά από επιτυχή εξέταση, αποκτούν 
πρόσβαση στις μεθοδολογίες της Dell EMC, αλλά και τα 
σχετικά εργαλεία. Θεωρούνται πλέον και κατάλληλοι να 
συμμετέχουν στην παροχή των υπηρεσιών ProDeploy 
Plus και ProDeploy.
Info: Dell EMC Hellas

Η LG διαθέτει και στην Ελληνική αγορά την Pro:Centric 
Direct, την νέα Infotainement πλατφόρμα διαχείρισης 
περιεχομένου για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 
Η πλατφόρμα LG Pro:Centric Direct, όπως και οι 
προηγούμενες smart Pro:Centric πλατφόρμες, είναι 
συμβατή με ξενοδοχειακά συστήματα PMS, ενώ 
διαθέτει εύχρηστα εργαλεία επεξεργασίας καθώς και 
πλήθος καινοτόμων λειτουργιών  όπως την «Υπηρεσία 
με ένα κλικ» (1-Click Service), Notice, Ticker, Ad-
banner, καθώς και απομακρυσμένη διαχείριση μέσω 
του δικτύου IP του ξενοδοχείου. 

Διαδραστικές υπηρεσίες και διαφήμιση 
Η λειτουργία «Υπηρεσία με ένα κλικ» βελτιώνει την 
άνεση των επισκεπτών και την αποτελεσματικότητα 
της διαχειριστικής ομάδας του ξενοδοχείου. Πατώντας 
απλά κλικ στο κουμπί υπηρεσίας που βρίσκεται στην 
οθόνη, οι επισκέπτες μπορούν εύκολα να ζητήσουν 
μια σειρά από υπηρεσίες όπως καθαρισμός δωματίου, 
πλυντηρίου κ.α. Επιπλέον, η πλατφόρμα προσφέρει 
στους ξενοδόχους έτοιμα εργαλεία διαφήμισης 
(Advertisement Tools Ready) μεγιστοποιώντας την 
αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών μηνυμάτων με 
την εύκολη τοποθέτηση στατικών banners, κειμένων 

και φωτογραφιών σε όποιο σημείο επιθυμούν. 

Πλήρως προσαρμοσμένο περιεχόμενο 
Η λύση Pro:Centric Direct της LG παρέχει τη δυνατότητα 
στον επιχειρηματία που ασχολείται με τον κλάδο του 
Τουρισμού να προσαρμόσει πλήρως το περιεχόμενο 
που μοιράζεται με τους επισκέπτες του ξενοδοχείου για 
να ταιριάζει με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. Mε 
αυτό τον τρόπο διαφοροποιεί την επιχείρησή του από 
οποιαδήποτε άλλη δημιουργώντας μια πρώτη, δυνατή 
εντύπωση στον επισκέπτη. 
Info: LG Hellas, 210-4800564

LG

Νέα πλατφόρμα Infotainment για τις τηλεοράσεις των ξενοδοχείων 
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Τουλάχιστον στη νέα σειρά εκτυπωτών HP DeskJet 
GT 5820/10 All-in-One, η οποία απευθύνεται σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν ένα 
πολυμηχάνημα με σύστημα ενσωματωμένων δοχείων 
μελάνης που να καλύπτει εκτεταμένες παραγωγικές 
ανάγκες.
Η σειρά HP DeskJet GT χρησιμοποιεί έγχρωμα μελάνια 
χωρητικότητας έως και 8.000 σελίδων και μαύρο 
μελάνι χωρητικότητας έως και 5.000 σελίδων. Με 
προτεινόμενη ενδεικτική τιμή λιανικής τα 7,5€ για κάθε 
φιάλη, το κόστος ασπρόμαυρης εκτύπωσης ανέρχεται 
στα 0,0015€ ανά ασπρόμαυρη σελίδα και στα 0,0009€ 
ανά σελίδα για έγχρωμη εκτύπωση.
Η αναπλήρωση των δοχείων μελάνης είναι εξίσου 
εύκολη υπόθεση με το spill-free σύστημα της HP. Οι 
φιάλες μπορούν με απλό τρόπο να συνδεθούν με το 
δοχείο χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω πίεση, ενώ το 
διάφανο δοχείο επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθεί 
τα επίπεδα μελάνης.

Ασύρματη εκτύπωση στο cloud
Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον είναι απαραίτητο 
να χαρακτηρίζεται από συνδεσιμότητα και μάλιστα 

ασύρματη. Ο νέος εκτυπωτής HP DeskJet GT 5820 
All-in-One επιτρέπει στους χρήστες που εργάζονται 
εξ’ αποστάσεως να συνδέονται εύκολα μέσω του 
smartphone και του tablet τους. Ακόμη και χωρίς 
ασύρματο δίκτυο, το Wi-Fi Direct επιτρέπει στους 
χρήστες  να συνδέουν άμεσα τον εκτυπωτή τους με 
τη φορητή συσκευή στο γραφείο. Επιπλέον, με την 
εφαρμογή HP All-in-One Printer Remote, οι χρήστες 
έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν γρήγορα 
σκαναρισμένα αρχεία στο e-mail τους ή στο cloud τους 
μέσω της φορητής συσκευής τους. 
Το μοντέλο HP DeskJet GT 5810 All-in-One διαθέτει 
τις ίδιες λειτουργίες με τον HP DeskJet GT 5820 All-in-
One, όμως χωρίς τις ασύρματες δυνατότητες.  
Info: HP Hellas, 211-1885000

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η IBM ανακηρύχθηκε 
«ηγέτης» στην αξιολόγηση IDC MarketScape: 
Worldwide Object-Based Storage 2016 Vendor 
Assessment.
Η μελέτη αξιολογεί τις δυνατότητες και τις 
επιχειρηματικές στρατηγικές κορυφαίων προμηθευτών 
της (scale-out) Object-based storage (OBS) αγοράς, για 
την οποία σημειώνει ότι αποτελεί μέρος της συνολικής 
αγοράς file και Object-based Storage. 

Η αξιολόγηση της  IDC MarketScape, βασίζεται σε ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο και ένα σύνολο παραμέτρων 
που μετρούν το ποσοστό επιτυχίας ενός προμηθευτή 
στην παροχή μιας λύσης Object-based Storage στην 
αγορά. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει την ανάλυση 12 
βασικών προμηθευτών εμπορικών λύσεων Object-
based Storage παγκόσμιας κλίμακας με πλούσια 
χαρτοφυλάκια.  
Η μελέτη IDC MarketScape διαπίστωσε πως η ισχύς 
του IBM Cloud Object Storage προέρχεται από την 
εμπειρία της εταιρίας στον τομέα του object storage. Οι 
αναφορές σε σημαντικές εγκαταστάσεις της κλίμακας 
των πολλαπλών petabytes, απέδειξαν την δυνατότητα 

επέκτασης, την αξιοπιστία, τη στιβαρότητα, και το 
προσιτό κόστος του IBM Cloud Object Storage.
Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση IDC MarketScape 
αναδεικνύει ένα επιπλέον πλεονέκτημα του IBM Cloud 
Object Storage, και συγκεκριμένα το συνδυασμό μιας 
λύσης προσφερόμενης σε on premise περιβάλλον 
(δηλαδή στις εγκαταστάσεις  επιχειρήσεων/
οργανισμών) αλλά και σε περιβάλλον cloud. Επιπλέον, 
επεξηγεί πως μια επιχείρηση επωφελείται από 
μια ολοκληρωμένη λύση, η οποία περιλαμβάνει 
για παράδειγμα, την πλατφόρμα IBM Bluemix, τις 
Υπηρεσίες IBM Cloud Video και τις τεχνολογίες IBM 
Watson, τα οποία αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα για 
την απόκτηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στην εν 
λόγω μελέτη. 

Παράλληλα με την παραπάνω πολύ σημαντική 
διάκριση, ο τομέας του IBM Cloud Object Storage 
ανακοίνωσε πρόσφατα μια λύση object storage η οποία 
υλοποιείται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, αλλά 
διαθέτει και επιλογές hybrid cloud που παρέχονται σε 
όλο το παγκόσμιο δίκτυο των IBM Cloud Data Centers. 
Info: IBM Hellas, 210-6801300

HP

IBM

Cartridge μελανιών τέλος

Ηγέτης στην αξιολόγηση Worldwide 
Object-Based Storage 

VODAFONE

Ηλεκτρονικό  
εισιτήριο με IoT 
Η Vodafone Ελλάδας ανεδείχθη 
ανάδοχος του διαγωνισμού του 
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών 
Αθηνών για την παροχή 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη, 
Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, 
Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση 
και Τεχνική Διαχείριση ενός Ενιαίου 
Αυτόματου Συστήματος Συλλογής 
Κομίστρου για τις Εταιρείες του 
Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ». 
Info: Vodafone, www.vodafone.gr

CPI

Σημαντική  
διάκριση  
η Kodak Alaris 
Η σειρά σαρωτών της Kodak  
Αlaris απέσπασε το βραβείο BLI 2017 
«Scanner Line of the Year»  
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά  
από τον οργανισμό αξιολόγησης 
προϊόντων Buyers Laboratory (BLI). 
Με τη συγκεκριμένη διάκριση, 
αναγνωρίζεται η ποιότητα των 
σαρωτών της Kodak Alaris, οι  
οποίοι μέσω αυστηρών ελέγχων 
έχουν αποδείξει την αξιοπιστία, 
την ακρίβεια, την υψηλή ποιότητα 
εικόνας και οπτικής αναγνώρισης 
χαρακτήρων.
Info: CPI, 210-4805800

LEXIS

Η DrayTek στη  
Horeca 2017
Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων 
ημερών της Horeca 2017, η Lexis 
Πληροφορική παρουσίασε στους 
επισκέπτες του τομέα Future 
Hotel on the Web στον οποίο 
συμμετείχε, ολόκληρη την γκάμα 
προϊόντων της DrayTek σε routers, 
access points και switches, 
ενώ συνομίλησε με εκατοντάδες 
επισκέπτες για συγκεκριμένες λύσεις 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες 
ξενοδοχείων, εστιατορίων, χώρων 
εστίασης και όχι μόνο.
Επιπλέον, οι επισκέπτες είχαν 
την ευκαιρία να δουν σε πρώτη 
αποκλειστική παρουσίαση το νέο 
access point εξωτερικού χώρου της 
DrayTek, VigorAP 920R.
Info: Lexis Πληροφορική,  
210-6777007

Mε μια ματιά
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QUALISYS SOFTWARE

To MyManager  
στα καταστήματα 
TheFixers
Η Qualisys Software εγκατέστησε το 
MyManger Εμπορικό στα καταστήματα 
The Fixers, και υλοποίησε πλατφόρμα 
παρακολούθησης των services.
Για την μηχανογράφηση τους, την 
διαχείριση των δελτίων παραλαβής, 
των παραστατικών πωλήσεων 
χονδρικής - λιανικής και τον έλεγχο της 
αποθήκης ειδών των καταστημάτων, 
εγκαταστάθηκε το λογισμικό εμπορικής 
διαχείρισης MyManager Εμπορικό στο 
Cloud της Qualisys Software.
Info: Qualisys Software, 210-7647305

KONICA MINOLTA

Έμπρακτο  
κοινωνικό έργο
Η Konica Minolta Ελλάδος για άλλη 
μία χρονιά ανέλαβε την πρωτοβουλία 
να στηρίξει εμπράκτως το αξιόλογο 
έργο του κοινωνικού παντοπωλείου 
Μεταμόρφωσης συλλέγοντας  μαζί με 
το προσωπικό της προϊόντα ραφιού 
παντοπωλείου.
Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε 
η συλλογή προϊόντων, όπου και 
παραδόθηκαν στις εγκαταστάσεις 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Τα 
εν λόγω προϊόντα θα διανεμηθούν 
σε ωφελούμενες οικογένειες του 
Παντοπωλείου, οι οποίες σε μηνιαία 
βάση, προμηθεύονται δωρεάν τρόφιμα 
και είδη πρώτης ανάγκης.
Info: Konica Minolta, 210-2896600

IT LAΒ

Προϊόντα Smart  
Living της Yale
H ΙΤ LAB ανακοινώνει τη στρατηγική 
συνεργασία της για διανομή και 
προώθηση σε Ελλάδα και Κύπρο, των 
λύσεων Smart Living της Yale μέλος 
του Assa Abloy Group.
Η συμφωνία για τη διανομή των 
ψηφιακών προϊόντων της Yale 
εντάσσεται στα πλαίσια της στρατηγικής 
της IT LAB να ενισχύει την προϊοντική 
της γκάμα και τις υπηρεσίες που 
προσφέρει στην Ελληνική αγορά. 
Η συγκεκριμένη συνεργασία 
θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η 
Yale δραστηριοποιείται στο χώρο των 
συστημάτων ασφαλείας σε πάνω από 
125 χώρες.
Info: IT Lab, 210-8665710

Mε μια ματιά
DELL EMC

ProDeploy Client Suite 
Η Dell EMC ανακοίνωσε τη διάθεση της υπηρεσίας 
ProDeploy Client Suite, παρέχοντας στους πελάτες τη 
δυνατότητα εγκατάστασης PCs ταχύτερα, με λιγότερο 
κόπο και καλύτερο έλεγχο. Με τρία διαφορετικά 
επίπεδα εξυπηρέτησης, εκπαίδευση και πιστοποίηση, οι 
πελάτες έχουν την ευελιξία να επιλέξουν την υπηρεσία 
που καλύπτει τις δικές τους ανάγκες.

Οι πελάτες της υπηρεσίας συνεργάζονται με έναν 
ειδικό της Dell EMC ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο 
του αποκλειστικού σημείου επαφής, για τη διαχείριση 
της εγκατάστασης και αποκτούν επίσης πρόσβαση στο 
TechDirect, ένα self-service portal για ενημερώσεις 
διαμόρφωσης και αναφορές κατάστασης, όποτε αυτό 
κριθεί επιθυμητό. Η αντιμετώπιση κάθε ανάγκης, από 
την απλούστερη μέχρι και την πιο σύνθετη  καλύπτεται 
από τις προσφερόμενες υπηρεσίες Pro Deploy Client 
Suite, η οποία διαθέτει επιλογές επιμέρους υπηρεσιών 
σε τρία επίπεδα για να  ανταποκρίνεται καλύτερα σε 
διαφορετικά τυπικά σενάρια εγκαταστάσεων, ανάλογα 
με τις ανάγκες των πελατών.
Τα έργα εγκατάστασης σχεδιάζονται και τυγχάνουν 
διαχείρισης μέσω του TechDirect, το οποίο είναι ένα 
self-service portal, που επιτρέπει στους πελάτες 
και τους συνεργάτες να παρακολουθούν και να 
διαχειρίζονται τα έργα εγκατάστασης με ευκολία και 

σιγουριά, από το στάδιο του καθορισμού του μεγέθους 
του έργου, τη φάση της πραγματοποίησης αλλαγών, 
τη διαμόρφωση των συστημάτων και την εποπτεία 
της λειτουργίας. Τα έργα εκτελούνται ταχύτερα και 
με μικρότερο ενδεχόμενο παρουσίασης σφαλμάτων, 
καθιστώντας έτσι την όλη εργασία περισσότερο 
αποτελεσματική και αποδοτική.

Σημαντικά οφέλη για το κανάλι συνεργατών
Η υπηρεσία ProDeploy Client Suite δίνει επίσης στους 
συνεργάτες του καναλιού της Dell EMC το κατάλληλο 
πλαίσιο σχεδιασμού για την προσθήκη των δικών 
τους δυνατοτήτων, την αύξηση των εσόδων από 
τις υπηρεσίες τους και την παροχή της καλύτερης 
δυνατής εμπειρίας εγκατάστασης στους πελάτες τους. 
Οι συνεργάτες έχουν την ευελιξία να μεταπωλήσουν 
ή να αναλάβουν ρόλο στην παροχή των υπηρεσιών 
εγκατάστασης. Με την κατάλληλη εκπαίδευση και 
την πιστοποίηση μέσω του TechDirect, οι συνεργάτες 
που αποκτούν την επάρκεια Deployment Services 
Competency ενώ μετά από επιτυχή εξέταση, αποκτούν 
πρόσβαση στις μεθοδολογίες της Dell EMC, αλλά και τα 
σχετικά εργαλεία. Θεωρούνται πλέον και κατάλληλοι να 
συμμετέχουν στην παροχή των υπηρεσιών ProDeploy 
Plus και ProDeploy.
Info: Dell EMC Hellas

Η LG διαθέτει και στην Ελληνική αγορά την Pro:Centric 
Direct, την νέα Infotainement πλατφόρμα διαχείρισης 
περιεχομένου για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 
Η πλατφόρμα LG Pro:Centric Direct, όπως και οι 
προηγούμενες smart Pro:Centric πλατφόρμες, είναι 
συμβατή με ξενοδοχειακά συστήματα PMS, ενώ 
διαθέτει εύχρηστα εργαλεία επεξεργασίας καθώς και 
πλήθος καινοτόμων λειτουργιών  όπως την «Υπηρεσία 
με ένα κλικ» (1-Click Service), Notice, Ticker, Ad-
banner, καθώς και απομακρυσμένη διαχείριση μέσω 
του δικτύου IP του ξενοδοχείου. 

Διαδραστικές υπηρεσίες και διαφήμιση 
Η λειτουργία «Υπηρεσία με ένα κλικ» βελτιώνει την 
άνεση των επισκεπτών και την αποτελεσματικότητα 
της διαχειριστικής ομάδας του ξενοδοχείου. Πατώντας 
απλά κλικ στο κουμπί υπηρεσίας που βρίσκεται στην 
οθόνη, οι επισκέπτες μπορούν εύκολα να ζητήσουν 
μια σειρά από υπηρεσίες όπως καθαρισμός δωματίου, 
πλυντηρίου κ.α. Επιπλέον, η πλατφόρμα προσφέρει 
στους ξενοδόχους έτοιμα εργαλεία διαφήμισης 
(Advertisement Tools Ready) μεγιστοποιώντας την 
αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών μηνυμάτων με 
την εύκολη τοποθέτηση στατικών banners, κειμένων 

και φωτογραφιών σε όποιο σημείο επιθυμούν. 

Πλήρως προσαρμοσμένο περιεχόμενο 
Η λύση Pro:Centric Direct της LG παρέχει τη δυνατότητα 
στον επιχειρηματία που ασχολείται με τον κλάδο του 
Τουρισμού να προσαρμόσει πλήρως το περιεχόμενο 
που μοιράζεται με τους επισκέπτες του ξενοδοχείου για 
να ταιριάζει με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. Mε 
αυτό τον τρόπο διαφοροποιεί την επιχείρησή του από 
οποιαδήποτε άλλη δημιουργώντας μια πρώτη, δυνατή 
εντύπωση στον επισκέπτη. 
Info: LG Hellas, 210-4800564

LG

Νέα πλατφόρμα Infotainment για τις τηλεοράσεις των ξενοδοχείων 
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INFO QUEST

Στην Ελλάδα τα  
Xiaomi Redmi 4
Τη διάθεση δύο νέων Xiaomi 
smartphones  της σειράς 4, το Redmi 
Note 4 στις 5,5” και το Redmi 4 Pro 
στις  5”, με δύο χρόνια εγγύηση 
καλής λειτουργίας, πλήρη ελληνική 
τεκμηρίωση και πλήρες ελληνικό 
περιβάλλον, ανακοίνωσε η Info 
Quest.
To Redmi Note 4, διαθέτει full 
HD οθόνη 5.5» και στηρίζεται 
τον 10-πυρηνο επεξεργαστή της 
Mediatek, Helio X20 2,1GHz. To 
Redmi 4 Pro, διαθέτει 5’’ Full HD IPS 
LCD οθόνη, καθώς και τον πανίσχυρο 
8–πύρηνο επεξεργαστή Qualcomm 
Snapdragon 625 στα 2,0GHz.
Και τα δύο smartphone διαθέτουν 
αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών 
αποτυπωμάτων, μεγάλης διάρκειας 
μπαταρία των 4100mAh, 5MP 
εμπρόσθια κάμερα και 13MP 
οπίσθια κάμερα, που χρησιμοποιεί 
την τεχνολογία Phase Detection 
Autofocus (PDAF). Επιπλέον 
διαθέτουν dual SIM, ραδιόφωνο FM, 
GPS, ηλεκτρονική πυξίδα, αισθητήρα 
βαρύτητας, αισθητήρα φωτός, 
αισθητήρα απόστασης, γυροσκόπιο 
και υπέρυθρες.
Info: Info Quest, 210-9299400

DIVITEC

Συνεργασία με  
τη Vanguard 
Η Divitec ανακοίνωσε τη συνεργασία 
της με την εταιρία Vanguard 
για την ελληνική και Βαλκανική 
αγορά. Η Vanguard αποτελεί μια 
παγκόσμια εταιρεία που σχεδιάζει και 
κατασκευάζει τρίποδα, τσάντες,  
κιάλια και αξεσουάρ. 
Για πάνω από 30 χρόνια, η εταιρεία 
έχει κατορθώσει να δημιουργεί 
προϊόντα ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας 
για φωτογράφους και για ανθρώπους 
που απολαμβάνουν εξωτερικές 
δραστηριότητες σε πολύ  
προσιτές τιμές. 
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η 
ποιότητα και η επίδοση των προϊόντων 
της Vanguard έχει αναγνωριστεί με 
πολλά διεθνή βραβεία, ενώ χιλιάδες 
φωτογράφοι σε όλο τον κόσμο 
βασίζονται στα τρίποδα, στα μονόποδα, 
τις κεφαλές, τις τσάντες και τις θήκες 
της Vanguard.
Info: Divitec, 210-2855080

Mε μια ματιά
SAP

Η SAP παρουσιάζει το SAP S/4HANA Cloud
Η SAP παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στην 
πλατφόρμα SAP S/4HANA Cloud, καθώς και τον  
χάρτη καινοτομίας για αυτήν την επόμενης γενιάς 
πλατφόρμα ERP. 
Με μία νέα αρχιτεκτονική in-memory σε συνδυασμό 
με δυνατότητες contextual analytics, ψηφιακού βοηθού 
και machine learning καθώς και το βραβευμένο 
περιβάλλον χρήστη SAP Fiori, το SAP S/4HANA Cloud 
επιτρέπει στους πελάτες να ρυθμίζουν και να υιοθετούν 
άμεσα επιχειρησιακές διαδικασίες και πρότυπα και να 
πράττουν αναλόγως, με βάση συμβουλές που δέχονται 
σε πραγματικό χρόνο.
Χάρη στην πλατφόρμα SAP HANA, η SAP μπορεί να 
βοηθήσει τις εταιρείες να έχουν  μια πλήρη άποψη των 
επιχειρήσεων τους σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας 
ενσωμάτωση με το πλήρες χαρτοφυλάκιο των λύσεων 
SAP, συμπεριλαμβανομένων των SAP SuccessFactors 
για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, SAP 
Ariba για την προμηθευτική αλυσίδα, SAP Hybris για 
την εμπλοκή πελατών και το εμπόριο, Concur για τη 
διαχείριση ταξιδιών και εξόδων, καθώς και των λύσεων 
SAP Fieldglass  για την προμήθεια υπηρεσιών και τη 
διαχείριση εξωτερικών συνεργατών.
Η τελευταία έκδοση του SAP S 4HANA Cloud επιτρέπει 

στους πελάτες να μεταβούν στην ψηφιακή εποχή 
γρηγορότερα και να κάνουν τις επιχειρηματικές 
διεργασίες πιο αποδοτικές μέσω της αυξημένης 
διαφάνειας, της αυτοματοποίησης και της ποιότητας.

Οδικός χάρτης για την καινοτομία
Η SAP περιέγραψε επίσης τον «οδικό της χάρτη» για τις 
μελλοντικές καινοτομίες στα συστήματα cloud ERP. Οι 
τριμηνιαίες ενημερώσεις που προγραμματίζονται από 
την SAP περιλαμβάνουν οδηγούς εγκατάστασης που θα 
γίνονται όλο και πιο ευφυείς μέσω machine learning 
και τεχνητής νοημοσύνης, προ-εγκατεστημένες, 
εύκολες στην προσαρμογή ρυθμίσεις και επιπρόσθετη  
cloud-to-cloud ενοποίηση, όπως και εξωτερικές 
διασυνδέσεις προγραμματισμού εφαρμογών 
(application programming interfaces - APIs) για την 
ενοποίηση με άλλες εφαρμογές και προϋπάρχοντα 
συστήματα. 
Επιπλέον, η SAP έδειξε με λεπτομέρεια τα σχέδιά της 
για την ενσωμάτωση δυνατοτήτων ψηφιακού αρχείου 
καταγραφής blockchain και λειτουργιών Internet of 
Things που θα υποστηρίζουν ευρύτερα διεθνή ψηφιακά 
επιχειρηματικά μοντέλα.
Info: SAP, 210-9473800

Οι νέες σειρές πολυμηχανημάτων της Sharp, advanced 
series και essential series αναγνωρίστηκαν για την 
ποιότητα, την αξιοπιστία  και την ευχρηστία τους, 
κερδίζοντας την υψηλότερη αξιολόγηση «Highly 
recommended» από τον οργανισμό αξιολόγησης 
προϊόντων Buyers Laboratory LLC (BLI).

Οι νέες σειρές διαθέτουν τη δυνατότητα δημιουργίας 
δικτύου έως και 5 συσκευών, στο οποίο ο χρήστης 
στέλνει μία εκτύπωση και μπορεί να την παραλάβει 
από όποια συσκευή τον εξυπηρετεί, καθώς το ένα 
MFP λειτουργεί ως print server και διαχειρίζεται 
τις εκτυπώσεις. Παράλληλα, οι χρήστες μπορούν 
να εκτυπώσουν αρχεία Microsoft Office απευθείας 
από τη συσκευή, μέσω USB. Επιπλέον υπάρχει η 
δυνατότητα OCR μετατρέποντας τα σαρωμένα έγγραφα 
σε searchable PDF ή σε αρχεία MS Office (Word, Excel, 
PowerPoint).

Οι νέες σειρές διαθέτουν οθόνη αφής 10.1” με εύκολο 
στη χρήση & προσαρμόσιμο περιβάλλον εργασίας, 
πλήκτρα συντόμευσης για τις πιο συνήθεις εργασίες 
και άμεση πρόσβαση στο εγχειρίδιο χρήσης από 
την οθόνη της συσκευής. Υπάρχει η δυνατότητα 

σύνδεσης μέσω Wi-Fi, διευκολύνοντας τους χρήστες 
να εκτυπώσουν/σαρώσουν με χρήση οποιασδήποτε 
φορητής συσκευής (tablet ή smartphone). 
Όλα τα μοντέλα MFP της Sharp, είναι άμεσα διαθέσιμα 
πανελλαδικά από το δίκτυο συνεργατών της CPI.
Info: CPI, 210-4805800

SHARP

Σημαντική διάκριση για τις νέες 
έγχρωμες σειρές Sharp MFP
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Σύγχρονες λύσεις που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις 
να αξιοποιήσουν τη δυναμική του περιεχομένου και να 
το μετατρέψουν σε ευκαιρία ανάπτυξης, παρουσίασε 
η Samsung Electronics στο πλαίσιο της έκθεσης 
Integrated Systems Europe (ISE 2017), που διεξήχθη 
από 7 έως 9 Φεβρουαρίου στο Άμστερνταμ.
Με θέμα «Your Future. On Display» η Samsung 
παρουσίασε στο περίπτερό της ένα εύρος τεχνολογιών 
επόμενης γενιάς για το λιανεμπόριο, τις μεταφορές, τα 
εστιατόρια και τις ξενοδοχειακές μονάδες, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και δύο νέες προσθήκες στην σειρά 
προϊόντων ψηφιακής σήμανσης: τις UHD quantum dot 
οθόνες ψηφιακής σήμανσης QLED και τη σειρά LED 
οθονών fine pixel pitch IF.
Μέσω της τεχνολογίας βελτίωσης της εικόνας 
quantum dot, οι UHD οθόνες ψηφιακής σήμανσης 
Samsung QLED (μοντέλα 55 και 65 ιντσών) 
επιτυγχάνουν το 100% του εύρους του χρώματος, 
τονίζοντας τις οπτικές λεπτομέρειες σε διάφορα 
επίπεδα φωτεινότητας, διατηρώντας παράλληλα την 
ακρίβεια και την ακεραιότητα για ένα δισεκατομμύριο 
διαφορετικά χρώματα.
Οι οθόνες ψηφιακής σήμανσης QLED προφέρουν 

στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη ευελιξία να μοιράζονται 
περιεχόμενο σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες, είτε 
πρόκειται για branding είτε για λειτουργικούς σκοπούς. 
Με δυνατότητα διαμόρφωσης σε οριζόντιο και σε 
κάθετο πλαίσιο, οι οθόνες ψηφιακής σήμανσης QLED 
παρέχουν ευρεία γωνία θέασης ικανή να προσελκύσει 
πελάτες από μακρινές αποστάσεις.
Info: Samsung Hellas, 213-0163800

Η Professional Services, σε συνεργασία με την Planet, 
διαθέτει μια εκτεταμένη σειρά από switches  για την 
κάλυψη οποιασδήποτε δικτυακής υποδομής. 
Καθώς οι απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης είναι 
διαφορετικές, η γκάμα της Planet περιλαμβάνει από 
πολύ μικρά Home / Soho switches, Unmanaged, 
Layer 2 Web Smart έως και Layer 2 Managed ή Layer 
3 Managed switches από 5 έως 48 πόρτες, καθώς και 
switches με stackable δυνατότητα για εγκαταστάσεις με 
μεγαλύτερη απαίτηση πορτών.
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στα PoE switches τα 
οποία χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο σε 
εφαρμογές επιτήρησης , τηλεφωνικών κέντρων κ.α 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά, 
όπως excellent traffic control (QoS), υποστήριξη IEEE 
802.3at/af με το οποίο είναι ιδανικά να μεταφέρουν 
ανά πόρτα δεδομένα με ταχύτητες 1000Mbps και 
ταυτόχρονα 60 Watts για την
τροφοδοσία του εξοπλισμού. Επίσης, υποστηρίζεται  η 
λειτουργία Intelligent Powered Device Alive Check 
μέσω του οποίου σε περίπτωση που ο υποστηριζόμενος 
εξοπλισμός δεν ανταποκρίνεται, τότε αυτόματα το 
switch θα κάνει restart τη συγκεκριμένη πόρτα έτσι 
ώστε ο εξοπλισμός να επανέλθει. Για την καλύτερη 
εξοικονόμηση ενέργειας που φτάνει έως και 44%, 

μέσω της λειτουργίας PoE Schedule for Energy Saving, 
δίνεται η δυνατότητα της διαχείρισης των πορτών των 
switches και της ενεργοποίησης /απενεργοποίηση τους 
σε συγκεκριμένες ώρες και μέρες.
Για τα πιο δύσκολα περιβάλλοντα ο κατασκευαστικός 
οίκος Planet διαθέτει μια μεγάλη σειρά από Industrial 
Switches, τα οποία είναι κατασκευασμένα να λειτουργούν 
απρόσκοπτα ακόμα και στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα 
και σε θερμοκρασίες από –40°C μέχρι +75°C.
Η Professional Services δεν περιορίζεται μόνο στην 
παροχή λύσεων switching, αλλά και την πλαισίωσή 
τους με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ που απαιτούνται 
για τη σωστή λειτουργία του δικτύου.
Info: Professional Services, 210-8012207

SAMSUNG

PROFESSIONAL SERVICES

Οι QLED digital signage της Samsung 
στην έκθεση ISE 2017 

Ολοκληρωμένη σειρά switches για κάθε ανάγκη 

EPSON

Το καλύτερο 
περίπτερο στην  
ISE 2017
Στο πλαίσιο της έκθεσης Integrated 
Systems Europe 2017, η Epson 
απέσπασε το βραβείο για το καλύτερο 
μεγάλο περίπτερο που εντάχθηκε στα 
βραβεία για πρώτη φορά φέτος, 
στην κατηγορία «Βραβείων 
Σχεδιασμού Περιπτέρων». Τις 
εντυπώσεις στο περίπτερο της 
εταιρείας απέσπασε η κορυφαία στην 
αγορά σειρά laser βιντεοπροβολέων 
εγκατάστασης 3LCD, η οποία 
διευρύνεται και περιλαμβάνει οκτώ 
νέα μοντέλα, προσφέροντας πλέον 
φωτεινότητα έως 15.000 lumen.
Info: Epson, www.epson.gr

FOUND.ATION

Δωρεάν μαθήματα 
προγραμματισμού
H Socialinnov, ο εκπαιδευτικός 
βραχίονας του επιχειρηματικού 
φορέα Found.ation, ανέλαβε με την 
υποστήριξη της Microsoft Ελλάδος, 
τη δημιουργία του “Tech Talent 
School”, ενός ολοκληρωμένου 
εκπαιδευτικού προγράμματος που 
θα παρέχει, δωρεάν για το κοινό, 
μια σειρά ειδικών μαθημάτων γύρω 
από τις ψηφιακές τεχνολογίες και 
τον προγραμματισμό. Ο κύκλος των 
μαθημάτων, μεταξύ άλλων,  
θα περιλαμβάνει τα εξής εργαλεία και 
τεχνολογίες: HTML/CSS, JavaScript, 
Ruby On Rails, PHP/MySQL, 
WordPress, αλλά και γενικότερες 
ψηφιακές δεξιότητες όπως το  
social media marketing και το 
ηλεκτρονικό εμπόριο. 
Info: Found.ation, 210-3450606

VISA

Innovation Center  
στο Λονδίνο
Η Visa ανακοίνωσε τα εγκαίνια του 
Visa Innovation Center London, που 
βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της 
Ευρώπης στο Paddington. 
Ο χώρος αυτός θα φιλοξενεί 
συνεργάτες και πελάτες από όλη 
την Ευρώπη για τη δημιουργία 
νέων τρόπων πληρωμών και θα 
προσφέρει live παρουσιάσεις για το 
Internet of Things (IoT), εικονική 
πραγματικότητα και βιομετρικά 
στοιχεία.
Info: VISA, www.visa.gr

Mε μια ματιά
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INFO QUEST

Στην Ελλάδα τα  
Xiaomi Redmi 4
Τη διάθεση δύο νέων Xiaomi 
smartphones  της σειράς 4, το Redmi 
Note 4 στις 5,5” και το Redmi 4 Pro 
στις  5”, με δύο χρόνια εγγύηση 
καλής λειτουργίας, πλήρη ελληνική 
τεκμηρίωση και πλήρες ελληνικό 
περιβάλλον, ανακοίνωσε η Info 
Quest.
To Redmi Note 4, διαθέτει full 
HD οθόνη 5.5» και στηρίζεται 
τον 10-πυρηνο επεξεργαστή της 
Mediatek, Helio X20 2,1GHz. To 
Redmi 4 Pro, διαθέτει 5’’ Full HD IPS 
LCD οθόνη, καθώς και τον πανίσχυρο 
8–πύρηνο επεξεργαστή Qualcomm 
Snapdragon 625 στα 2,0GHz.
Και τα δύο smartphone διαθέτουν 
αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών 
αποτυπωμάτων, μεγάλης διάρκειας 
μπαταρία των 4100mAh, 5MP 
εμπρόσθια κάμερα και 13MP 
οπίσθια κάμερα, που χρησιμοποιεί 
την τεχνολογία Phase Detection 
Autofocus (PDAF). Επιπλέον 
διαθέτουν dual SIM, ραδιόφωνο FM, 
GPS, ηλεκτρονική πυξίδα, αισθητήρα 
βαρύτητας, αισθητήρα φωτός, 
αισθητήρα απόστασης, γυροσκόπιο 
και υπέρυθρες.
Info: Info Quest, 210-9299400

DIVITEC

Συνεργασία με  
τη Vanguard 
Η Divitec ανακοίνωσε τη συνεργασία 
της με την εταιρία Vanguard 
για την ελληνική και Βαλκανική 
αγορά. Η Vanguard αποτελεί μια 
παγκόσμια εταιρεία που σχεδιάζει και 
κατασκευάζει τρίποδα, τσάντες,  
κιάλια και αξεσουάρ. 
Για πάνω από 30 χρόνια, η εταιρεία 
έχει κατορθώσει να δημιουργεί 
προϊόντα ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας 
για φωτογράφους και για ανθρώπους 
που απολαμβάνουν εξωτερικές 
δραστηριότητες σε πολύ  
προσιτές τιμές. 
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η 
ποιότητα και η επίδοση των προϊόντων 
της Vanguard έχει αναγνωριστεί με 
πολλά διεθνή βραβεία, ενώ χιλιάδες 
φωτογράφοι σε όλο τον κόσμο 
βασίζονται στα τρίποδα, στα μονόποδα, 
τις κεφαλές, τις τσάντες και τις θήκες 
της Vanguard.
Info: Divitec, 210-2855080

Mε μια ματιά
SAP

Η SAP παρουσιάζει το SAP S/4HANA Cloud
Η SAP παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στην 
πλατφόρμα SAP S/4HANA Cloud, καθώς και τον  
χάρτη καινοτομίας για αυτήν την επόμενης γενιάς 
πλατφόρμα ERP. 
Με μία νέα αρχιτεκτονική in-memory σε συνδυασμό 
με δυνατότητες contextual analytics, ψηφιακού βοηθού 
και machine learning καθώς και το βραβευμένο 
περιβάλλον χρήστη SAP Fiori, το SAP S/4HANA Cloud 
επιτρέπει στους πελάτες να ρυθμίζουν και να υιοθετούν 
άμεσα επιχειρησιακές διαδικασίες και πρότυπα και να 
πράττουν αναλόγως, με βάση συμβουλές που δέχονται 
σε πραγματικό χρόνο.
Χάρη στην πλατφόρμα SAP HANA, η SAP μπορεί να 
βοηθήσει τις εταιρείες να έχουν  μια πλήρη άποψη των 
επιχειρήσεων τους σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας 
ενσωμάτωση με το πλήρες χαρτοφυλάκιο των λύσεων 
SAP, συμπεριλαμβανομένων των SAP SuccessFactors 
για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, SAP 
Ariba για την προμηθευτική αλυσίδα, SAP Hybris για 
την εμπλοκή πελατών και το εμπόριο, Concur για τη 
διαχείριση ταξιδιών και εξόδων, καθώς και των λύσεων 
SAP Fieldglass  για την προμήθεια υπηρεσιών και τη 
διαχείριση εξωτερικών συνεργατών.
Η τελευταία έκδοση του SAP S 4HANA Cloud επιτρέπει 

στους πελάτες να μεταβούν στην ψηφιακή εποχή 
γρηγορότερα και να κάνουν τις επιχειρηματικές 
διεργασίες πιο αποδοτικές μέσω της αυξημένης 
διαφάνειας, της αυτοματοποίησης και της ποιότητας.

Οδικός χάρτης για την καινοτομία
Η SAP περιέγραψε επίσης τον «οδικό της χάρτη» για τις 
μελλοντικές καινοτομίες στα συστήματα cloud ERP. Οι 
τριμηνιαίες ενημερώσεις που προγραμματίζονται από 
την SAP περιλαμβάνουν οδηγούς εγκατάστασης που θα 
γίνονται όλο και πιο ευφυείς μέσω machine learning 
και τεχνητής νοημοσύνης, προ-εγκατεστημένες, 
εύκολες στην προσαρμογή ρυθμίσεις και επιπρόσθετη  
cloud-to-cloud ενοποίηση, όπως και εξωτερικές 
διασυνδέσεις προγραμματισμού εφαρμογών 
(application programming interfaces - APIs) για την 
ενοποίηση με άλλες εφαρμογές και προϋπάρχοντα 
συστήματα. 
Επιπλέον, η SAP έδειξε με λεπτομέρεια τα σχέδιά της 
για την ενσωμάτωση δυνατοτήτων ψηφιακού αρχείου 
καταγραφής blockchain και λειτουργιών Internet of 
Things που θα υποστηρίζουν ευρύτερα διεθνή ψηφιακά 
επιχειρηματικά μοντέλα.
Info: SAP, 210-9473800

Οι νέες σειρές πολυμηχανημάτων της Sharp, advanced 
series και essential series αναγνωρίστηκαν για την 
ποιότητα, την αξιοπιστία  και την ευχρηστία τους, 
κερδίζοντας την υψηλότερη αξιολόγηση «Highly 
recommended» από τον οργανισμό αξιολόγησης 
προϊόντων Buyers Laboratory LLC (BLI).

Οι νέες σειρές διαθέτουν τη δυνατότητα δημιουργίας 
δικτύου έως και 5 συσκευών, στο οποίο ο χρήστης 
στέλνει μία εκτύπωση και μπορεί να την παραλάβει 
από όποια συσκευή τον εξυπηρετεί, καθώς το ένα 
MFP λειτουργεί ως print server και διαχειρίζεται 
τις εκτυπώσεις. Παράλληλα, οι χρήστες μπορούν 
να εκτυπώσουν αρχεία Microsoft Office απευθείας 
από τη συσκευή, μέσω USB. Επιπλέον υπάρχει η 
δυνατότητα OCR μετατρέποντας τα σαρωμένα έγγραφα 
σε searchable PDF ή σε αρχεία MS Office (Word, Excel, 
PowerPoint).

Οι νέες σειρές διαθέτουν οθόνη αφής 10.1” με εύκολο 
στη χρήση & προσαρμόσιμο περιβάλλον εργασίας, 
πλήκτρα συντόμευσης για τις πιο συνήθεις εργασίες 
και άμεση πρόσβαση στο εγχειρίδιο χρήσης από 
την οθόνη της συσκευής. Υπάρχει η δυνατότητα 

σύνδεσης μέσω Wi-Fi, διευκολύνοντας τους χρήστες 
να εκτυπώσουν/σαρώσουν με χρήση οποιασδήποτε 
φορητής συσκευής (tablet ή smartphone). 
Όλα τα μοντέλα MFP της Sharp, είναι άμεσα διαθέσιμα 
πανελλαδικά από το δίκτυο συνεργατών της CPI.
Info: CPI, 210-4805800

SHARP

Σημαντική διάκριση για τις νέες 
έγχρωμες σειρές Sharp MFP



12

ειδήσεις

TECHCHANNELPARTNER

νέα & τάσεις
02.2017

LG

Digital Signage  
στην ISE 2017
Στο πλαίσιο της έκθεσης Integrated 
Systems Europe (ISE) 2017, η οποία 
πραγματοποιείται στο Άμστερνταμ 
από τις 7 έως τις 10 Φεβρουαρίου 
η LG παρουσιάζει τις νέες νέες 
επαγγελματικές λύσεις digital signage 
LG Flexible Open Frame OLED, 
LG In-Glass Wallpaper OLED και 
Ultra Stretch LΕD. Οι οθόνες αυτές 
παρέχουν στους πελάτες τους μοναδική 
εμπειρία θέασης, ενώ είναι ιδανικές 
για εφαρμογές στους κλάδους της 
διαφήμισης, των ψηφιακών τεχνών, 
της εκπαίδευσης, της φιλοξενίας κ.α. 
Info: LG Hellas, 210-4800564

PROFILE SOFTWARE

Νέα έκδοση του Axia
Η εταιρεία ανάπτυξης 
χρηματοοικονομικού λογισμικού 
Profile Software ανακοίνωσε τη νέα 
έκδοση του συστήματος διαχείρισης 
επενδύσεων και εργασιών family 
office σε web-based περιβάλλον 
Axia. Η νέα λειτουργικότητα της 
λύσης, περιλαμβάνει εύρος νέων 
δυνατοτήτων καλύπτοντας μια 
σειρά από πρόσθετα επενδυτικά 
προϊόντα, τύπους συναλλαγών, 
αναλύσεις διασυνδέσεις και χρηστικά 
χαρακτηριστικά του συστήματος, 
υποστηρίζοντας επιτυχώς τη 
βελτιστοποίηση των εργασιών.
Info: Profile Software, 210-9301200

UNI SYSTEMS

Έργο μετεγκατάστασης 
στο ΙΣΝ
Από τη Uni Systems το έργο 
προετοιμασίας της Γενικής Συλλογής 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 
για τη μετεγκατάστασή της στο Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Το μεγάλο έργο προετοιμασίας 
της Γενικής Συλλογής της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος για τη 
μετεγκατάστασή της στο νέο της κτίριο 
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος έχει αναλάβει η Uni Systems, 
μέλος του Ομίλου Quest. Η υλοποίηση 
του φιλόδοξου έργου περιλαμβάνει 
την επεξεργασία του 1ου αντιτύπου 
της Γενικής Συλλογής καθώς και της 
Συλλογής Πολυτίμων, η οποία αριθμεί 
περίπου 720.000 τεκμήρια, μέσω 
εύρους επισταμένων εργασιών. 
Info: Uni Systems, 211-9997000

Mε μια ματιά
EUROSUPPLIES

Τα επαγγελματικά προϊόντα  
της HP στην Graphica 2017

Σε €1,5 δισ. αυξάνει ο όμιλος ΟΤΕ τις επενδύσεις του για 
την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς σε σταθερή και κινητή 
τηλεφωνία την τετραετία 2017-2020. Παρά τη δύσκολη 
οικονομική συγκυρία, ο όμιλος αυξάνει κατά €200 εκατ. 
το επενδυτικό του πλάνο, περνώντας οπτικές ίνες και 
συμβάλλοντας στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. 
Ο όμιλος ΟΤΕ σκοπεύει να αναπτύξει περαιτέρω τα 
δίκτυα νέας γενιάς, αυξάνοντας την πληθυσμιακή 
κάλυψη, ενισχύοντας τις ταχύτητες mobile Internet 
και προσφέροντας νέες δυνατότητες και υπηρεσίες. 
Στη σταθερή, ο όμιλος ΟΤΕ εγκαθιστά οπτικές ίνες για 
να διαθέσει μέσα στη χρονιά υπερυψηλές ταχύτητες 
στο σταθερό Internet μέσω της τεχνολογίας Vectoring. 
Ωστόσο, κάτι τέτοιο αναμένεται να συμβεί μόλις επιτραπεί 
από τη ρυθμιστική αρχή. 
Ήδη, παρέχει πρόσβαση σε ταχύτητες VDSL έως και 50 
Mbps στο 46% του πληθυσμού. Πάντως, ο τελικός στόχος 
είναι το περίφημο «Fiber to the Home», δηλαδή η οπτική 
ίνα να φτάσει στο σπίτι του κάθε καταναλωτή.

Rural Broadband
Μέσα στο 2017 θα ολοκληρωθεί και το έργο Rural 
Broadband για την διάθεση ευρυζωνικών  
υπηρεσιών σε 2.247 απομακρυσμένες περιοχές στη 
Βόρεια και Νότια Ελλάδα. Tο έργο προχωράει με 
γοργούς ρυθμούς έχοντας φτάσει ήδη το 90% της 
κατασκευής του, ενώ ταχύτητες VDSL έως 50Mbps 
έχουν ήδη διατεθεί εμπορικά σε πάνω από 250 
οικισμούς. 
Τονίζουμε ότι το συγκεκριμένο έργο σχεδίασε η Γενική 
Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και 
υλοποιείται μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα (ΣΔΙΤ) σε συνεργασία με την Κοινωνία της 
Πληροφορίας Α.Ε. 
Τέλος, εντός του 2017 αναμένεται να ολοκληρωθεί το 
μεγάλο έργο μετασχηματισμού του δικτύου σταθερής 
σε All IP σε όλο το εύρος των υποδομών και των 
υπηρεσιών του ομίλου. 
Info: OTE, 210-6117434

H EuroSupplies συμμετείχε στην έκθεση Graphica 2017 σε 
συνεργασία με την HP. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 
δουν από κοντά ζωντανά τα προϊόντα της HP στο χώρο των 
γραφικών τεχνών και να παρακολουθήσουν demo. 
Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν τα εξής: 

ΗP DesignJet Z6600 Production  
Printer (60-in ή 1524mm)
Πρόκειται για τον ταχύτερο (140 m2/h), 60 ιντσών εκτυπωτή 
παραγωγής. Τα έξι μελάνια Vivid Photo (κυανό, ματζέντα, 
κίτρινο, γκρι, μαύρο ματ και φωτογραφικό μαύρο) 
που χρησιμοποιεί παράγουν εκπληκτικής ποιότητας 
αποτέλεσμα τόσο στο χρώμα (φωτογραφίες, αφίσες, 
μακέτες, δοκίμια), όσο και σε ασπρόμαυρα γραφικά και 
σχέδια. Τα μελάνια Vivid Photo παράγουν εκτυπώσεις που 

αντέχουν σε εσωτερικές συνθήκες έως 200 χρόνια.

HP DesignJet T830 e-MFP (36-in ή 914 mm)
To νέο μοντέλο πολυμηχανήματος μεγάλης διάστασης, 
ενσωματώνει όλες τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες 
της ΗP. Προσφέρει δυνατότητα εκτύπωσης/σάρωσης/ 
αντιγραφής σε διάσταση έως 914mm με υψηλή ταχύτητα, 
ποιότητα, κορυφαία αξιοπιστία και εργοστασιακή εγγύηση 
2 ετών.

HP Workstation ZBook Studio G3
Το απόλυτο mobile workstation της αγοράς, ανήκει στη 
σειρά Ζ η οποία διακρίνεται για την ποιότητά της και τα 
πανίσχυρα χαρακτηριστικά. Ιδανικό για χρήσεις CAD/GIS/
rendering, έρχεται με τετραπύρηνο επεξεργαστή Intel Core 
i7, 16GB μνήμης και πανίσχυρη επαγγελματική  
κάρτα γραφικών.

HP Z2 Mini
To επαναστατικό HP Z2 Mini είναιcompact workstation 
ειδικά σχεδιασμένο για την αγορά του CAD και άλλων 
απαιτητικών εφαρμογών και ακριβώς λόγω του μεγέθους 
του (έχει ύψος μόλις 5,8cm) το καθιστά το ιδανικό 
μηχάνημα για το γραφείο. 
Info: EuroSupplies, 210-6037990

ΟΤΕ

Σημαντικές επενδύσεις σε  
οπτική ίνα και δίκτυα νέας γενιάς 

 

 LEXIS Πληροφορική - Voice/Data/Video Communication & UPS Systems                        Επίσημος Αντιπρόσωπος της VIVOTEK από το 2004  

Καρπάθου 2-4 & Εθν. Αντιστάσεως    ΤΚ 15344    Γέρακας Αττικής    Τηλ.210 6777007                   
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Νέες κάμερες τεχνολογίας Η.265 
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PUBLIC

Retailer of the Υear 
2016 στα Retail 
Awards
Τα Public αναδείχτηκαν η κορυφαία 
επιχείρηση της χρονιάς στο 
λιανεμπόριο στα Retail Business 
Awards 2016. Επιπλέον τα Public, 
απέσπασαν συνολικά τέσσερις από τις 
σημαντικότερες διακρίσεις κερδίζοντας 
και τα βραβεία Retail Store, Social 
Media Strategy και Coffee Store. 
Δεύτερη σπουδαία διάκριση για τα 
Public ήταν και το βραβείο Retail Store, 
που απέσπασαν για το ανανεωμένο 
κατάστημα στο the Mall Athens.
Τέλος, τα Public απέσπασαν το 
βραβείο για το καλύτερο Coffee Store 
για το Public café που βρίσκεται στο 
ισόγειο του καταστήματος Public 
Συντάγματος.
Info: www.public.gr

Mε μια ματιά

Η Divitec εμπλουτίζει περαιτέρω την γκάμα της στο 
χώρο της φωτογραφίας με την έναρξη της συνεργασία 
της με την XiaoYi, μια από τις πιο ανερχόμενες 
εταιρείες στον κλάδο της φωτογραφίας και του 
βίντεο παγκοσμίως, η οποία υποστηρίζεται από την 
πασίγνωστη Xiaomi. 
Οι πρώτες YI Action & Digital Cameras που διαθέτει η 
Divitec SA μέσω του επιλεγμένου δικτύου συνεργατών 
της, είναι οι YI Action Camera, YI 4K Action Camera και 
YI-M1 Mirrorless Digital Camera. 

Η YI Action Camera, έχει αρκετά ισχυρά χαρακτηριστικά 
και ένα ελαφρύ συμπαγή σχεδιασμό. Είναι εξοπλισμένη 
με το κορυφαίο επεξεργαστή βίντεο Ambarella A7LS, 
όπου προσφέρει Full HD video streaming με μείωση 
θορύβου και θαμπώματος. Επίσης διαθέτει αισθητήρα 
εικόνας 16MP Sony Exmor R CMOS, όπου χρησιμοποιεί 
την προηγμένη τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού για τη 
μείωση του θορύβου και την αύξηση της ευαισθησία 
στο φως. Το ενσωματωμένο Wi-Fi και Bluetooth 
σας επιτρέπει να κάνετε streaming live υλικό, να 

επεξεργαστείτε τα βίντεο και τις φωτογραφίες και να τα 
μοιραστείτε άμεσα όλα από το τηλέφωνό σας. 
Η YI 4K Action Camera περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά συν αισθητήρα λήψης 4Κ, ενώ διαθέτει 
οθόνη αφής 2,19 ιντσών με Gorilla Glass . 
Περνάμε στην εντυπωσιακή YI-M1 Mirrorless Digital 
Camera. Η κάμερα χρησιμοποιεί τον αισθητήρα εικόνας 
20Mp της Sony IMX269, τραβάει βίντεο 4Κ στα 30fps, 
ενώ υποστηρίζει Bluetooth και Wi-Fi για σύνδεση και 
έλεγχο από το smartphone. 
Info: Divitec, 210-2855080

DIVITEC

Τα προϊόντα της XiaoYi στην Ελλάδα
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LG

Digital Signage  
στην ISE 2017
Στο πλαίσιο της έκθεσης Integrated 
Systems Europe (ISE) 2017, η οποία 
πραγματοποιείται στο Άμστερνταμ 
από τις 7 έως τις 10 Φεβρουαρίου 
η LG παρουσιάζει τις νέες νέες 
επαγγελματικές λύσεις digital signage 
LG Flexible Open Frame OLED, 
LG In-Glass Wallpaper OLED και 
Ultra Stretch LΕD. Οι οθόνες αυτές 
παρέχουν στους πελάτες τους μοναδική 
εμπειρία θέασης, ενώ είναι ιδανικές 
για εφαρμογές στους κλάδους της 
διαφήμισης, των ψηφιακών τεχνών, 
της εκπαίδευσης, της φιλοξενίας κ.α. 
Info: LG Hellas, 210-4800564

PROFILE SOFTWARE

Νέα έκδοση του Axia
Η εταιρεία ανάπτυξης 
χρηματοοικονομικού λογισμικού 
Profile Software ανακοίνωσε τη νέα 
έκδοση του συστήματος διαχείρισης 
επενδύσεων και εργασιών family 
office σε web-based περιβάλλον 
Axia. Η νέα λειτουργικότητα της 
λύσης, περιλαμβάνει εύρος νέων 
δυνατοτήτων καλύπτοντας μια 
σειρά από πρόσθετα επενδυτικά 
προϊόντα, τύπους συναλλαγών, 
αναλύσεις διασυνδέσεις και χρηστικά 
χαρακτηριστικά του συστήματος, 
υποστηρίζοντας επιτυχώς τη 
βελτιστοποίηση των εργασιών.
Info: Profile Software, 210-9301200

UNI SYSTEMS

Έργο μετεγκατάστασης 
στο ΙΣΝ
Από τη Uni Systems το έργο 
προετοιμασίας της Γενικής Συλλογής 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 
για τη μετεγκατάστασή της στο Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Το μεγάλο έργο προετοιμασίας 
της Γενικής Συλλογής της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος για τη 
μετεγκατάστασή της στο νέο της κτίριο 
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος έχει αναλάβει η Uni Systems, 
μέλος του Ομίλου Quest. Η υλοποίηση 
του φιλόδοξου έργου περιλαμβάνει 
την επεξεργασία του 1ου αντιτύπου 
της Γενικής Συλλογής καθώς και της 
Συλλογής Πολυτίμων, η οποία αριθμεί 
περίπου 720.000 τεκμήρια, μέσω 
εύρους επισταμένων εργασιών. 
Info: Uni Systems, 211-9997000

Mε μια ματιά
EUROSUPPLIES

Τα επαγγελματικά προϊόντα  
της HP στην Graphica 2017

Σε €1,5 δισ. αυξάνει ο όμιλος ΟΤΕ τις επενδύσεις του για 
την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς σε σταθερή και κινητή 
τηλεφωνία την τετραετία 2017-2020. Παρά τη δύσκολη 
οικονομική συγκυρία, ο όμιλος αυξάνει κατά €200 εκατ. 
το επενδυτικό του πλάνο, περνώντας οπτικές ίνες και 
συμβάλλοντας στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. 
Ο όμιλος ΟΤΕ σκοπεύει να αναπτύξει περαιτέρω τα 
δίκτυα νέας γενιάς, αυξάνοντας την πληθυσμιακή 
κάλυψη, ενισχύοντας τις ταχύτητες mobile Internet 
και προσφέροντας νέες δυνατότητες και υπηρεσίες. 
Στη σταθερή, ο όμιλος ΟΤΕ εγκαθιστά οπτικές ίνες για 
να διαθέσει μέσα στη χρονιά υπερυψηλές ταχύτητες 
στο σταθερό Internet μέσω της τεχνολογίας Vectoring. 
Ωστόσο, κάτι τέτοιο αναμένεται να συμβεί μόλις επιτραπεί 
από τη ρυθμιστική αρχή. 
Ήδη, παρέχει πρόσβαση σε ταχύτητες VDSL έως και 50 
Mbps στο 46% του πληθυσμού. Πάντως, ο τελικός στόχος 
είναι το περίφημο «Fiber to the Home», δηλαδή η οπτική 
ίνα να φτάσει στο σπίτι του κάθε καταναλωτή.

Rural Broadband
Μέσα στο 2017 θα ολοκληρωθεί και το έργο Rural 
Broadband για την διάθεση ευρυζωνικών  
υπηρεσιών σε 2.247 απομακρυσμένες περιοχές στη 
Βόρεια και Νότια Ελλάδα. Tο έργο προχωράει με 
γοργούς ρυθμούς έχοντας φτάσει ήδη το 90% της 
κατασκευής του, ενώ ταχύτητες VDSL έως 50Mbps 
έχουν ήδη διατεθεί εμπορικά σε πάνω από 250 
οικισμούς. 
Τονίζουμε ότι το συγκεκριμένο έργο σχεδίασε η Γενική 
Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και 
υλοποιείται μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα (ΣΔΙΤ) σε συνεργασία με την Κοινωνία της 
Πληροφορίας Α.Ε. 
Τέλος, εντός του 2017 αναμένεται να ολοκληρωθεί το 
μεγάλο έργο μετασχηματισμού του δικτύου σταθερής 
σε All IP σε όλο το εύρος των υποδομών και των 
υπηρεσιών του ομίλου. 
Info: OTE, 210-6117434

H EuroSupplies συμμετείχε στην έκθεση Graphica 2017 σε 
συνεργασία με την HP. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 
δουν από κοντά ζωντανά τα προϊόντα της HP στο χώρο των 
γραφικών τεχνών και να παρακολουθήσουν demo. 
Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν τα εξής: 

ΗP DesignJet Z6600 Production  
Printer (60-in ή 1524mm)
Πρόκειται για τον ταχύτερο (140 m2/h), 60 ιντσών εκτυπωτή 
παραγωγής. Τα έξι μελάνια Vivid Photo (κυανό, ματζέντα, 
κίτρινο, γκρι, μαύρο ματ και φωτογραφικό μαύρο) 
που χρησιμοποιεί παράγουν εκπληκτικής ποιότητας 
αποτέλεσμα τόσο στο χρώμα (φωτογραφίες, αφίσες, 
μακέτες, δοκίμια), όσο και σε ασπρόμαυρα γραφικά και 
σχέδια. Τα μελάνια Vivid Photo παράγουν εκτυπώσεις που 

αντέχουν σε εσωτερικές συνθήκες έως 200 χρόνια.

HP DesignJet T830 e-MFP (36-in ή 914 mm)
To νέο μοντέλο πολυμηχανήματος μεγάλης διάστασης, 
ενσωματώνει όλες τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες 
της ΗP. Προσφέρει δυνατότητα εκτύπωσης/σάρωσης/ 
αντιγραφής σε διάσταση έως 914mm με υψηλή ταχύτητα, 
ποιότητα, κορυφαία αξιοπιστία και εργοστασιακή εγγύηση 
2 ετών.

HP Workstation ZBook Studio G3
Το απόλυτο mobile workstation της αγοράς, ανήκει στη 
σειρά Ζ η οποία διακρίνεται για την ποιότητά της και τα 
πανίσχυρα χαρακτηριστικά. Ιδανικό για χρήσεις CAD/GIS/
rendering, έρχεται με τετραπύρηνο επεξεργαστή Intel Core 
i7, 16GB μνήμης και πανίσχυρη επαγγελματική  
κάρτα γραφικών.

HP Z2 Mini
To επαναστατικό HP Z2 Mini είναιcompact workstation 
ειδικά σχεδιασμένο για την αγορά του CAD και άλλων 
απαιτητικών εφαρμογών και ακριβώς λόγω του μεγέθους 
του (έχει ύψος μόλις 5,8cm) το καθιστά το ιδανικό 
μηχάνημα για το γραφείο. 
Info: EuroSupplies, 210-6037990

ΟΤΕ

Σημαντικές επενδύσεις σε  
οπτική ίνα και δίκτυα νέας γενιάς 
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Ποιες είναι οι κυριότερες μορφές προσβολής διανοητικής 
ιδιοκτησίας αναφορικά με το λογισμικό;
Παραποίηση: Η χωρίς άδεια κατασκευή ή διανομή αντιγράφων λογισμικού 
που προστατεύονται από το δίκαιο των σημάτων και το δίκαιο της πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 
Διανομή παρανόμων αντιγράφων: Προσφορά προϊόντων Microsoft μέσω εγ-
γραφής/αναπαραγωγής τους σε διάφορους υλικούς φορείς, όπως DVD-Rs. Τα 
γνήσια προϊόντα Microsoft δεν διανέμονται μέσω τέτοιων υλικών φορέων.
Παράνομη διανομή Κλειδιών Ενεργοποίησης (product keys): Τα μεμονωμένα 
Κλειδιά Ενεργοποίησης (Standalone Product Keys) τα οποία προσφέρονται 
προς πώληση στο διαδίκτυο ή/και εκτός του εξουσιοδοτημένου δικτύου δια-
νομής μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι αντικείμενο κλοπής ή ότι έχουν ενεργο-
ποιηθεί από περισσότερους τους ενός χρήστες. 
Φόρτωση στον Σκληρό Δίσκο: Εγκατάσταση του λογισμικού στον σκληρό 
δίσκο του υπολογιστή και πώληση του η/υ στον πελάτη, χωρίς το λογισμικό 
να συνοδεύεται από την  απαιτούμενη προς τούτο άδεια, το απαιτούμενο πι-
στοποιητικό αυθεντικότητας (certificate of authenticity) ή την ετικέτα γνήσιου 
λογισμικού της Microsoft  (Genuine Microsoft Label (GML)) και τους απαιτού-
μενους υλικούς φορείς.  
Διανομή παρανόμων ετικετών Microsoft COA (Πιστοποιητικό Αυθεντικό-
τητας) / GMLs (Ετικετών Γνήσιου Λογισμικού της Microsoft): οι ετικέτες COA 
ή GMLs πρέπει να διανέμονται μόνο με τα προγράμματα λογισμικού της 
Microsoft που προορίζονταν να συνοδεύουν. Οι ετικέτες COA ή GML δεν πρέ-
πει ποτέ να διανέμονται μεμονωμένα. Με τον όρο «μεμονωμένα», εννοούμε 
ετικέτες COA ή GMLs που προσφέρονται χωρίς κανένα συνοδευτικό λογισμι-
κό ή μέρος λογισμικού της Microsoft.

Έχω ευθύνη εάν ένας υπάλληλος της επιχείρησής μου 
προβαίνει εν αγνοία μου σε κάποια από τις παραπάνω πράξεις;
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης υπέχει εκ του νόμου ευθύνη για 

οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά κάθε προσώπου που απασχολείται 
από την επιχείρηση είτε στο πλαίσιο λειτουργίας αυτής (π.χ. στο κατάστημα). 
Συνεπώς οι πράξεις ή/και παραλείψεις των υπαλλήλων μίας επιχείρησης 
επιφέρουν τις κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο και περιγράφονται 
παρακάτω.

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 οδηγήσει στην έντονη ενεργοποίηση του κρατικού μη-
χανισμού. Χαρακτηριστικά, εντός του ΣΔΟΕ έχει δημιουργηθεί ειδικό τμήμα 
διανοητικής ιδιοκτησίας και ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο διενεργεί αιφνί-
διους διοικητικούς ελέγχους για τη διαπίστωση χρήσης/εμπορίας μη αδειοδο-
τημένου λογισμικού.

Απροειδοποίητοι έλεγχοι με πρωτοβουλία των δικαιούχων: Ο δικαιούχος 
του λογισμικού, όπως η Microsoft Corporation, δύναται να λαμβάνει δικαστική 
εντολή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του φερόμενου ως παραβάτη και να 
εισέρχεται χωρίς προειδοποίηση σε όλες τις εγκαταστάσεις 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 εκτέλεση 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, 

Μη αδειοδοτημένο λογισμικό
Ευθύνες, έλεγχοι και κυρώσεις



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 προσβολέ-
ας (τελικός χρήστης/διανομέας μη αδειοδοτημένου λογισμικού) υποχρεούται 
σε αποζημίωση ίση με το διπλάσιο της λιανικής τιμής των προϊόντων λογισμι-
κού, ποσό στο οποίο προστίθεται και η ηθική βλάβη του δικαιούχου , ενώ ο 
νόμος προβλέπει επίσης  ποινή φυλάκισης έως 10 έτη 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, εκ-
μετάλλευσης μη αδειοδοτημένου λογισμικού η διοικητική αρχή επιβάλλει 
διοικητικό πρόστιμο 1.000€ για κάθε ένα πρόγραμμα που εντοπίζεται χωρίς 
άδεια. Αν δεν καταβληθεί ανεπιφύλακτα το διοικητικό πρόστιμο ασκείται αυ-
τεπάγγελτα η ποινική δίωξη και μάλιστα με την αυτόφωρη διαδικασία. Στην 
περίπτωση, δε, που το σύνολο του μη αδειοδοτημένου λογισμικού υπερβαί-
νει τον αριθμό των (50) αντιγράφων η υπόθεση παραπέμπεται ούτως ή άλ-
λως στον αρμόδιο εισαγγελέα, ανεξαρτήτως της καταβολής του διοικητικού 
προστίμου.
Επιπλέον τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου αποστέλλονται στους δι-
καιούχους μέσω του ΟΠΙ (Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας), οι οποίοι με-
τά 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 λογισμι-
κού, θα αναγκαστεί να πληρώσει τόσο το διοικητικό πρόστιμο, τη νόμιμη απο-
ζημίωση στον δικαιούχο του λογισμικού, καθώς και το κόστος απόκτησης των 
νομίμως αδειοδοτημένων προγραμμάτων.  Τα τελευταία χρόνια το ΣΔΟΕ έχει 

ελέγξει δεκάδες εταιρείες έχοντας επιβάλει διοικητικά πρόστιμα εκατοντάδων 
χιλιάδων ευρώ. 

Πόσο πιθανό είναι να διαπιστωθεί η προσβολή των 
δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησίας της Microsoft και να 
επιβληθούν οι παραπάνω κυρώσεις;
Η Microsoft έχει ενδυναμώσει τα προγράμματα Μυστικού Επισκέπτη και 
Δοκιμαστικών Αγορών (Mystery Shopper and Test Purchase programs). Τα 
προγράμματα αυτά έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να εντοπιστούν οι μεταπω-
λητές που προσφέρουν προς πώληση ή/και πωλούν μη αδειοδοτημένο ή/και 
παραποιημένο λογισμικό στους πελάτες τους. Σε αυτό το πλαίσιο γίνονται επι-
σκέψεις από «τυπικούς πελάτες» σε μεγάλο αριθμό μεταπωλητών λογισμικού, 
μικρού και μεγάλου μεγέθους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο ή/
και διαθέτουν φυσικά καταστήματα και οι οποίοι απευθύνονται στους κατανα-
λωτές ή σε επιχειρήσεις, σε όλη τη χώρα, για τον εντοπισμό τυχόν παράνομης 
προσφοράς και διάθεσης μη αδειοδοτημένων ή/και παραποιημένων προϊό-
ντων Microsoft. 
Επιπλέον η Microsoft αποτελεί ένα από τα εξέχοντα μέλη του διεθνούς αντι-
πειρατικού οργανισμού BSA – The Software Alliance και η οποία διατηρεί 
ιστοσελίδα στην οποία ο κάθε χρήστης του διαδικτύου μπορεί να καταγγείλει 
«περιστατικά πειρατείας», ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα διενεργεί καμπά-
νιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτρέποντας τους χρήστες να αναφέ-
ρουν περιστατικά πειρατείας λογισμικού. 

Ιδιαίτερα ενεργοποιημένος είναι και ο κρατικός μηχανισμός με το ΣΔΟΕ να 
διενεργεί δεκάδες ελέγχους τόσο έναντι τελικών χρηστών, όσο και έναντι με-
ταπωλητών προϊόντων λογισμικού

PU
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Ποιες είναι οι κυριότερες μορφές προσβολής διανοητικής 
ιδιοκτησίας αναφορικά με το λογισμικό;
Παραποίηση: Η χωρίς άδεια κατασκευή ή διανομή αντιγράφων λογισμικού 
που προστατεύονται από το δίκαιο των σημάτων και το δίκαιο της πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 
Διανομή παρανόμων αντιγράφων: Προσφορά προϊόντων Microsoft μέσω εγ-
γραφής/αναπαραγωγής τους σε διάφορους υλικούς φορείς, όπως DVD-Rs. Τα 
γνήσια προϊόντα Microsoft δεν διανέμονται μέσω τέτοιων υλικών φορέων.
Παράνομη διανομή Κλειδιών Ενεργοποίησης (product keys): Τα μεμονωμένα 
Κλειδιά Ενεργοποίησης (Standalone Product Keys) τα οποία προσφέρονται 
προς πώληση στο διαδίκτυο ή/και εκτός του εξουσιοδοτημένου δικτύου δια-
νομής μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι αντικείμενο κλοπής ή ότι έχουν ενεργο-
ποιηθεί από περισσότερους τους ενός χρήστες. 
Φόρτωση στον Σκληρό Δίσκο: Εγκατάσταση του λογισμικού στον σκληρό 
δίσκο του υπολογιστή και πώληση του η/υ στον πελάτη, χωρίς το λογισμικό 
να συνοδεύεται από την  απαιτούμενη προς τούτο άδεια, το απαιτούμενο πι-
στοποιητικό αυθεντικότητας (certificate of authenticity) ή την ετικέτα γνήσιου 
λογισμικού της Microsoft  (Genuine Microsoft Label (GML)) και τους απαιτού-
μενους υλικούς φορείς.  
Διανομή παρανόμων ετικετών Microsoft COA (Πιστοποιητικό Αυθεντικό-
τητας) / GMLs (Ετικετών Γνήσιου Λογισμικού της Microsoft): οι ετικέτες COA 
ή GMLs πρέπει να διανέμονται μόνο με τα προγράμματα λογισμικού της 
Microsoft που προορίζονταν να συνοδεύουν. Οι ετικέτες COA ή GML δεν πρέ-
πει ποτέ να διανέμονται μεμονωμένα. Με τον όρο «μεμονωμένα», εννοούμε 
ετικέτες COA ή GMLs που προσφέρονται χωρίς κανένα συνοδευτικό λογισμι-
κό ή μέρος λογισμικού της Microsoft.

Έχω ευθύνη εάν ένας υπάλληλος της επιχείρησής μου 
προβαίνει εν αγνοία μου σε κάποια από τις παραπάνω πράξεις;
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης υπέχει εκ του νόμου ευθύνη για 

οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά κάθε προσώπου που απασχολείται 
από την επιχείρηση είτε στο πλαίσιο λειτουργίας αυτής (π.χ. στο κατάστημα). 
Συνεπώς οι πράξεις ή/και παραλείψεις των υπαλλήλων μίας επιχείρησης 
επιφέρουν τις κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο και περιγράφονται 
παρακάτω.

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 οδηγήσει στην έντονη ενεργοποίηση του κρατικού μη-
χανισμού. Χαρακτηριστικά, εντός του ΣΔΟΕ έχει δημιουργηθεί ειδικό τμήμα 
διανοητικής ιδιοκτησίας και ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο διενεργεί αιφνί-
διους διοικητικούς ελέγχους για τη διαπίστωση χρήσης/εμπορίας μη αδειοδο-
τημένου λογισμικού.

Απροειδοποίητοι έλεγχοι με πρωτοβουλία των δικαιούχων: Ο δικαιούχος 
του λογισμικού, όπως η Microsoft Corporation, δύναται να λαμβάνει δικαστική 
εντολή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του φερόμενου ως παραβάτη και να 
εισέρχεται χωρίς προειδοποίηση σε όλες τις εγκαταστάσεις 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 εκτέλεση 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, 

Μη αδειοδοτημένο λογισμικό
Ευθύνες, έλεγχοι και κυρώσεις
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Η νέα μεγάλη τεχνολογική καινοτομία στο χώρο της εικόνας, η οποία μάλιστα αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς 
είναι η εικονική πραγματικότητα. Το virtual reality θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε περιεχόμενο, αφού 
πια αυτό δεν θα παρουσιάζεται σε μια επίπεδη εικόνα, αλλά θα προβάλλεται παντού γύρω μας. Εκτός από μια 
συναρπαστική τεχνολογία για τον τελικό καταναλωτή, η εικονική πραγματικότητα αποτελεί και μια τεράστια νέα 
ευκαιρία για τους δημιουργούς περιεχομένου. 
Επιπλέον, οι εφαρμογές της εικονικής πραγματικότητας πηγαίνουν πέρα από την πιο προφανή -που δεν είναι άλλη 
από το gaming- και φτάνουν μέχρι τη βιομηχανία, την ιατρική και τις επιστημονικές εφαρμογές γενικότερα. 
Για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα, απαιτείται μια νέα γενιά υπολογιστών, οι οποίοι θα είναι σε θέση να 
«σηκώσουν όλο το βάρος» της επεξεργασίας του περιεχομένου υπερ-υψηλής ανάλυσης, ενώ θα πρέπει να είναι 
συμβατά με τις κυρίαρχες πλατφόρμες και VR headsets που υπάρχουν αυτή τη στιγμή αλλά και στο μέλλον.
Οι κορυφαίες εταιρείες υπολογιστών έχουν αντιληφθεί την ευκαιρία αυτή και έχουν ήδη ανακοινώσει τα πρώτα VR 
workstations τους, τόσο στο χώρο των desktop συστημάτων, όσο και στο χώρο των mobile υπολογιστών.

Τα PCs της νέας εικονικής 
πραγματικότητας

Α
ς πάρουμε όμως τα πράγματα 
από την αρχή. Η τεχνολογία 
virtual reality έχει συζητηθεί και 
ακουστεί αρκετά τα τελευταία 
χρόνια, ενώ έχουν πραγματο-
ποιηθεί σημαντικά βήματα στο 

χώρο αυτόν. Αν και πολλά απομένουν ακόμα να 
γίνουν προτού θεωρηθεί mainstream τεχνολο-
γία, έχει έρθει η στιγμή να δούμε την εξέλιξή της 
και την υλοποίησή της σε συσκευές όπως τα VR 
ready PCs και workstations. 

Ο όρος virtual reality χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει ένα τρισδιάστατο, δημιουργημένο 
από υπολογιστή περιβάλλον, το οποίο μπορεί να 
εξερευνηθεί και να αλληλεπιδράσει με κάποιο 
άτομο. Το άτομο αυτό γίνεται μέρος του εικονικού 
κόσμου και ενώ βρίσκεται εκεί, έχει τη δυνατό-
τητα να χειριστεί αντικείμενα ή να εκτελέσει μια 
σειρά από εργασίες. 
Χάρη στο ενδιαφέρον των καταναλωτών και στις 
νέες εξελίξεις, η τεχνολογία πίσω από το VR έχει 

Quadro GPUs που είναι VR ready. Πρόκειται για 
τις Nvidia Quadro M5000, την M6000 και τη… 
θηριώδη M6000. Αυτές τις κάρτες γραφικών είναι 
που οι τρεις κατασκευαστές workstation, οι HP, 
Dell και Lenovo, θα ενσωματώσουν στις τρεις 
ξεχωριστές τους λύσεις. 
Βέβαια, για να είναι ορθή η χρήση του όρου VR 
ready, προκειμένου τα workstations να μπορούν 
να τρέξουν VR και να εκμεταλλευτούν αυτές τις 
νέες GPUs, το κάθε workstation configuration θα 
πρέπει να διαθέτει head-mounted display (HMD), 
καθώς επίσης και DisplayPort 1.2 σε HDMI 1.4 
type II adapter ή DisplayPort σε mini DisplayPort 
καλώδιο. 
Η μετατροπή των 3D model data σε VR data 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά το να 
έχουν στη διάθεσή τους ένα καλής ποιότητας VR 
workstation γίνεται ακόμα πιο σημαντικό για τους 
σχεδιαστές, τους μηχανικούς και όποιον άλλον 
ενδιαφέρεται να σχεδιάσει ένα πολύ καλό app για 
VR. Βέβαια, υπάρχουν συγκεκριμένες δυσκολίες 
που οι επίδοξοι δημιουργοί θα πρέπει να ξεπερά-

γίνει ακόμα πιο φτηνή και αξιόπιστη. Το αποτέλε-
σμα είναι να αυξηθεί το ενδιαφέρον από πλευράς 
επιχειρήσεων που θέλουν να συμμετάσχουν στην 
αγορά αυτή με υπηρεσίες και προϊόντα. 
Το hype σχετικά με το virtual reality βρίσκεται 
σε ένα από τα υψηλότερα σημεία του με τις πρό-
σφατες κυκλοφορίες των headsets HTC Vive και 
Oculus Rift, σε συνδυασμό με τις ανακοινώσεις 
του Facebook που υπερτονίζουν την σημασία 
της δημιουργίας μια πραγματικά «αληθινά social 
παρουσίας», προκειμένου να κάνει την εικονική 
πραγματικότητα αδιαχώριστη από τη φυσική 
πραγματικότητα. 
Εκτός όμως από τις μόδες και τις τάσεις, οι εξελί-
ξεις στο χώρο του VR απαιτούν σημαντικές ανα-
βαθμίσεις στο hardware, ειδικότερα στον τομέα 
της επεξεργασίας γραφικών. Στη λογική αυτή, οι 
VR ready GPUs έχουν ξεκινήσει να εμφανίζονται 
στην αγορά, ενώ οι κατασκευαστές τους επιθυ-
μούν να γνωρίζουμε πως είναι έτοιμοι να επεν-
δύσουν σοβαρά στη εμπειρία του VR. 
Για παράδειγμα, η Nvidia παρουσίασε τρεις 
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συμπεριλαμβανομένου το λεγόμενου «image 
warping» για την εξισορρόπηση της παραμόρ-
φωσης του φακού, αυξάνουν τις απαιτήσεις και 
το workload ακόμα περισσότερο. Τέλος, τα Head 
Mount Display εμφανίζουν όχι μόνο μία αλλά δύο 
εικόνες (αριστερά και δεξιά), πράγμα που σημαί-
νει ακόμα περισσότερη επεξεργαστική ισχύ. Δεν 
προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως το απαιτητικό 
VR χρειάζεται και τις βέλτιστες δυνατές γραφικές 
επιδόσεις.
Και όμως, όσον αφορά το VR, οι απαιτήσεις δεν 
περιορίζονται στις τυπικές και σίγουρα σημαντι-
κές γραφικές επιδόσεις στις λεπτομέρειες της 
εικόνας, στην ανάλυση και στα frame rates. Εξί-
σου σημαντική για μια πειστική VR εμπειρία πα-
ραμένει η ελαχιστοποίηση του latency, δηλαδή το 
χρονικό εκείνο διάστημα μεταξύ της κίνησης του 
κεφαλιού που δημιουργεί ένα νέο viewpoint και 
της στιγμής που τα μάτια ξεκινούν να βλέπουν 
τη σκηνή από ένα νέο viewpoint. Το υπερβολικό 
latency θα μειώσει το ρεαλισμό της VR εμπειρίας 
και είναι πιθανό ακόμα και να δημιουργήσει ναυ-
τία και πονοκεφάλους σε κάποιους χρήστες. 
Προσθέστε όλα αυτά και γίνεται απευθείας φανε-
ρό γιατί το VR είναι μια από τις πλέον απαιτητικές 
τεχνολογίες που έχουν ποτέ κυκλοφορήσει. Ευ-

σουν. Εκ πρώτης, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκρι-
μένο VR data format. Για κάθε νέο headset που 
κυκλοφορεί, υπάρχουν και αντίστοιχα θέματα 
ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
ενοχλητικές ασυμβατότητες. 

VR ready PCs και workstations 
Η VR που χρησιμοποιεί ειδικού τύπου γραφικά 
υπολογιστή για να ξεγελάσει τις αισθήσεις μας, 
ώστε να πιστέψουμε πως βιώνουμε κάτι διαφο-
ρετικό από αυτό που βλέπουμε ως πραγματικό 
είχε πάντα τεράστια δυναμική. Μια πραγματική 
VR εμπειρία απαιτεί διαδραστικά γραφικά που 
πραγματικά θα δημιουργήσουν την ψευδαίσθη-
ση της πραγματικότητας στο χρήστη. Και εκεί 
παρουσιαζόταν το πρόβλημα στα μέχρι πρότινος 
προϊόντα και τεχνολογίες VR: Φτωχή ανάλυση 
εικόνας, περιορισμένες λεπτομέρειες, κατώτερης 
ποιότητας frame rates, σε συνδυασμό με χαμηλή 
ανταπόκριση. 
Αυτή η κατάσταση όμως έχει αρχίσει να αλλά-
ζει σταδιακά, κάτι που οφείλεται σε μια γενιά 
ειδικά παραμετροποιημένων 3D workstations, 
τα οποία θα διαθέτουν όλα όσα απαιτούνται για 

Όταν πριν μερικούς μήνες, η HP παρουσίασε στον 
κόσμο τη σειρά OMEN by HP, όλοι εντυπωσιάστηκαν 
από την καινοτομική σχεδίαση, αλλά και τις επιδό-
σεις των υπολογιστών αυτών, οι οποίοι πηγαίνουν 
το gaming σε νέο επίπεδο. Αυτός άλλωστε είναι και 
ο στόχος, αφού το gaming, ειδικά στην εποχή του 
VR απαιτεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για 
να καταφέρει να προσφέρει στο χρήση αψεγάδιαστη 
ποιότητα γραφικών, ομαλή ροή της εικόνας χωρίς 
συμβιβασμούς.
Η σειρά OMEN by HP περιλαμβάνει επιτραπέζιους υ-
πολογιστές, laptops, οθόνες μεταξύ των οποίων είναι 
και η Omen X Curved Display η οποία υποστηρίζει 
τεχνολογία Nvidia G-Sync καθώς και τα αξεσουάρ 
Omen by HP.
 
OMEN by HP & OMEN X
Ο επιτραπέζιος υπολογιστής OMEN Χ διαθέτει ε-
ντυπωσιακό σχήμα κύβου και την πιο εξελιγμένη 
τεχνολογία γραφικών. Το σύστημα διατίθεται με 
έως δύο VR ready κάρτες Nvidia GeForce GTX 1080 
και επεξεργαστές Intel Core i5/i7 με δυνατότητα 
overclocking. Το OMEN X, είναι σε θέση να προσφέ-
ρει αψεγάδιαστη εικονική πραγματικότητα και εμπει-
ρίες gaming σε ανάλυση 4Κ, υποστηρίζοντας τα πιο 
απαιτητικά παιχνίδια του σήμερα και του μέλλοντος. 

Μάλιστα, για τη σχεδίαση του συγκεκριμένου υπολο-
γιστή, αλλά και όλης της σειράς OMEN by HP, η HP 
έχει συνεργαστεί στενά με τις HTC και Oculus, για να 
διασφαλιστεί η απόλυτη συμβατότητα με τα σύγχρο-
να VR headsets. 
Και επειδή gaming σημαίνει υψηλή καταπόνηση του 
hardware και επομένως αύξηση της εκλυόμενης 
θερμότητας, η HP σχεδίασε και υλοποίησε ειδικά συ-
στήματα θερμικής διαχείρισης, τα οποία περιλαμβά-
νουν την τοποθέτηση των εσωτερικών εξαρτημάτων 
του υπολογιστή σε τρεις διαφορετικούς θαλάμους 
ψύξης, ούτως ώστε η απαγωγή της θερμότητας να 
πραγματοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και 

το εσωτερικό του υπολογιστή να παραμένει πάντα 
ψυχρό.
Η σειρά συμπληρώνεται από το OMEN by HP 
desktop PC, σε παραδοσιακό σχήμα tower. Ωστόσο, 
η σχεδίαση και οι επιδόσεις μόνο παραδοσιακές δεν 
είναι. Στο εξωτερικό οι προσαρμοσμένες φωτεινές 
LED ενδείξεις εντυπωσιάζουν, ενώ στο εσωτερικό το 
κορυφαίο hardware (Nvidia GTX ή AMD R9) ανταπο-
κρίνεται σε κάθε πρόκληση. 

Φορητοί υπολογιστές OMEN by HP
Οι νέοι φορητoί υπολογιστές OMEN by HP διαθέτουν 
οθόνη διαγωνίου 17,3” ή 15,4’’ ανάλυσης 4Κ ενώ 
ξεχωρίζουν για την εξαιρετικά λεπτή (32,9 mm) και 
ελαφριά (3,2 kg) σχεδίασή τους. Τα laptops OMEN by 
HP διαθέτουν τις VR ready κάρτες γραφικών Nvidia 
GeForce GTX, ενώ η ενσωματωμένη τεχνολογία 
απεικόνισης G-SYNC, βελτιστοποιεί το gaming συγ-
χρονίζοντας τη συχνότητα ανανέωσης της οθόνης με 
την κάρτα γραφικών. Περιλαμβάνουν επίσης ηχεία 
Quad με ήχο από την Bang & Olufsen και τεχνολογία 
HP Audio Boost για ρεαλιστικό ήχο υψηλής ποιότη-
τας.
Τα laptop διαθέτουν μια μίνι υποδοχή Display 
Port που παρέχει υποστήριξη για διπλή έξοδο και 
streaming 2Κ ή 4Κ.

τη δημιουργία virtual περιεχομένου. Η μεγάλη 
πρόοδος στο διαδραστικό 3D graphics hardware 
πραγματικού χρόνου, σε συνδυασμό με μια νέα 
γενιά head-mounted displays (HMDs), έχουν ως 
αποτέλεσμα λύσεις VR που τελικά κάνουν πράξη 
το «όνειρο» μιας πραγματικά καθηλωτικής εμπει-
ρίας σε οικονομικές τιμές. 
Μάλιστα, μετά από μια μακρά αναμονή, έχει εμ-
φανιστεί μια μεγάλη ποικιλία από εφαρμογές που 
έχουν ουσιαστικά αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο 
πολλοί επαγγελματίες σχεδιάζουν και δημιουρ-
γούν, σε κλάδους όπως οι κατασκευές, η αρχιτε-
κτονική, η ιατρική και η επιστήμη. 
Αν δούμε το θέμα από απόσταση, δεν προκαλεί 
έκπληξη πως η τεχνολογία VR και τα προϊόντα 
χρειάζονται χρόνο για να ωριμάσουν. Προκει-
μένου να προσφέρεις μια πραγματικά ρεαλιστι-
κή και καθηλωτική εμπειρία 3D συνεπάγεται 
σημαντικές απαιτήσεις σε hardware, ακριβώς 
επειδή απαιτείται σκηνική γεωμετρία με εξαι-
ρετική λεπτομέρεια, σωστός φωτισμός, φυσική 
και υπερ-υψηλές αναλύσεις – και όλα αυτά να 
διαθέτουν τα βέλτιστα frame rates για ομαλή, 
ρεαλιστική κίνηση. 
Επιπλέον, η διαδικασία επεξεργασίας εικόνας 
που είναι κάτι ιδιαίτερα απαιτητικό στο VR, 

OMEN by HP
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Η Lenovo είναι από τις πρώτες εταιρίες που δρα-
στηριοποιήθηκε έντονα στο χώρο της εικονικής 
πραγματικότητας, υιοθετώντας αμέσως τις νέες 
εξελίξεις της τεχνολογίας σε ότι αφορά τον νέο αυτό 
τρόπο προβολής της εικόνας, η οποία ξεφεύγει από 
τις δύο διαστάσεις της οθόνης και προβάλλεται στο 
χώρο γύρω μας.
Η Lenovo υποστηρίζει όλες τις πλατφόρμες 
(mobile, PC, workstation) με σχετικά προϊόντα, τα 
οποία είναι συμβατά με τα κυρίαρχα VR headsets 
της αγοράς, ενώ στο πλαίσιο της CES 2017 παρου-
σίασε το δικό της headset.
Έτσι, είτε μιλάμε για εικονική, είτε για επαυξημένη, 
είτε για συνδυασμό αυτών, η Lenovo, διαθέτει 
καινοτόμες λύσεις τόσο για δημιουργούς περιεχο-
μένου, όσο και για τους τελικούς καταναλωτές, με 
προϊόντα κορυφαίας ποιότητας και επιδόσεων.

Lenovo Y Series & LEGION
Η εικονική πραγματικότητα έχει πολλές εφαρμογές, 
με τη μερίδα του λέοντος να κατέχει αυτή τη στιγμή 
το gaming. Στη συγκεκριμένη κατηγορία, η Lenovo 
πρωτοπορεί με τα κορυφαία gaming desktop 
IdeaCentre Y700 & Y900 που ενσωματώνουν την 
τελευταία λέξη της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανο-
μένων των καρτών γραφικών Nvidia GTX-960 και 
GTX-980 αντίστοιχα, τον ξεκλείδωτο επεξεργαστή 
Core i7 K για overclocking (το μοντέλο Υ900) και κο-
ρυφαίες επιδόσεις. Η σειρά περιλαμβάνει, ακόμα, 
το Y710 Cube, και το το all-in-one Υ910 με οθόνη 27 
ιντσών, ανάλυσης 2560x1440 pixels. 

Περνάμε στην νέα gaming σειρά με το brand 
Legion, το laptop Lenovo Legion Υ720 με οθόνη 
έως και Ultra HD 15,6 ιντσών 3820x2160 pixels 
και ήχο Dolby Atmos και το laptop Lenovo Legion 
Y520 με οθόνη 15,6” FHD IPS 1920X1080 και ήχο 
Harman + Dolby Audio

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η σειρά Y είναι VR ready 
και πιστοποιημένη από την Oculus.

Lenovo ThinkStation P Series
Και στον τομέα των επαγγελματικών υπολογιστών 
δημιουργίας VR περιεχομένου, η Lenovo διαθέτει 
workstations τα οποία απευθύνονται σε επαγγελ-
ματίες σχεδιασμού προϊόντων, κατασκευαστικές 
εταιρίες, στις επιστήμες υγείας, την αρχιτεκτονική, 
σε επιχειρήσεις των μέσων ενημέρωσης και της 
ψυχαγωγίας. 
Τα Lenovo workstations ThinkStation P410, P510 
και P910, είναι πανίσχυρα μηχανήματα, τα οποία 
τροφοδοτούνται από τις VR Ready κάρτες γραφικών 
Nvidia Quadro και τους επεξεργαστές Intel Xeon E5 
και τα Windows 10 Pro 64-bit.
Αξίζει να σταθούμε στο κορυφαίο P910 το οποίο δι-
αθέτει δύο κάρτες γραφικών Nvidia Quadro M6000 
με 24GB VRAM, επεξεργαστή Intel Xeon E5-2637 
v4 στα 3,5GHz και μνήμη που ξεκινά από τα 32GB. 

Τέλος, αναμένεται σύντομα και φορητή πρόταση 
Workstation, συμβατή με VR 

Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα σε μέ-
γεθος smartphone      
Όπως προαναφέραμε, η Lenovo έχει υιοθετήσει 
την τεχνολογία VR και AR και στις φορητές λύ-
σεις της. Τα καινούρια Moto Z και Moto Z Play με 
Android Nougat, υποστηρίζουν το Daydream VR 
της Google, ενώ το Phab 2 Pro αποτελεί το πρώτο 
smartphone στον κόσμο που υποστηρίζει το Tango, 
την πλατφόρμα επαυξημένης πραγματικότητας της 
Google. Χάρη στις 4 ενσωματωμένες κάμερες (μία 
μπροστινή 8MP, μία πίσω 16MP, μία depth και μία 
fisheye), το Phab 2 Pro αντιλαμβάνεται το χώρο και 
με το κατάλληλο Tango app, επιτρέπει στο χρήστη 
να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του.
Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του Phab 2 Pro είναι 
κορυφαία και συμπληρώνουν αυτό το εκπληκτι-
κό smartphone: οθόνη 6,4” QHD, καθηλωτικός 
ήχος Dolby Atmos, οκταπύρηνος επεξεργαστής 
Snapdragon 652, τεράστιος αποθηκευτικός χώρος 
64GB, 4GB RAM και αισθητήρας δακτυλικών απο-
τυπωμάτων, για να αναφέρουμε μερικά. 

τυχώς, μετά από αρκετές γενιές εξελίξεων, οι ση-
μερινές CPUs και GPUs αιχμής έχουν φτάσει στο 
σημείο εκείνο όπου οι κατασκευαστές συστημά-
των μπορούν να ανταποκριθούν στα απαιτητικά 
επίπεδα επιδόσεων, προσφέροντας λύσεις στους 
επαγγελματίες χρήστες. 
Δεδομένων όμως αυτών των… μεγαλεπήβολων 

απαιτήσεων, πώς θα είναι σίγουροι οι επαγγελ-
ματίες και οι επιχειρήσεις πως τα workstations 
που θα επιλέξουν θα ανταποκρίνονται στις απαι-
τήσεις; Στη λογική αυτή, εταιρείες όπως η NVIDIA 
αλλά και συνεργάτες της προσφέρουν ένα καθο-
ρισμένο σετ από συγκεκριμένες απαιτήσεις που 
στοιχειοθετούν τον όρο VR ready για ένα σύστη-

μα. Χάρη σε αυτό, οι επίδοξοι πελάτες θα είναι 
βέβαιοι πως το configuration του συστήματός 
τους θα τους προσφέρει μια αποτελεσματική και 
βολική VR εμπειρία. Η VR ready συμμόρφωση 
προτείνει τις minimum απαιτήσεις στο hardware 
για τον επεξεργαστή του συστήματος, το HMD, 
τη μνήμη, αλλά το σημαντικότερο για αυτού του 
είδους τα συστήματα, το υποσύστημα γραφικών 
που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να επιτύχει τη βέλ-
τιστη δυνατή VR εμπειρία. 
Μπορεί στο παρελθόν η τεχνολογία VR να μην 
προσέφερε πάντα την καλύτερη δυνατή εμπει-
ρία, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπήρχαν 
συναρπαστικές χρήσεις. Σε τελική ανάλυση, ο 
χώρος του computing –κυρίως του επαγγελματι-
κού - βρίθει από εφαρμογές που θα ωφεληθούν 
από το VR. Ίσως η πιο προφανής χρήση είναι 
στα media και στην ψυχαγωγία, όπου οι game 
developers θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 
VR ready workstations για να δημιουργήσουν και 

Το κανάλι συνεργατών, κατέχοντας 
την τεχνογνωσία, οφείλει να 
δραστηριοποιηθεί ενεργά στο χώρο 
του VR, προσφέροντας λύσεις με 

υψηλό περιθώριο κέρδους, αλλά και σημαντικό 
cross-selling και after sales.

Άρθρο εκ μέρους της Lenovo

Κορυφαίες επιλογές σε  
όλες τις πλατφόρμες
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συμπεριλαμβανομένου το λεγόμενου «image 
warping» για την εξισορρόπηση της παραμόρ-
φωσης του φακού, αυξάνουν τις απαιτήσεις και 
το workload ακόμα περισσότερο. Τέλος, τα Head 
Mount Display εμφανίζουν όχι μόνο μία αλλά δύο 
εικόνες (αριστερά και δεξιά), πράγμα που σημαί-
νει ακόμα περισσότερη επεξεργαστική ισχύ. Δεν 
προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως το απαιτητικό 
VR χρειάζεται και τις βέλτιστες δυνατές γραφικές 
επιδόσεις.
Και όμως, όσον αφορά το VR, οι απαιτήσεις δεν 
περιορίζονται στις τυπικές και σίγουρα σημαντι-
κές γραφικές επιδόσεις στις λεπτομέρειες της 
εικόνας, στην ανάλυση και στα frame rates. Εξί-
σου σημαντική για μια πειστική VR εμπειρία πα-
ραμένει η ελαχιστοποίηση του latency, δηλαδή το 
χρονικό εκείνο διάστημα μεταξύ της κίνησης του 
κεφαλιού που δημιουργεί ένα νέο viewpoint και 
της στιγμής που τα μάτια ξεκινούν να βλέπουν 
τη σκηνή από ένα νέο viewpoint. Το υπερβολικό 
latency θα μειώσει το ρεαλισμό της VR εμπειρίας 
και είναι πιθανό ακόμα και να δημιουργήσει ναυ-
τία και πονοκεφάλους σε κάποιους χρήστες. 
Προσθέστε όλα αυτά και γίνεται απευθείας φανε-
ρό γιατί το VR είναι μια από τις πλέον απαιτητικές 
τεχνολογίες που έχουν ποτέ κυκλοφορήσει. Ευ-

σουν. Εκ πρώτης, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκρι-
μένο VR data format. Για κάθε νέο headset που 
κυκλοφορεί, υπάρχουν και αντίστοιχα θέματα 
ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
ενοχλητικές ασυμβατότητες. 

VR ready PCs και workstations 
Η VR που χρησιμοποιεί ειδικού τύπου γραφικά 
υπολογιστή για να ξεγελάσει τις αισθήσεις μας, 
ώστε να πιστέψουμε πως βιώνουμε κάτι διαφο-
ρετικό από αυτό που βλέπουμε ως πραγματικό 
είχε πάντα τεράστια δυναμική. Μια πραγματική 
VR εμπειρία απαιτεί διαδραστικά γραφικά που 
πραγματικά θα δημιουργήσουν την ψευδαίσθη-
ση της πραγματικότητας στο χρήστη. Και εκεί 
παρουσιαζόταν το πρόβλημα στα μέχρι πρότινος 
προϊόντα και τεχνολογίες VR: Φτωχή ανάλυση 
εικόνας, περιορισμένες λεπτομέρειες, κατώτερης 
ποιότητας frame rates, σε συνδυασμό με χαμηλή 
ανταπόκριση. 
Αυτή η κατάσταση όμως έχει αρχίσει να αλλά-
ζει σταδιακά, κάτι που οφείλεται σε μια γενιά 
ειδικά παραμετροποιημένων 3D workstations, 
τα οποία θα διαθέτουν όλα όσα απαιτούνται για 

Όταν πριν μερικούς μήνες, η HP παρουσίασε στον 
κόσμο τη σειρά OMEN by HP, όλοι εντυπωσιάστηκαν 
από την καινοτομική σχεδίαση, αλλά και τις επιδό-
σεις των υπολογιστών αυτών, οι οποίοι πηγαίνουν 
το gaming σε νέο επίπεδο. Αυτός άλλωστε είναι και 
ο στόχος, αφού το gaming, ειδικά στην εποχή του 
VR απαιτεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για 
να καταφέρει να προσφέρει στο χρήση αψεγάδιαστη 
ποιότητα γραφικών, ομαλή ροή της εικόνας χωρίς 
συμβιβασμούς.
Η σειρά OMEN by HP περιλαμβάνει επιτραπέζιους υ-
πολογιστές, laptops, οθόνες μεταξύ των οποίων είναι 
και η Omen X Curved Display η οποία υποστηρίζει 
τεχνολογία Nvidia G-Sync καθώς και τα αξεσουάρ 
Omen by HP.
 
OMEN by HP & OMEN X
Ο επιτραπέζιος υπολογιστής OMEN Χ διαθέτει ε-
ντυπωσιακό σχήμα κύβου και την πιο εξελιγμένη 
τεχνολογία γραφικών. Το σύστημα διατίθεται με 
έως δύο VR ready κάρτες Nvidia GeForce GTX 1080 
και επεξεργαστές Intel Core i5/i7 με δυνατότητα 
overclocking. Το OMEN X, είναι σε θέση να προσφέ-
ρει αψεγάδιαστη εικονική πραγματικότητα και εμπει-
ρίες gaming σε ανάλυση 4Κ, υποστηρίζοντας τα πιο 
απαιτητικά παιχνίδια του σήμερα και του μέλλοντος. 

Μάλιστα, για τη σχεδίαση του συγκεκριμένου υπολο-
γιστή, αλλά και όλης της σειράς OMEN by HP, η HP 
έχει συνεργαστεί στενά με τις HTC και Oculus, για να 
διασφαλιστεί η απόλυτη συμβατότητα με τα σύγχρο-
να VR headsets. 
Και επειδή gaming σημαίνει υψηλή καταπόνηση του 
hardware και επομένως αύξηση της εκλυόμενης 
θερμότητας, η HP σχεδίασε και υλοποίησε ειδικά συ-
στήματα θερμικής διαχείρισης, τα οποία περιλαμβά-
νουν την τοποθέτηση των εσωτερικών εξαρτημάτων 
του υπολογιστή σε τρεις διαφορετικούς θαλάμους 
ψύξης, ούτως ώστε η απαγωγή της θερμότητας να 
πραγματοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και 

το εσωτερικό του υπολογιστή να παραμένει πάντα 
ψυχρό.
Η σειρά συμπληρώνεται από το OMEN by HP 
desktop PC, σε παραδοσιακό σχήμα tower. Ωστόσο, 
η σχεδίαση και οι επιδόσεις μόνο παραδοσιακές δεν 
είναι. Στο εξωτερικό οι προσαρμοσμένες φωτεινές 
LED ενδείξεις εντυπωσιάζουν, ενώ στο εσωτερικό το 
κορυφαίο hardware (Nvidia GTX ή AMD R9) ανταπο-
κρίνεται σε κάθε πρόκληση. 

Φορητοί υπολογιστές OMEN by HP
Οι νέοι φορητoί υπολογιστές OMEN by HP διαθέτουν 
οθόνη διαγωνίου 17,3” ή 15,4’’ ανάλυσης 4Κ ενώ 
ξεχωρίζουν για την εξαιρετικά λεπτή (32,9 mm) και 
ελαφριά (3,2 kg) σχεδίασή τους. Τα laptops OMEN by 
HP διαθέτουν τις VR ready κάρτες γραφικών Nvidia 
GeForce GTX, ενώ η ενσωματωμένη τεχνολογία 
απεικόνισης G-SYNC, βελτιστοποιεί το gaming συγ-
χρονίζοντας τη συχνότητα ανανέωσης της οθόνης με 
την κάρτα γραφικών. Περιλαμβάνουν επίσης ηχεία 
Quad με ήχο από την Bang & Olufsen και τεχνολογία 
HP Audio Boost για ρεαλιστικό ήχο υψηλής ποιότη-
τας.
Τα laptop διαθέτουν μια μίνι υποδοχή Display 
Port που παρέχει υποστήριξη για διπλή έξοδο και 
streaming 2Κ ή 4Κ.

τη δημιουργία virtual περιεχομένου. Η μεγάλη 
πρόοδος στο διαδραστικό 3D graphics hardware 
πραγματικού χρόνου, σε συνδυασμό με μια νέα 
γενιά head-mounted displays (HMDs), έχουν ως 
αποτέλεσμα λύσεις VR που τελικά κάνουν πράξη 
το «όνειρο» μιας πραγματικά καθηλωτικής εμπει-
ρίας σε οικονομικές τιμές. 
Μάλιστα, μετά από μια μακρά αναμονή, έχει εμ-
φανιστεί μια μεγάλη ποικιλία από εφαρμογές που 
έχουν ουσιαστικά αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο 
πολλοί επαγγελματίες σχεδιάζουν και δημιουρ-
γούν, σε κλάδους όπως οι κατασκευές, η αρχιτε-
κτονική, η ιατρική και η επιστήμη. 
Αν δούμε το θέμα από απόσταση, δεν προκαλεί 
έκπληξη πως η τεχνολογία VR και τα προϊόντα 
χρειάζονται χρόνο για να ωριμάσουν. Προκει-
μένου να προσφέρεις μια πραγματικά ρεαλιστι-
κή και καθηλωτική εμπειρία 3D συνεπάγεται 
σημαντικές απαιτήσεις σε hardware, ακριβώς 
επειδή απαιτείται σκηνική γεωμετρία με εξαι-
ρετική λεπτομέρεια, σωστός φωτισμός, φυσική 
και υπερ-υψηλές αναλύσεις – και όλα αυτά να 
διαθέτουν τα βέλτιστα frame rates για ομαλή, 
ρεαλιστική κίνηση. 
Επιπλέον, η διαδικασία επεξεργασίας εικόνας 
που είναι κάτι ιδιαίτερα απαιτητικό στο VR, 
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Παρ’ όλο που οι εντυπωσιακές 
εφαρμογές για το VR υπήρχαν εδώ 
και καιρό, δεν υπήρχε αντιστοιχία 
με τις δυνατότητες των συστημάτων 

που θα προσέφεραν μια καθηλωτική VR εμπειρία. 
Χάρη στα προϊόντα και τις τεχνολογίες της 
εποχής μας, το VR είναι έτοιμο να κάνει πράξη τις 
εξαγγελίες του.

να βελτιστοποιήσουν τις VR εμπειρίες για τους 
gamers. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι ο 
μόνος χώρος που ωφελείται από τις εξελίξεις 
– οι επαγγελματίες σε μια σειρά από κλάδους 
μπορούν να δουν σημαντικές χρήσεις για το VR, 
ιδίως στην περίπτωση του simulation και του 
εργονομικού σχεδιασμού. 
Οι αρχιτέκτονες και οι πελάτες τους θα μπορούν 
να περιηγηθούν στους χώρους προτού αυτοί 
χτιστούν, βελτιώνοντας τις λεπτομέρειες των 
δωματίων και των ορόφων, βιώνοντας το πώς 
ο εσωτερικός φωτισμός αλλάζει από τη ανατολή 
του ηλίου στη δύση του, αλλάζοντας ακόμα και 
τον τρόπο κατανομής των επίπλων προτού τα 
παραγγείλουν. 
Το ίδιο ισχύει και για το σχεδιασμό ενός αυτοκι-
νήτου ή ενός χειρουργείου: Δεν υπάρχει καλύτε-
ρος τρόπος να διασφαλίσουμε πως τα χειριστήρια 
και η πρόσβαση είναι τα κατάλληλα, από τα τοπο-
θετήσουμε τον πιλότο, τον οδηγό ή τον χειρουργό 
στο εικονικό περιβάλλον προτού το κατασκευά-
σουμε. Εξάλλου το VR μπορεί να αποτελέσει έναν 
αποτελεσματικό τρόπο για τους πιλότους και τους 
χειρουργούς προκειμένου να εκπαιδευτούν στον 
ψηφιακό κόσμο, προτού χρησιμοποιήσουν τα τα-
λέντα τους στον πραγματικό κόσμο. 

Παρ’ όλο που οι εντυπωσιακές εφαρμογές για το 
VR υπήρχαν εδώ και καιρό, δεν υπήρχε αντιστοι-
χία με τις δυνατότητες των συστημάτων που θα 
προσέφεραν μια καθηλωτική VR εμπειρία – του-
λάχιστον μέχρι στιγμής. Χάρη στα προϊόντα και τις 
τεχνολογίες της εποχής μας, το VR είναι έτοιμο να 
κάνει πράξη τις εξαγγελίες του. 
Κάνοντας χρήση των συμβατών VR ready υπο-
συστημάτων και του αυξανόμενου οικοσυστήμα-
τος του υποστηριζόμενου software, μια νέα γενιά 
custom-configured 3D workstations μπορούν να 
επιτύχουν εκεί που οι προηγούμενες γενιές απο-
τύγχαναν: Να «βυθίσουν» το χρήστη σε  
ένα εικονικό περιβάλλον που αναστέλλει την 
έννοια της πραγματικότητας, χωρίς ναυτία και 
πονοκεφάλους. 

Η αγορά των VR ready workstations
Μέχρι το 2020, η βιομηχανία του VR αναμένεται 
να παρουσιάσει περισσότερα από 100 δις σε έσο-
δα. Έχοντας κερδίσει τον τίτλο «το νέο Internet», 
χάρη στις δυνατότητές του να αλλάζει τα πάντα, 
από το e-commerce ως και την ιατρική, το VR 
έχει να επιδείξει σημαντική δυναμική. Για τους 
marketers, ακόμα περισσότερος χρόνος με τους 
πελάτες τους, μεταφράζεται σε ακόμα περισσότε-
ρες ευκαιρίες πωλήσεων. Μια εταιρεία υπολογι-
στών που χρησιμοποίησε VR σε ένα trade show 
πρόσφατα, είδε βελτίωση κατά 400% στα leads 
και ένα 52% ROI στις πωλήσεις. Τελικά ο κόσμος 
ξόδευε περισσότερο χρόνο στο περίπτερό της, 
μαθαίνοντας περισσότερα σχετικά με το προϊόν, 
μιας και τους προσείλκυε το VR. 
Στο χώρο του B2B, οι προοπτικές των VR 

workstations είναι εξίσου συναρπαστικές. Τα 
business μοντέλα των νομικών, λογιστικών και 
consulting επιχειρήσεων έχουν φτιαχτεί στη 
λογική της μετάδοσης σύνθετων ιδεών. Tο VR 
τους προσφέρει μοναδικούς και συναρπαστικούς 
τρόπους για να το επιτύχουν. 
Επιπλέον, το VR έχει μεγάλες προοπτικές και 
στο χώρο του B2B marketing. Για παράδειγμα η 
φράση «Η αρχιτεκτονική εταιρεία μας έχει σχεδι-
άσει περισσότερα από 100 λουξ θέρετρα» μπορεί 
μέχρι στιγμής να περιλαμβάνει ένα infographic, 
αλλά οι marketers του αύριο θα μπορούν να το 
προωθούν στους πελάτες τους μέσα από ένα VR 
ready workstation. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC, τα παγκόσμια 
έσοδα για την Augmented Reality και την Virtual 
Reality (AR/VR) αγορά θα αυξηθούν από τα 5,2 
δις δολάρια μέσα στο 2016, σε περισσότερα από 
162 δις το 2020. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε ε-
τήσιο μέσο όρο ανάπτυξης 181,3% για τη χρονική 
περίοδο 2015-2020. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο αντιπρόεδρος 
της IDC, για πολλά χρόνια οι AR/VR αποτελού-
σαν αντικείμενο της επιστημονικής φαντασίας. 
Πλέον, χάρη στα πανίσχυρα smartphones που 
χρησιμοποιούνται στα οικονομικά VR headsets, 
η consumer αγορά είναι έτοιμη να υιοθετήσει 
νέες, βασισμένες στο περιεχόμενο εμπειρίες. Οι 
εξελίξεις στο χώρο της υγείας αποδεικνύουν τον 
ισχυρό αντίκτυπο που μπορεί να έχει το VR σε 
επίπεδο industry, ενώ μέσα στα επόμενα χρόνια 
αναμένουμε πως θα επηρεαστούν και άλλοι 
κλάδοι όπως η εκπαίδευση, τα logistics και οι 
κατασκευές. 
Η κυκλοφορία νέου και οικονομικότερου 
hardware θα φέρει την τεχνολογία του VR σε 
ακόμα περισσότερα άτομα και επιχειρήσεις, 
σύμφωνα με την IDC. Από εκεί και πέρα, τι θα 
κάνουν οι άνθρωποι με το hardware εξαρτάται 

από τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες που θα το 
στηρίζουν. Στα επόμενα χρόνια αναμένεται πως 
οι developers θα δημιουργήσουν μια ευρεία 
ποικιλία από νέες εμπειρίες για τις συσκευές 
αυτές, με αποτέλεσμα να αλλάξει ριζικά ο τρόπος 
εργασίας μας. 
Οι πωλήσεις AR/VR hardware θα είναι υπεύθυνες 
για πάνω από 50% των παγκοσμίων εσόδων κατά 
την περίοδο 2015-2020. Τα έσοδα από τα VR συ-
στήματα, συμπεριλαμβανομένων των viewers, του 
software, των συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
των υπηρεσιών systems integration αναμένεται 
να εκτιναχθούν μέσα στο 2016-2017, κυρίως χάρη 
στα παιχνίδια και στο πληρωμένο περιεχόμενο. 

Η ευκαιρία για το κανάλι
Το storytelling αποτελούσε και συνεχίζει να απο-
τελεί νευραλγικό σημείο των πωλήσεων εξαρχής 
και το VR μπορεί να αναδειχθεί σε μοναδικό 
«όπλο» στα έμπειρά χέρια των συνεργατών. Ας 
σκεφτούμε μόνο πως κάνει πολλά περισσότερα 
από το να μεταφέρει τη φαντασία – μεταμορφώ-
νει τις αισθήσεις αυτών που το χρησιμοποιούν, 
με αποτέλεσμα να μην είναι απλά θεατές, αλλά 
ενεργοί μέτοχοι και δημιουργοί. 
Αυτό ακριβώς είναι και το story, στο οποίο θα 
βασιστεί το κανάλι συνεργατών προκειμένου να 
προωθήσει στους πελάτες την αναγκαιότητα των 
VR ready PCs. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περι-
γράψαμε πιο πάνω, είναι ξεκάθαρο πως η αγορά 
βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ταχεία ανάπτυξη, με 
ολοένα και περισσότερους «παίκτες» να προσπα-
θούν να λανσάρουν προϊόντα και υπηρεσίες. Το 
κανάλι συνεργατών, κατέχοντας την τεχνογνωσία, 
οφείλει να δραστηριοποιηθεί ενεργά στο χώρο 
αυτόν, προσφέροντας λύσεις με υψηλό περιθώ-
ριο κέρδους, αλλά και σημαντικό cross-selling 
αλλά after sales, στους πελάτες του. TCP
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Απόλυτες επιδόσεις και στο VR με τη σειρά ROG
Asus VR ready PCs

Ο 
χαρακτηρισμός VR Ready προϋ-
ποθέτει ένα συγκεκριμένο ελά-
χιστο σετ hardware προκειμένου 
να μπορεί ένας υπολογιστής να 
«σηκώσει» απρόσκοπτα το βάρος 
της εικονικής πραγματικότητας. 

Ενώ για έναν καταναλωτή είναι σχετικά εύκολο να 
ανακαλύψει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει 
να έχει ένα PC για να είναι συμβατό με τα πρόσφα-
τα VR headsets και εφαρμογές, η συμβατότητα 
και η σωστή επικοινωνία μεταξύ διαφορετικού 
hardware είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό task για 
έναν κατασκευαστή. Η Asus εξοπλίζει τα μηχανή-
ματά της, με ειδικά επιλεγμένα και δοκιμασμένα 
υποσυστήματα διασφαλίζοντας τη μέγιστη εμπειρία 
virtual reality.

ROG GR8 II
Ξεκινάμε από το εντυπωσιακό τόσο σε εμφάνιση, 
όσο και σε επιδόσεις ROG GR8 II. Το συγκεκριμένο 
πανίσχυρο desktop PC, έχει μικρό μέγεθος το 
οποίο είναι ιδανικό για να το πάρει κανείς μαζί του 
σε κάποιο LAN party, ωστόσο στο εσωτερικό του 
κρύβει όλη την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
Κατ’ αρχήν να πούμε ότι διαθέτει δύο εξόδους 
HDMI για να μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα 
ένα VR headset και μια οθόνη. Η κάρτα γραφικών 
που αναλαμβάνει να «σηκώσει» το βάρος είναι 
η Asus GeForce GTX 1060, η οποία χάρη στον 
επεξεργαστή Core i7 έβδομης γενιάς και τα 16GB 
DDR4 RAM θα απογειώσει τα παιχνίδια τόσο σε 
Full HD ανάλυση, όσο και σε 2K.
Σε ότι αφορά τις επικοινωνίες, το ROG GR8 II τα 
έχει όλα και ενσωματωμένο Gigabit Ethernet και 
USB 3.1 Type Α και Type C και οπτική έξοδο ήχου, 
και DisplayPort.

Τέλος και ο ήχος του ROG GR8 II έχει την ποι-
ότητα της Asus και χάρη στις τεχνολογίες ROG 
SupremeFX και Sonic Studio III/Sonic Radar III το 
gaming απογειώνεται.

ROG Strix GL 502
Ο τέλειος συνδυασμός ισχύος και φορητότητας. 
Αυτή η πρόταση χαρακτηρίζει με λίγα λόγια το ROG 
Strix GL 502 VM το οποίο με βάρος 2,2kg και πάχος 
2,35εκ. αποτελεί ένα πανίσχυρο μηχάνημα τόσο για 
gaming, όσο και για χρήση σε βαριές επαγγελματι-
κές εφαρμογές (επεξεργασία εικόνας και βίντεο για 
παράδειγμα). Υποστηρίζει έως 24GB DDR4 RAM, 
διαθέτει επεξεργαστή Core i7 και ξεχωριστή πανί-
σχυρη κάρτα γραφικών Nvidia GeForce GTX1060 με 
6GB αποκλειστικής μνήμης για κορυφαία απόδοση 
σε περιεχόμενο εικονικής πραγματικότητας. Το ROG 
Strix GL 502 διαθέτει εξαιρετικά λεπτή οθόνη 15,6 
ιντσών, ανάλυσης Full HD καθώς και όλες τις συν-
δέσεις επικοινωνίας που πιθανών θα χρειαστείτε, 
συμπεριλαμβανομένων HDMI 1.4, Display Port, 
USB 3.1 Type C με Thunderbolt.

ROG G701 VI
Πραγματικό «θηρίο» τόσο από άποψη εμφάνισης, 
όσο και επιδόσεων. Το ROG G701 VI είναι ένα 
άκρως εντυπωσιακό μηχάνημα με «διαστημικό» 
σχεδιασμό και γκρι-μεταλλικό χρώμα που τραβά 
όλα τα βλέμματα. Διαθέτει νέο σχεδιασμό τον ο-
ποίο η Asus ονομάζει Bio-Armor με χρωματικούς 
συνδυασμούς τιτανίου και χαλκού, προσφέροντας 
και στυλ, αλλά και εξωπραγματικές επιδόσεις. 
Η οθόνη του έχει διάσταση 17,3 ίντσες και ανά-
λυση 1080p. Στο εσωτερικό του συναντάμε την 
τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ο «ξεκλείδωτος» 

επεξεργαστής Core 
i7 Κ-series θα απο-
γειώσει τα τρισδιά-
στατα παιχνίδια 
προσφέροντας 
επιδόσεις που 

μόνο σε πανίσχυρα desktop συστήματα συναντάμε 
και βέβαια η κάρτα γραφικών Nvidia GeForce 
GTX 1080 είναι έτοιμη να «σηκώσει» το βάρος της 
εικονικής πραγματικότητας προσφέροντας ομαλή 
αψεγάδιαστη VR εικόνα.
Αξίζει να τονίσουμε ότι το ROG G701 VI αποτελεί το 
πρώτο laptop στον κόσμο με ταχύτατο wide panel 
120Hz στον κόσμο το οποίο υποστηρίζει την τεχνο-
λογία Nvidia G-Sync, η οποία συγχρονίζει το ρυθ-
μό ανανέωσης της οθόνης με την κάρτα γραφικών 
για απόλυτα ομαλή εικόνα.

ROG G752 VS 
Εντυπωσιακό τόσο σε επιδόσεις, όσο και σε εμ-
φάνιση laptop που ακολουθεί και αυτό τις «γραμ-
μές» του band ROG της Asus, το οποίο έχει γίνει 
συνώνυμο του κορυφαίου gaming. Διατίθεται σε 
σκούρο διαστημικό γκρι χρώμα με εντυπωσιακές 
χάλκινες «πινελιές» να πλαισιώνουν την εξωτερι-
κή επιφάνεια. 
Το σύστημα διατίθεται με 16GB DDR4 RAM η 
οποία μπορεί να αναβαθμιστεί μέχρι τα 64GB, 
επεξεργαστή Core i7-6700HQ στα 2,6GHz, την κο-
ρυφαία VR ready κάρτα γραφικών Nvidia GeForce 
GTX1070 η οποία υποστηρίζει την αρχιτεκτονική 
Pascal για απόλυτες επιδόσεις και. 
Αξίζει να σταθούμε στο πρωτοποριακό σύστημα 
ψύξης με το οποίο είναι εξοπλισμένο το συγκε-
κριμένο μηχάνημα. Πρόκειται για το 3D Vapor 
Chamber το οποίο σε συνδυασμό με τα χάλκινα 
pipes ρίχνει τη θερμοκρασία της GPU στους 7 
βαθμούς κελσίου και του επεξεργαστή στους μό-
λις 2 βαθμούς. 
Όπως και με το ROG G701 VI, έτσι και το ROG G752 
VS διαθέτει panel το οποίο υποστηρίζει την τεχνο-
λογία G-Sync της Nvidia. 
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Παρ’ όλο που οι εντυπωσιακές 
εφαρμογές για το VR υπήρχαν εδώ 
και καιρό, δεν υπήρχε αντιστοιχία 
με τις δυνατότητες των συστημάτων 

που θα προσέφεραν μια καθηλωτική VR εμπειρία. 
Χάρη στα προϊόντα και τις τεχνολογίες της 
εποχής μας, το VR είναι έτοιμο να κάνει πράξη τις 
εξαγγελίες του.

να βελτιστοποιήσουν τις VR εμπειρίες για τους 
gamers. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι ο 
μόνος χώρος που ωφελείται από τις εξελίξεις 
– οι επαγγελματίες σε μια σειρά από κλάδους 
μπορούν να δουν σημαντικές χρήσεις για το VR, 
ιδίως στην περίπτωση του simulation και του 
εργονομικού σχεδιασμού. 
Οι αρχιτέκτονες και οι πελάτες τους θα μπορούν 
να περιηγηθούν στους χώρους προτού αυτοί 
χτιστούν, βελτιώνοντας τις λεπτομέρειες των 
δωματίων και των ορόφων, βιώνοντας το πώς 
ο εσωτερικός φωτισμός αλλάζει από τη ανατολή 
του ηλίου στη δύση του, αλλάζοντας ακόμα και 
τον τρόπο κατανομής των επίπλων προτού τα 
παραγγείλουν. 
Το ίδιο ισχύει και για το σχεδιασμό ενός αυτοκι-
νήτου ή ενός χειρουργείου: Δεν υπάρχει καλύτε-
ρος τρόπος να διασφαλίσουμε πως τα χειριστήρια 
και η πρόσβαση είναι τα κατάλληλα, από τα τοπο-
θετήσουμε τον πιλότο, τον οδηγό ή τον χειρουργό 
στο εικονικό περιβάλλον προτού το κατασκευά-
σουμε. Εξάλλου το VR μπορεί να αποτελέσει έναν 
αποτελεσματικό τρόπο για τους πιλότους και τους 
χειρουργούς προκειμένου να εκπαιδευτούν στον 
ψηφιακό κόσμο, προτού χρησιμοποιήσουν τα τα-
λέντα τους στον πραγματικό κόσμο. 

Παρ’ όλο που οι εντυπωσιακές εφαρμογές για το 
VR υπήρχαν εδώ και καιρό, δεν υπήρχε αντιστοι-
χία με τις δυνατότητες των συστημάτων που θα 
προσέφεραν μια καθηλωτική VR εμπειρία – του-
λάχιστον μέχρι στιγμής. Χάρη στα προϊόντα και τις 
τεχνολογίες της εποχής μας, το VR είναι έτοιμο να 
κάνει πράξη τις εξαγγελίες του. 
Κάνοντας χρήση των συμβατών VR ready υπο-
συστημάτων και του αυξανόμενου οικοσυστήμα-
τος του υποστηριζόμενου software, μια νέα γενιά 
custom-configured 3D workstations μπορούν να 
επιτύχουν εκεί που οι προηγούμενες γενιές απο-
τύγχαναν: Να «βυθίσουν» το χρήστη σε  
ένα εικονικό περιβάλλον που αναστέλλει την 
έννοια της πραγματικότητας, χωρίς ναυτία και 
πονοκεφάλους. 

Η αγορά των VR ready workstations
Μέχρι το 2020, η βιομηχανία του VR αναμένεται 
να παρουσιάσει περισσότερα από 100 δις σε έσο-
δα. Έχοντας κερδίσει τον τίτλο «το νέο Internet», 
χάρη στις δυνατότητές του να αλλάζει τα πάντα, 
από το e-commerce ως και την ιατρική, το VR 
έχει να επιδείξει σημαντική δυναμική. Για τους 
marketers, ακόμα περισσότερος χρόνος με τους 
πελάτες τους, μεταφράζεται σε ακόμα περισσότε-
ρες ευκαιρίες πωλήσεων. Μια εταιρεία υπολογι-
στών που χρησιμοποίησε VR σε ένα trade show 
πρόσφατα, είδε βελτίωση κατά 400% στα leads 
και ένα 52% ROI στις πωλήσεις. Τελικά ο κόσμος 
ξόδευε περισσότερο χρόνο στο περίπτερό της, 
μαθαίνοντας περισσότερα σχετικά με το προϊόν, 
μιας και τους προσείλκυε το VR. 
Στο χώρο του B2B, οι προοπτικές των VR 

workstations είναι εξίσου συναρπαστικές. Τα 
business μοντέλα των νομικών, λογιστικών και 
consulting επιχειρήσεων έχουν φτιαχτεί στη 
λογική της μετάδοσης σύνθετων ιδεών. Tο VR 
τους προσφέρει μοναδικούς και συναρπαστικούς 
τρόπους για να το επιτύχουν. 
Επιπλέον, το VR έχει μεγάλες προοπτικές και 
στο χώρο του B2B marketing. Για παράδειγμα η 
φράση «Η αρχιτεκτονική εταιρεία μας έχει σχεδι-
άσει περισσότερα από 100 λουξ θέρετρα» μπορεί 
μέχρι στιγμής να περιλαμβάνει ένα infographic, 
αλλά οι marketers του αύριο θα μπορούν να το 
προωθούν στους πελάτες τους μέσα από ένα VR 
ready workstation. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC, τα παγκόσμια 
έσοδα για την Augmented Reality και την Virtual 
Reality (AR/VR) αγορά θα αυξηθούν από τα 5,2 
δις δολάρια μέσα στο 2016, σε περισσότερα από 
162 δις το 2020. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε ε-
τήσιο μέσο όρο ανάπτυξης 181,3% για τη χρονική 
περίοδο 2015-2020. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο αντιπρόεδρος 
της IDC, για πολλά χρόνια οι AR/VR αποτελού-
σαν αντικείμενο της επιστημονικής φαντασίας. 
Πλέον, χάρη στα πανίσχυρα smartphones που 
χρησιμοποιούνται στα οικονομικά VR headsets, 
η consumer αγορά είναι έτοιμη να υιοθετήσει 
νέες, βασισμένες στο περιεχόμενο εμπειρίες. Οι 
εξελίξεις στο χώρο της υγείας αποδεικνύουν τον 
ισχυρό αντίκτυπο που μπορεί να έχει το VR σε 
επίπεδο industry, ενώ μέσα στα επόμενα χρόνια 
αναμένουμε πως θα επηρεαστούν και άλλοι 
κλάδοι όπως η εκπαίδευση, τα logistics και οι 
κατασκευές. 
Η κυκλοφορία νέου και οικονομικότερου 
hardware θα φέρει την τεχνολογία του VR σε 
ακόμα περισσότερα άτομα και επιχειρήσεις, 
σύμφωνα με την IDC. Από εκεί και πέρα, τι θα 
κάνουν οι άνθρωποι με το hardware εξαρτάται 

από τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες που θα το 
στηρίζουν. Στα επόμενα χρόνια αναμένεται πως 
οι developers θα δημιουργήσουν μια ευρεία 
ποικιλία από νέες εμπειρίες για τις συσκευές 
αυτές, με αποτέλεσμα να αλλάξει ριζικά ο τρόπος 
εργασίας μας. 
Οι πωλήσεις AR/VR hardware θα είναι υπεύθυνες 
για πάνω από 50% των παγκοσμίων εσόδων κατά 
την περίοδο 2015-2020. Τα έσοδα από τα VR συ-
στήματα, συμπεριλαμβανομένων των viewers, του 
software, των συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
των υπηρεσιών systems integration αναμένεται 
να εκτιναχθούν μέσα στο 2016-2017, κυρίως χάρη 
στα παιχνίδια και στο πληρωμένο περιεχόμενο. 

Η ευκαιρία για το κανάλι
Το storytelling αποτελούσε και συνεχίζει να απο-
τελεί νευραλγικό σημείο των πωλήσεων εξαρχής 
και το VR μπορεί να αναδειχθεί σε μοναδικό 
«όπλο» στα έμπειρά χέρια των συνεργατών. Ας 
σκεφτούμε μόνο πως κάνει πολλά περισσότερα 
από το να μεταφέρει τη φαντασία – μεταμορφώ-
νει τις αισθήσεις αυτών που το χρησιμοποιούν, 
με αποτέλεσμα να μην είναι απλά θεατές, αλλά 
ενεργοί μέτοχοι και δημιουργοί. 
Αυτό ακριβώς είναι και το story, στο οποίο θα 
βασιστεί το κανάλι συνεργατών προκειμένου να 
προωθήσει στους πελάτες την αναγκαιότητα των 
VR ready PCs. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περι-
γράψαμε πιο πάνω, είναι ξεκάθαρο πως η αγορά 
βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ταχεία ανάπτυξη, με 
ολοένα και περισσότερους «παίκτες» να προσπα-
θούν να λανσάρουν προϊόντα και υπηρεσίες. Το 
κανάλι συνεργατών, κατέχοντας την τεχνογνωσία, 
οφείλει να δραστηριοποιηθεί ενεργά στο χώρο 
αυτόν, προσφέροντας λύσεις με υψηλό περιθώ-
ριο κέρδους, αλλά και σημαντικό cross-selling 
αλλά after sales, στους πελάτες του. TCP
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Η πιο μεγάλη 
(για POS) ώρα, 
είναι τώρα!
Tα τερματικά αποδοχής καρτών (γνωστότερα ως POS) μπήκαν πρόσφατα 
στο επίκεντρο των οικονομικών συναλλαγών εξαιτίας των αλλαγών στη 
νομοθεσία. Η υποχρεωτική χρήση «πλαστικού χρήματος» σε όλη την αγορά 
έχει δημιουργήσει μια νέα ευκαιρία για το κανάλι των συνεργατών. Όλοι οι 
επαγγελματίες, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται 
(ελεύθεροι επαγγελματίες, λιανικό εμπόριο, εστίαση κ.λπ.), θα χρειαστούν 
τερματικά αποδοχής πιστωτικών καρτών. Με τα νέα δεδομένα στο χώρο 
της λιανικής πώλησης και της εστίασης, οι επιχειρήσεις θα αναζητήσουν 
λύσεις που θα καλύπτουν όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου 
να αυξήσουν την παραγωγικότητα, την ταχύτητα διεκπεραίωσης και κατ’ 
επέκταση τα έσοδά τους. Και ακριβώς σε αυτή τη συγκυρία, το κανάλι 
συνεργατών καλείται να συνεισφέρει με την τεχνογνωσία του, προκειμένου 
να προσφέρει τις καλύτερες και αμοιβαία επωφελείς λύσεις. 

Ό
ταν μιλάμε για Point of Sale, γε-
νικά αναφερόμαστε στα σημεία 
πώλησης στα οποία πραγματο-
ποιούνται οικονομικές συναλλα-
γές, όπως, για παράδειγμα, σε 
ένα ταμείο καταστήματος. Ο γε-

νικότερος όρος «σύστημα POS» σημαίνει το συν-
δυασμό hardware και software που διαχειρίζεται 
τις οικονομικές συναλλαγές, αντί της ταμειακής 
μηχανής. Η χρήση ενός συστήματος POS προ-
σφέρει σημαντικά οφέλη σε σύγκριση με το πα-
ραδοσιακό σύστημα ταμειακών μηχανών, δεδο-
μένου πως έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει, 
να αποθηκεύσει και να προσφέρει reports των 
δεδομένων (όπως τις πληρωμές, τις πωλήσεις ή 
τις πληροφορίες των πελατών).
Ένα σύστημα POS ουσιαστικά εξοικονομεί χρόνο 
και εργασία, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα 
και την ακρίβεια στο inventory, στο reporting, 
στις παραγγελίες και στην παροχή του καλύτερου 
δυνατού service στους πελάτες. 
Η ποιότητα ενός συστήματος POS τελικά καθο-
ρίζεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: Την 
ταχύτητα, το κόστος, τη λειτουργία, αλλά και την 

ευκολία χρήσης. Βέβαια, η βασικότερη απαίτηση 
είναι εκείνη της αξιοπιστίας, μιας και δεν μπορεί 
να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε χαμένη ή λανθα-
σμένη συναλλαγή. Σε όλους αυτούς τους τομείς, 
τα συστήματα POS υπερέχουν αισθητά έναντι των 
παραδοσιακών λύσεων.

Τα πλεονεκτήματα και οι τάσεις
Τα σύγχρονα POS είναι ουσιαστικά τα τερματικά 
αποδοχής καρτών POS, τα οποία αποτελούν το 
ψηφιακό υποκατάστατο της ταμειακής μηχα-
νής. Πρόκειται βέβαια για σαφώς πιο σύνθετες 
συσκευές ακόμα και από τις πλέον σύγχρονες 
ταμειακές, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα 
καταγραφής και ελέγχου των εντολών των πε-
λατών, ενώ συνδέονται σε άλλα συστήματα στο 
δίκτυο, διαχειρίζονται το inventory και βεβαίως 
δέχονται χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες. Το 
τερματικό POS εμπεριέχει έναν υπολογιστή, ο 
οποίος τρέχει συγκεκριμένες εφαρμογές και δι-
αθέτει συσκευές Input/Output, ώστε να καλύψει 
συγκεκριμένες ανάγκες. 
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Πολλές σύγχρονες λύσεις από μεγάλα brands 
διαθέτουν όλες τις δυνατότητες μιας παραδο-
σιακής λύσης POS και κομψή σχεδίαση που 
προσαρμόζεται εύκολα στο περιβάλλον της επι-
χείρησης. Μπορούν να τοποθετηθούν σε πάγκο ή 
στον τοίχο, με ρυθμιζόμενη κλίση και ύψος, ενώ 
ταυτόχρονα η δυνατότητα επιλογής διαφορετι-
κών μεγεθών οθόνης, αναβαθμίζει την εμπειρία 
χρήσης τόσο για το προσωπικό όσο και για τους 
πελάτες. 
Τα σύγχρονα τερματικά POS συνδέονται με πλη-
θώρα περιφερειακών συσκευών όπως συσκευή 
MSR, συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυ-
πωμάτων ή κάμερα Web, μεταξύ άλλων. Τα τερ-
ματικά POS χρησιμοποιούνται σε πληθώρα κλά-
δων του retail, στην εστίαση, στην αναψυχή, στο 
hospitality κ.ο.κ. Μια πρόσθετη διαφοροποίηση 
είναι εκείνη ανάμεσα στα ενσύρματα ή ασύρματα 
POS. Αν η φύση της επιχείρησης ή του καταστή-
ματός δεν απαιτεί μεταφορά του, το ενσύρματο 
POS απαιτεί απλά μόνο μία γραμμή τηλεφώνου ή 
Ethernet και πρόσβαση στο ρεύμα για να τεθεί σε 
λειτουργία. Από την άλλη, για όσους επιθυμούν 
μεταφορά του εντός ή εκτός του καταστήματός, 
το ασύρματο POS παρέχει ευελιξία και ευκολία 

στη χρήση αφού μεταφέρεται εύκολα. Χάρη στην 
ενσωματωμένη SIM κάρτα του, είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε. Αποτελεί την ιδανι-
κή λύση για εστιατόρια ή πρατήρια καυσίμων, για 
παράδειγμα. 

Τα retail συστήματα POS είναι εξαιρετικά εξελιγ-
μένα, ισχυρά και εύχρηστα δίκτυα υπολογιστών 
σε εμπορική χρήση. Για την ακρίβεια, τα περισ-
σότερα συστήματα του είδους, κάνουν πολλά πε-
ρισσότερα από απλές POS λειτουργίες. Επιπλέον, 
διατίθενται λύσεις POS ακόμα και για τους πιο 
«μικρούς» retailers, οι οποίες προσφέρουν ολο-
κληρωμένο accounting, διαχείριση και έλεγχο 
αποθήκης, λύση CRM, διαχείριση υπηρεσιών, 
υπηρεσίες ενοικίασης, reporting λειτουργίας και 
μισθοδοσία. 

Mobile POS
Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες φυσικών καταστημά-
των στην εποχή μας διατηρούν μια παραδοσιακή 
διαδικασία checkout, όπου οι πελάτες μπορούν 
να δουν τα προϊόντα τους και στη συνέχεια να 

πληρώσουν σε κάποιο ταμείο (ή POS) κοντά στο 
έξοδο προτού φύγουν. Από την άλλη, πολλές ε-
πιχειρήσεις αναζητούν νέους τρόπους για να κά-
νουν την διαδικασία αυτή περισσότερο portable 
και φιλική προς τον πελάτη. 
Στις ημέρες μας, χάρη στη νεότερη τεχνολογία, οι 
πελάτες δεν χρειάζεται να περιμένουν στην ουρά. 
Αντίθετα, με τη χρήση mobile POS, βασισμένων 
στα smartphones και στα tablet συστήματα, οι 
υπάλληλοι του καταστήματος μπορούν να κινού-
νται σε όλη την έκταση του καταστήματος και να 
βοηθούν τους πελάτες τους να συγκρίνουν τιμές, 
να αναζητούν προϊόντα και, το σημαντικότερο, να 
πληρώνουν από το σημείο εκείνο που βρίσκονται 
στο κατάστημα, αποφεύγοντας τις ουρές των 
ταμείων. 
Το mobile POS είναι ένα smartphone, tablet ή ε-
ξειδικευμένη ασύρματη συσκευή που εκτελεί τις 
λειτουργίες μιας ταμειακής μηχανής ή ενός τερ-
ματικού συστήματος POS. Οι υλοποιήσεις mobile 
POS επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διεξάγουν 
τις οικονομικές τους συναλλαγές επιτόπου, βελ-
τιώνοντας συνολικά την εμπειρία των πελατών, 
ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνουν πολύτιμους 
πόρους που αλλιώς θα περιορίζονταν στο χώρο 

Κάποιες από τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες επα-
ναπροσδιορίζουν τη λογική του POS είναι σχετικά 
πρόσφατες και δεν έχουν δοκιμαστεί σε ευρεία 
κλίμακα, πέρα από ένα μικρό δείγμα αγοράς. Για 
παράδειγμα, η NEC Corporation of America στο 
Irving του Texas, διαθέτει μια τεχνολογία που απο-
καλεί Object Recognition POS. 
Η τεχνολογία αυτή προσφέρει στον πελάτη τη δυ-
νατότητα να τοποθετήσει το προϊόν ή τα προϊόντα 
του στο ταμείο, οπότε οι κάμερες αναγνωρίζουν 
τα προϊόντα και δεν χρειάζεται ο υπάλληλος να 
σκανάρει ξεχωριστά το κάθε αντικείμενο. Αφότου 
αναγνωριστούν τα αντικείμενα, θα εμφανιστεί ένα 
πράσινο «φωτοστέφανο» από πάνω τους, για να 
καταλάβει ο υπάλληλος πως είναι έτοιμα για πακε-
τάρισμα. Στη συνέχεια, ο πελάτης πληρώνει χρησι-
μοποιώντας τη μέθοδο της προτίμησής του. 
Εκτός αυτού, η NEC επιπλέον τεστάρει και το Facial 
Payment, μια υπηρεσία πληρωμής χωρίς μετρητά 
που χρησιμοποιεί την αναγνώριση προσώπου για 
να παρέχει στους πελάτες έναν ταχύτατο τρόπο 
και μια ασφαλή εναλλακτική στις χρεωστικές και 
πιστωτικές κάρτες. Ο πελάτης προσεγγίζει την πε-
ριοχή πληρωμής και αναγνωρίζεται άμεσα από την 
τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου. Ως πρόσθετη 
ταυτοποίηση, εμφανίζεται μια εικόνα του πελάτη 
στην οθόνη του ταμία. Ο ταμίας ελέγχει οπτικά για 
βεβαιωθεί πως η εικόνα και ο πελάτης είναι το ίδιο 
πρόσωπο, ώστε να επιτρέψει στη διαδικασία να 
ολοκληρωθεί. Τέλος, η πληρωμή χρεώνεται στο 

λογαριασμό του πελάτη. 
Στο μέλλον, οι retailers είναι πιθανό να εκ-
μεταλλευτούν τις ευκαιρίες του λεγόμενου 
«conversational commerse» στα καταστήματά 
τους. Με τον όρο αυτόν εννοούμε τη σύγκλιση των 
brands, των bots, των apps και της ΑΙ, όπου το 
messaging είναι ένα διαδραστικό εργαλείο καθώς 
επίσης και μέσο επικοινωνίας. Ένα παράδειγμα 
«conversational commerce» στην πράξη είναι 
η συνεργασία της Mastercard με το ανθρωπο-
ειδές ρομπότ Pepper της SoftBank Robotics. Η 
Mastercard ανέπτυξε μια εμπορική εφαρμογή που 
επί του παρόντος τεστάρεται σε κάποιες επιχειρή-
σεις εστίασης στην Ασία. Με την εφαρμογή αυτή, 
οι πελάτες θα μπορούν να μπουν στο κατάστημα, 
να παραγγείλουν στο ρομπότ Pepper, ενώ αυτό θα 
προχωρήσει την παραγγελία και θα συλλέξει την 
πληρωμή ψηφιακά. 
Στο μέλλον, η ρομποτική θα μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί ευρύτερα από τους retailers για να βοηθήσει 

τους πελάτες να κάνουν ακόμα ταχύτερο, αποτελε-
σματικότερο και ασφαλέστερο checkout. 
Άλλες τεχνολογίες που επί του παρόντος δεν 
χρησιμοποιούνται στο retail, θα μπορούσαν υιο-
θετηθούν από την αγορά. Ένα τέτοιο παράδειγμα 
είναι μια εφαρμογή για τον τομέα της εστίασης που 
χρησιμοποιεί geo-location και beacon tracking 
προκειμένου να στείλει παραγγελίες απευθείας 
στην κουζίνα του εστιατορίου όταν ο πελάτης έχει 
σχεδόν φτάσει στο χώρο του εστιατορίου. Όταν 
επομένως, καθίσει στο τραπέζι του, το φαγητό θα 
τον περιμένει εκεί και θα είναι ζεστό. 
Οι retailers θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 
ίδιο αυτό μοντέλο για όλες τις περιπτώσεις όπου 
ο πελάτης απλά θέλει να μπει και να βγει γρήγο-
ρα. Για παράδειγμα, ένα στεγνοκαθαριστήριο, θα 
μπορεί να έχει έτοιμο το κοστούμι του πελάτη στο 
ταμείο. Η εφαρμογή θα ειδοποιεί το κατάστημα κα-
θώς ο πελάτης θα προσεγγίζει και θα ενεργοποιεί 
τη διαδικασία πληρωμής καθώς αυτός φεύγει. Το 
ίδιο θα ισχύει και στην περίπτωση ενός φαρμακεί-
ου όπου η app θα ειδοποιεί το κατάστημα όταν ο 
πελάτης βρίσκεται στην περιοχή, επιτρέποντας την 
ταχύτερη διανομή του φαρμάκου και καμία απώ-
λεια χρόνου στο ταμείο. 
Τελικά, ο συνδυασμός των βασισμένων στο cloud 
POS, των mobile πληρωμών και του geo-location 
έχουν τη δύναμη να δημιουργήσουν μια πραγματι-
κά απρόσκοπτη εμπειρία αγορών για τους πελάτες, 
στη νέα εποχή των POS συστημάτων. 

Νέες τεχνολογίες στην αγορά
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Η χρήση 
ενός 
συστήματος 
POS 

προσφέρει σημαντικά 
οφέλη σε σύγκριση 
με το παραδοσιακό 
σύστημα ταμειακών 
μηχανών, δεδομένου 
πως έχει τη δυνατότητα 
να συγκεντρώσει, να 
αποθηκεύσει και να 
προσφέρει reports των 
δεδομένων (όπως τις 
πληρωμές, τις πωλήσεις 
ή τις πληροφορίες των 
πελατών).

του ταμείου. Ταυτόχρονα, το mobile POS αποτελεί 
μια οικονομική επιλογή, επιτρέποντας στις μικρές 
επιχειρήσεις να διεξάγουν συναλλαγές, δίχως 
να χρειάζεται να επενδύσουν σε ηλεκτρονικό 
μητρώο ή να πληρώσουν κάποιον για να υποστη-
ρίξει το software. 
Το βασικό πλεονέκτημα είναι πως οποιοδήποτε 
smartphone και tablet μπορεί να μεταμορφωθεί 
σε mobile POS. Συνήθως, τα συστήματα αυτά 
περιλαμβάνουν έναν αναγνώστη καρτών που 
μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα smartphone ή 
tablet, προκειμένου να αποδέχεται πληρωμές 
πιστωτικών και χρεωστικών καρτών on the go. 
Κάποια από τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν 
software που μετατρέπει τις mobile συσκευές 
σε εικονικές ταμειακές μηχανές, καθώς και 
προαιρετικό hardware όπως stand για τα tablets. 
Μάλιστα, κάποιοι software vendors προσφέ-
ρουν την επιλογή για docking stations χειρός 
(τα λεγόμενα sleds) που επιτρέπουν στη mobile 
συσκευή να διαβάζει barcodes και να εκτυπώνει 
αποδείξεις. Επιπλέον, υπάρχουν και συστήματα 
mobile POS «ραμμένα» στα μέτρα διαφορετικών 
κλάδων επιχειρήσεων, όπως είναι τα εστιατό-
ρια και τα καταστήματα λιανικής. Ανάλογα με το 
software που διαθέτει, ένα mobile POS μπορεί 
να λειτουργήσει σαν stand-alone συσκευή που 
απλά συνδέεται στον τραπεζικό λογαριασμό της 
επιχείρησης ή μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα 
μεγαλύτερο, legacy σύστημα POS. Προκειμένου 
να κρατηθούν ασφαλή τα δεδομένα του κατόχου 
της κάρτας, τα δεδομένα των πελατών είναι κρυ-
πτογραφημένα και αποθηκευμένα στο cloud και 
όχι στη συσκευή.
Τα mobile POS συστήματα καθιστούν ακόμα πιο 
εύκολη την παρακολούθηση των συναλλαγών, 
δημιουργώντας ακόμα πιο στοχευμένα μηνύματα 
και προσφορές, μιας και συγκρατούν τις πλη-
ροφορίες επαφών των πελατών και το ιστορικό 
των αγορών. Κάποια συστήματα περιλαμβάνουν, 
επιπρόσθετα, και εργαλεία email και social 
media, τα οποία θα επιτρέψουν στην επιχείρηση 
να δημιουργήσει προσωποποιημένα μηνύματα 
για εξειδικευμένες προσφορές και ανακοινώσεις.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ολοένα και περισ-
σότεροι retailers θα οδηγούνται σταδιακά προς 
την κατεύθυνση αυτή. Ιδιαίτερα, καθώς η «μάχη» 
μεταξύ των φυσικών καταστημάτων και του e-
commerse παίρνει νέα τροπή, οι retailers ανα-
γνωρίζουν την ανάγκη σύγκλισης των δύο αυτών 
κλάδων, προκειμένου να ωφεληθούν οι ίδιοι και 
οι πελάτες τους. 
Μια ακόμα σημαντική παράμετρος που δεν πρέ-
πει να αγνοούμε είναι και το POS software, το 
οποίο σχετίζεται άμεσα με το integration (γνωστό 
και ως ολοκλήρωση). Στην εποχή μας, το Point 
of Sale Software είναι τόσο καλό όσο η ενσωμά-
τωσή του με δημοφιλείς υπηρεσίες και software. 
Παραδείγματα του είδους αυτού είναι τα λογι-
στικά προγράμματα, όπου όλες οι καθημερινές 
δραστηριότητες και συναλλαγές μπορούν να κα-
ταγραφούν αυτόματα, χωρίς καμία προσπάθεια 
από μέρους του χρήστη. Χάρη στην εκρηκτική 

αποκλειστικά online. Για αυτού του είδους τις 
επιχειρήσεις που λειτουργούν και στα δύο περι-
βάλλοντα, είναι σημαντικό τα πάντα να είναι συγ-
χρονισμένα ανά πάσα στιγμή. Σε αυτό το σημείο 
υπεισέρχεται η POS ενσωμάτωση με τη μορφή 
του software. Αν και ακόμα δεν είναι τόσοι πολ-
λοί οι πάροχοι τέτοιου είδους λύσεων, εντούτοις 
πολλοί software developers έχουν ξεκινήσει να 
ανταποκρίνονται θετικότερα, με νέες λύσεις. 
Πέραν αυτού, μια ακόμα πτυχή του θέματος είναι 
και τα πολλαπλά πρωτόκολλα επικοινωνίας που 
χρησιμοποιούνται από τα POS, προκειμένου να 
ελέγχονται τα συνδεδεμένα περιφερειακά. Μά-
λιστα, χάρη στην ίδια τη φύση των συστημάτων 
POS, τα περισσότερα περιφερειακά τους, όπως 
οι οθόνες αφής και οι εκτυπωτές, υποστηρίζουν 
πληθώρα πρωτοκόλλων, προκειμένου να συνερ-
γάζονται με μια ποικιλία από διαφορετικά brands 
POS τερματικών και υπολογιστών.

Οι νέες συνθήκες 
Η παρουσία των POS δεν είναι όμως απλά θέμα 
καινοτομίας και θεωρητικής άποψης για την ελ-
ληνική αγορά. Πρόκειται περί πραγματικότητας, 
δεδομένου πως πλέον αποτελεί υποχρέωση 
των επιχειρήσεων να αποδέχονται τις πληρωμές 
μέσω καρτών. Σύμφωνα, συγκεκριμένα, με το 
άρθρο 65 του ν. 4446/2016 η υποχρέωση αυτή 
επεκτείνεται σταδιακά στο σύνολο των επιχει-
ρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική 
επικράτεια. Η βασική αιτιολογία είναι η τροφο-
δότηση του Υπουργείου Οικονομικών και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με πλήρη 
και ολοκληρωμένα στοιχεία, τα οποία αφορούν 
τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των επιχειρήσεων, 

ανάπτυξη και δημοτικότητα του online shopping, 
πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν τόσο online όσο 
και offline λειτουργία. Μάλιστα, λόγω της ανά-
πτυξης της αγοράς αυτής και της παγκόσμιας 
εμβέλειάς της, χωρίς να υπάρχει απαραίτητα 
ανάγκη για ύπαρξη ενός φυσικού καταστήματος, 
είναι πολλές πλέον οι επιχειρήσεις που πωλούν 
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Πολλές σύγχρονες λύσεις από μεγάλα brands 
διαθέτουν όλες τις δυνατότητες μιας παραδο-
σιακής λύσης POS και κομψή σχεδίαση που 
προσαρμόζεται εύκολα στο περιβάλλον της επι-
χείρησης. Μπορούν να τοποθετηθούν σε πάγκο ή 
στον τοίχο, με ρυθμιζόμενη κλίση και ύψος, ενώ 
ταυτόχρονα η δυνατότητα επιλογής διαφορετι-
κών μεγεθών οθόνης, αναβαθμίζει την εμπειρία 
χρήσης τόσο για το προσωπικό όσο και για τους 
πελάτες. 
Τα σύγχρονα τερματικά POS συνδέονται με πλη-
θώρα περιφερειακών συσκευών όπως συσκευή 
MSR, συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυ-
πωμάτων ή κάμερα Web, μεταξύ άλλων. Τα τερ-
ματικά POS χρησιμοποιούνται σε πληθώρα κλά-
δων του retail, στην εστίαση, στην αναψυχή, στο 
hospitality κ.ο.κ. Μια πρόσθετη διαφοροποίηση 
είναι εκείνη ανάμεσα στα ενσύρματα ή ασύρματα 
POS. Αν η φύση της επιχείρησης ή του καταστή-
ματός δεν απαιτεί μεταφορά του, το ενσύρματο 
POS απαιτεί απλά μόνο μία γραμμή τηλεφώνου ή 
Ethernet και πρόσβαση στο ρεύμα για να τεθεί σε 
λειτουργία. Από την άλλη, για όσους επιθυμούν 
μεταφορά του εντός ή εκτός του καταστήματός, 
το ασύρματο POS παρέχει ευελιξία και ευκολία 

στη χρήση αφού μεταφέρεται εύκολα. Χάρη στην 
ενσωματωμένη SIM κάρτα του, είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε. Αποτελεί την ιδανι-
κή λύση για εστιατόρια ή πρατήρια καυσίμων, για 
παράδειγμα. 

Τα retail συστήματα POS είναι εξαιρετικά εξελιγ-
μένα, ισχυρά και εύχρηστα δίκτυα υπολογιστών 
σε εμπορική χρήση. Για την ακρίβεια, τα περισ-
σότερα συστήματα του είδους, κάνουν πολλά πε-
ρισσότερα από απλές POS λειτουργίες. Επιπλέον, 
διατίθενται λύσεις POS ακόμα και για τους πιο 
«μικρούς» retailers, οι οποίες προσφέρουν ολο-
κληρωμένο accounting, διαχείριση και έλεγχο 
αποθήκης, λύση CRM, διαχείριση υπηρεσιών, 
υπηρεσίες ενοικίασης, reporting λειτουργίας και 
μισθοδοσία. 

Mobile POS
Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες φυσικών καταστημά-
των στην εποχή μας διατηρούν μια παραδοσιακή 
διαδικασία checkout, όπου οι πελάτες μπορούν 
να δουν τα προϊόντα τους και στη συνέχεια να 

πληρώσουν σε κάποιο ταμείο (ή POS) κοντά στο 
έξοδο προτού φύγουν. Από την άλλη, πολλές ε-
πιχειρήσεις αναζητούν νέους τρόπους για να κά-
νουν την διαδικασία αυτή περισσότερο portable 
και φιλική προς τον πελάτη. 
Στις ημέρες μας, χάρη στη νεότερη τεχνολογία, οι 
πελάτες δεν χρειάζεται να περιμένουν στην ουρά. 
Αντίθετα, με τη χρήση mobile POS, βασισμένων 
στα smartphones και στα tablet συστήματα, οι 
υπάλληλοι του καταστήματος μπορούν να κινού-
νται σε όλη την έκταση του καταστήματος και να 
βοηθούν τους πελάτες τους να συγκρίνουν τιμές, 
να αναζητούν προϊόντα και, το σημαντικότερο, να 
πληρώνουν από το σημείο εκείνο που βρίσκονται 
στο κατάστημα, αποφεύγοντας τις ουρές των 
ταμείων. 
Το mobile POS είναι ένα smartphone, tablet ή ε-
ξειδικευμένη ασύρματη συσκευή που εκτελεί τις 
λειτουργίες μιας ταμειακής μηχανής ή ενός τερ-
ματικού συστήματος POS. Οι υλοποιήσεις mobile 
POS επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διεξάγουν 
τις οικονομικές τους συναλλαγές επιτόπου, βελ-
τιώνοντας συνολικά την εμπειρία των πελατών, 
ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνουν πολύτιμους 
πόρους που αλλιώς θα περιορίζονταν στο χώρο 

Κάποιες από τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες επα-
ναπροσδιορίζουν τη λογική του POS είναι σχετικά 
πρόσφατες και δεν έχουν δοκιμαστεί σε ευρεία 
κλίμακα, πέρα από ένα μικρό δείγμα αγοράς. Για 
παράδειγμα, η NEC Corporation of America στο 
Irving του Texas, διαθέτει μια τεχνολογία που απο-
καλεί Object Recognition POS. 
Η τεχνολογία αυτή προσφέρει στον πελάτη τη δυ-
νατότητα να τοποθετήσει το προϊόν ή τα προϊόντα 
του στο ταμείο, οπότε οι κάμερες αναγνωρίζουν 
τα προϊόντα και δεν χρειάζεται ο υπάλληλος να 
σκανάρει ξεχωριστά το κάθε αντικείμενο. Αφότου 
αναγνωριστούν τα αντικείμενα, θα εμφανιστεί ένα 
πράσινο «φωτοστέφανο» από πάνω τους, για να 
καταλάβει ο υπάλληλος πως είναι έτοιμα για πακε-
τάρισμα. Στη συνέχεια, ο πελάτης πληρώνει χρησι-
μοποιώντας τη μέθοδο της προτίμησής του. 
Εκτός αυτού, η NEC επιπλέον τεστάρει και το Facial 
Payment, μια υπηρεσία πληρωμής χωρίς μετρητά 
που χρησιμοποιεί την αναγνώριση προσώπου για 
να παρέχει στους πελάτες έναν ταχύτατο τρόπο 
και μια ασφαλή εναλλακτική στις χρεωστικές και 
πιστωτικές κάρτες. Ο πελάτης προσεγγίζει την πε-
ριοχή πληρωμής και αναγνωρίζεται άμεσα από την 
τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου. Ως πρόσθετη 
ταυτοποίηση, εμφανίζεται μια εικόνα του πελάτη 
στην οθόνη του ταμία. Ο ταμίας ελέγχει οπτικά για 
βεβαιωθεί πως η εικόνα και ο πελάτης είναι το ίδιο 
πρόσωπο, ώστε να επιτρέψει στη διαδικασία να 
ολοκληρωθεί. Τέλος, η πληρωμή χρεώνεται στο 

λογαριασμό του πελάτη. 
Στο μέλλον, οι retailers είναι πιθανό να εκ-
μεταλλευτούν τις ευκαιρίες του λεγόμενου 
«conversational commerse» στα καταστήματά 
τους. Με τον όρο αυτόν εννοούμε τη σύγκλιση των 
brands, των bots, των apps και της ΑΙ, όπου το 
messaging είναι ένα διαδραστικό εργαλείο καθώς 
επίσης και μέσο επικοινωνίας. Ένα παράδειγμα 
«conversational commerce» στην πράξη είναι 
η συνεργασία της Mastercard με το ανθρωπο-
ειδές ρομπότ Pepper της SoftBank Robotics. Η 
Mastercard ανέπτυξε μια εμπορική εφαρμογή που 
επί του παρόντος τεστάρεται σε κάποιες επιχειρή-
σεις εστίασης στην Ασία. Με την εφαρμογή αυτή, 
οι πελάτες θα μπορούν να μπουν στο κατάστημα, 
να παραγγείλουν στο ρομπότ Pepper, ενώ αυτό θα 
προχωρήσει την παραγγελία και θα συλλέξει την 
πληρωμή ψηφιακά. 
Στο μέλλον, η ρομποτική θα μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί ευρύτερα από τους retailers για να βοηθήσει 

τους πελάτες να κάνουν ακόμα ταχύτερο, αποτελε-
σματικότερο και ασφαλέστερο checkout. 
Άλλες τεχνολογίες που επί του παρόντος δεν 
χρησιμοποιούνται στο retail, θα μπορούσαν υιο-
θετηθούν από την αγορά. Ένα τέτοιο παράδειγμα 
είναι μια εφαρμογή για τον τομέα της εστίασης που 
χρησιμοποιεί geo-location και beacon tracking 
προκειμένου να στείλει παραγγελίες απευθείας 
στην κουζίνα του εστιατορίου όταν ο πελάτης έχει 
σχεδόν φτάσει στο χώρο του εστιατορίου. Όταν 
επομένως, καθίσει στο τραπέζι του, το φαγητό θα 
τον περιμένει εκεί και θα είναι ζεστό. 
Οι retailers θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 
ίδιο αυτό μοντέλο για όλες τις περιπτώσεις όπου 
ο πελάτης απλά θέλει να μπει και να βγει γρήγο-
ρα. Για παράδειγμα, ένα στεγνοκαθαριστήριο, θα 
μπορεί να έχει έτοιμο το κοστούμι του πελάτη στο 
ταμείο. Η εφαρμογή θα ειδοποιεί το κατάστημα κα-
θώς ο πελάτης θα προσεγγίζει και θα ενεργοποιεί 
τη διαδικασία πληρωμής καθώς αυτός φεύγει. Το 
ίδιο θα ισχύει και στην περίπτωση ενός φαρμακεί-
ου όπου η app θα ειδοποιεί το κατάστημα όταν ο 
πελάτης βρίσκεται στην περιοχή, επιτρέποντας την 
ταχύτερη διανομή του φαρμάκου και καμία απώ-
λεια χρόνου στο ταμείο. 
Τελικά, ο συνδυασμός των βασισμένων στο cloud 
POS, των mobile πληρωμών και του geo-location 
έχουν τη δύναμη να δημιουργήσουν μια πραγματι-
κά απρόσκοπτη εμπειρία αγορών για τους πελάτες, 
στη νέα εποχή των POS συστημάτων. 

Νέες τεχνολογίες στην αγορά
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μέσω στοιχείων που θα μεταβιβάζονται από τους 
παρόχους πληρωμών, δηλαδή τις Τράπεζες.
Σύμφωνα με το άρθρο 66 του νόμου 4446/2016: 
«Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι, από την 1η 
Φεβρουαρίου του 2017, οι επιχειρήσεις που απο-
δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές υποχρεούνται 
να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με 
την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής, με 
σαφή τρόπο που να μην επιδέχεται παρερμηνείας 
και με αναγραφή ευκρινώς της πληροφορίας αυ-
τής στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο. 
Σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση αυτή, θα 
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων 
(1.000) ευρώ.»
Η απόφαση που περιγράψαμε, αφορά περίπου 
200.000 επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρείται πως 
βρίσκονται στη ζώνη «υψηλού κινδύνου» για φο-
ροδιαφυγή. Στη λογική αυτή, στους 12 κλάδους που 
μπαίνουν στο πρώτο κύμα υποχρεωτικών πληρω-
μών με POS πηγαίνει σεβαστό μέρος των δαπανών 
των νοικοκυριών. Οι κλάδοι αυτοί είναι οι εξής:

• Εστίαση-μπαρ-καφέ
• Επισκευές
• Εκπαίδευση
• Ένδυση-υπόδηση
• Ενοικιάσεις
• Κομμωτήρια
• Γυμναστήρια
• Νομικές δραστηριότητες
• Ιατρικές υπηρεσίες
• Τηλεπικοινωνίες
• Ενέργεια
• Τυχερά παιχνίδια

Το μέτρο όμως δεν σταματάει εδώ, καθώς στόχος 
του υπουργείου Οικονομικών είναι να ολοκληρώσει 
την υποχρεωτική εφαρμογή των POS στην αγορά 
σε τρεις φάσεις. Η επόμενη φάση θα είναι μέχρι το 
τέλος του έτους και θα αφορά, μεταξύ άλλων, μικρά 
καταστήματα τροφίμων, ψιλικά, μπακάλικα κ.ο.κ. Η 
τρίτη φάση θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2018. 

Εύκολα γίνεται κατανοητό από το κανάλι συνεργα-
τών πόσο σημαντικό είναι να δραστηριοποιηθεί στο 
συγκεκριμένο χώρο, δεδομένου πως κατέχει την 
απαραίτητη τεχνογνωσία για να προτείνει λύσεις 
που θα καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες τους. 

Η αγορά του POS στην Ελλάδα
Ας δούμε όμως τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς, 
όπως αυτά παρουσιάζονται από έγκυρες δημοσιο-
γραφικές πηγές. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται πως 
τον Ιούνιο του 2015 (πριν την επιβολή των Capital 
Controls) οι συσκευές POS ήταν περίπου 160.000. 
Η διαφοροποίηση φάνηκε στη συνέχεια, όπου από 
την αρχή του 2016 προστέθηκαν περίπου 150.000 
συσκευές POS στην ελληνική αγορά αυξάνοντας 
τον αριθμό τους σε πάνω από 300.000. 
Οι συσκευές αυτές μάλιστα τοποθετούνται και σε 
επιχειρήσεις που στις περισσότερες περιπτώσεις 

δεν δέχονταν πλαστικό χρήμα, και συγκεκριμένα 
σε καταστήματα όπως ταβέρνες, μικρές επιχει-
ρήσεις λιανεμπορίου, φαρμακεία, περίπτερα, 
ταξί. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις των 
ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή γιατρών, δι-
κηγόρων, μηχανικών κ.ο.κ.
Η δυναμική αυτή δεν σταματάει όμως εδώ, μιας 
και σύμφωνα με εκτιμήσεις των εμπλεκόμενων 
παραγόντων, η εγχώρια αγορά θα μπορούσε να 
χωρέσει τουλάχιστον 150.000 POS ακόμα. Η ε-
κτίμηση αυτή βασίζεται κυρίως στο γεγονός πως 
ζούμε σε μια τουριστική χώρα, οπότε ο συνολικός 
αριθμός θα μπορούσε να εκτιναχτεί στα 450.000 
POS, ένας καθόλου υπερβολικός στόχος. Από την 
άλλη, αν και η αύξηση των συσκευών είναι εντυ-
πωσιακή, κυρίως το τελευταίο έτος, εξακολουθεί 
να υπολείπεται σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες 
της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ση-
μαντικά περιθώρια αύξησης. Προκειμένου να έ-
χουμε μια αναλογία στο μυαλό μας, μέσα στο 2015 
αντιστοιχούσαν περί τις 20 συναλλαγές με κάρτες 
πληρωμών, σε σύγκριση με τις 8 του 2014, ενώ 
αντίστοιχα ο μέσος όρος του κατοίκου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης έφτανε τις 93 συναλλαγές το 2014. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο συνολικός κύκλος 

εργασιών με κάρτες πληρωμών που εκδόθηκαν 
στην Ελλάδα ανήλθε στα 9 δις ευρώ (αντιστοιχεί 
στα 818 ευρώ ανά κάτοικο), έναντι 4,7 δις ευρώ 
(428 ευρώ ανά κάτοικο) το 2014, σε σύγκριση με 
το μέσο όρο ων 3.947 ευρώ ανά κάτοικο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσα στο 2014). Συμπερα-
σματικά, οι συναλλαγές και η αξία συναλλαγών 
με κάρτες διπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια του 
2015, συγκρινόμενες με το 2014, ωστόσο εξακο-
λουθούν να υπολείπονται κατά πολύ έναντι του 
αντίστοιχου μέσου όρου στα υπόλοιπα κράτη-μέ-
λη της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η τάση όμως είναι σαφής: Οι Έλληνες εκπαιδεύ-
ονται στη χρήση του πλαστικού χρήματος. 
Προκειμένου να έχουμε μια συνολική εκτίμηση, 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 
κυκλοφορούν περί τις 15 εκατομμύρια κάρτες 
πληρωμών. Πρόκειται για χρεωστικές, πιστωτι-
κές και προπληρωμένες κάρτες που έχουν εκ-
δοθεί από ελληνικές τράπεζες και είναι ενεργές. 
Από τις κάρτες που σήμερα είναι ενεργές στην 
ελληνική αγορά το 81% είναι χρεωστικές κάρτες 
και το 19% πιστωτικές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η 
χρεωστική κάρτα ουσιαστικά γεφύρωσε την από-
σταση μεταξύ μετρητών και καρτών.

Η παρουσία των POS δεν είναι απλά 
θέμα καινοτομίας και θεωρητικής 
άποψης για την ελληνική αγορά. 
Πρόκειται περί πραγματικότητας, 

δεδομένου πως πλέον αποτελεί υποχρέωση των 
επιχειρήσεων να αποδέχονται τις πληρωμές  
μέσω καρτών.
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Σύμφωνα με 
εκτιμήσεις 
των 

εμπλεκόμενων 
παραγόντων, η εγχώρια 
αγορά θα μπορούσε να 
χωρέσει τουλάχιστον 
150.000 συσκευές POS 
ακόμα, προστιθέμενες 
στις 300.000 
υπάρχουσες. 

Ο αριθμός που προαναφέραμε αντιστοιχεί σε 1,4 
κάρτα πληρωμών ανά κάτοικο, σε σύγκριση με 
το 1,5 ανά κάτοικο για τα λοιπά κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι το τέλος του 2015, 
οι χρεωστικές κάρτες υπολογίζεται πως αναλο-
γούσαν στο 81% και οι πιστωτικές κάρτες στο 19% 
του συνόλου των ενεργών καρτών που βρίσκο-
νται σε κυκλοφορία. 
Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία έρευνας που διε-
νεργήθηκε, το 50% χρησιμοποιεί σαφώς λιγότερα 
μετρητά σε σχέση με το παρελθόν, ενώ το 48% 
εκτιμά πως στο μέλλον πρόκειται να χρησιμοποι-
ήσει ακόμα περισσότερο τις χρεωστικές κάρτες 
στις συναλλαγές του. Στην ίδια λογική, σημαντική 
είναι η εξάπλωση των ανέπαφων καρτών στην 
ελληνική αγορά, ενώ αντίστοιχα έχουν αυξηθεί 
και τα συμβατά με την τεχνολογία αυτή POS. 

Η παγκόσμια αγορά
Όσον αφορά την παγκόσμια αγορά, η Zion Market 
Research κυκλοφόρησε μια νέα έρευνα, όπου 
σύμφωνα με τα στοιχεία της, η παγκόσμια αγορά 
POS terminals από πλευράς αξίας αγγίζει τα 
45,97 δις δολάρια το 2016, ενώ αναμένεται να 
φτάσει τα 98,27 δις δολάρια ως το 2022, μια αύ-
ξηση με ετήσιο μέσο όρο ανάπτυξης 13,5% μετα-
ξύ του 2017 και του 2022. 
Στην έρευνα αναφέρεται η ταχύτατη υιοθέτηση 
των τερματικών mobile POS σε τομείς όπως το 
retail και το hospitality, οι οποίοι οδηγούν την 
αγορά. Τα παραδοσιακά τερματικά POS έχουν 
ευρεία εφαρμογή σε τομείς όπως η διαχείριση 
του inventory, η εκτύπωση λογαριασμών και οι 
πληρωμές. 
Με βάση την κατηγοριοποίηση, η αγορά των τερ-
ματικών POS περιλαμβάνει σταθερά, ασύρματα 
και mobile τερματικά POS. Μέχρι πρότινος, από 
τις 3 αυτές κατηγορίες, τα σταθερά POS οδηγού-
σαν την αγορά από πλευράς κερδών. Το συγκε-
κριμένο segment αντιστοιχούσε στο 81% του συ-
νόλου της αγοράς τερματικών POS, κυρίως λόγω 
της πρώιμης υιοθέτησης της τεχνολογίας αυτής 
από την αγορά. Εντούτοις, χάρη στην πρόοδο της 
τεχνολογίας, η αγορά των cloud και mobile POS 
τερματικών έχει αναπτυχθεί σημαντικά, μιας και 
τα συστήματα αυτά προσφέρουν, όπως είδαμε 
ήδη, σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η φορητό-
τητα, η ευχρηστία και το χαμηλότερο κόστος υλο-
ποίησης σε σύγκριση με τα legacy συστήματα. 
H ζήτηση για τερματικά mobile POS είναι εξαι-
ρετικά υψηλή μεταξύ των μικρών και μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεων, πρωτίστως εξαιτίας 
του χαμηλού αρχικού κόστους τους. Επιπλέον, 
η χρήση των tablets και των smartphones έχει 
αυξηθεί σημαντικά στο περιβάλλον των επιχει-
ρήσεων, και αυτός είναι ο λόγος που η απόκτηση 
ενός τερματικού mobile POS φαντάζει πλέον πιο 
ρεαλιστική λύση από τα έξοδα που συνεπάγονται 
τα παραδοσιακά τερματικά POS. Από πλευράς 
εφαρμογής, ο κλάδος του retail κυριάρχησε στην 
αγορά των τερματικών POS τα δύο τελευταία 

χρόνια, με περίπου 34% μερίδιο αγοράς. Παρά-
γοντες όπως η συνεχώς αυξανόμενη υιοθέτηση 
των εξελιγμένων τεχνολογιών πληρωμής, ειδι-
κότερα στους μικρούς retailers, έχει προσδώσει 
νέα ώθηση στην αγορά των τερματικών POS στο 
retail εν γένει. Η αγορά της Βορείου Αμερικής 
παραμένει σαφώς η μεγαλύτερη για τερματικά 
POS, κατέχοντας ένα μερίδιο 32% από πλευράς 
εσόδων. Οι κλάδοι στους οποίους οφείλεται και η 
σημαντικότερη ζήτηση για τερματικά POS είναι ε-
κείνοι του hospitality και του retail, αλλά βασικός 
λόγος της αυξημένης ζήτησης παραμένει και η 
πρώιμη υιοθέτηση της τεχνολογίας. Η ίδια αυξη-
μένη ζήτηση ισχύει και για τον κλάδο της υγείας: 
η αύξηση των εξόδων θεραπείας και η ανάπτυξη 
των υποδομών, οδηγεί στη ζήτηση εξελιγμένης 
τεχνολογίας για το streamline των διαδικασιών 
πληρωμής και την αναζήτηση ιατρικών δεδομέ-
νων για τους ασθενείς στον κλάδο της ιατρικής 
περίθαλψης. Ο συγκεκριμένος κλάδος θεωρείται 
εξαιρετικά κερδοφόρος όσον αφορά τα τερματικά 
POS, μιας και σύμφωνα με την έρευνα, η εν λό-
γω αγορά γνωρίζει την ταχύτερη ανάπτυξη.
Βασικός παράγοντας ανάπτυξης της αγοράς POS 
παραμένει ο ολοένα και αυξανόμενος αριθμός 
των e-commerse συναλλαγών. Η συνεχής υι-
οθέτηση των mobile συσκευών, όπως είναι τα 
smartphones και τα tablets, ενισχύει την ανά-
πτυξη της αγοράς του e-commerce. Η σχετικά 
πρόσφατη μετακίνηση του καταναλωτικού κοινού 
προς συναλλαγές που δεν πραγματοποιούνται με 
cash και η διαθεσιμότητα επιπρόσθετων επιλο-
γών πληρωμής, αναμένεται να ενισχύσει τη ζήτη-
ση για τα συστήματα αυτά. Εντούτοις, υπάρχουν 
ακόμα κάποιες ανησυχίες σχετικά με την ασφά-
λεια και την έλλειψη ενημέρωσης όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα των POS από μικρές επιχειρήσεις 
που έχει αντίκτυπο στην ανάπτυξη της αγοράς. 
Πέραν αυτών, η αγορά των POS σε παγκόσμιο 

επίπεδο διαφοροποιείται βάσει προϊόντος, 
component, περιοχής και εφαρμογής. Το product 
segment περιλαμβάνει fixed POS τερματικά και 
ασύρματα και mobile POS τερματικά. Όσον αφο-
ρά το component segment διαφοροποιείται σε 
hardware και software. Τα segment εφαρμογών 
της αγοράς αυτής είναι το retail, το hospitality, η 
υγεία, η ψυχαγωγία κ.λπ. Επί του παρόντος, το 
retail segment είναι το κυρίαρχο στην αγορά, κυ-
ρίως χάρη στον όγκο των συναλλαγών. 

Ευκαιρία για το κανάλι
Ο συναγωνισμός μεγάλων παικτών στην αγορά 
αυτή, αναμένεται να ενταθεί στην αγορά των 
συστημάτων POS, μιας και ολοένα και περισσό-
τεροι σπεύδουν να παρουσιάσουν προϊόντα και 
υπηρεσίες. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 
της ελληνικής αγοράς, τόσο στις ολοκληρωμένες 
λύσεις POS όσο και στα αντίστοιχα τερματικά 
καρτών. Δεδομένων των γνωστών συνθηκών 
που επικρατούν στην οικονομία της χώρας, ιδίως 
με τα Capital Controls, έχει γίνει ξεκάθαρη η α-
νάγκη πραγματικής μηχανογράφησης ακόμα και 
της πλέον μικρής επιχείρησης, αλλά και της υπο-
στήριξης χρήσης πλαστικού χρήματος, η οποία 
σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις γίνεται υπο-
χρεωτική. Όπως κατανοούμε εύκολα, όλα αυτά 
αποτελούν μια τεράστια ευκαιρία για το δίκτυο 
συνεργατών, χάρη στο εύρος των υπηρεσιών και 
της συνεπακόλουθης δυνατότητας δραστηριοποί-
ησης που προσφέρουν τα συστήματα POS. 
Το «έδαφος» είναι πλέον γόνιμο για την προώθηση 
των συστημάτων POS – και στην cloud/ mobile 
μορφή των τερματικών- τόσο στους ήδη υπάρχο-
ντες πελάτες που θα χρειαστεί να αναβαθμίσουν 
ή να αλλάξουν την υποδομή τους, όσο και στους 
πελάτες εκείνους που «ψάχνονται» για λύσεις του 
είδους. Το εν λόγω μάλιστα κοινό μπορεί να απο-
δειχθεί ακόμα πιο μεγάλο, καθώς μέχρι πρότινος 
δεν είχε μεριμνήσει για την απόκτηση της απα-
ραίτητης υποδομής, με αποτέλεσμα οι εξελίξεις 
να το προσπεράσουν. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι 
πλέον «πεινασμένες» για την ταχύτατη υλοποίηση 
σύγχρονων λύσεων POS και οι συνεργάτες θα 
πρέπει να είναι παρόντες με τεχνογνωσία και λύ-
σεις για το κοινό αυτό. Αξιοποιώντας τη δυναμική 
που προσφέρει η αγορά αυτή, θα εξασφαλίσει 
στο κανάλι ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους, 
ικανοποίηση από την πλευρά των πελατών και μια 
αμοιβαία επωφελή και μακροχρόνια σχέση.
Ακριβώς επειδή το κανάλι ήδη δραστηριοποιείται 
στο χώρο της τεχνολογίας και γνωρίζει το χώρο 
όσο κανένας άλλος, αποτελεί (και πρέπει να το κά-
νει) τον πρώτο σταθμό των πελατών τους και στην 
αγορά των τερματικών POS. Το κανάλι είναι αυτό 
που θα συμβουλέψει τις εταιρείες-πελάτες του για 
τη σωστή επιλογή του κατάλληλου POS ανάλογα 
με τον κλάδο δραστηριοποίησης τους, θα προτείνει 
λύσεις και βεβαίως θα αναλάβει να ολοκληρώσει 
την ενσωμάτωση του POS στο υφιστάμενο μηχα-
νογραφικό σύστημα της επιχείρησης. TCP
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μέσω στοιχείων που θα μεταβιβάζονται από τους 
παρόχους πληρωμών, δηλαδή τις Τράπεζες.
Σύμφωνα με το άρθρο 66 του νόμου 4446/2016: 
«Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι, από την 1η 
Φεβρουαρίου του 2017, οι επιχειρήσεις που απο-
δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές υποχρεούνται 
να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με 
την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής, με 
σαφή τρόπο που να μην επιδέχεται παρερμηνείας 
και με αναγραφή ευκρινώς της πληροφορίας αυ-
τής στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο. 
Σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση αυτή, θα 
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων 
(1.000) ευρώ.»
Η απόφαση που περιγράψαμε, αφορά περίπου 
200.000 επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρείται πως 
βρίσκονται στη ζώνη «υψηλού κινδύνου» για φο-
ροδιαφυγή. Στη λογική αυτή, στους 12 κλάδους που 
μπαίνουν στο πρώτο κύμα υποχρεωτικών πληρω-
μών με POS πηγαίνει σεβαστό μέρος των δαπανών 
των νοικοκυριών. Οι κλάδοι αυτοί είναι οι εξής:

• Εστίαση-μπαρ-καφέ
• Επισκευές
• Εκπαίδευση
• Ένδυση-υπόδηση
• Ενοικιάσεις
• Κομμωτήρια
• Γυμναστήρια
• Νομικές δραστηριότητες
• Ιατρικές υπηρεσίες
• Τηλεπικοινωνίες
• Ενέργεια
• Τυχερά παιχνίδια

Το μέτρο όμως δεν σταματάει εδώ, καθώς στόχος 
του υπουργείου Οικονομικών είναι να ολοκληρώσει 
την υποχρεωτική εφαρμογή των POS στην αγορά 
σε τρεις φάσεις. Η επόμενη φάση θα είναι μέχρι το 
τέλος του έτους και θα αφορά, μεταξύ άλλων, μικρά 
καταστήματα τροφίμων, ψιλικά, μπακάλικα κ.ο.κ. Η 
τρίτη φάση θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2018. 

Εύκολα γίνεται κατανοητό από το κανάλι συνεργα-
τών πόσο σημαντικό είναι να δραστηριοποιηθεί στο 
συγκεκριμένο χώρο, δεδομένου πως κατέχει την 
απαραίτητη τεχνογνωσία για να προτείνει λύσεις 
που θα καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες τους. 

Η αγορά του POS στην Ελλάδα
Ας δούμε όμως τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς, 
όπως αυτά παρουσιάζονται από έγκυρες δημοσιο-
γραφικές πηγές. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται πως 
τον Ιούνιο του 2015 (πριν την επιβολή των Capital 
Controls) οι συσκευές POS ήταν περίπου 160.000. 
Η διαφοροποίηση φάνηκε στη συνέχεια, όπου από 
την αρχή του 2016 προστέθηκαν περίπου 150.000 
συσκευές POS στην ελληνική αγορά αυξάνοντας 
τον αριθμό τους σε πάνω από 300.000. 
Οι συσκευές αυτές μάλιστα τοποθετούνται και σε 
επιχειρήσεις που στις περισσότερες περιπτώσεις 

δεν δέχονταν πλαστικό χρήμα, και συγκεκριμένα 
σε καταστήματα όπως ταβέρνες, μικρές επιχει-
ρήσεις λιανεμπορίου, φαρμακεία, περίπτερα, 
ταξί. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις των 
ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή γιατρών, δι-
κηγόρων, μηχανικών κ.ο.κ.
Η δυναμική αυτή δεν σταματάει όμως εδώ, μιας 
και σύμφωνα με εκτιμήσεις των εμπλεκόμενων 
παραγόντων, η εγχώρια αγορά θα μπορούσε να 
χωρέσει τουλάχιστον 150.000 POS ακόμα. Η ε-
κτίμηση αυτή βασίζεται κυρίως στο γεγονός πως 
ζούμε σε μια τουριστική χώρα, οπότε ο συνολικός 
αριθμός θα μπορούσε να εκτιναχτεί στα 450.000 
POS, ένας καθόλου υπερβολικός στόχος. Από την 
άλλη, αν και η αύξηση των συσκευών είναι εντυ-
πωσιακή, κυρίως το τελευταίο έτος, εξακολουθεί 
να υπολείπεται σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες 
της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ση-
μαντικά περιθώρια αύξησης. Προκειμένου να έ-
χουμε μια αναλογία στο μυαλό μας, μέσα στο 2015 
αντιστοιχούσαν περί τις 20 συναλλαγές με κάρτες 
πληρωμών, σε σύγκριση με τις 8 του 2014, ενώ 
αντίστοιχα ο μέσος όρος του κατοίκου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης έφτανε τις 93 συναλλαγές το 2014. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο συνολικός κύκλος 

εργασιών με κάρτες πληρωμών που εκδόθηκαν 
στην Ελλάδα ανήλθε στα 9 δις ευρώ (αντιστοιχεί 
στα 818 ευρώ ανά κάτοικο), έναντι 4,7 δις ευρώ 
(428 ευρώ ανά κάτοικο) το 2014, σε σύγκριση με 
το μέσο όρο ων 3.947 ευρώ ανά κάτοικο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσα στο 2014). Συμπερα-
σματικά, οι συναλλαγές και η αξία συναλλαγών 
με κάρτες διπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια του 
2015, συγκρινόμενες με το 2014, ωστόσο εξακο-
λουθούν να υπολείπονται κατά πολύ έναντι του 
αντίστοιχου μέσου όρου στα υπόλοιπα κράτη-μέ-
λη της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η τάση όμως είναι σαφής: Οι Έλληνες εκπαιδεύ-
ονται στη χρήση του πλαστικού χρήματος. 
Προκειμένου να έχουμε μια συνολική εκτίμηση, 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 
κυκλοφορούν περί τις 15 εκατομμύρια κάρτες 
πληρωμών. Πρόκειται για χρεωστικές, πιστωτι-
κές και προπληρωμένες κάρτες που έχουν εκ-
δοθεί από ελληνικές τράπεζες και είναι ενεργές. 
Από τις κάρτες που σήμερα είναι ενεργές στην 
ελληνική αγορά το 81% είναι χρεωστικές κάρτες 
και το 19% πιστωτικές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η 
χρεωστική κάρτα ουσιαστικά γεφύρωσε την από-
σταση μεταξύ μετρητών και καρτών.

Η παρουσία των POS δεν είναι απλά 
θέμα καινοτομίας και θεωρητικής 
άποψης για την ελληνική αγορά. 
Πρόκειται περί πραγματικότητας, 

δεδομένου πως πλέον αποτελεί υποχρέωση των 
επιχειρήσεων να αποδέχονται τις πληρωμές  
μέσω καρτών.
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Πολλοί προσπάθησαν, αλλά φαίνεται ότι η Lenovo πέτυχε τελικά να βρει τον καλύτερο τρόπο να 
επεκτείνει τις λειτουργίες του κινητού της, με έξυπνα αξεσουάρ. Ο λόγος για το Moto Z και τα Moto Mods 
που «κουμπώνουν» μαγνητικά στην πλάτη του και το μετατρέπουν σε ό,τι θέλουμε. 

Moto Ζ: Ο ορισμός  
του modular κινητού

Τ
ο πρώτο πράγμα που ξεχωρίζει 
κανείς στο νέο Moto Z είναι το 
πάχος του. Χωρίς αμφιβολία είναι 
το πιο λεπτό smartphone στις 5,5 
ίντσες που έχουμε δει ποτέ. 
Έχει πάχος μόλις 5,2 χιλιοστά, είναι 

κατασκευασμένο από αλουμίνιο και ανοξείδωτο 
χάλυβα, ενώ στην πλάτη ξεχωρίζουν οι επαφές 
των Moto Mods, καθώς και η κάμερα η οποία 
μάλιστα εξέχει από το υπόλοιπο σώμα. Στη συ-
σκευασία του κινητού υπάρχει και ένα κάλυμμα 
πλάτης, το οποίο ομαλοποιεί κάπως την κατάστα-
ση και μας βοηθά καλύτερα στο κράτημα, διότι το 
τηλέφωνο είναι όπως είπαμε, απίστευτα λεπτό. 
Βέβαια, αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, όπως θα 
δούμε παρακάτω.

Το Moto Z διαθέτει οθόνη 5,5’’ AMOLED ανά-
λυσης Quad HD (2.560 x 1.440) και επίστρωση 
Corning Gorilla Glass. Επιπλέον, ολόκληρη η 
κατασκευή διαθέτει ειδική νανο-επίστρωση για 
προστασία από την υγρασία.
Στο εσωτερικό του συναντάμε τον οκταπύρηνο ε-
πεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 820 1,8GHz, 
4GB RAM, ο αποθηκευτικός χώρος ανέρχεται 
σε 32 ή 64GB, ενώ υποστηρίζεται micro SD έως 
2ΤΒ. Η κεντρική κάμερα έχει ανάλυση 13MP με 
οπτική σταθεροποίηση εικόνας, αυτόματη εστία-
ση με λέιζερ και δυνατότητα λήψης βίντεο 4Κ.
To home button είναι και ταυτόχρονα και αισθη-
τήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων, ενώ όσο κι 
αν ψάξαμε δεν βρήκαμε υποδοχή ακουστικών, 
διότι απλά η Lenovo την κατήργησε. Η μοναδι-
κή υποδοχή που έχει η συσκευή είναι το USB 
Type-C, στο οποίο συνδέονται και τα ακουστικά 
με τον ειδικό adaptor. 
Δυστυχώς, capacitive πλήκτρα back και menu 
δεν υπάρχουν εκατέρωθεν του home, που 
σημαίνει ότι το κάτω μέρος της οθόνης θα αφι-
ερώνεται σχεδόν πάντα σε αυτές τις software 
συντομεύσεις, οι οποίες ωστόσο, κρύβονται όταν 
δεν χρειάζονται.

Η συσκευή διαθέτει NFC, υποστηρίζει Google 
Pay, ενώ το λειτουργικό σύστημα είναι το Android 
7 Nougat (υποστηρίζει την πλατφόρμα εικονικής 
πραγματικότητας Daydream της Google) σε σχε-
δόν stock μορφή, αφού η Lenovo δεν έχει επέμ-
βει σχεδόν καθόλου στο περιβάλλον. 

Moto Mods
Αν και το Moto Z είναι σίγουρα ένα εντυπωσιακό 
smartphone, αυτό που εντυπωσιάζει περισσό-
τερο είναι τα Moto Mods, το οικοσύστημα των 
αξεσουάρ που δίνουν στο Moto Z (και το Moto Z 
Play) πρόσθετες λειτουργίες. Όπως αναφέραμε 
στην εισαγωγή κι άλλοι κατασκευαστές προσπά-
θησαν να κάνουν το ίδιο πράγμα, χωρίς την α-
ναμενόμενη επιτυχία. Η προσέγγιση της Lenovo, 
πάντως, είναι διαφορετική και αρκετά «έξυπνη», 
αφού τα Moto Mods «κουμπώνουν» μαγνητικά 
στην πλάτη των Moto Z.
Επίσης, εκτός από τα επίσημα Moto Mods, μαθαί-
νουμε ότι η Lenovo προτίθεται να δώσει τη δυνα-
τότητα σε τρίτους κατασκευαστές να φτιάξουν τα 
δικά του συμβατά αξεσουάρ. 
H επίσημη σειρά των Moto Mods που διατίθεται 
αποτελείται από μια πρόσθετη μπαταρία, μια φω-
τογραφική μηχανή, έναν προβολέα (!) και μια σει-
ρά από καλύμματα. Στα χέρια μας τα είχαμε όλα 
εκτός από τον projector, ο οποίος δεν έχει έρθει 
(ακόμα) στην Ελλάδα. 

Ξεκινάμε με το Moto Mod incipio power pack 
που αποτελεί ίσως το πιο χρήσιμο αξεσουάρ και 
το πρώτο που θα σπεύσουν να προμηθευτούν οι 
κάτοχοι του Moto Z. Πρόκειται για μια εξωτερική 
μπαταρία χωρητικότητας 2.220 mAh η οποία 
προσθέτει έως και 22 ώρες ζωής στη μπαταρία 
του κινητού Moto Z, η οποία μάλιστα διατίθεται 
και σε έκδοση ασύρματης φόρτισης. 
Όποιος επιθυμεί περισσότερες λειτουργίες φω-
τογραφίας από το Moto Z του, μπορεί να προτιμή-
σει το Hasselblad True Zoom Moto Mod. Όπως 
δηλώνει και το όνομά του, πρόκειται για ένα 

αξεσουάρ που περιλαμβάνει φακό, grip για κα-
λύτερο κράτημα και φλας το οποίο υπογράφει η 
καταξιωμένη εταιρεία επαγγελματικών φωτογρα-
φικών μηχανών Hasselblad. To Hasselblad True 
Zoom Moto Mod διαθέτει τον δικό του αισθητήρα 
12MP, ενώ ο φακός προσφέρει εντυπωσιακό 
οπτικό zoom 10x (25-250mm ισοδύναμο 35mm), 
αλλά και macro. Το Hasselblad True Zoom Moto 
Mod δεν τραβά βίντεο 4Κ, αλλά Full HD, προ-
σφέρει ωστόσο πλήρη έλεγχο χειροκίνητων λει-
τουργιών, όπως ISO, διάφραγμα, λήψη σε RAW, 
ενώ διαθέτει δύο ενσωματωμένα μικρόφωνα και 
χειριστήρια ελέγχου που θυμίζουν μηχανή DSLR. 
Επιπλέον, το Hasselblad True Zoom Moto Mod 
διαθέτει το δικό του Xenon flash, το οποίο είναι 
πολύ πιο ισχυρό από το LED flash του κινητού, 
ενώ δεν διαθέτει τη δική του μπαταρία, αλλά χρη-
σιμοποιεί την μπαταρία του Moto Z.

Περνάμε στο JBL SoundBoost, ένα Moto Mod 
της πασίγνωστης εταιρείας συσκευών ήχου JBL, 
το οποίο μετατρέπει το Moto Z σε ηχοσύστημα. 
Διαθέτει δύο ενσωματωμένα ηχεία 3W και αυτο-
νομία 10 συνεχόμενων ωρών χάρη στην ενσω-
ματωμένη του μπαταρία. 

Τέλος, το πιο εντυπωσιακό Moto Mod είναι το 
Moto Insta-Share Projector. Ακολουθεί την τε-
χνολογία DLP και προβάλλει εικόνα 70 ιντσών 
ανάλυσης WVGA (854x480 pixels). Η φωτεινότητά 
του είναι 50 lumens, διαθέτει τη δική του  μπατα-
ρία, καθώς και ρυθμίσεις εστίασης, κλίση εικό-
νας, keystone και φωτεινότητα. TCP

Κατασκευαστής: Lenovo
Διάθεση: Lenovo Hellas, www.lenovo.com/gr/

EDITOR’S CHOICE



29

Epson WorkForce WF-2750DWF

TECHCHANNELPARTNER

review
02.2017

Οικονομικό μοντέλο εκτυπωτή all-in-one για το σπίτι και το μικρό γραφείο που τα έχει όλα.  
Διαθέτει μια μεγάλη γκάμα επιλογών σύνδεσης, προσφέροντας ταχύτητα και ποιότητα output.

4-σε-1 πολυμηχάνημα  
για το σπίτι και το γραφείο

Μ
ικρός και ελαφρύς, ο 
WorkForce WF-2750DWF 
θα χωρέσει άνετα ακόμα 
και σε πολύ μικρούς χώ-
ρους. Έχοντας σχεδιαστεί 
για ευκολία χρήσης, θα 

συνδεθεί μόνο μέσω Wi-Fi στο δίκτυό σας και 
είναι έτοιμος να λειτουργήσει σε ελάχιστα λεπτά. 
Μπορείτε φυσικά να τον συνδέσετε απευθείας σε 
κάποιον υπολογιστή μέσω USB, αλλά το μεγαλύ-
τερο ατού του είναι η υποστήριξη mobile printing 
και μάλιστα μέσω Wi-Fi direct. Κατεβάστε το 
δωρεάν app iPrint της Epson και μπορείτε να κά-
νετε τα πάντα, από το να βλέπετε τη στάθμη των 
μελανιών και να εκτυπώνετε τα PDF που σας 
στέλνουν οι πελάτες σας, μέχρι να σαρώνετε τα 
έγγραφά σας και να βλέπετε το αποτέλεσμα στην 
οθόνη του κινητού σας. 
Φυσικά το iPrint λειτουργεί και μέσω Internet, 
αφού ο συγκεκριμένος εκτυπωτής υποστηρίζει 
εγγενώς το cloud printing (Apple AirPrint, Google 
Cloud Print). 
Μάλιστα, μέσω του Epson Connect (απαιτείται 
εγγραφή του εκτυπωτή στο www.epsonconnect.
com) μπορείτε να κάνετε τα πάντα μέσω cloud, 
ενώ το μηχάνημα αποκτά τη δική του ηλεκτρο-
νική διεύθυνση και αρκεί να αποστείλετε ένα 
επισυναπτόμενο αρχείο μέσω e-mail για να 
εκτυπωθεί.

Λειτουργίες
Ξεκινήσαμε από το cloud print, διότι αυτές είναι 
οι λειτουργίες που θα εκτιμήσει ο περισσότερος 

κόσμος. Η συσκευή είναι όλα-σε-ένα, ενώ χαρα-
κτηρίζεται ως 4-σε-1 περιλαμβάνοντας λειτουρ-
γίες σάρωσης, αντιγραφής, εκτύπωσης και φαξ. 
Μάλιστα, εκτός από τον κλασσικό flatbed scanner 
(ανάλυσης 1.200 dpi x 2.400 dpi) στο επάνω μέ-
ρος υπάρχει και ένας αυτόματος τροφοδότης ο 
οποίος μπορεί να χωρέσει έως 30 σελίδες. 
Ο βασικός τροφοδότης του εκτυπωτή χωράει έως 
150 σελίδες, ενώ υποστηρίζει αυτόματη εκτύπω-
ση δύο πλευρών. 

Στην μπροστινή όψη του WorkForce WF-
2750DWF υπάρχει το panel λειτουργιών, με μια 
μικρή αλλά λειτουργική ασπρόμαυρη οθόνη, η 
οποία σας βοηθά να ρυθμίσετε το μηχάνημα με 
το εύχρηστο μενού, τα απαραίτητα αριθμητικά 
κουμπιά (μην ξεχνάτε ότι έχει και λειτουργίες fax) 
και τα βασικά πλήκτρα έναρξης εκτύπωσης και 
αντιγραφής.
Το συγκεκριμένο μηχάνημα χρησιμοποιεί κεφαλή 
εκτύπωσης PrecisionCore για τη διασφάλιση 
κορυφαίας απόδοσης επιπέδου laser, η ανάλυση 
εκτύπωσης ανέρχεται σε 4.800 x 1.200 dpi, ενώ 
διαθέτει τέσσερα ξεχωριστά έγχρωμα cartridges 
ώστε να αλλάζετε μόνο όποιο εξαντλείται. Μά-

λιστα, χάρη στα μελάνια XL, μπορείτε να κάνετε 
οικονομία έως και 25%.

Συμπεράσματα
Ο WorkForce WF-2750DWF είναι ένα φθηνό «ό-
λα σε ένα» μηχάνημα που απευθύνεται στη μικρή 
επιχείρηση που επιθυμεί μια αξιόπιστη συσκευή 
η οποία θα αναλάβει να φέρει εις πέρας όλες τις 
καθημερινές εργασίες. TCP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τεχνολογία: PrecisionCore κεφαλή 

εκτύπωσης

Λειτουργίες: Εκτύπωση, αντιγραφή, 
σάρωση, φαξ

Μέγ. μέγεθος χαρτιού: Α4

Ανάλυση εκτύπωσης: 4.800 x 1.200 dpi

Ανάλυση σάρωσης: 1.200 x 2.400 dpi

Ταχύτητα εκτύπωσης ISO: 13ppm μονόχρωμο, 
7,5ppm χρώμα

Τροφοδότες: 3 (αυτόματος 30σελ., δίσκος 
εισόδου 150σελ.)

Δοχεία μελανιού: 4 (1 μαύρο, κυανό, 
ματζέντα, κίτρινο)

Εκτύπωση διπλής όψης: Ναι (αυτόματη)

Συνδέσεις:  USB, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi 
Direct

Mobile & Cloud printing: Epson Connect, Apple 
AirPrint, Google Cloud Print

Κατασκευαστής: Epson
Διάθεση: Epson Hellas, www.epson.gr
Προτεινόμενη τιμή λιανικής: €99
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Πολλοί προσπάθησαν, αλλά φαίνεται ότι η Lenovo πέτυχε τελικά να βρει τον καλύτερο τρόπο να 
επεκτείνει τις λειτουργίες του κινητού της, με έξυπνα αξεσουάρ. Ο λόγος για το Moto Z και τα Moto Mods 
που «κουμπώνουν» μαγνητικά στην πλάτη του και το μετατρέπουν σε ό,τι θέλουμε. 

Moto Ζ: Ο ορισμός  
του modular κινητού

Τ
ο πρώτο πράγμα που ξεχωρίζει 
κανείς στο νέο Moto Z είναι το 
πάχος του. Χωρίς αμφιβολία είναι 
το πιο λεπτό smartphone στις 5,5 
ίντσες που έχουμε δει ποτέ. 
Έχει πάχος μόλις 5,2 χιλιοστά, είναι 

κατασκευασμένο από αλουμίνιο και ανοξείδωτο 
χάλυβα, ενώ στην πλάτη ξεχωρίζουν οι επαφές 
των Moto Mods, καθώς και η κάμερα η οποία 
μάλιστα εξέχει από το υπόλοιπο σώμα. Στη συ-
σκευασία του κινητού υπάρχει και ένα κάλυμμα 
πλάτης, το οποίο ομαλοποιεί κάπως την κατάστα-
ση και μας βοηθά καλύτερα στο κράτημα, διότι το 
τηλέφωνο είναι όπως είπαμε, απίστευτα λεπτό. 
Βέβαια, αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, όπως θα 
δούμε παρακάτω.

Το Moto Z διαθέτει οθόνη 5,5’’ AMOLED ανά-
λυσης Quad HD (2.560 x 1.440) και επίστρωση 
Corning Gorilla Glass. Επιπλέον, ολόκληρη η 
κατασκευή διαθέτει ειδική νανο-επίστρωση για 
προστασία από την υγρασία.
Στο εσωτερικό του συναντάμε τον οκταπύρηνο ε-
πεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 820 1,8GHz, 
4GB RAM, ο αποθηκευτικός χώρος ανέρχεται 
σε 32 ή 64GB, ενώ υποστηρίζεται micro SD έως 
2ΤΒ. Η κεντρική κάμερα έχει ανάλυση 13MP με 
οπτική σταθεροποίηση εικόνας, αυτόματη εστία-
ση με λέιζερ και δυνατότητα λήψης βίντεο 4Κ.
To home button είναι και ταυτόχρονα και αισθη-
τήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων, ενώ όσο κι 
αν ψάξαμε δεν βρήκαμε υποδοχή ακουστικών, 
διότι απλά η Lenovo την κατήργησε. Η μοναδι-
κή υποδοχή που έχει η συσκευή είναι το USB 
Type-C, στο οποίο συνδέονται και τα ακουστικά 
με τον ειδικό adaptor. 
Δυστυχώς, capacitive πλήκτρα back και menu 
δεν υπάρχουν εκατέρωθεν του home, που 
σημαίνει ότι το κάτω μέρος της οθόνης θα αφι-
ερώνεται σχεδόν πάντα σε αυτές τις software 
συντομεύσεις, οι οποίες ωστόσο, κρύβονται όταν 
δεν χρειάζονται.

Η συσκευή διαθέτει NFC, υποστηρίζει Google 
Pay, ενώ το λειτουργικό σύστημα είναι το Android 
7 Nougat (υποστηρίζει την πλατφόρμα εικονικής 
πραγματικότητας Daydream της Google) σε σχε-
δόν stock μορφή, αφού η Lenovo δεν έχει επέμ-
βει σχεδόν καθόλου στο περιβάλλον. 

Moto Mods
Αν και το Moto Z είναι σίγουρα ένα εντυπωσιακό 
smartphone, αυτό που εντυπωσιάζει περισσό-
τερο είναι τα Moto Mods, το οικοσύστημα των 
αξεσουάρ που δίνουν στο Moto Z (και το Moto Z 
Play) πρόσθετες λειτουργίες. Όπως αναφέραμε 
στην εισαγωγή κι άλλοι κατασκευαστές προσπά-
θησαν να κάνουν το ίδιο πράγμα, χωρίς την α-
ναμενόμενη επιτυχία. Η προσέγγιση της Lenovo, 
πάντως, είναι διαφορετική και αρκετά «έξυπνη», 
αφού τα Moto Mods «κουμπώνουν» μαγνητικά 
στην πλάτη των Moto Z.
Επίσης, εκτός από τα επίσημα Moto Mods, μαθαί-
νουμε ότι η Lenovo προτίθεται να δώσει τη δυνα-
τότητα σε τρίτους κατασκευαστές να φτιάξουν τα 
δικά του συμβατά αξεσουάρ. 
H επίσημη σειρά των Moto Mods που διατίθεται 
αποτελείται από μια πρόσθετη μπαταρία, μια φω-
τογραφική μηχανή, έναν προβολέα (!) και μια σει-
ρά από καλύμματα. Στα χέρια μας τα είχαμε όλα 
εκτός από τον projector, ο οποίος δεν έχει έρθει 
(ακόμα) στην Ελλάδα. 

Ξεκινάμε με το Moto Mod incipio power pack 
που αποτελεί ίσως το πιο χρήσιμο αξεσουάρ και 
το πρώτο που θα σπεύσουν να προμηθευτούν οι 
κάτοχοι του Moto Z. Πρόκειται για μια εξωτερική 
μπαταρία χωρητικότητας 2.220 mAh η οποία 
προσθέτει έως και 22 ώρες ζωής στη μπαταρία 
του κινητού Moto Z, η οποία μάλιστα διατίθεται 
και σε έκδοση ασύρματης φόρτισης. 
Όποιος επιθυμεί περισσότερες λειτουργίες φω-
τογραφίας από το Moto Z του, μπορεί να προτιμή-
σει το Hasselblad True Zoom Moto Mod. Όπως 
δηλώνει και το όνομά του, πρόκειται για ένα 

αξεσουάρ που περιλαμβάνει φακό, grip για κα-
λύτερο κράτημα και φλας το οποίο υπογράφει η 
καταξιωμένη εταιρεία επαγγελματικών φωτογρα-
φικών μηχανών Hasselblad. To Hasselblad True 
Zoom Moto Mod διαθέτει τον δικό του αισθητήρα 
12MP, ενώ ο φακός προσφέρει εντυπωσιακό 
οπτικό zoom 10x (25-250mm ισοδύναμο 35mm), 
αλλά και macro. Το Hasselblad True Zoom Moto 
Mod δεν τραβά βίντεο 4Κ, αλλά Full HD, προ-
σφέρει ωστόσο πλήρη έλεγχο χειροκίνητων λει-
τουργιών, όπως ISO, διάφραγμα, λήψη σε RAW, 
ενώ διαθέτει δύο ενσωματωμένα μικρόφωνα και 
χειριστήρια ελέγχου που θυμίζουν μηχανή DSLR. 
Επιπλέον, το Hasselblad True Zoom Moto Mod 
διαθέτει το δικό του Xenon flash, το οποίο είναι 
πολύ πιο ισχυρό από το LED flash του κινητού, 
ενώ δεν διαθέτει τη δική του μπαταρία, αλλά χρη-
σιμοποιεί την μπαταρία του Moto Z.

Περνάμε στο JBL SoundBoost, ένα Moto Mod 
της πασίγνωστης εταιρείας συσκευών ήχου JBL, 
το οποίο μετατρέπει το Moto Z σε ηχοσύστημα. 
Διαθέτει δύο ενσωματωμένα ηχεία 3W και αυτο-
νομία 10 συνεχόμενων ωρών χάρη στην ενσω-
ματωμένη του μπαταρία. 

Τέλος, το πιο εντυπωσιακό Moto Mod είναι το 
Moto Insta-Share Projector. Ακολουθεί την τε-
χνολογία DLP και προβάλλει εικόνα 70 ιντσών 
ανάλυσης WVGA (854x480 pixels). Η φωτεινότητά 
του είναι 50 lumens, διαθέτει τη δική του  μπατα-
ρία, καθώς και ρυθμίσεις εστίασης, κλίση εικό-
νας, keystone και φωτεινότητα. TCP

Κατασκευαστής: Lenovo
Διάθεση: Lenovo Hellas, www.lenovo.com/gr/
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Περίγραψε εν συντομία την πραγματική φύση 
της δουλειάς σου. Κατά πόσο ανταποκρίνεται 
στον επίσημο τίτλο σου; 
Ναι, θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό. Άλλωστε το πε-
δίο του marketing & της επικοινωνίας είναι τόσο 
ευρύ, πολύπλευρο και ολιστικό που ωθεί τους 
ανθρώπους που ασχολούμαστε με αυτό  να είμα-
στε συνεχώς σε μια δημιουργική αναζήτηση και η 
σχέση μας με τους συνεργάτες και την ομάδα μας 
να είναι η αρχή κάθε επιτυχίας.

Αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ δημιουργική και σε 
κρατά συνέχεια σε εγρήγορση.

Δεν αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Γιατί σε κρατά συνέχεια σε εγρήγορση L. 

Ποια ήταν η πρώτη σου επαγγελματική εμπειρία; 
Πως αισθανόσουν για τα χρήματα που έπαιρνες;
Θέλοντας να είμαι οικονομικά ανεξάρτητη, ξεκίνη-
σα να δουλεύω όταν πέρασα στο Πανεπιστήμιο. 
Ασχολήθηκα στον τομέα της ξενόγλωσσης εκπαί-
δευσης που μου άρεσε πολύ και οικονομικά ήταν 
αυτό που ήθελα. 

Πώς μπήκες στην αγορά του IT; Θα επέλεγες κά-
ποια άλλη και αν ναι ποια; 
Αρχικά όταν χρησιμοποιούσα την τεχνολογία 
στην εκπαίδευση, στην πορεία όμως με γοήτευσε  
περισσότερο η επικοινωνία, η διαφήμιση και το 
marketing. Aν θα επέλεγα μια άλλη αγορά, θα ήταν 
ο συνδυασμός της τεχνολογίας με την εκπαίδευση.

Για ποιες εταιρείες δεν θα δούλευες ποτέ;
Για αυτές που δεν έχουν όραμα, δεν βάζουν στό-
χους & δεν επενδύουν στους ανθρώπους. 

Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Αν μπο-
ρούσες να είσαι κάποιος από αυτούς, ποιον θα 
επέλεγες και γιατί;
Ξεχωριστοί και οι τρεις, με πολλή μεγάλη συνει-
σφορά ο καθένας στον τομέα του. Αν θα μπορούσα 
να επιλέξω, μάλλον θα έβλεπα μια προσωπικότη-
τα της ιατρικής έρευνας ή του Διαστήματος. 

Η Ευγενία Διαμαντή, γνώρισε την τεχνολογία από τα φοιτητικά της χρόνια, στην πορεία όμως τη 
γοήτευσε η επικοινωνία, η διαφήμιση και το marketing. Ωστόσο, θαυμάζει περισσότερο όσους 
ασχολούνται με το χώρο του Διαστήματος. 

Aπό την εκπαίδευση, στην επικοινωνία

Τι πιστεύεις ότι νιώθουν πιο έντονα οι συνεργά-
τες σου για σένα; Τι θα ήθελες να νιώθουν; 
Εκτίμηση και εμπιστοσύνη θέλω να πιστεύω αφού 
το ίδιο νιώθω και εγώ για αυτούς.

Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά χόμπι σου;
Ξένες γλώσσες, ταξίδια και βιβλία (να διαβάζω και 
να γράφωJ ) 

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και ποιο το 
αγαπημένο σου εστιατόριο;
Γεμιστά καλαμάρια και το αγαπημένο μου εστιατό-
ριο είναι στην πατρίδα μου Μυτιλήνη με δημιουρ-
γική ελληνική κουζίνα και λιχουδιές του Αιγαίου, 
σε αυθεντικό περιβάλλον (αν δεν παινέψεις το 
σπίτι σου… :) 

Μπίρα, ούζο, κρασί, σαμπάνια ή κάτι άλλο; 
Μου αρέσει η μπύρα και χαίρομαι ιδιαίτερα που 
τα τελευταία χρόνια, κυκλοφορούν μπύρες από 
μικρές τοπικές μονάδες με μεγάλο μεράκι, πολλά 
βραβεία σε διαγωνισμούς γευσιγνωσίας και διά-
θεση εξαγωγών.  

Ποια εταιρεία (εκτός αυτής που δουλεύεις J) 
θεωρείς ότι έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην 
ελληνική αγορά του software και ποια σε αυτή 
του hardware;
Η Microsoft και η Intel θεωρώντας την τεχνολογία 
κοινωνικό αγαθό, αναπτύσσουν λύσεις που οδη-
γούν τις εξελίξεις στην αγορά και βελτιώνουν την 
καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Ανάφερε τρία πρόσωπα από την ελληνική  
αγορά τεχνολογίας τα οποία θαυμάζεις, καθώς 
και το λόγο.
Δύσκολη ερώτηση με απαιτητική απάντηση. Λέω 
να ξεφύγω.. .Η πολυετής παρουσία μου στην 
αγορά τεχνολογίας με έχει βοηθήσει να γνωρίσω 
πολλούς αξιόλογους ανθρώπους και θα ήταν 
άδικο να ξεχωρίσω μόνο τρεις.

Ανάφερε μία προσωπική επιτυχία για την οποία 
είσαι πραγματικά πολύ υπερήφανη.
Την οικογένειά μου.

Ποια ήταν η φράση ή η πράξη για την οποία 
έχεις μετανιώσει πραγματικά;
Έχω μετανιώσει για φιλίες που θα μπορούσα να 
είχα προσπαθήσει περισσότερο να διατηρήσω 
και δεν το έκανα.

Πες μας κάτι που σου είπε ο πατέρας σου ή η 
μητέρα σου και σε έχει βοηθήσει είτε στην ε-
παγγελματική είτε στην προσωπική σου ζωή.
Ότι βρίσκουμε αποθέματα δύναμης μέσα μας που 
ούτε καν ξέρουμε ότι τα διαθέτουμε αλλά με ένα 
μαγικό και συνήθως απότομο τρόπο τα ανακαλύ-
πτουμε όταν τα χρειαστούμε.

Κατά πόσο θυσιάζεις τον προσωπικό σου χρόνο 
και αυτόν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα; 
Είσαι ικανοποιημένη; 
Ψυχολογική ερώτηση και θα δώσω απάντηση 
νιώθοντας ενοχές: Προσπαθώ ειλικρινά να  
υπάρχει ισορροπία αλλά τις περισσότερες  
φορές δεν τα καταφέρνω. Αλλά αυτές οι ενοχές 
μάς ωθούν να είμαστε καλύτεροι την επόμενη 
φορά ή όχι; 

Ποιο ήταν (μέχρι στιγμής) το όνειρο ή η επιθυ-
μία που πραγματοποιήθηκε και που ποτέ δεν 
πίστευες ότι θα μπορούσε να συμβεί; 
Ίσως μας γεμίζει ελπίδα η πασίγνωστη πια φρά-
ση «Όταν θελήσεις κάτι πάρα πολύ, το σύμπαν 
όλο θα συνωμοτήσει για να γίνει η επιθυμία σου 
πραγματικότητα», αλλά εγώ πιστεύω στη δύναμη 
της θέλησης, της ψυχής και των πράξεων. 

Ευγενία 
Διαμαντή, 
marketing & 
communication 
manager της 
Oktabit
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Ένας νέος κόσμος σας περιμένει. 
Θέλετε να δείτε πως θα τον εκμεταλλευτείτε;

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

*Υποσχόμαστε: No strings attached :-)
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