
TE
YX

O
Σ 

53
 /

/ 
04

.2
01

7 
//

 €
1

Π
ΕΡ

ΙΟ
Δ

ΙΚ
Ο

 T
EC

H
 C

H
A

N
N

EL
 P

A
R

TN
ER

S
O

CI
A

L 
H

A
N

D
LE

R
S

, 0
1-

00
23

Κ
Η

Φ
ΙΣ

ΙΑ
Σ 

10
5Α

, 1
15

23
, Α

Θ
Η

Ν
Α

  
21

0-
69

80
06

1

ΝΕΑ & ΤΑΣΕΙΣ

FOCUS ON ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

REVIEWS

Xerox: Το μεγαλύτερο 
προϊοντικό λανσάρισμα 
στην ιστορία της
Η Xerox, ανακοίνωσε 
το λανσάρισμα 29 νέων 
εκτυπωτών και MFPs, με 
ενσωματωμένη την τεχνολογία 
ConnectKey. Σελ. 15

Business monitors
Η οθόνη ήταν, είναι και παραμένει 
ένα από τα πιο σημαντικά 
περιφερειακά του υπολογιστή, 
αν και συχνά η σημασία της 
παραβλέπεται. Η επιλογή της 
κατάλληλης οθόνης μπορεί να 
αποδειχθεί σημαντικός παράγοντας 
επιτυχίας, συμβάλλοντας στην 
παραγωγικότητα των εργαζομένων 
και συνεπώς στην κερδοφορία της 
επιχείρησης. Σελ. 16

Λύση για κάθε ανάγκη και ισχυρό  
δίκτυο συνεργατών
Αν κάτι χαρακτηρίζει τη Megasoft είναι η απόλυτη εξειδίκευση των λύσεών 
της σε κάθετες αγορές. Σελ. 24

Ανάκαμψη στην αγορά των PCs  
βλέπει η IDC
Για πρώτη φορά σε πέντε χρόνια η αγορά των υπολογιστών καταγράφει 
θετικό πρόσημο, έστω και οριακά.Σελ. 26

www.regate.gr
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• D-Link Smart 
Home Kit
• LG 38UC99-W
Σελ. 28

Highly Integrated IP  
Telephony Solution

Αποκλειστικός Διανομέας Professional Services, www.profser.gr

✔ IP PBX

✔ Voice Gateway

✔ IP Phone

✔ Video Phone

✔ ATA



Η Lenovo συνιστά Windows 10 Pro.

** X260 με 6-cell battery

Lenovo, το λογότυπο της Lenovo και ThinkPad είναι εμπορικά σήματα της Lenovo. Microsoft και Windows είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή / και σε άλλες χώρες.  
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25 χρόνια από το πρώτο ThinkPad

Πάνω από 100.000.000 πωλήσεις ThinkPad 

Το μεγαλύτερο ποσοστό επένδυσης  
εσόδων σε R&D στον κλάδο 

Επιλογή των μεγαλύτερων εταιρειών  
παγκοσμίως διαχρονικά

Windows 10 Pro: εγγύηση 
επαγγελματικής επιτυχίας.

ΘΡΥΛΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ.  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΟΥΝ.

ΑΝΤΟΧΉ
• Τα κορυφαία  

ThinkPad είναι πιστοποιημένα 
με 12 τεστ στρατιωτικών 

προδιαγραφών

• Πάνω από 200 test 
αντοχής

• Η υψηλή ποιότητα υλικών 
και η θρυλική αντοχή 

κάθιστουν τα Think τον πιο 
αξιόπιστο επαγγελματικό 

σας συνεργάτη.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΠΟΛΛΈΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΈΣ ΜΈΤΑΞΎ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 

• Power bridge - έως και 25 συνεχείς ώρες λειτουργίας** και 
δυνατότητα εναλλαγής μπαταρίας για ακόμα περισσότερη 
αυτονομία, ενώ η λειτουργία του μηχανήματος συνεχίζεται

•ThinkEngine - 33 αισθητήρες για ολοκληρωμένη 
παρακολούθηση του συστήματος και τη βελτιστοποίηση 

των πόρων του

• Smart USB protection μέσω BIOS - απόλυτη ασφάλεια 
των προσωπικών σας αρχείων

• Πολλές ακόμα καινοτομίες, καθιστούν τα Think το 
απόλυτο επαγγελματικό εργαλείο.

ΈΎΡΈΙΑ ΓΚΑΜΑ
• Μεγιστοποίηση 

παραγωγικότητας για 
επαγγελματίες 

• Μεγάλη γκάμα ώστε ο 
κάθε επαγγελματίας να 
βρει ακριβώς αυτό που 

χρειάζεται χωρίς περιττά 
χαρακτηριστικά που 

δημιουργούν πρόσθετα 
κόστη.
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Περί  
εμπιστοσύνης…

ΑΝΤΏΝΗΣ ΡΟΥΣΕΛΙΏΤΑΚΗΣ
antony@socialhandlers.com

Π
ολύ πρόσφατα, ξέσπασε ένας άνευ 
προηγουμένου πόλεμος μεταξύ Google 
(όχι και πολύ πρωτότυπο) και Symantec.
Πιο συγκεκριμένα, η βασίλισσα των 
αναζητήσεων και της διαφήμισης, βγήκε 
ανοιχτά και εντελώς καθαρά και ξάστερα, 

ανακοίνωσε πως η Symantec δεν κάνει καλή δουλειά με τα 
SSLs που δίνει (τα γνωστά πιστοποιητικά ασφάλειας για τα 
διάφορα Web sites), και πως τελικά, δεν μπορούμε να είμαστε 
σίγουροι ότι ένα SSL-protected Web site, είναι και ασφαλές!
Με άλλα λόγια, το πιστοποιητικό ασφάλειας, δύναται να δοθεί 
και σε μη αξιόπιστους παραλήπτες, οπότε εκ των πραγμάτων 
χάνει την αξία του. Έτσι, σκέφτεται (η Google), να κόψει στον 
Chrome, κάμποσα από τα Web sites που είναι πιστοποιημένα 
από τη Symantec, μέχρι η τελευταία να κάνει σωστά τη 
δουλειά της!

Μιλάμε δηλαδή για ξύλο και των γονέων… Ακόμα και αν δεν 
κάνει απολύτως τίποτα η Google, η ανακοίνωση και μόνο 
είναι τόσο επιθετική και επιζήμια για την Symantec, που το 
όποιο κακό είναι σχεδόν ίδιο με την ίδια την πιθανή ενέργεια.

Η Symantec ανταπάντησε φυσικά (μπορείτε να διαβάσετε το 
πλήρες ιστορικό στο BizTech.gr) και ουσιαστικά σημειώνει 
πως για μία χούφτα domains (από τα εκατομμύρια θα 
προσέθετα εγώ), η Google έχει κάνει την τρίχα τριχιά, τα έχει 
ανάγει σε δεκάδες χιλιάδες, και πουλάει τσαμπουκά χωρίς να 
προβληματίζεται ιδιαίτερα.

Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να «κρίνω» πόσο δίκιο έχει 
ο καθένας εξ αυτών, αλλά θα ήθελα να σταθώ στο «γιατί». 
Όπως είναι φυσικό, το να τίθεται υπό αμφισβήτηση η ίδια η 
πιστοποιούσα αρχή (η οποία δημιουργήθηκε ακριβώς για 
να μας προστατεύει), θέτει εν αμφιβόλω το σύνολο του Web. 
Όπως ακριβώς στο Minority Report, οι «προγνώστες» έχασαν 
τη δύναμή τους από έναν φόνο που λανθασμένα δεν είχαν 
αναγνωρίσει…

Αυτό με κάνει να σκέφτομαι φυσικά. Είναι δυνατόν να έχει 
πιάσει ο πόνος την Google ή οποιονδήποτε άλλο για κάτι 
τέτοιο; Πιθανό μεν, χλωμό δε…
Μήπως όλο αυτό είναι ένα τεράστιο power play για τον 
έλεγχο του Web σε πολύ ανώτερο επίπεδο από αυτό που 
βιώνουμε ή από αυτό που είμαστε ικανοί να αντιληφθούμε; 
Επίσης πιθανό…

Παράλληλα, η εταιρεία που τόσο πολύ ανησυχεί για το που 
θα βρεθούμε απροστάτευτοι, κατηγορείται ότι αγνοεί ή εν 
πάσει περιπτώσει δεν ελέγχει επαρκώς, το που εμφανίζονται 
οι διαφημίσεις των πελατών της (ξέρετε, αυτοί που την 
πληρώνουν…). Πολύ ωραίο το GDN και το YouTube, ωραία 
και τα clicks που μάς προσφέρουν, αλλά πως θα σας 
φαίνονταν εάν βλέπατε τη διαφήμισή σας δίπλα σε sites με 
ναρκωτικά, πορνεία, βία, όπλα κ.λπ.; Μάλιστα, δεν είναι καν 
ανάγκη να μιλάμε για παράνομα sites…

Προτού βιαστείτε να θορυβηθείτε, επιτρέψτε μου να 
σημειώσω (σε παντελώς επιστημονικό επίπεδο), ότι όλα 
αυτά είναι… μπούρδες! Ναι, καλά διαβάσατε. Το ότι δεν 
υπάρχει απόλυτος έλεγχος για τις διαφημίσεις μας σε 
Google και YouTube είναι γνωστό τοις πάσι, εδώ και χρόνια. 
Ξαφνικά, κάποιοι το έκαναν θέμα, και όλως τυχαίως, 
διάφορα (τεράστια) brands άρχισαν να αποφεύγουν το 
Google. Μάλιστα…
Μήπως έτσι επωφελούνται κάποια άλλα δίκτυα που ασκούν 
πίεση στη Google εδώ και χρόνια; Μήπως ο έλεγχος της 
online διαφήμισης είναι η μεγαλύτερη μπίζνα στην ψηφιακή 
μας αγορά;

Για να μην σας ταλαιπωρώ άλλο, κλείνω σημειώνοντας πως 
προβλήματα, λάθη και αστοχίες, θα υπάρχουν πάντοτε. Και σε 
επίπεδο SSL, και σε επίπεδο διαφήμισης, και σε όποιο άλλο 
επίπεδο υπάρχει ζωή. Το θέμα είναι να είμαστε ψύχραιμοι, 
να κοιτάμε πέρα από τον θόρυβο και να μην καταπίνουμε 
αμάσητο ό,τι μας σερβίρουν.

Διευθυντής έκδοσης:  
Νίκος Τηλιακός

Αρχισυνταξία: 
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��Óôçí Ðñþôç ÔåôñÜäá Ðáñáãùãþí

  UPS, PDU & Inverter ôïõ ÐëáíÞôç. 

��20+ ÷ñüíéá äéåèíÞ ðáñïõóßá ìå 

  äßêôõï ðïõ áñéèìåß ôéò 100+ ÷þñåò.
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www.cyberpower.com
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Oktabit AE (www.oktabit.gr), Westnet AE (www.mywestnet.com)
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Η Lenovo συνιστά Windows 10 Pro.

** X260 με 6-cell battery
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25 χρόνια από το πρώτο ThinkPad

Πάνω από 100.000.000 πωλήσεις ThinkPad 

Το μεγαλύτερο ποσοστό επένδυσης  
εσόδων σε R&D στον κλάδο 

Επιλογή των μεγαλύτερων εταιρειών  
παγκοσμίως διαχρονικά

Windows 10 Pro: εγγύηση 
επαγγελματικής επιτυχίας.

ΘΡΥΛΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ.  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΟΥΝ.

ΑΝΤΟΧΉ
• Τα κορυφαία  

ThinkPad είναι πιστοποιημένα 
με 12 τεστ στρατιωτικών 

προδιαγραφών

• Πάνω από 200 test 
αντοχής

• Η υψηλή ποιότητα υλικών 
και η θρυλική αντοχή 

κάθιστουν τα Think τον πιο 
αξιόπιστο επαγγελματικό 

σας συνεργάτη.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΠΟΛΛΈΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΈΣ ΜΈΤΑΞΎ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 

• Power bridge - έως και 25 συνεχείς ώρες λειτουργίας** και 
δυνατότητα εναλλαγής μπαταρίας για ακόμα περισσότερη 
αυτονομία, ενώ η λειτουργία του μηχανήματος συνεχίζεται

•ThinkEngine - 33 αισθητήρες για ολοκληρωμένη 
παρακολούθηση του συστήματος και τη βελτιστοποίηση 

των πόρων του

• Smart USB protection μέσω BIOS - απόλυτη ασφάλεια 
των προσωπικών σας αρχείων

• Πολλές ακόμα καινοτομίες, καθιστούν τα Think το 
απόλυτο επαγγελματικό εργαλείο.

ΈΎΡΈΙΑ ΓΚΑΜΑ
• Μεγιστοποίηση 

παραγωγικότητας για 
επαγγελματίες 

• Μεγάλη γκάμα ώστε ο 
κάθε επαγγελματίας να 
βρει ακριβώς αυτό που 

χρειάζεται χωρίς περιττά 
χαρακτηριστικά που 

δημιουργούν πρόσθετα 
κόστη.
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Οι υπηρεσίες είναι  
το μέλλον σας 

ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ
nick@socialhandlers.com

Η 
παγκόσμια συγκυρία σε αυτή τη φάση είναι υπέρ 
αυτής της προσπάθειας. Ο λόγος είναι ότι βρισκόμαστε 
μπροστά σε μια έκρηξη παροχής υπηρεσιών, οι οποίες 
διευκολύνουν το business μειώνοντας το κόστος 
ταυτόχρονα. Για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν 
αυτές τις υπηρεσίες οι περισσότερες υπηρεσίες, 

αναζητούν συνεργάτες οι οποίοι θα τους βοηθήσουν να εφαρμόσουν τις 
υπηρεσίες αυτές στο business τους. 

Αυτή η συγκυρία λοιπόν μεταφράζεται σε ευκαιρία για τους συνεργάτες. 
Σύμφωνα με την Gartner, μέχρι το 2021 οι δαπάνες IT σε ποσό που φτάνει 
τα 200 δις δολάρια θα πάει σε ψηφιακές υπηρεσίες. Και όσο και αν 
ακούγεται περίεργο, την αλλαγή αυτή δεν την οδηγεί το τμήμα IT αλλά ο 
ίδιος ο CEO, καθώς -σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας- 2 στους 3 από 
όσους συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι οι ψηφιακές δυνατότητες 
αποτελούν προτεραιότητα για την εταιρεία τους. 

Έχοντας μπει ήδη στη λογική του cloud first, οι επιχειρήσεις θα δαπανήσουν 
πάνω από 150 δις δολάρια σε υπηρεσίες που είναι cloud ή σχετικές 
με το cloud. Το 88% των επιχειρήσεων έχουν στρατηγική cloud first, 
έχοντας κατανοήσει πλήρως ότι η προσέγγιση αυτή θα τους βοηθήσει να 
μεγαλώσουν, να μειώσουν τις δαπάνες και να βελτιώσουν την ευελιξία 
της επιχείρησής τους. Το κανάλι μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την τάση 
δημιουργώντας στενές σχέσεις με κορυφαίους παρόχους cloud, και αυτοί 
δραστηριοποιούνται ήδη στην ελληνική αγορά. 

Αν μάλιστα αυτό δεν είναι αρκετό, μπορείτε να διευρύνετε ακόμη 
περισσότερο τις υπηρεσίες σας και κατ’ επέκταση τα περιθώρια κέρδους 
σας, μέσω αυτοματοποίησης απόδοσης υπηρεσιών. Σύμφωνα με έρευνα 
της Gartner, η χρήση έξυπνης αυτοματοποίησης θα μειώσει τις δαπάνες της 
παροχής υπηρεσιών commodity σε ποσοστό που φτάνει το 15 με 25%. Η 
αυτοματοποίηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τετριμμένες διαδικασίες, 
οι οποίες δεν αποτελούν κάποιο κίνδυνο για τον πελάτη. Όπως βέβαια 
ισχύει σε κάθε περίπτωση τα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους προκύπτουν 
από τις υπηρεσίες μεγαλύτερης αξίας, όπως είναι η αυτοματοποίηση και το 
orchestration των επιχειρηματικών διαδικασιών. 

Δεν θα πρέπει να ξεχάσετε 
ότι -σε πολλές περιπτώσεις- 
οι πελάτες σας περιμένουν 
περισσότερα από εσάς, 

πέρα από τις υπηρεσίες IT. Θέλουν 
βοήθεια σε επίπεδο επιχειρηματικών 
διαδικασιών και γενικότερα στη 
στρατηγική της επιχείρησης!

Και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχάσετε ότι -σε πολλές περιπτώσεις- οι 
πελάτες σας περιμένουν περισσότερα από εσάς, πέρα από τις υπηρεσίες IT. 
Θέλουν βοήθεια σε επίπεδο επιχειρηματικών διαδικασιών και γενικότερα 
στη στρατηγική της επιχείρησης. Και μάλιστα θέλουν τα αποτελέσματα 
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, καθώς ο χρόνος για να βγουν στην αγορά 
είναι κρίσιμος για την επιτυχία της πρότασής τους. Αυτό σημαίνει ότι σε 
πολλές περιπτώσεις θα χρειαστεί ίσως να προχωρήσετε σε εξαγορές και 
συνεργασίες για να δώσετε τις απαραίτητες υπηρεσίες στο βέλτιστο χρόνο.

Αν είστε στο χώρο των υπηρεσιών θα πρέπει να παρακολουθείτε συνέχεια 
τα δεδομένα που αλλάζουν συνεχώς και δημιουργούν νέες ευκαιρίες. 
Επίσης θα πρέπει να σκεφτείτε πώς θα αναπτύξετε το business σας, είτε 
μέσω εξαγορών είτε μέσω συνεργασιών για να δώσετε τις καλύτερες 
δυνατές λύσεις στους πελάτες σας. 

Το δεδομένο για τις επιχειρήσεις είναι ένα: Πρέπει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες να συνεχίζουν 
την ανάπτυξή τους. Ακόμα και σε συνθήκες όπως είναι αυτές που βιώνουμε στην ελληνική 
αγορά που το θέμα ανάπτυξη μπορεί να ακούγεται μόνο ως κακόγουστο αστείο (ή προεκλογική 
δέσμευση), η πορεία δεν είναι διαφορετική. Οι επιχειρήσεις πρέπει να βρουν τον τρόπο – όχι μόνο  
να συντηρηθούν, αλλά να κάνουν και κάποια βήματα προς τα εμπρός. 
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Οι υπηρεσίες είναι  
το μέλλον σας 

ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ
nick@socialhandlers.com

Η 
παγκόσμια συγκυρία σε αυτή τη φάση είναι υπέρ 
αυτής της προσπάθειας. Ο λόγος είναι ότι βρισκόμαστε 
μπροστά σε μια έκρηξη παροχής υπηρεσιών, οι οποίες 
διευκολύνουν το business μειώνοντας το κόστος 
ταυτόχρονα. Για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν 
αυτές τις υπηρεσίες οι περισσότερες υπηρεσίες, 
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τα 200 δις δολάρια θα πάει σε ψηφιακές υπηρεσίες. Και όσο και αν 
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ότι -σε πολλές περιπτώσεις- 
οι πελάτες σας περιμένουν 
περισσότερα από εσάς, 

πέρα από τις υπηρεσίες IT. Θέλουν 
βοήθεια σε επίπεδο επιχειρηματικών 
διαδικασιών και γενικότερα στη 
στρατηγική της επιχείρησης!
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Επίσης θα πρέπει να σκεφτείτε πώς θα αναπτύξετε το business σας, είτε 
μέσω εξαγορών είτε μέσω συνεργασιών για να δώσετε τις καλύτερες 
δυνατές λύσεις στους πελάτες σας. 

Το δεδομένο για τις επιχειρήσεις είναι ένα: Πρέπει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες να συνεχίζουν 
την ανάπτυξή τους. Ακόμα και σε συνθήκες όπως είναι αυτές που βιώνουμε στην ελληνική 
αγορά που το θέμα ανάπτυξη μπορεί να ακούγεται μόνο ως κακόγουστο αστείο (ή προεκλογική 
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να συντηρηθούν, αλλά να κάνουν και κάποια βήματα προς τα εμπρός. 
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Οι νέες τάσεις για τον εργασιακό 
χώρο του αύριο
Έχετε βαρεθεί τον εργασιακό σας χώρο; Μην ανησυχείτε, ανήκετε στην πλει-
ονότητα. Στη συνέχεια, αναφερόμαστε στα νέα trends που διαμορφώνουν το 
μέλλον του χώρου εργασίας και στο γιατί η έκφραση «πηγαίνω στη δουλειά» 
θα αποκτήσει διαφορετικό νόημα. 

Η πραγματικότητα δείχνει πως μετακινούμαστε προς έναν τρόπο εργασίας, 
όπου οι περισσότεροι άνθρωποι θα εργάζονται απομακρυσμένα. Το γραφείο 
μετατρέπεται, σταδιακά, περισσότερο σε ένα μέρος συνεργασίας, μια ευκαι-
ρία να εντυπωσιάσετε τους πελάτες σας με νέο στυλ και λειτουργίες, αλλά 
και σε μια δυνατότητα να εμπνεύσετε τους εργαζομένους σας. 
Από την άλλη, εφόσον μπορεί κάποιος να εργαστεί όπου κι αν βρίσκεται, ποιος 
ο λόγος να το κάνει αποκλειστικά από το γραφείο του; Σύμφωνα με προβλέ-
ψεις, ως το 2017, περίπου το 50% των επιχειρήσεων θα διαθέτει μια επίσημη 
πολιτική mobile working. Μάλιστα, ως το 2020, το 70% των ανθρώπων θα ερ-
γάζονται απομακρυσμένα, όσο συχνά εργάζονται και στο γραφείο τους. 
Το ερώτημα που προκύπτει για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων είναι το τι θα 
πρέπει να κάνουν, προκειμένου οι άνθρωποι να απολαμβάνουν το χρόνο 
τους στην εργασία και να είναι όσο παραγωγικοί θα είναι όταν δουλεύουν 
απομακρυσμένα. Φυσικός φωτισμός, ανοιχτοί χώροι και πολλά σημεία όπου 
οι εργαζόμενοι θα μπορούν να ανακαλύψουν τον ιδανικό τρόπο εργασίας 
τους, αποτελούν «κλειδί» στο θέμα της παραγωγικότητας. 

Εκτός από το διαφορετικό τρόπο αλληλεπίδρασης, οι παραδοσιακές αντιλή-
ψεις σχετικά με τους προκαθορισμένους χώρους γραφείων γίνονται ταχύτα-
τα ιδέες του παρελθόντος σε κάποιες από τις πλέον καινοτόμες επιχειρήσεις. 
Για παράδειγμα, η Lego έχει ξεφορτωθεί πλήρως τα γραφεία, και στη θέση 
τους έχει τοποθετήσει ένα σύστημα βασισμένο στις δραστηριότητες, το οποίο 
σημαίνει πως κανένας δεν έχει μια συγκεκριμένη θέση. Σύμφωνα με τη 
senior director Sophie Patrikios, το 88% του προσωπικού της εταιρείας δή-
λωσε πως τελικά προτιμά να έχει την επιλογή του πού να εργαστεί. 
Η ιδέα των ανοιχτών εργασιακών χώρων δείχνει να επικρατεί σε πολλές 
επιχειρήσεις. Μάλιστα, αναμένεται πως θα δούμε στο άμεσο μέλλον ακόμα 
περισσότερα γραφεία σχήματος οβάλ, τα οποία επιτρέπουν σε 4 με 6 άτομα 
να συναντιούνται. 

Το γραφείο του μέλλοντος
Αν και φαίνεται αναπόφευκτο πως το γραφείο που όλοι μας γνωρίζουμε 
«πεθαίνει», αυτό που πραγματικά αλλάζει είναι η εργασιακή νοοτροπία. Πρό-
κειται συγκεκριμένα για μια στροφή προς πιο ευέλικτες μορφές και εκείνο 
τον τρόπο εργασίας που προσφέρει στους εργαζομένους ακόμα καλύτερο 
έλεγχο και ικανοποίηση από τη ζωή τους. 

Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο 
των CIOs το 2017
Ο ρόλος του CIO έχει σίγουρα διαφοροποιηθεί με το πέρασμα των ετών, 
αλλά τι θα πρέπει να περιμένουμε από αυτούς μέσα στο 2017, και πόσο με-
γάλος θα είναι ο έλεγχος που θα έχουν στην επιχείρησή τους; 

Στρατηγική ηγεσία
Περίπου το 40% των CIOs αναφέρουν πως είναι ηγέτες της ψηφιακής μετα-
μόρφωσης στην επιχείρησή τους, ενώ το 34% υποστηρίζει πως είναι leaders 
στην καινοτομία. Σε κάθε περίπτωση, οι CIOs αναμένεται να καθοδηγήσουν 
την ψηφιακή μεταμόρφωση, ειδικότερα στη διαχείριση ταλέντων και στην 
αποτελεσματική ηγεσία.
Οι CIOs χρησιμοποιούν τη λεγόμενη «bimodal» προσέγγιση για το ΙΤ, η οποία 
έχει δύο λειτουργίες (modes): Μία που συνεχώς προβλέπει δυνατότητες 
για το μέλλον και μια δεύτερη που διακρίνει καινοτομίες και δυνατότητες 
εξερεύνησης στο υπάρχον business. Σύμφωνα με την Gartner, το 40% των 
CIOs έχει υιοθετήσει αυτή τη bimodal προσέγγιση, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 
σκοπεύει να το κάνει μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.
Οι έρευνες δείχνουν πως αυτή η προσέγγιση βελτιώνει τις ψηφιακές επι-
δόσεις, αν και πολλοί CIOs παραπονιούνται πως αισθάνονται περιορισμένοι 
από τα budgets και τα deadlines, με συνέπεια να επικεντρώνονται στις εύ-
κολες λύσεις, αντί στις πιο αποτελεσματικές μακροπρόθεσμα. 
Παρ’ όλα αυτά, πολλοί CIOs έχουν ξεκινήσει να ηγούνται της ψηφιοποίησης 
πολλών business διεργασιών. Για αρκετούς αυτό αποτελεί μια ευκαιρία να 
βελτιώσουν τα περιθώρια κέρδους, να περικόψουν τα έξοδα και να βελτι-
ώσουν την αποτελεσματικότητα. Εν μέρει, η ανάγκη αυτή οδήγησε στη ανά-
πτυξη των service models. 
Τα μοντέλα αυτά τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στους στρατηγι-
κούς στόχους τους, περιορίζοντας την ανάγκη για συνεχές, ατέλειωτο 
management, προσφέροντάς τους χρόνο για καινοτομία και αλλαγή του 
τρόπου με τον οποίο δουλεύει η επιχείρηση. 

Επένδυση στο μέλλον
Οι CIOs αναμένουν πως τα ψηφιακά έσοδα θα αυξηθούν από το 16% στο 
37%. Ομοίως, οι CIOs του δημόσιου τομέα προβλέπουν αύξηση από το 42% 
στο 77% στις ψηφιακές διεργασίες. Η έρευνα Deloitte CIO του 2016 αποκα-
λύπτει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τις τεχνολογίες που οι CIOs 
πιστεύουν πως θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις μέσα στα 
επόμενα 2 χρόνια.



HP mobile workstations: Πανίσχυροι 
φορητοί σταθμοί εργασίας
Τα mobile workstations έχουν σχεδιαστεί, για να καλύπτουν πλήρως τις ανά-
γκες σας, προσφέροντας υψηλές επιδόσεις και αξιοπιστία, ενσωματώνοντας τις 
νεότερες καινοτομίες και τις κορυφαίες τεχνολογίες σε φορητή μορφή. Ας δού-
με αναλυτικότερα τα και τα πλεονεκτήματά τους. 

HP ZBook 15u Mobile Workstations
Απολαύστε επιδόσεις επιπέδου workstation σε χαμηλό κόστος και compact 
σχεδιασμό. Πρόκειται για ένα παραμετροποιήσιμο workstation που προσφέρει 
στον επαγγελματία την ισχύ που χρειάζεται, αλλά και 3D γραφικά ικανά να χειρι-
στούν τις πλέον απαιτητικές εφαρμογές.  

HP ZBook Studio Mobile Workstation
Το workstation αυτό αποτελεί έναν εξαιρετικό συνδυασμό ισχύος και φορητό-
τητας. Αυτό το 15,6 ιντσών μοντέλο είναι το πρώτο τετραπύρηνο workstation 
Ultrabook, το οποίο φέρνει την επανάσταση στο σχεδιασμό των mobile 
workstations, όντας το πλέον λεπτό και ελαφρύ workstation υψηλών επιδόσε-
ων της HP που έχει εμφανιστεί στην αγορά. 

HP ZBook 15 Mobile Workstation
Αυτό που προσφέρει το ZBook 15 είναι δημιουργικότητα χωρίς σύνορα, σε 
ένα ελαφρύ και λεπτό workstation. Δεν είναι τυχαίο πως πρόκειται για το 
workstation με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο και πλέον βρίσκεται στην 
3η γενιά. Η συσκευή αυτή προσφέρει ένα συναρπαστικό μείγμα φορητότητας 
και ευελιξίας στο θέμα της παραμετροποίησης των υποσυστημάτων του. Το 
ZBook 15 σας δίνει τη δυνατότητα να εργάζεστε όπου κι αν βρίσκεστε, διασφαλί-
ζοντας πως όλη η ισχύς που χρειάζεστε βρίσκεται στα δάχτυλά σας.  

HP ZBook 17 Mobile Workstation
Θα θέλατε να έχετε το desktop workstation σας μαζί σας, όπου κι αν βρεθείτε; 
Το HP ZBook 17 συνδυάζει πανίσχυρα χαρακτηριστικά και δυνατότητες συν τη 
φορητότητα, σε ένα μοντέλο mobile workstation με οθόνη 17,3 ιντσών. Στα βα-
σικά του πλεονεκτήματα να αναφέρουμε τις μεγάλες δυνατότητες επεκτασιμότη-
τας και παραμετροποίησης,  

HP ZBook Dock with Thunderbolt 3
Έχετε πολλές συσκευές να συνδέσετε; Κανένα πρόβλημα! Συνδέστε ως και 10 
συσκευές ταυτόχρονα μέσω θυρών που περιλαμβάνουν μία Thunderbolt 3 (η 
οποία επίσης υποστηρίζει DisplayPort 1.2 και USB 3.1 Gen 2), τέσσερις θύρες 
USB 3.0, RJ-45, VGA, combo audio και δύο πρόσθετες DisplayPorts. Το μόνο 
που χρειάζεται είναι ένα απλό καλώδιο από το dock στο HP ZBook Studio G3, 
HP ZBook 15 G3 ή HP ZBook 17 G3 Mobile Workstation σας. 

HP: Οι πιο ασφαλείς εκτυπωτές 
του κόσμου. Δείτε γιατί...
Μόνο οι HP εκτυπωτές έχουν τη δυνατότητα να σταματήσουν μια επίθεση τη 
στιγμή που αυτή εκδηλώνεται, χάρη στα μοναδικά χαρακτηριστικά ασφαλείας 
τους. Οι HP εκτυπωτές σας μπορούν να ανιχνεύσουν, να προστατεύσουν, ακό-
μα και να επανέλθουν αυτόματα από τις επιθέσεις. Ας δούμε αναλυτικότερα τα 
πλούσια χαρακτηριστικά ασφαλείας τους. 

HP Enterprise printers
Η νεότερη γενιά HP Enterprise εκτυπωτών είναι μοναδική στην αγορά, διότι 
προσφέρει 3 βασικές τεχνολογίες ταυτόχρονα, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για 
να αντιμετωπίζουν τις επιθέσεις και ταυτόχρονα να προσφέρουν αυτοίαση. Τα 
features αυτά ενεργοποιούν αυτόματα μια επανεκκίνηση στην περίπτωση μιας 
επίθεσης ή ανωμαλίας. 
HP Sure Start: Το εργαλείο αυτό επαληθεύει την ακεραιότητα του κώδικα του 
BIOS. Εφόσον το BIOS έχει εκτεθεί σε κίνδυνο, το HP Sure Start το επαναφέ-
ρει σε μια ασφαλή, «golden copy» του BIOS. 
Whitelisting: Διασφαλίζει την αποκλειστική παρουσία του αυθεντικού HP 
κώδικα (ψηφιακά εγκεκριμένου από την HP), ο οποίος έχει φορτωθεί στη 
μνήμη χωρίς να έχει παραποιηθεί. Εφόσον παρατηρηθεί κάποια ανωμαλία, η 
συσκευή επανεκκινείται. 
Run-time intrusion detection: Ανιχνεύει ανωμαλίες κατά τη διάρκεια σύν-
θετων λειτουργιών του firmware και της μνήμης. Εφόσον προκύψει κάποια 
επίθεση, η συσκευή τερματίζει και επανεκκινείται. 

HP Pro printers
Η νεότερη γενιά των HP Pro εκτυπωτικών συσκευών προσφέρει 3 βασικές 
τεχνολογίες, σχεδιασμένες να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις των επιτήδει-
ων. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας είναι ενσωματωμένα στα 
HP OfficeJet Pro 8730/8740, στη σειρά PageWide Pro 400/500 και στη σειρά 
LaserJet Pro M252, M277, M400/M500:
Secure boot: Διασφαλίζει πως μόνο ο εγκεκριμένος HP boot κώδικας θα τρέ-
ξει κατά την εκκίνηση. Εφόσον ο κώδικας αυτός αποδειχθεί εκτεθειμένος, τότε 
η συσκευή μπαίνει σε λειτουργία επαναφοράς. 
Firmware integrity validation: Επαληθεύει πως το firmware είναι ο πρω-
τότυπος κώδικας της HP, κατά την εκκίνηση της συσκευής. Εφόσον παρατη-
ρηθεί κάποια ανωμαλία, γίνεται επανεκκίνηση της συσκευής σε μια ασφαλή 
κατάσταση αποκατάστασης. 
Run-time code integrity: Αποτρέπει τους εισβολείς από το να ενσωματώ-
σουν κακόβουλο κώδικα στη μνήμη, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της 
συσκευής. 

Συν τοις άλλοις, οι ΙΤ mangers μπορούν να χρησιμοποιήσουν προαιρετικά το 
HP JetAdvantage Security Manager. 
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ο λόγος να το κάνει αποκλειστικά από το γραφείο του; Σύμφωνα με προβλέ-
ψεις, ως το 2017, περίπου το 50% των επιχειρήσεων θα διαθέτει μια επίσημη 
πολιτική mobile working. Μάλιστα, ως το 2020, το 70% των ανθρώπων θα ερ-
γάζονται απομακρυσμένα, όσο συχνά εργάζονται και στο γραφείο τους. 
Το ερώτημα που προκύπτει για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων είναι το τι θα 
πρέπει να κάνουν, προκειμένου οι άνθρωποι να απολαμβάνουν το χρόνο 
τους στην εργασία και να είναι όσο παραγωγικοί θα είναι όταν δουλεύουν 
απομακρυσμένα. Φυσικός φωτισμός, ανοιχτοί χώροι και πολλά σημεία όπου 
οι εργαζόμενοι θα μπορούν να ανακαλύψουν τον ιδανικό τρόπο εργασίας 
τους, αποτελούν «κλειδί» στο θέμα της παραγωγικότητας. 

Εκτός από το διαφορετικό τρόπο αλληλεπίδρασης, οι παραδοσιακές αντιλή-
ψεις σχετικά με τους προκαθορισμένους χώρους γραφείων γίνονται ταχύτα-
τα ιδέες του παρελθόντος σε κάποιες από τις πλέον καινοτόμες επιχειρήσεις. 
Για παράδειγμα, η Lego έχει ξεφορτωθεί πλήρως τα γραφεία, και στη θέση 
τους έχει τοποθετήσει ένα σύστημα βασισμένο στις δραστηριότητες, το οποίο 
σημαίνει πως κανένας δεν έχει μια συγκεκριμένη θέση. Σύμφωνα με τη 
senior director Sophie Patrikios, το 88% του προσωπικού της εταιρείας δή-
λωσε πως τελικά προτιμά να έχει την επιλογή του πού να εργαστεί. 
Η ιδέα των ανοιχτών εργασιακών χώρων δείχνει να επικρατεί σε πολλές 
επιχειρήσεις. Μάλιστα, αναμένεται πως θα δούμε στο άμεσο μέλλον ακόμα 
περισσότερα γραφεία σχήματος οβάλ, τα οποία επιτρέπουν σε 4 με 6 άτομα 
να συναντιούνται. 

Το γραφείο του μέλλοντος
Αν και φαίνεται αναπόφευκτο πως το γραφείο που όλοι μας γνωρίζουμε 
«πεθαίνει», αυτό που πραγματικά αλλάζει είναι η εργασιακή νοοτροπία. Πρό-
κειται συγκεκριμένα για μια στροφή προς πιο ευέλικτες μορφές και εκείνο 
τον τρόπο εργασίας που προσφέρει στους εργαζομένους ακόμα καλύτερο 
έλεγχο και ικανοποίηση από τη ζωή τους. 

Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο 
των CIOs το 2017
Ο ρόλος του CIO έχει σίγουρα διαφοροποιηθεί με το πέρασμα των ετών, 
αλλά τι θα πρέπει να περιμένουμε από αυτούς μέσα στο 2017, και πόσο με-
γάλος θα είναι ο έλεγχος που θα έχουν στην επιχείρησή τους; 

Στρατηγική ηγεσία
Περίπου το 40% των CIOs αναφέρουν πως είναι ηγέτες της ψηφιακής μετα-
μόρφωσης στην επιχείρησή τους, ενώ το 34% υποστηρίζει πως είναι leaders 
στην καινοτομία. Σε κάθε περίπτωση, οι CIOs αναμένεται να καθοδηγήσουν 
την ψηφιακή μεταμόρφωση, ειδικότερα στη διαχείριση ταλέντων και στην 
αποτελεσματική ηγεσία.
Οι CIOs χρησιμοποιούν τη λεγόμενη «bimodal» προσέγγιση για το ΙΤ, η οποία 
έχει δύο λειτουργίες (modes): Μία που συνεχώς προβλέπει δυνατότητες 
για το μέλλον και μια δεύτερη που διακρίνει καινοτομίες και δυνατότητες 
εξερεύνησης στο υπάρχον business. Σύμφωνα με την Gartner, το 40% των 
CIOs έχει υιοθετήσει αυτή τη bimodal προσέγγιση, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 
σκοπεύει να το κάνει μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.
Οι έρευνες δείχνουν πως αυτή η προσέγγιση βελτιώνει τις ψηφιακές επι-
δόσεις, αν και πολλοί CIOs παραπονιούνται πως αισθάνονται περιορισμένοι 
από τα budgets και τα deadlines, με συνέπεια να επικεντρώνονται στις εύ-
κολες λύσεις, αντί στις πιο αποτελεσματικές μακροπρόθεσμα. 
Παρ’ όλα αυτά, πολλοί CIOs έχουν ξεκινήσει να ηγούνται της ψηφιοποίησης 
πολλών business διεργασιών. Για αρκετούς αυτό αποτελεί μια ευκαιρία να 
βελτιώσουν τα περιθώρια κέρδους, να περικόψουν τα έξοδα και να βελτι-
ώσουν την αποτελεσματικότητα. Εν μέρει, η ανάγκη αυτή οδήγησε στη ανά-
πτυξη των service models. 
Τα μοντέλα αυτά τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στους στρατηγι-
κούς στόχους τους, περιορίζοντας την ανάγκη για συνεχές, ατέλειωτο 
management, προσφέροντάς τους χρόνο για καινοτομία και αλλαγή του 
τρόπου με τον οποίο δουλεύει η επιχείρηση. 

Επένδυση στο μέλλον
Οι CIOs αναμένουν πως τα ψηφιακά έσοδα θα αυξηθούν από το 16% στο 
37%. Ομοίως, οι CIOs του δημόσιου τομέα προβλέπουν αύξηση από το 42% 
στο 77% στις ψηφιακές διεργασίες. Η έρευνα Deloitte CIO του 2016 αποκα-
λύπτει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τις τεχνολογίες που οι CIOs 
πιστεύουν πως θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις μέσα στα 
επόμενα 2 χρόνια.
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MICROSOFT

Παγκόσμιο συνέδριο 
συνεργατών 
Από 9 έως 17 Ιουλίου στην πόλη της 
Ουάσιγκτον θα πραγματοποιηθεί το 
παγκόσμιο συνέδριο συνεργατών, 
το οποίο ήταν γνωστό ως Microsoft 
Worldwide Partner Conference (WPC). 
Από φέτος το συνέδριο αλλάζει όνομα 
και γίνεται Microsoft Inspire. 
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Microsoft 
παρουσιάζει τα Microsoft Partner of 
the Year Awards, μέσα από τα οποία 
βραβεύει συνεργάτες της που έχουν 
προσφέρει υποδειγματικές λύσεις, 
αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της 
Microsoft.
Info: Microsoft Hellas,  
801-5003000

QUEST

Σημαντική αύξηση 
οικονομικών μεγεθών 
για το 2016
Η εταιρεία Quest Συμμετοχών 
ανακοίνωσε τα οικονομικά 
αποτελέσματα του 2016. .Συγκεκριμένα, 
τα κέρδη προ φόρων του ομίλου κατά 
το 2016 επηρεάστηκαν με  προβλέψεις 
απομείωσης περιουσιακών στοιχείων 
ύψους € 8,7 εκατ., από πρόβλεψη για 
την ενδεχόμενη καταβολή επιπλέον 
τιμήματος εξαγοράς της θυγατρικής 
Cardlink ύψους € 5 εκατ. και από 
κέρδη πώλησης θυγατρικών και 
συνδεδεμένων εταιρειών ύψους € 13,4 
εκατ.. Τα αντίστοιχα ποσά απομειώσεων 
για την προηγούμενη χρήση ανέρχονταν 
σε € 9,1 εκατ.
Info: Quest, 210-9299400

ERGOLOGIC

LS Retail Gold  
Partner 2017
H Ergologic αναγνωρίστηκε ως LS 
Retail Gold Partner για το 2017, 
κερδίζοντας σημαντική θέση στο δίκτυο 
συνεργατών του οίκου. 
Η Ergologic με παρουσία σε 
περισσότερες από 15 χώρες του 
εξωτερικού διαθέτει τεχνογνωσία 
και πολυετή εμπειρία σε λύσεις 
που αφορούν την διαχείριση 
επιχειρησιακών συστημάτων,  
όπως: ERP, CRM, Retail, BI/MIS, 
B2B, B2C, Content Management, 
Work Flow, Digital & Mobile Apps, 
Payroll και HRM.
Info: Ergologic, 2130-243434

Mε μια ματιά
DELL EMC

XEROX HELLAS

Η Dell EMC επιβραβεύει  
τους συνεργάτες της

Κορυφαία τεχνική  
εξυπηρέτηση στην Ευρώπη 

Στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης Partner Awards, η 
οποία αποτελεί την πρώτη μετά την ιστορική έναρξη του 
νέου προγράμματος Integrated Partner Program, η Dell 
EMC βράβευσε τους συνεργάτες της σε Ελλάδα, Κύπρο 
και Μάλτα.

Η κ. Μαρία Οικονομίδου, country manager, Dell EMC 
για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, ανέφερε 
ότι η εταιρεία είναι εξαιρετικά ικανοποιημένη για το 
νέο πρόγραμμα Dell EMC Partner Program, το οποίο 
ξεκίνησε πρόσφατα. Η επιτυχία του συγκεκριμένου 
προγράμματος αντανακλά τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι συνεργάτες στην επίτευξη της 
σημαντικής ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε το 2016. 
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδας παρευρέθηκαν ανώτερα 
διοικητικά στελέχη της Dell EMC από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η κ. Anja Monrad, Senior 
Vice President & General Manager, Central Eastern 
Europe, Dell EMC.

Διακρίσεις συνεργατών 
• Channel Partner of the Year, Dell Legacy: Byte 
Computer
• Channel Partner of the Year, EMC Legacy: Infinitum 
• Distributor of the Year, Dell Legacy: Oktabit 

• Distributor of the Year, EMC Legacy: Enet Solutions - 
Logicom 
• Retailer of the Year: Dixons South East Europe 
• Most Innovative Solution Partner: Navarino Telecom 
• Cloud & Data Center Solutions Partner: Unisystems 
• Workforce Solutions Partner: Amplus 
• Converged & Networking Solutions Partner: Byte 
Computer 
• Brand Ambassador of the Year: Space Hellas 

Επίσης, απονεμήθηκαν και τα ειδικά βραβεία 
Personal Achievement Award στους: κ. Δημοσθένη 
Γκιργκινούδη (Unisystems), κ. Alistair Dali  
(Intercomp Marketing) και κ. Γιώργο Κασιούρη  
(A.Th. Loizou & Son). 
Info: Dell EMC Hellas

Η Xerox Hellas, με 45 χρόνια παρουσίας στην ελληνική 
αγορά, έχει αναπτύξει ένα από τα κορυφαία τμήματα 
τεχνικής εξυπηρέτησης, με περισσότερους από 70 
εξειδικευμένους τεχνικούς σε όλη την Ελλάδα. Το 
υψηλό επίπεδο κατάρτισης και εξυπηρέτησης μάλιστα 
αναγνωρίστηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά ως το 
κορυφαίο ανάμεσα σε όλα τα αντίστοιχα τμήματα Xerox 
της Ευρώπης.

Ανάμεσα στα πιο αξιόλογα επιτεύγματα της Xerox 
είναι το γεγονός ότι το 85% των αιτημάτων επιλύονται 
με την 1η κιόλας επίσκεψη. Σε αυτό μεγάλο ρόλο 
παίζει η εφαρμοσμένη καινοτομία της Xerox η οποία 
προσφέρει 24ωρη ανάλυση δεδομένων για τη 
βέλτιστη απόδοση του εξοπλισμού των πελατών της, 
προσφέροντας παράλληλα έγκαιρη διάγνωση βλαβών. 
Ταυτόχρονα, το μεγάλο δίκτυο συνεργατών με τους 22 
επίσημους  αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα παρέχει 
πανελλαδική κάλυψη με το 100% των αιτημάτων από 

όλη την επικράτεια να εξυπηρετούνται άμεσα. 
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η Xerox Hellas 
εξυπηρετεί περισσότερες από 1800 τοποθεσίες 
και παρέχει κορυφαία προσωπική επικοινωνία με 
πάνω από 25.000 τηλεφωνικές κλήσεις το χρόνο 
να εξυπηρετούνται μέσω του εξειδικευμένου call 
center που διαθέτει. Μάλιστα, περισσότερες από 6.000 
επιλύσεις γίνονται τηλεφωνικά, με το 25% αυτών σε 
λιγότερο από 1 ώρα.

Παράλληλα, σε πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε 
σε δείγμα 830 χρηστών από 45 πελάτες MPS της 
Xerox, το 81% των ερωτώμενων απάντησαν ότι είναι 
ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι από την τεχνική 
υποστήριξη, ενώ αντίστοιχη ήταν και η επιτυχία  στο 
Global Client Relationship Survey όπου επιτεύχθηκε 
ένα ιδιαίτερα υψηλό NPS σκορ (Net Promoter Score) 
σε μεγάλους λογαριασμούς.
Info: Xerox Hellas, 210-9307422
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XEROX

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

QUALISYS

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

HP

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

Mε μια ματιά

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

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

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

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

LENovo

Δυναμική επιστροφή στην κερδοφορία

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

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

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

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

DEvoLo

Οι τεχνολογίες πίσω από τις λύσεις
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Η Lenovo διακρίθηκε ως Corporate Superbrand για την 
ελληνική αγορά, στο πλαίσιο του θεσμού Superbrands 
που κάθε χρόνο βραβεύει κορυφαίες εταιρείες για 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Σημειώνουμε ότι 
τα Superbrands είναι ένας διεθνής οργανισμός που 
ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1995. Σήμερα εκπροσωπείται 
σε 91 χώρες ανά τον κόσμο και έχει αναγνωρίσει 
περισσότερες από 15.000 εταιρίες ως ηγέτιδες στον 
τομέα τους. 
Τα Superbrands στην Ελλάδα διενεργούνται από 
το 2005 και βραβεύουν τα κορυφαία προϊόντα ή/
και τις κορυφαίες εταιρικές επωνυμίες, που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η Lenovo διακρίθηκε στην κατηγορία της 
«Πληροφορικής», ανάμεσα σε σημαντικές εταιρείες του 
χώρου και σε μια χρονιά με ισχυρό ανταγωνισμό και 
πολλές συμμετοχές.
Αυτή τη χρονιά, οι υποψηφιότητες άγγιξαν συνολικά 

τις 1.500, από τις οποίες, 273 εταιρικές επωνυμίες 
ανακηρύχθηκαν ως Superbrand για την Ελλάδα. 
Οι εταιρείες που διακρίθηκαν, προέκυψαν μετά 
από σχετική ψηφοφορία κριτικής επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων και καταναλωτικού κοινού (έρευνα 
κοινής γνώμης από την εταιρία Marc). 

Με αφορμή τη βράβευση, ο Μ. Οικονομάκης, general 
manager Ελλάδος και Κύπρου, δήλωσε σχετικά: 
«Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για τη διάκριση της 
εταιρείας ως Corporate Superbrand για το 2016 στην 
Ελλάδα. Στόχος και δέσμευσή μας σε συνεργάτες, 
προμηθευτές και πελάτες είναι να συνεχίσουμε 
και το 2017 να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες 
τους, παρακολουθώντας τις παγκόσμιες τάσεις και 
δημιουργώντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για 
το σύνολο του portfolio μας στις κατηγορίες PC, tablets , 
workstation, server και smartphone».
Info: Lenovo Hellas, 213-0087200

Πρόσφατη έρευνα της Kaspersky δείχνει ότι οι χ 
ρηματικές δαπάνες των τραπεζών για την ασφάλεια του 
τομέα της πληροφορικής είναι τρεις φορές μεγαλύτερες 
σε σύγκριση με μη χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 
Επομένως οι ευκαιρίες για το κανάλι των  
συνεργατών που δραστηριοποιούνται στον τομέα  
τους security είναι μεγάλες. Τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα βρίσκονται υπό την πίεση να εντείνουν την 
ασφάλεια τους καθώς τάσεις όπως το mobile  
banking θέτουν τις αμυντικές υποδομές των 
τραπεζικών πληροφοριακών συστημάτων σε καθεστώς 
αυξημένου ρίσκου ψηφιακών επιθέσεων.  
Όλο και περισσότεροι πελάτες παίζουν σημαντικό  
ρόλο στον εντοπισμό περιστατικών ασφαλείας, 
καθώς το ένα τέταρτο (24%) των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων δηλώνει ότι αρκετές από τις απειλές 
που αντιμετώπισε το 2016 αναγνωρίστηκαν και 
αναφέρθηκαν από τους πελάτες του.

Η έρευνα της Kaspersky
Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα Financial Institutions 
Security Risks, που πραγματοποιήθηκε από την 
Kaspersky Lab και τη B2B International, οι επενδύσεις 
στην ασφάλεια βρίσκονται ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων 
τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 
Υποφέροντας από επιθέσεις τόσο εναντίον των δικών 
τους υποδομών όσο και εναντίον των πελατών τους, οι 
τράπεζες λιανικής έχουν τριπλάσιες χρηματικές δαπάνες 
σε σύγκριση με μη χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 
αντίστοιχου μεγέθους. Επιπλέον, το 64% των τραπεζών 
παραδέχεται ότι θα επενδύσει στη βελτίωση της ασφάλειας 
των δικών του πληροφοριακών συστημάτων ανεξάρτητως 
από την απόδοση της επένδυσης, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις των 
κυβερνητικών ρυθμιστικών αρχών, των ανώτατων 
διοικητικών στελεχών αλλά και των πελατών του.
Info: www.kaspersky.gr

LENOVO

KASPERSKY

Superbrand για το 2016

“Πεδίο δόξης λαμπρό” ο τομέας της 
ασφάλειας για το κανάλι

MICROSOFT

4 ελληνικά σχολεία  
στο πρόγραμμα 
Showcase Schools 
Το πρόγραμμα Showcase Schools 
της Microsoft αναγνωρίζει τα σχολεία 
τα οποία συμβάλλουν δυναμικά στην 
εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και 
λύσεων τεχνολογίας στην εκπαίδευση. 
Με την ανάδειξή τους σε Microsoft 
Showcase Schools, τα σχολεία γίνονται 
μέρος μιας κοινότητας που απαρτίζεται 
από 400 κορυφαία σχολεία από όλο τον 
κόσμο.
Info: Microsoft Hellas,  
801 500 3000

LENOVO

6 iF Product  
Design βραβεία 
Στα φετινά iF Product Design Awards 
που πραγματοποιήθηκαν στο BMW-
Welt στο Μόναχο η Lenovo απέσπασε 6 
iF Product Design βραβεία.
Ανάμεσα στα προϊόντα που 
βραβεύθηκαν, συμπεριλαμβάνεται 
και το ThinkPad X1 Yoga, το ισχυρό 
και παράλληλα φορητό Yoga 720, 
το IdeaCentre 610S PC, τα ισχυρά 
gaming PC με δυνατότητα εικονικής 
πραγματικότητας IdeaCentre Y710 Cube 
και IdeaCentre AIO Y910, καθώς και το 
νέο Lenovo Smart Storage. 
Info: Lenovo Hellas, 213-0087200

CPI

Κερδοφορία στο  
1ο εξάμηνο
Κερδοφόρα εμφανίζονται τα 
αποτελέσματα του πρώτου 6μήνου της 
τρέχουσας χρήσης της CPI, σύμφωνα 
με τις οικονομικές της καταστάσεις, που 
δημοσιεύτηκαν σήμερα. 
Σε επίπεδο εξαμήνου τα κέρδη μετά 
από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 
22 χιλ. έναντι κερδών € 75 χιλ. το 
αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.  
Info: CPI, 210-4805800

Mε μια ματιά
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XEROX

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

QUALISYS

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

HP

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

Mε μια ματιά

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

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

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

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

LENovo

Δυναμική επιστροφή στην κερδοφορία

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

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

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

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

DEvoLo

Οι τεχνολογίες πίσω από τις λύσεις
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MICROSOFT

Παγκόσμιο συνέδριο 
συνεργατών 
Από 9 έως 17 Ιουλίου στην πόλη της 
Ουάσιγκτον θα πραγματοποιηθεί το 
παγκόσμιο συνέδριο συνεργατών, 
το οποίο ήταν γνωστό ως Microsoft 
Worldwide Partner Conference (WPC). 
Από φέτος το συνέδριο αλλάζει όνομα 
και γίνεται Microsoft Inspire. 
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Microsoft 
παρουσιάζει τα Microsoft Partner of 
the Year Awards, μέσα από τα οποία 
βραβεύει συνεργάτες της που έχουν 
προσφέρει υποδειγματικές λύσεις, 
αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της 
Microsoft.
Info: Microsoft Hellas,  
801-5003000

QUEST

Σημαντική αύξηση 
οικονομικών μεγεθών 
για το 2016
Η εταιρεία Quest Συμμετοχών 
ανακοίνωσε τα οικονομικά 
αποτελέσματα του 2016. .Συγκεκριμένα, 
τα κέρδη προ φόρων του ομίλου κατά 
το 2016 επηρεάστηκαν με  προβλέψεις 
απομείωσης περιουσιακών στοιχείων 
ύψους € 8,7 εκατ., από πρόβλεψη για 
την ενδεχόμενη καταβολή επιπλέον 
τιμήματος εξαγοράς της θυγατρικής 
Cardlink ύψους € 5 εκατ. και από 
κέρδη πώλησης θυγατρικών και 
συνδεδεμένων εταιρειών ύψους € 13,4 
εκατ.. Τα αντίστοιχα ποσά απομειώσεων 
για την προηγούμενη χρήση ανέρχονταν 
σε € 9,1 εκατ.
Info: Quest, 210-9299400

ERGOLOGIC

LS Retail Gold  
Partner 2017
H Ergologic αναγνωρίστηκε ως LS 
Retail Gold Partner για το 2017, 
κερδίζοντας σημαντική θέση στο δίκτυο 
συνεργατών του οίκου. 
Η Ergologic με παρουσία σε 
περισσότερες από 15 χώρες του 
εξωτερικού διαθέτει τεχνογνωσία 
και πολυετή εμπειρία σε λύσεις 
που αφορούν την διαχείριση 
επιχειρησιακών συστημάτων,  
όπως: ERP, CRM, Retail, BI/MIS, 
B2B, B2C, Content Management, 
Work Flow, Digital & Mobile Apps, 
Payroll και HRM.
Info: Ergologic, 2130-243434

Mε μια ματιά
DELL EMC

XEROX HELLAS

Η Dell EMC επιβραβεύει  
τους συνεργάτες της

Κορυφαία τεχνική  
εξυπηρέτηση στην Ευρώπη 

Στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης Partner Awards, η 
οποία αποτελεί την πρώτη μετά την ιστορική έναρξη του 
νέου προγράμματος Integrated Partner Program, η Dell 
EMC βράβευσε τους συνεργάτες της σε Ελλάδα, Κύπρο 
και Μάλτα.

Η κ. Μαρία Οικονομίδου, country manager, Dell EMC 
για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, ανέφερε 
ότι η εταιρεία είναι εξαιρετικά ικανοποιημένη για το 
νέο πρόγραμμα Dell EMC Partner Program, το οποίο 
ξεκίνησε πρόσφατα. Η επιτυχία του συγκεκριμένου 
προγράμματος αντανακλά τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι συνεργάτες στην επίτευξη της 
σημαντικής ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε το 2016. 
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδας παρευρέθηκαν ανώτερα 
διοικητικά στελέχη της Dell EMC από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η κ. Anja Monrad, Senior 
Vice President & General Manager, Central Eastern 
Europe, Dell EMC.

Διακρίσεις συνεργατών 
• Channel Partner of the Year, Dell Legacy: Byte 
Computer
• Channel Partner of the Year, EMC Legacy: Infinitum 
• Distributor of the Year, Dell Legacy: Oktabit 

• Distributor of the Year, EMC Legacy: Enet Solutions - 
Logicom 
• Retailer of the Year: Dixons South East Europe 
• Most Innovative Solution Partner: Navarino Telecom 
• Cloud & Data Center Solutions Partner: Unisystems 
• Workforce Solutions Partner: Amplus 
• Converged & Networking Solutions Partner: Byte 
Computer 
• Brand Ambassador of the Year: Space Hellas 

Επίσης, απονεμήθηκαν και τα ειδικά βραβεία 
Personal Achievement Award στους: κ. Δημοσθένη 
Γκιργκινούδη (Unisystems), κ. Alistair Dali  
(Intercomp Marketing) και κ. Γιώργο Κασιούρη  
(A.Th. Loizou & Son). 
Info: Dell EMC Hellas

Η Xerox Hellas, με 45 χρόνια παρουσίας στην ελληνική 
αγορά, έχει αναπτύξει ένα από τα κορυφαία τμήματα 
τεχνικής εξυπηρέτησης, με περισσότερους από 70 
εξειδικευμένους τεχνικούς σε όλη την Ελλάδα. Το 
υψηλό επίπεδο κατάρτισης και εξυπηρέτησης μάλιστα 
αναγνωρίστηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά ως το 
κορυφαίο ανάμεσα σε όλα τα αντίστοιχα τμήματα Xerox 
της Ευρώπης.

Ανάμεσα στα πιο αξιόλογα επιτεύγματα της Xerox 
είναι το γεγονός ότι το 85% των αιτημάτων επιλύονται 
με την 1η κιόλας επίσκεψη. Σε αυτό μεγάλο ρόλο 
παίζει η εφαρμοσμένη καινοτομία της Xerox η οποία 
προσφέρει 24ωρη ανάλυση δεδομένων για τη 
βέλτιστη απόδοση του εξοπλισμού των πελατών της, 
προσφέροντας παράλληλα έγκαιρη διάγνωση βλαβών. 
Ταυτόχρονα, το μεγάλο δίκτυο συνεργατών με τους 22 
επίσημους  αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα παρέχει 
πανελλαδική κάλυψη με το 100% των αιτημάτων από 

όλη την επικράτεια να εξυπηρετούνται άμεσα. 
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η Xerox Hellas 
εξυπηρετεί περισσότερες από 1800 τοποθεσίες 
και παρέχει κορυφαία προσωπική επικοινωνία με 
πάνω από 25.000 τηλεφωνικές κλήσεις το χρόνο 
να εξυπηρετούνται μέσω του εξειδικευμένου call 
center που διαθέτει. Μάλιστα, περισσότερες από 6.000 
επιλύσεις γίνονται τηλεφωνικά, με το 25% αυτών σε 
λιγότερο από 1 ώρα.

Παράλληλα, σε πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε 
σε δείγμα 830 χρηστών από 45 πελάτες MPS της 
Xerox, το 81% των ερωτώμενων απάντησαν ότι είναι 
ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι από την τεχνική 
υποστήριξη, ενώ αντίστοιχη ήταν και η επιτυχία  στο 
Global Client Relationship Survey όπου επιτεύχθηκε 
ένα ιδιαίτερα υψηλό NPS σκορ (Net Promoter Score) 
σε μεγάλους λογαριασμούς.
Info: Xerox Hellas, 210-9307422
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XEROX

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

QUALISYS

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

HP

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

Mε μια ματιά

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

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

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

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

LENovo

Δυναμική επιστροφή στην κερδοφορία

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

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

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

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

DEvoLo

Οι τεχνολογίες πίσω από τις λύσεις
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SOFTONE

e-Invoicing της SoftOne 
στην Pescanova 
Τη λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
της  SoftOne, επέλεξε η Pescanova 
Hellas. Σχεδιασμένη με την 
απαραίτητη ευελιξία, η λύση της 
SoftOne παρέχει τη δυνατότητα 
στον παραλήπτη να προβάλλει 
το παραστατικό στη γλώσσα που 
επιθυμεί, θέτοντας τέλος στην ανάγκη 
δημιουργίας και τήρησης πολλαπλών 
φορμών παραστατικών ανά κατηγορία 
πελάτη (εσωτερικού και εξωτερικού).
Info: SoftOne, 211-1022222

EPSON

Επέκταση εγγύησης
Η Epson, ανακοίνωσε την ανανέωση 
του προγράμματος επέκτασης 
της εγγύησης σε 3 έτη, με αγορές 
επιλεγμένων εκτυπωτών. Η 
συγκεκριμένη ενέργεια, που έχει 
ξεκινήσει από το τον Οκτώβριο του 
2015, ανανεώθηκε μέχρι το 2018, 
παρέχοντας μια διευρυμένη ασφάλεια 
στους κατόχους των συγκεκριμένων 
εκτυπωτών και ένα επιπλέον κίνητρο.
Στην ενέργεια συμπεριλαμβάνονται 
οι inkjet εκτυπωτές Ink Tank System 
οι WorkForce και WorkForce Pro 
καθώς και τα οι εκτυπωτές μεγάλου 
format της Epson, από την σειρά 
SureColor.
Info: Epson, www.epson.gr

DATA COMMUNICATION

ERP για την ICA Group
Η ICAP Group, επέλεξε την 
Data Communication για την 
υλοποίηση συστήματος διαχείρισης 
επιχειρησιακών πόρων ERP, 
βασισμένο στην κορυφαία, διεθνώς, 
λύση Microsoft Dynamics NAV. Πιο 
συγκεκριμένα, το έργο αφορούσε 
στην υλοποίηση του Microsoft 
Dynamics NAV - InnovEra ERP και 
των υποσυστημάτων οικονομικής 
διαχείρισης, εμπορικής διαχείρισης, 
διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, 
καθώς και στη δημιουργία interfaces 
με συστήματα του ομίλου (Microsoft 
CRM, Credit Organizer, ΒΙ, 
Μισθοδοσία) για τις 16 θυγατρικές 
εταιρείες του ομίλου. Σημειώνεται ότι 
σε δεύτερο χρόνο θα ενταχθούν στο 
συνολικό σύστημα και οι υπόλοιπες 
εταιρείες του Ομίλου, που εδρεύουν 
εκτός Ελλάδος.
Info: Data Communication,  
211-1080000

Mε μια ματιά
MICROSOFT ΕΛΛΑΣ

Δεύτερο Microsoft Summit 

Η Konica Minolta ανακοίνωσε το λανσάρισμα του 
Workplace Hub. Πρόκειται για μια νέα επιχειρηματική 
λύση πληροφορικής που ενοποιεί όλες τις τεχνολογίες 
ενός οργανισμού μέσω μίας ενιαίας κεντρικής 
πλατφόρμας. 
Το οικοσύστημα του Workplace Hub αποτελείται από 
έναν πολυλειτουργικό εκτυπωτή, αποθηκευτικό χώρο, 
HPE server, Wi-Fi access points και υβριδικό cloud. Είναι 

εξοπλισμένο με UPS και έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να 
εξελίσσεται συνεχώς με αναβαθμίσεις τόσο σε επίπεδο 
λογισμικού, όσο και σε hardware. 
Με τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος για τη διαχείριση 
και τον συντονισμό του συνόλου της υποδομής και των 
υπηρεσιών πληροφορικής σε όλα τα υφιστάμενα και 
μελλοντικά συστήματα, συσκευές και υπηρεσίες, το 
Workplace Hub παρέχει στους χρήστες μια κεντρική 
οθόνη η οποία τους παρέχει «σφαιρική» προβολή των ΙΤ 
διαδικασιών σε ολόκληρη την επιχείρηση, επιτρέποντας 
την απλή διαχείριση και βελτιστοποίηση των συστημάτων. 
Το Admin Dashboard, όπως ονομάζεται είναι προσβάσιμο 
μέσω web και υποστηρίζει Chrome, Firefox, Safari και 
Microsoft Edge. Επιπλέον οι εφαρμογές του Microsoft 
Office είναι είτε ενσωματωμένες, είτε μπορούν να 
προστεθούν εκ των προτέρων. 
Και βέβαια, το Workplace Hub δεν σταματά εδώ.  
Τα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνουν ενσωμάτωση 
IoT, τεχνητής νοημοσύνης, του Intelligent Edge και των 
δυνατοτήτων υποστήριξης αποφάσεων.
Info: Konica Minolta Ελλάς, 210-2896600

Την Τρίτη, 9 Μαΐου, η Microsoft Ελλάς πραγματοποιεί 
για δεύτερη χρονιά το συνέδριο Microsoft Summit, 
με θέμα «Digitize.Disrupt.Drive». Το συνέδριο που θα 
πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός 
Κόσμος» αποτελεί πλέον το ετήσιο flagship event της 
εταιρείας και αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους 
από 800 συμμετέχοντες από τον επιχειρηματικό χώρο και 
τον κλάδο της πληροφορικής. 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν διακεκριμένους ομιλητές παγκόσμιου 
βεληνεκούς, να κάνουν networking με κορυφαία 
στελέχη επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους και να 
μοιραστούν ιδέες και απόψεις για την ψηφιακή εποχή 
που διανύουμε. Κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης 
είναι το «Digitize.Disrupt.Drive», σκοπός του οποίου 
είναι να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει επιχειρήσεις 
οποιουδήποτε κλάδου και μεγέθους να καινοτομήσουν 
και να αναπτυχθούν ψηφιακά, στην εποχή του digital 
transformation. 

Ανάμεσα στα highlights του event αξίζει να αναφερθεί 
η συμμετοχή της keynote ομιλήτριας, Nilofer Merchant, 
business visionary και best-seller συγγραφέως, την 
οποία αποκαλούν «Jane Bond» της καινοτομίας, για την 
ικανότητά της να καθοδηγεί Fortune 500 και startup 
επιχειρήσεις. Με περισσότερα από 100 προϊοντικά 
launches στο ενεργητικό της και θεωρούμενη ανάμεσα 
στους top business gurus από τους Thinkers 50, η Nilofer 

έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προσκεκλημένη 
του Microsoft Summit, για να μοιραστεί με το κοινό 
καινοτόμες ιδέες και προτάσεις που διαμορφώνουν 
το μέλλον των επιχειρήσεων. Σημαντική θα είναι και η 
συμβολή της McKinsey & Company για το πώς το digital 
transformation μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης 
στις σημερινές επιχειρήσεις. Στις παράλληλες δράσεις του 
event το κοινό θα έχει την ευκαιρία να βιώσει εμπειρίες 
όπως Internet of Things, Extended Reality, Productivity in 
Action, Antipiracy κ.ά., μέσω live demos.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα  
των Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, 
ΣΕΠΕ, και ΣΕΒ. 
Info: Microsoft Hellas, 801 500 3000

KONICA MINOLTA

Ο εργασιακός χώρος του μέλλοντος 
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IDE

Νέο σύστημα  
υβριδικής τεχνολογίας
H Intracom Defense Electronics 
εγκατέστησε σε μονάδα της Πολεμικής 
Αεροπορίας το υβριδικό σύστημα 
HG10K-10 παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας.
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, το 
σύστημα παρείχε αδιάλειπτη ηλεκτρική 
ισχύ για 20 μέρες, επιτυγχάνοντας 
πλήρη ενεργειακή αυτονομία.
Info: Intracom Defense 
Electronics, 210-6678614

SINGULARLOGIC

Κορυφαία εταιρική 
επωνυμία για το 2016
Η SingularLogic, μέλος του Ομίλου 
MIG, διακρίθηκε ως κορυφαία 
εταιρική επωνυμία για το 2016, στην 
κατηγορία των εταιρειών τεχνολογίας 
και στο πλαίσιο του διαγωνισμού 
Corporate Superbrands Greece 
2016, ενός παγκόσμιου θεσμού που 
πραγματοποιείται και στην Ελλάδα.
Info: SingularLogic, 210-6266500

SPACE HELLAS

Νέα εταιρική ταυτότητα
Η Space Hellas, έχοντας διανύσει 
από το 1985 μία πολύ επιτυχημένη 
πορεία στον χώρο της τεχνολογίας, 
ανακοινώνει την ανανέωση της 
εταιρικής της ταυτότητας και
παρουσιάζει, το νέο της λογότυπο. Το 
νέο λογότυπο εκφράζει τη σύγχρονη 
εικόνα της εταιρείας, αλλά και τη 
σταθερότητα στις αξίες που τη διέπουν 
και που παραμένουν αμετάβλητες στη 
διάρκεια της πολυετούς παρουσίας της.
Info: Space Hellas, 210-6504100

ENTERSOFT

Αξιολόγηση του 
Entersoft Mobile CRM
Το Entersoft Mobile CRM/Sales Force 
Automation αξιολογήθηκε πλήρως 
από την Technology Evaluation 
Centers, εταιρεία εξειδικευμένη στην 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
ερευνών και επιλογής λογισμικού για 
επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.
Η αξιολόγηση είναι ιδιαιτέρως 
ευνοϊκή για το Entersoft Mobile 
CRM/SFA έναντι πολύ γνωστών και 
παγκοσμίου φήμης προμηθευτών και 
προϊόντων.
Info: Enterosft, 211-1015000

Mε μια ματιά
ΕΡΕΥΝΑ IDC & SAP

HUAWEI

Ψηφιακός μετασχηματισμός 
με… ρυθμούς χελώνας

Smart City Forum 2017

Ο περίφημος ψηφιακός μετασχηματισμός για τον οποίο 
πολλά ακούγονται και γράφονται το τελευταίο διάστημα, 
εκτός από το trend της εποχής είναι και το μοναδικό 
όχημα ανάπτυξης. Από την άλλη, παρά την τεράστια 
ανάπτυξη της τεχνολογίας και των διαθέσιμων λύσεων, 
φαίνεται ότι ακόμα η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 
συνεχίζει να διστάζει να κάνει το «μεγάλο βήμα». 
Εάν αυτό συνέβαινε μόνο στην Ελλάδα, δεν θα μας 
έκανε καθόλου εντύπωση, δεδομένης της δύσκολης 
οικονομικής κατάστασης. Ωστόσο, εδώ μιλάμε για 
ένα παγκόσμιο φαινόμενο, όπως αποδεικνύεται από 
πρόσφατη έρευνα της IDC και της SAP. 

Συγκεκριμένα, ενώ τέσσερεις στις πέντε αναπτυσσόμενες 
επιχειρήσεις διεθνώς αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα 
από την υιοθέτηση του  ψηφιακού μετασχηματισμού, 
μόνο το 7% αυτών έχουν προχωρήσει πέρα από το 
στάδιο της ενοποίησης για τη λήψη, σε πραγματικό 
χρόνο, πληροφοριών που βελτιστοποιούν τις διαδικασίες 

και τη ροή των εργασιών και οδηγούν σε βελτιωμένα 
επιχειρησιακά αποτελέσματα.
Στα πλεονεκτήματα αυτά περιλαμβάνονται οι αυξημένες 
πωλήσεις, τα μειωμένα κόστη, η ευκολία πρόσβασης σε 
πληροφορίες, η βελτιωμένη εξυπηρέτηση του πελάτη και 
η αυξημένη παραγωγικότητα. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μονόδρομος 
και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις στρατηγική 
των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων που θέλουν να 
μεγιστοποιήσουν την ανάπτυξη και την κερδοφορία 
τους. Και ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι επενδύσεις 
στις ψηφιακές τεχνολογίες έχουν ελάχιστες απαιτήσεις 
σε όρους κεφαλαίων ή προσωπικού IT, οδηγούν σε 
πρωτοφανείς ευκαιρίες για την επίτευξη οικονομιών 
κλίμακας και αποδοτικότητας, δίνοντας δυνατότητες στις 
οποίες οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν θα μπορούσαν να 
έχουν πρόσβαση στο παρελθόν.
Info: SAP Hellas, 210-9473800

Η Huawei ανακοίνωσε τις νέες τεχνολογίες που 
πρόκειται να εφαρμόσει, κατά τη διάρκεια του Smart 
City Forum & Expo που έλαβε χώρα στο Μουσείο 
Γουλανδρή, τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017. 
Ο πυρήνας της στρατηγικής της επικεντρώνεται 
στην παροχή  νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών, οι οποίες αναπτύχθηκαν σε συνεργασία 
με παγκόσμιους εταίρους και οι οποίες θα επιτρέψει 
σε ιδιωτικούς και κυβερνητικούς φορείς να παρέχουν 
προηγμένες υπηρεσίες με επίκεντρο τον πολίτη, 
εμπλουτίζοντας την ανθρώπινη ζωή και συμβάλλοντας 
στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία βιώσιμων 
κοινοτήτων.  

Στο Smart City Forum, η Huawei παρουσίασε καινοτόμες 
λύσεις, βασισμένες στο Internet of Things, στο cloud 
και στα Big Data, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για 
να επιταχύνουν την ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων. 
Περιλαμβάνουν κέντρα ελέγχου και διαχείρισης, 
συστήματα φωτισμού και στάθμευσης, έξυπνοι μετρητές, 
καθώς και  σύνθετες λύσεις για δημόσιες υπηρεσίες και 
εκπαιδευτικά ιδρύματα..   

Μαζί με το Smart City Expo, η Huawei πραγματοποίησε 
το Smart City Forum, στο οποίο παρευρέθησαν 

περίπου 200 στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης 
(Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και διευθυντές Πληροφορικής), 
εκπρόσωποι κυβερνητικών και ακαδημαϊκών φορέων, 
επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι λύσεις Smart City της 
Huawei έχουν αναπτυχθεί σε περισσότερες από 100 
πόλεις και 40 χώρες, ενώ για την ενίσχυση της έξυπνης 
συνεργασίας και της ανάπτυξης των πόλεων, η Huawei 
έχει δημιουργήσει 7 Open Labs σε όλο τον κόσμο. Το 
καθένα από αυτά αποτελείται από  κέντρα επαλήθευσης, 
υποστήριξης ISV, καινοτομίας, και κέντρα εμπειρίας.
Info: Huawei, http://consumer.huawei.com/gr/
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SOFTONE

e-Invoicing της SoftOne 
στην Pescanova 
Τη λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
της  SoftOne, επέλεξε η Pescanova 
Hellas. Σχεδιασμένη με την 
απαραίτητη ευελιξία, η λύση της 
SoftOne παρέχει τη δυνατότητα 
στον παραλήπτη να προβάλλει 
το παραστατικό στη γλώσσα που 
επιθυμεί, θέτοντας τέλος στην ανάγκη 
δημιουργίας και τήρησης πολλαπλών 
φορμών παραστατικών ανά κατηγορία 
πελάτη (εσωτερικού και εξωτερικού).
Info: SoftOne, 211-1022222

EPSON

Επέκταση εγγύησης
Η Epson, ανακοίνωσε την ανανέωση 
του προγράμματος επέκτασης 
της εγγύησης σε 3 έτη, με αγορές 
επιλεγμένων εκτυπωτών. Η 
συγκεκριμένη ενέργεια, που έχει 
ξεκινήσει από το τον Οκτώβριο του 
2015, ανανεώθηκε μέχρι το 2018, 
παρέχοντας μια διευρυμένη ασφάλεια 
στους κατόχους των συγκεκριμένων 
εκτυπωτών και ένα επιπλέον κίνητρο.
Στην ενέργεια συμπεριλαμβάνονται 
οι inkjet εκτυπωτές Ink Tank System 
οι WorkForce και WorkForce Pro 
καθώς και τα οι εκτυπωτές μεγάλου 
format της Epson, από την σειρά 
SureColor.
Info: Epson, www.epson.gr

DATA COMMUNICATION

ERP για την ICA Group
Η ICAP Group, επέλεξε την 
Data Communication για την 
υλοποίηση συστήματος διαχείρισης 
επιχειρησιακών πόρων ERP, 
βασισμένο στην κορυφαία, διεθνώς, 
λύση Microsoft Dynamics NAV. Πιο 
συγκεκριμένα, το έργο αφορούσε 
στην υλοποίηση του Microsoft 
Dynamics NAV - InnovEra ERP και 
των υποσυστημάτων οικονομικής 
διαχείρισης, εμπορικής διαχείρισης, 
διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, 
καθώς και στη δημιουργία interfaces 
με συστήματα του ομίλου (Microsoft 
CRM, Credit Organizer, ΒΙ, 
Μισθοδοσία) για τις 16 θυγατρικές 
εταιρείες του ομίλου. Σημειώνεται ότι 
σε δεύτερο χρόνο θα ενταχθούν στο 
συνολικό σύστημα και οι υπόλοιπες 
εταιρείες του Ομίλου, που εδρεύουν 
εκτός Ελλάδος.
Info: Data Communication,  
211-1080000

Mε μια ματιά
MICROSOFT ΕΛΛΑΣ

Δεύτερο Microsoft Summit 

Η Konica Minolta ανακοίνωσε το λανσάρισμα του 
Workplace Hub. Πρόκειται για μια νέα επιχειρηματική 
λύση πληροφορικής που ενοποιεί όλες τις τεχνολογίες 
ενός οργανισμού μέσω μίας ενιαίας κεντρικής 
πλατφόρμας. 
Το οικοσύστημα του Workplace Hub αποτελείται από 
έναν πολυλειτουργικό εκτυπωτή, αποθηκευτικό χώρο, 
HPE server, Wi-Fi access points και υβριδικό cloud. Είναι 

εξοπλισμένο με UPS και έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να 
εξελίσσεται συνεχώς με αναβαθμίσεις τόσο σε επίπεδο 
λογισμικού, όσο και σε hardware. 
Με τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος για τη διαχείριση 
και τον συντονισμό του συνόλου της υποδομής και των 
υπηρεσιών πληροφορικής σε όλα τα υφιστάμενα και 
μελλοντικά συστήματα, συσκευές και υπηρεσίες, το 
Workplace Hub παρέχει στους χρήστες μια κεντρική 
οθόνη η οποία τους παρέχει «σφαιρική» προβολή των ΙΤ 
διαδικασιών σε ολόκληρη την επιχείρηση, επιτρέποντας 
την απλή διαχείριση και βελτιστοποίηση των συστημάτων. 
Το Admin Dashboard, όπως ονομάζεται είναι προσβάσιμο 
μέσω web και υποστηρίζει Chrome, Firefox, Safari και 
Microsoft Edge. Επιπλέον οι εφαρμογές του Microsoft 
Office είναι είτε ενσωματωμένες, είτε μπορούν να 
προστεθούν εκ των προτέρων. 
Και βέβαια, το Workplace Hub δεν σταματά εδώ.  
Τα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνουν ενσωμάτωση 
IoT, τεχνητής νοημοσύνης, του Intelligent Edge και των 
δυνατοτήτων υποστήριξης αποφάσεων.
Info: Konica Minolta Ελλάς, 210-2896600

Την Τρίτη, 9 Μαΐου, η Microsoft Ελλάς πραγματοποιεί 
για δεύτερη χρονιά το συνέδριο Microsoft Summit, 
με θέμα «Digitize.Disrupt.Drive». Το συνέδριο που θα 
πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός 
Κόσμος» αποτελεί πλέον το ετήσιο flagship event της 
εταιρείας και αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους 
από 800 συμμετέχοντες από τον επιχειρηματικό χώρο και 
τον κλάδο της πληροφορικής. 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν διακεκριμένους ομιλητές παγκόσμιου 
βεληνεκούς, να κάνουν networking με κορυφαία 
στελέχη επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους και να 
μοιραστούν ιδέες και απόψεις για την ψηφιακή εποχή 
που διανύουμε. Κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης 
είναι το «Digitize.Disrupt.Drive», σκοπός του οποίου 
είναι να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει επιχειρήσεις 
οποιουδήποτε κλάδου και μεγέθους να καινοτομήσουν 
και να αναπτυχθούν ψηφιακά, στην εποχή του digital 
transformation. 

Ανάμεσα στα highlights του event αξίζει να αναφερθεί 
η συμμετοχή της keynote ομιλήτριας, Nilofer Merchant, 
business visionary και best-seller συγγραφέως, την 
οποία αποκαλούν «Jane Bond» της καινοτομίας, για την 
ικανότητά της να καθοδηγεί Fortune 500 και startup 
επιχειρήσεις. Με περισσότερα από 100 προϊοντικά 
launches στο ενεργητικό της και θεωρούμενη ανάμεσα 
στους top business gurus από τους Thinkers 50, η Nilofer 

έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προσκεκλημένη 
του Microsoft Summit, για να μοιραστεί με το κοινό 
καινοτόμες ιδέες και προτάσεις που διαμορφώνουν 
το μέλλον των επιχειρήσεων. Σημαντική θα είναι και η 
συμβολή της McKinsey & Company για το πώς το digital 
transformation μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης 
στις σημερινές επιχειρήσεις. Στις παράλληλες δράσεις του 
event το κοινό θα έχει την ευκαιρία να βιώσει εμπειρίες 
όπως Internet of Things, Extended Reality, Productivity in 
Action, Antipiracy κ.ά., μέσω live demos.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα  
των Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, 
ΣΕΠΕ, και ΣΕΒ. 
Info: Microsoft Hellas, 801 500 3000

KONICA MINOLTA

Ο εργασιακός χώρος του μέλλοντος 
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KONICA MINOLTA

Οι λύσεις της για την 
εκπαίδευση
Η Konica Minolta συμμετείχε στην 
8η διημερίδα «Τεχνολογίες Αιχμής 
στην Εκπαιδευτική Πράξη», που 
διοργάνωσαν τα εκπαιδευτήρια 
Αυγουλέα – Λιναρδάτου. Η εταιρεία 
εκτός από χορηγός έντυπου υλικού 
της διοργάνωσης, συμμετείχε και 
στην παρουσίαση θεματικής ενότητας 
με τίτλο: «Σάρωση, αρχειοθέτηση και 
αυτόματη διόρθωση γραπτών». 
Info: Konica Minolta, 210-2896600

IMPACT

Ηλεκτρονική 
τιμολόγηση για την 
EuroSyst
Η εταιρεία EuroSyst που ασχολείται 
με την επαγγελματική τροφοδοσία 
στο χώρο του επαγγελματικού 
καθαρισμού επέλεξε την Business 
Exchanges για την υλοποίηση 
της αυτοματοποιημένης λύσης 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης της 
Impact. Η συγκεκριμένη λύση 
καλύπτει πλήρως την ανάγκη 
αυτοματοποίησης της ηλεκτρονικής 
αρχειοθέτησης για τα παραστατικά 
που εκδίδει  η EuroSyst και των 
υπογεγραμμένων δελτίων αποστολής, 
όπως επίσης και την ηλεκτρονική 
αποστολή μέσω ασφαλούς 
πλατφόρμας των τιμολογίων στους 
πελάτες της. 
Info: Impact, 210-8833624

SPACE HELLAS

Νέο data center  
για τον ΔΕΔΔΗΕ
Μετά από δημόσιο διαγωνισμό, η 
Space Hellas, ανέλαβε την κατασκευή 
του νέου Data Center της διεύθυνσης 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
του Διαχειριστή του Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στην Αθήνα. 
Συγκεκριμένα, η Space Hellas 
υλοποίησε όλες τις απαραίτητες 
εργασίες για τη διαμόρφωση 
του χώρου, και την παθητική 
πυρασφάλεια, προμήθευσε και 
εγκατέστησε όλο τον ηλεκτρολογικό 
εξοπλισμό για τη διανομή μέσης και 
χαμηλής τάσης, τα UPS, τα συστήματα 
ασφάλειας και πυροπροστασίας όπως, 
CCTV, Access Control, πυρανίχνευση 
και κατάσβεση.
Info: Space Hellas, 210-6504100

Mε μια ματιά
SAP

Ολοκληρώθηκε το SAP Forum Athens

Η LG Electronics Hellas παρουσιάζει στην ελληνική αγορά 
τη νέα ολοκληρωμένη λύση digital signage εξωτερικού 
χώρου XE3C, η οποία περιλαμβάνει τα αντίστοιχα μοντέλα 
οθονών υψηλής φωτεινότητας και outdoor digital signage 
cases. 
Η καινούρια πρόταση της LG έρχεται σε δύο διαστάσεις 
με οθόνες 55 και 75 ιντσών που προσφέρουν 
δυνατότητα για κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση ακόμα 
και σε αυτόνομη βάση δαπέδου, ενώ είναι σε θέση να 
προβάλλουν περιεχόμενο με ζωντανά χρώματα ακόμη 
και όταν λειτουργούν κάτω από το έντονο φως του 
ήλιου ή κάτω από ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. 
Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα εύχρηστα, αποδοτικά 
συνδυάζοντας οικονομική κατανάλωση ενέργειας 
με την απλή και εύκολη εγκατάσταση και διαχείριση, 
ενώ τα outdoor digital signage cases είναι εξαιρετικά 
ανθεκτικά φέροντας διεθνή πιστοποίηση IP56, 
εξασφαλίζοντας προστασία από τη σκόνη, την υγρασία 
και άλλες δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες

Οι νέες οθόνες εξωτερικού χώρου της LG διαθέτουν 
χαρακτηριστικά εξοικονόμησης ενέργειας όπως το M+ 
panel το οποίο μειώνει τη χρήση ενέργειας κατά 31% 
σε σχέση με τα συμβατικά RGB panel, ενώ επίσης είναι 
εξοπλισμένες με αισθητήρα αυτόματης φωτεινότητας 
(auto-brightness sensor) και τον προγραμματιστή 
προκαθορισμένου χρόνου (preset time scheduler). 
Επιπλέον, ο οπίσθιος φωτισμός σε συγκεκριμένες 
περιοχές της οθόνης μπορεί να ελεγχθεί, αυξάνοντας 
τα επίπεδα αντίθεσης. Τα νέα μοντέλα ενσωματώνουν 
επίσης την τεχνολογία FPR (Film-type Patterned 
Retarder) καθώς και το φίλτρο QWP (Quarter Wave 
Plate) προσφέροντας με αυτό τον τρόπο υψηλά επίπεδα 
ορατότητας ακόμα και σε όσους φορούν γυαλιά με 
πολωτικούς φακούς. 

Τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της νέας σειράς δε 
σταματούν εδώ, καθώς το case διαθέτει προστατευτικό 
γυαλί πάχους 7,5 χιλιοστών προφυλάσσοντας το panel 
από βανδαλισμούς και χτυπήματα ενώ τα τρία επίπεδα 
θερμικής διαχείρισης αποτρέπουν την υπερθέρμανση. 
Τέλος, η ενσωματωμένη υπηρεσία web monitoring 
επιτρέπει τον έλεγχο μιας σειράς παραμέτρων από 
απόσταση προσφέροντας στο χρήστη τη δυνατότητα να 
ελέγχει εύκολα και απλά τη λειτουργία της οθόνης και 
το περιεχόμενο που εμφανίζεται σε αυτή. Τέλος, οι νέες 
οθόνες διαθέτουν δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης είτε 
κάθετα είτε οριζόντια καθώς και με βάση δαπέδου για 
ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία.
Info: LG Electronics Hellas, 210-4800564

Ακόμα ένα SAP Forum Athens ολοκληρώθηκε με 
τη συμμετοχή περισσότερων από 750 στελεχών, 
επιχειρηματιών και εκπροσώπων από όλους τους 
κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για τις πλέον καινοτόμες λύσεις της SAP και 
να δουν από κοντά τις επαναστατικές αλλαγές που φέρνουν 
οι εξελίξεις της τεχνολογίας στο σύγχρονο επιχειρείν.
Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο κ. Ανδρέας 
Ξηρόκωστας, country manager SAP Hellas Cyprus & 
Malta, με την εναρκτήρια ομιλία του με θέμα «Digital 
Business: Tomorrow is Already Here», κατά την οποία 
αναφέρθηκε στο μέλλον που η SAP ήδη φέρνει σήμερα για 
τις επιχειρήσεις που - ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις 
της εποχής - επιζητούν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης δόθηκαν τα SAP Quality 
Awards, τα βραβεία που αναδεικνύουν τις επιχειρήσεις 
εκείνες που εφάρμοσαν με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο τις λύσεις που προσφέρει η SAP. Στα SAP Quality 
Awards 2017, στην κατηγορία Innovation το χάλκινο 

βραβείο απονεμήθηκε στην εταιρία ΔΕΗ, το αργυρό 
βραβείο κατέλαβε η Upstream, ενώ χρυσή νικήτρια 
αναδείχθηκε η εταιρία Eurobank. Στην κατηγορία  
Fast Delivery το χάλκινο βραβείο απονεμήθηκε στην 
εταιρία Sfakianakis, το αργυρό βραβείο κατέλαβε η 
Genfroco, ενώ χρυσή νικήτρια αναδείχθηκε η εταιρία 
Ionian Group.

Οι 17 παράλληλες συνεδρίες που ακολούθησαν αλλά 
και οι 3 διαδραστικές εκθέσεις καινοτόμων ψηφιακών 
εφαρμογών, έδωσαν στο κοινό την ευκαιρία να 
επικεντρωθεί σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα του 
ενδιαφέροντος του, παρουσιάζοντας με μεγαλύτερη 
λεπτομέρεια τις ειδικές λύσεις της SAP για κάθε ανάγκη 
της ψηφιακής επιχείρησης, καθώς και τα οφέλη που 
μπορεί αυτή να αποκομίσει από την υιοθέτηση των 
τελευταίων εξελίξεων της τεχνολογίας πληροφορικής 
και της επιστήμης δεδομένων (data science) όπως το 
Internet of Things και η διαχείριση των Big Data.
Info: SAP Hellas, 210-9473800

LG

Νέα ολοκληρωμένη λύση για Outdoor Digital Signage 
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QUALISYS SOFTWARE

Έργο cloud στην 
Independent 
Corporations 
Η Qualisys Software υλοποίησε 
το MyManager Εμπορικό για 
λογαριασμό της εταιρείας Independent 
Corporations η οποία ιδρύθηκε το 2011 
με σκοπό το διεθνές διαμεσολαβητικό 
εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών στο 
τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Το 
έργο αφορούσε τόσο την εγκατάσταση 
όσο και την εκπαίδευση της χρήσης της 
λύσης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η 
υλοποίηση έγινε στο cloud, πράγμα που 
επιτρέπει την ανάπτυξη του συστήματος 
οριζόντια στα νέα υποκαταστήματα με 
ελάχιστο εξοπλισμό.
Info: Qualisys Software,  
210-7647305

TP-LINK  

Στηρίζει το «Το 
χαμόγελο του παιδιού»
H TP-Link Ελλάδας πρόσφερε 6 
φορητά MR3020 3G/4G Wireless 
N Router και 1 M7350 4G LTE 
Mobile Wi-Fi για τα οχήματα της 
παιδιατρικής κατ’ οίκον νοσηλείας 
στο «χαμόγελο του παιδιού», τα οποία 
είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένες 
ομάδες επαγγελματιών υγείας και 
πραγματοποιούν επισκέψεις σε σπίτια, 
με σκοπό μεταξύ άλλων την ιατρική 
και νοσηλευτική φροντίδα παιδιών, 
υπό την καθοδήγηση των θεραπόντων 
ιατρών και των διευθυντών κλινικών 
των παιδιατρικών νοσοκομείων.
Info: TP-Link, www.tp-link.gr

EPSON

Η Epson στην  
έκθεση Domotec  
2017
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η έκθεση 
Domotec 2017, που απευθύνεται 
στο ευρύ κοινό και σε εμπορικούς 
επισκέπτες του κλάδου, διοργανώνεται 
με στόχο την ολοκληρωμένη προβολή 
του χώρου των κατασκευών, 
δημιουργώντας ένα κέντρο 
ενημέρωσης  και συνάντησης όλης 
της αγοράς. Φέτος, παράλληλα με την 
Domotec, θα διοργανωθεί και η έκθεση 
Building Green, που θα εστιάσει σε 
λύσεις δόμησης, ανακαίνισης και 
εξοικονόμησης ενέργειας για το σπίτι, 
την επιχείρηση και το ξενοδοχείο.
Info: Epson, www.epson.gr

Mε μια ματιά
DATA COMMUNICATION

PROFESSIONAL SERVICES

Η τεχνητή νοημοσύνη στα 
λογιστικά γραφεία

Ευέλικτες και οικονομικά αποδοτικές 
λύσεις τηλεπικοινωνιών από την Planet 

Παρουσία 800 λογιστών πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 
η ημερίδα παρουσίασης των νέων λύσεων της Data 
Communication για τα λογιστικά γραφεία με τίτλο «Η 
Data Communication αλλάζει ακόμη μία φορά τον τρόπο 
λειτουργίας των λογιστικών γραφείων». 
Την έναρξη της ημερίδας χαιρέτισε ο πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της Data Communication, κ. 
Παναγιώτης Βασιλειάδης, ο οποίος καλωσόρισε τους 
παριστάμενους και αναφέρθηκε στην 30χρονη πορεία 
της εταιρίας, πάντα δίπλα στον πελάτη, εστιάζοντας 
στην ποιότητα και ευχρηστία των προϊόντων της, στην 
υψηλού επιπέδου υποστήριξη των πελατών και στην 
τεχνογνωσία των στελεχών της, υπογραμμίζοντας ότι 
στόχος της Data Communication είναι «να καλύπτει 
τις ανάγκες του πελάτη, πριν ακόμη αυτός ο ίδιος τις 
συνειδητοποιήσει». 

AI στο λογιστήριο
Αρχικά  οι παρευρισκόμενοι λογιστές ενημερώθηκαν 
για τη λύση DC Link4all, η οποία δημιουργήθηκε 
σε συνεργασία με την εταιρία RBS και προσφέρει 
τη δυνατότητα σύνδεσης με τα ταμειακά συστήματα 

των πελατών τους και την αυτόματη ενημέρωση των 
λογιστικών εγγραφών. Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον 
όλων κορυφώθηκε με την παρουσίαση της λύσης 
DC Scan4you, μίας υπηρεσίας τεχνητής νοημοσύνης 
που λειτουργεί στο cloud και αποτελεί παγκόσμια 
καινοτομία για λογιστικά γραφεία. Συγκεκριμένα, με ένα 
απλό σκανάρισμα των παραστατικών, το DC Scan4you 
μετατρέπει τις εικόνες σε αναγνωρίσιμα στοιχεία 
τιμολόγησης και δημιουργεί αυτόματα τις λογιστικές 
εγγραφές, εκμηδενίζοντας τα λάθη καταχώρησης και τους 
εκτεταμένους ελέγχους, ενώ, παράλληλα, πραγματοποιεί 
ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των παραστατικών.

H ημερίδα που έλαβε χώρα στην Αθήνα αποτελεί το 
προτελευταίο κομμάτι ενός κύκλου 23 ενημερωτικών 
ημερίδων ανά την Ελλάδα που πραγματοποιούνται από 
τις αρχές του έτους, όπου έχουν προσέλθει χιλιάδες 
λογιστικά γραφεία δηλώνοντας δυναμικά το ενδιαφέρον 
τους για λύσεις σύγχρονης τεχνολογίας, που θα τους 
επιτρέψουν να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα 
της επιχείρησης τους. 
Info: Data Communication, 211-1080000

Τόσο οι μικρές, όσο και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, 
έχουν πλέον κατανοήσει τα πλεονεκτήματα που 
αναμφίβολα προσφέρει η VoIP τεχνολογία σε κόστος 
και αποδοτικότητα για τους χρήστες ενός τηλεφωνικού 
κέντρου.
Η μετάδοση δεδομένων και φωνής μέσω ενός 
ενοποιημένου δικτύου, απλοποιεί την IT υποδομή της 
εκάστοτε εγκατάστασης και μειώνει το κόστος της 
πάγιας συνδρομής στον πάροχο τηλεπικοινωνιών.

H Planet, εξελίσσοντας συνεχώς τον τομέα της 
IP τηλεφωνίας και επεκτείνοντας την γκάμα της 
με νέα προϊόντα, είναι σε θέση να προσφέρει μια 
ολοκληρωμένη και καθολική λύση για κάθε τύπο 
εγκατάστασης. Συνδυάζοντας την υψηλή ποιότητα 
ήχου κλήσεων και την δυνατότητα για video κλήση, 
αποτελούν άριστη επιλογή για conference rooms 
υψηλών απαιτήσεων, κρατώντας όμως χαμηλό το 
κόστος εγκατάστασης.
Επίσης, η δυνατότητα για live παρακολούθηση των 
καμερών μέσω του τηλεφώνου είναι μια ευέλικτη και 
αποδοτική λύση για παρακολούθηση του χώρου σας 

μέσα από ένα ενιαίο σύστημα  SIP– based τηλεφωνικού 
κέντρου, συσκευών και καμερών Planet. 

Η Professional Services ως επίσημος και αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος της εταιρείας Planet στην ελληνική 
αγορά προσφέρει πλήρη γκάμα VoIP λύσεων και 
υποδικτύωσης.
Info: Professional Services, 210-8012207
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KONICA MINOLTA

Οι λύσεις της για την 
εκπαίδευση
Η Konica Minolta συμμετείχε στην 
8η διημερίδα «Τεχνολογίες Αιχμής 
στην Εκπαιδευτική Πράξη», που 
διοργάνωσαν τα εκπαιδευτήρια 
Αυγουλέα – Λιναρδάτου. Η εταιρεία 
εκτός από χορηγός έντυπου υλικού 
της διοργάνωσης, συμμετείχε και 
στην παρουσίαση θεματικής ενότητας 
με τίτλο: «Σάρωση, αρχειοθέτηση και 
αυτόματη διόρθωση γραπτών». 
Info: Konica Minolta, 210-2896600

IMPACT

Ηλεκτρονική 
τιμολόγηση για την 
EuroSyst
Η εταιρεία EuroSyst που ασχολείται 
με την επαγγελματική τροφοδοσία 
στο χώρο του επαγγελματικού 
καθαρισμού επέλεξε την Business 
Exchanges για την υλοποίηση 
της αυτοματοποιημένης λύσης 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης της 
Impact. Η συγκεκριμένη λύση 
καλύπτει πλήρως την ανάγκη 
αυτοματοποίησης της ηλεκτρονικής 
αρχειοθέτησης για τα παραστατικά 
που εκδίδει  η EuroSyst και των 
υπογεγραμμένων δελτίων αποστολής, 
όπως επίσης και την ηλεκτρονική 
αποστολή μέσω ασφαλούς 
πλατφόρμας των τιμολογίων στους 
πελάτες της. 
Info: Impact, 210-8833624

SPACE HELLAS

Νέο data center  
για τον ΔΕΔΔΗΕ
Μετά από δημόσιο διαγωνισμό, η 
Space Hellas, ανέλαβε την κατασκευή 
του νέου Data Center της διεύθυνσης 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
του Διαχειριστή του Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στην Αθήνα. 
Συγκεκριμένα, η Space Hellas 
υλοποίησε όλες τις απαραίτητες 
εργασίες για τη διαμόρφωση 
του χώρου, και την παθητική 
πυρασφάλεια, προμήθευσε και 
εγκατέστησε όλο τον ηλεκτρολογικό 
εξοπλισμό για τη διανομή μέσης και 
χαμηλής τάσης, τα UPS, τα συστήματα 
ασφάλειας και πυροπροστασίας όπως, 
CCTV, Access Control, πυρανίχνευση 
και κατάσβεση.
Info: Space Hellas, 210-6504100

Mε μια ματιά
SAP

Ολοκληρώθηκε το SAP Forum Athens

Η LG Electronics Hellas παρουσιάζει στην ελληνική αγορά 
τη νέα ολοκληρωμένη λύση digital signage εξωτερικού 
χώρου XE3C, η οποία περιλαμβάνει τα αντίστοιχα μοντέλα 
οθονών υψηλής φωτεινότητας και outdoor digital signage 
cases. 
Η καινούρια πρόταση της LG έρχεται σε δύο διαστάσεις 
με οθόνες 55 και 75 ιντσών που προσφέρουν 
δυνατότητα για κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση ακόμα 
και σε αυτόνομη βάση δαπέδου, ενώ είναι σε θέση να 
προβάλλουν περιεχόμενο με ζωντανά χρώματα ακόμη 
και όταν λειτουργούν κάτω από το έντονο φως του 
ήλιου ή κάτω από ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. 
Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα εύχρηστα, αποδοτικά 
συνδυάζοντας οικονομική κατανάλωση ενέργειας 
με την απλή και εύκολη εγκατάσταση και διαχείριση, 
ενώ τα outdoor digital signage cases είναι εξαιρετικά 
ανθεκτικά φέροντας διεθνή πιστοποίηση IP56, 
εξασφαλίζοντας προστασία από τη σκόνη, την υγρασία 
και άλλες δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες

Οι νέες οθόνες εξωτερικού χώρου της LG διαθέτουν 
χαρακτηριστικά εξοικονόμησης ενέργειας όπως το M+ 
panel το οποίο μειώνει τη χρήση ενέργειας κατά 31% 
σε σχέση με τα συμβατικά RGB panel, ενώ επίσης είναι 
εξοπλισμένες με αισθητήρα αυτόματης φωτεινότητας 
(auto-brightness sensor) και τον προγραμματιστή 
προκαθορισμένου χρόνου (preset time scheduler). 
Επιπλέον, ο οπίσθιος φωτισμός σε συγκεκριμένες 
περιοχές της οθόνης μπορεί να ελεγχθεί, αυξάνοντας 
τα επίπεδα αντίθεσης. Τα νέα μοντέλα ενσωματώνουν 
επίσης την τεχνολογία FPR (Film-type Patterned 
Retarder) καθώς και το φίλτρο QWP (Quarter Wave 
Plate) προσφέροντας με αυτό τον τρόπο υψηλά επίπεδα 
ορατότητας ακόμα και σε όσους φορούν γυαλιά με 
πολωτικούς φακούς. 

Τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της νέας σειράς δε 
σταματούν εδώ, καθώς το case διαθέτει προστατευτικό 
γυαλί πάχους 7,5 χιλιοστών προφυλάσσοντας το panel 
από βανδαλισμούς και χτυπήματα ενώ τα τρία επίπεδα 
θερμικής διαχείρισης αποτρέπουν την υπερθέρμανση. 
Τέλος, η ενσωματωμένη υπηρεσία web monitoring 
επιτρέπει τον έλεγχο μιας σειράς παραμέτρων από 
απόσταση προσφέροντας στο χρήστη τη δυνατότητα να 
ελέγχει εύκολα και απλά τη λειτουργία της οθόνης και 
το περιεχόμενο που εμφανίζεται σε αυτή. Τέλος, οι νέες 
οθόνες διαθέτουν δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης είτε 
κάθετα είτε οριζόντια καθώς και με βάση δαπέδου για 
ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία.
Info: LG Electronics Hellas, 210-4800564

Ακόμα ένα SAP Forum Athens ολοκληρώθηκε με 
τη συμμετοχή περισσότερων από 750 στελεχών, 
επιχειρηματιών και εκπροσώπων από όλους τους 
κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για τις πλέον καινοτόμες λύσεις της SAP και 
να δουν από κοντά τις επαναστατικές αλλαγές που φέρνουν 
οι εξελίξεις της τεχνολογίας στο σύγχρονο επιχειρείν.
Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο κ. Ανδρέας 
Ξηρόκωστας, country manager SAP Hellas Cyprus & 
Malta, με την εναρκτήρια ομιλία του με θέμα «Digital 
Business: Tomorrow is Already Here», κατά την οποία 
αναφέρθηκε στο μέλλον που η SAP ήδη φέρνει σήμερα για 
τις επιχειρήσεις που - ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις 
της εποχής - επιζητούν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης δόθηκαν τα SAP Quality 
Awards, τα βραβεία που αναδεικνύουν τις επιχειρήσεις 
εκείνες που εφάρμοσαν με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο τις λύσεις που προσφέρει η SAP. Στα SAP Quality 
Awards 2017, στην κατηγορία Innovation το χάλκινο 

βραβείο απονεμήθηκε στην εταιρία ΔΕΗ, το αργυρό 
βραβείο κατέλαβε η Upstream, ενώ χρυσή νικήτρια 
αναδείχθηκε η εταιρία Eurobank. Στην κατηγορία  
Fast Delivery το χάλκινο βραβείο απονεμήθηκε στην 
εταιρία Sfakianakis, το αργυρό βραβείο κατέλαβε η 
Genfroco, ενώ χρυσή νικήτρια αναδείχθηκε η εταιρία 
Ionian Group.

Οι 17 παράλληλες συνεδρίες που ακολούθησαν αλλά 
και οι 3 διαδραστικές εκθέσεις καινοτόμων ψηφιακών 
εφαρμογών, έδωσαν στο κοινό την ευκαιρία να 
επικεντρωθεί σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα του 
ενδιαφέροντος του, παρουσιάζοντας με μεγαλύτερη 
λεπτομέρεια τις ειδικές λύσεις της SAP για κάθε ανάγκη 
της ψηφιακής επιχείρησης, καθώς και τα οφέλη που 
μπορεί αυτή να αποκομίσει από την υιοθέτηση των 
τελευταίων εξελίξεων της τεχνολογίας πληροφορικής 
και της επιστήμης δεδομένων (data science) όπως το 
Internet of Things και η διαχείριση των Big Data.
Info: SAP Hellas, 210-9473800

LG

Νέα ολοκληρωμένη λύση για Outdoor Digital Signage 
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XEROX HELLAS

Σημαντική  
διάκριση στα Best 
Workplaces 2017 
Μία εξαιρετικά σημαντική διάκριση 
απέσπασε η Xerox Hellas στην 
έρευνα Best Workplaces 2017, η 
οποία επιβραβεύει τα καλύτερα 
εργασιακά περιβάλλοντα τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και σε ολόκληρο τον 
κόσμο.
Συγκεκριμένα, η Xerox Hellas 
κατάφερε να βραβευτεί με την 
4η θέση στην κατηγορία της 
(εταιρείες με 50-250 εργαζόμενους), 
επιτυγχάνοντας την 6η συνεχή της 
διάκριση σε ισάριθμες συμμετοχές.
Info: Xerox Hellas, 210-9307422  

ΟΤΕ

Φέρνει το  
“Fiber to the Home”
Νέο δίκτυο αρχιτεκτονικής «οπτικής 
ίνας μέχρι το σπίτι» (Fiber to the 
Home - FTTH) ανέπτυξε πιλοτικά 
ο όμιλος ΟΤΕ στο δήμο Αθηναίων, 
παρέχοντας ταχύτητες Internet έως 
1 Gbps.
Στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου, τα 
καλώδια χαλκού αντικαταστάθηκαν 
πλήρως από οπτικές ίνες έως και 
τα σπίτια των καταναλωτών, σε 
επιλεγμένη περιοχή στο κέντρο της 
Αθήνας. Έτσι, περίπου 50 νοικοκυριά 
κι επιχειρήσεις απολαμβάνουν 
σήμερα σύνδεση Cosmote FTTH 
συμμετρικής ταχύτητας έως 1 Gbps 
(1 Gbps download & 1 Gbps upload), 
εντελώς δωρεάν.
Info: OTE, 210-6117434

EX MACHINA

Το φυσικό αέριο στο 
Microsoft Azure
Με στόχο να γίνεται πιο ακριβής η 
πρόβλεψη ζήτησης φυσικού αερίου 
η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής, 
συνεργάστηκε με την εταιρεία Ex 
Machina αξιοποιώντας την on-line 
πλατφόρμα παροχής μετεωρολογικών 
δεδομένων, Weather Ex Machina, η 
οποία λειτουργεί με την τεχνολογία 
Microsoft Azure. Η Ex Machina 
παρέχει μετεωρολογικά δεδομένα 
υψηλής ποιότητας και αξιόπιστες 
προγνώσεις καιρού, μέσω της cloud 
υπηρεσίας της, μεγιστοποιώντας 
έτσι την αποτελεσματικότητα των 
προγνωστικών αλγορίθμων.
Info: Ex Machina, 215-2157552

Mε μια ματιά
INTEL

Η Intel ακυρώνει τα IDF 

ABBYY FineReader 14 
Ολοκληρωμένη σουίτα επεξεργασίας 

Το παγκόσμιο φόρουμ της Intel, στο οποίο επί είκοσι 
συναπτά έτη, συνεργάτες, πελάτες, επιχειρήσεις, επενδυτές 
και δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο περίμεναν να 
μάθουν τις εξελίξεις της τεχνολογίας τερματίζεται. 
Με μια λιτή ανακοίνωση στο site της, η Intel αναφέρει 
ότι ακυρώνει το IDF 2017 στο San Francisco που είχε 
προγραμματιστεί για τον επερχόμενο Αύγουστο.

Τι να υποθέσουμε; Πρόκειται για άλλο ένα σημείο των 
καιρών που θέλει περικοπές ακόμα και σε τέτοια συνέδρια 
ή πρόκειται για κάτι άλλο; Το λογικό συμπέρασμα είναι 
ότι το IDF είναι άλλο ένα θύμα της τεράστιας πτώσης της 
αγοράς του PC τα τελευταία χρόνια. 
Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία 
που κάποτε πρωτοστατούσε στους ημιαγωγούς θα 
επικεντρωθεί σε ξεχωριστά events που θα ασχολούνται 
με τις μέρους λύσεις και προϊόντα της. Όπως άλλωστε 
αναφέρουν στελέχη της Intel, η εταιρεία δεν στηρίζεται 
πλέον τόσο πολύ στην αγορά του PC, αλλά σε μια 
ευρεία γκάμα εφαρμογών όπως FPGAs, η τεχνολογία 
αποθήκευσης Optane, οι ελεγκτές για Internet-of-Things 

και ΑΙ, οι ασύρματες επικοινωνίες και πολλά άλλα. «Από 
την CPU έχουμε πλέον περάσει στα data», αναφέρουν 
χαρακτηριστικά.

Λίγη ιστορία 
Το IDF ξεκίνησε το 1997 και εξελίχθηκε σε ένα ετήσιο 
συνέδριο σε δύο μέρη, ένα την Άνοιξη κι άλλο ένα 
το Φθινόπωρο. Τα πρώτα χρόνια, το IDF λάμβανε 
χώρα στην πόλη του San Jose της Καλιφόρνιας και 
αργότερα μετακόμισε στο San Francisco. Επιπλέον, 
IDF πραγματοποιήθηκαν και εκτός ΗΠΑ σε πόλης της 
Ευρώπης. 

Με την διακοπή του IDF κλείνει ένας μεγάλος κύκλος 20 
ετών (δεν είναι και λίγο). Από τη μια είναι κατανοητό το ότι 
η εταιρεία στρέφεται σε άλλες αγορές, καθώς δεν έχει πια 
την αίγλη που είχε κάποτε. Από την άλλη, δεν μπορούμε 
να μην νιώσουμε νοσταλγία για τα IDF που είχαμε 
παρακολουθήσει με τις ελληνικές αποστολές σε Αμερική 
και Ευρώπη.
Info: Intel, www.intel.com 

Αυτή τη στιγμή το FineReader βρίσκεται στην έκδοση 
14 και έχει μετεξελιχθεί από μια εφαρμογή που 
αναγνώριζε σαρωμένο κείμενο σε μια πλήρη σουίτα 
επεξεργασίας εγγράφων. Προτιμάται ιδιαίτερα σε 
ειδικούς επαγγελματικούς κλάδους, αφού υποστηρίζει 
192 γλώσσες, οι 48 εκ των οποίων με ενσωματωμένο 
λεξικό. Δεν είναι όμως μόνο αυτές, αφού το FineReader 
14, «καταλαβαίνει» και γλώσσες προγραμματισμού, ειδικά 
σύμβολα, μαθηματικές εξισώσεις, χημικές ενώσεις, 
κάνοντάς το ένα πανίσχυρο εργαλείο και στην ακαδημαϊκή 
κοινότητα και γενικά όπου απαιτείται ψηφιοποίηση/
επεξεργασία εγγράφων. Επιπλέον, είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει και barcodes, υποστηρίζοντας όλα τα 
standard της βιομηχανίας, 
Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του FineReader 14 
είναι το γεγονός ότι υποστηρίζει μια πλειάδα αρχείων, ενώ 
μπορεί να εξάγει σε όλα τα δημοφιλή formats εγγράφων 
και εικόνων, συμπεριλαμβανομένου και του ePub, 
το οποίο αποτελεί το πιο δημοφιλές format στο χώρο 
των ψηφιακών εκδόσεων (e-books). Σε ότι αφορά τις 
εφαρμογές, το FineReader 14 υποστηρίζει Microsoft Office, 
LibreOffice και Adobe Acrobat. 
Το FineReader 14 αποτελεί μια κορυφαία λύση 
ψηφιοποίησης αλλά και επεξεργασίας, αφού επιτρέπει 
και το editing αρχείων PDF. Αυτό σημαίνει ότι το OCR 

αρχείο που θα προκύψει από τη σάρωση ενός εγγράφου 
για παράδειγμα, μπορεί να «διορθωθεί» μέσα από το ίδιο 
το FineReader, χωρίς να χρειαστεί κάποια ξεχωριστή 
εφαρμογή σελιδοποίησης. 
Τα γραφικά, οι πίνακες, τα σύμβολα και τα 
κείμενα, αναγνωρίζονται σωστά και η επεξεργασία 
πραγματοποιείται on the fly. Το όφελος για τον γραφίστα, 
τον διαφημιστή ή τον υπεύθυνο marketing μιας εταιρείας 
είναι τεράστιο.
Το ABBYY FineReader 14 διατίθεται σε τρεις εκδόσεις, 
Standard, Corporate και Enterprise με τις δύο τελευταίες 
να ενσωματώνουν μαζικές μετατροπές και σύγκριση 
εγγράφων. 
Info: Amy, 210-6133000

REVIEW

Το FineReader της ABBYY δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις. Πρόκειται για τη standard 
λύση στο χώρο του OCR (οπτική αναγνώριση χαρακτήρων) και πολλοί το έχουμε 
γνωρίσει από τις lite εκδόσεις που συνοδεύει τους scanners.
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Η 
νέα σειρά ConnectKey μετατρέ-
πει τις παραδοσιακές συσκευές 
εκτύπωσης σε έξυπνους βοη-
θούς εργασίας που καλύπτουν 
με επιτυχία τις εξελισσόμενες 
ανάγκες των σημερινών επιχει-

ρήσεων. Η δυνατότητα εξατομίκευσης της ροής  
εργασιών, η πρόσβαση στο cloud με το πάτημα 
ενός κουμπιού, καθώς και τα πολυεπίπεδα χαρα-
κτηριστικά ασφαλείας προστίθενται στις γνωστές 
λειτουργίες της εκτύπωσης, της αντιγραφής, της 
σάρωσης και του φαξ. 

Τα νέα μοντέλα
Η οικογένεια των νέων προϊόντων περιλαμβάνει μια 
ποικιλία μεγεθών, ταχυτήτων και δυνατοτήτων, προ-
κειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μι-
κρών, των μεσαίων, αλλά και των μεγάλων επιχει-
ρήσεων. Τα νέα μοντέλα θα ανήκουν σε δύο σειρές 
προϊόντων, με τις ονομασίες Xerox VersaLink και 
Xerox AltaLink αντίστοιχα. Οι συσκευές VersaLink 
είναι σχεδιασμένες για μικρές επιχειρήσεις και 
μικρές ομάδες εργασίας και συμπεριλαμβάνουν 19 
εκτυπωτές και MFPs. 
Η σειρά AltaLink περιλαμβάνει 10 πολυμηχανήματα 
σχεδιασμένα για μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή για 
ανάγκες μεγαλύτερου όγκου.

Νέα χαρακτηριστικά/βελτιώσεις
App Gallery: Οι ενσωματωμένες εφαρμογές – δι-
αθέσιμες είτε απευθείας μέσω του App Gallery της 
Xerox, είτε δημιουργημένες αποκλειστικά για μια 
εταιρεία -  βοηθούν τις επιχειρήσεις να δημιουρ-
γήσουν ροές εργασίας προσαρμοσμένες στις δικές 
τους δραστηριότητες. Για παράδειγμα, η διαχείριση 
αρχείων, συμβάσεων ή τιμολογίων, μπορεί πλέον 
να απλοποιηθεί σε λιγότερα, πιο γρήγορα βήματα, 
χρησιμοποιώντας ψηφιακά workflows που ενεργο-
ποιούνται μέσω των νέων συσκευών.

Γραφικό περιβάλλον: Και τα 29 προϊόντα μοιράζο-
νται ένα παρεμφερές και προσαρμόσιμο περιβάλλον 
εργασίας. Η οθόνης αφής, παρόμοια με αυτή των 
tablets, μπορεί να προσωποποιηθεί για διαφορετικά 
περιβάλλοντα εργασίας ή διαφορετικούς χρήστες.

Κινητό και cloud: Τα δεδομένα ρέουν με ομαλό 
τρόπο από τη συσκευή προς  αποθηκευτικούς 
χώρους στο cloud, (όπως Dropbox, Office 365 ή 

Google Drive). Έτσι, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνα-
τότητα να εκτυπώσουν ασύρματα από οποιαδήπο-
τε κινητή συσκευή.

Ολοκληρωμένη ασφάλεια: Η τεχνολογία 
ConnectKey εξασφαλίζει ολοκληρωμένη ασφάλεια. 
Προσφέρει προστασία από μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση στις συσκευές, διατηρεί εμπιστευτική την 
επικοινωνία και τις πληροφορίες μέσω κρυπτογρά-
φησης και προστατεύει τα δεδομένα και τον εξοπλι-
σμό από κακόβουλες επιθέσεις.
Μάλιστα, σε συνεργασία με εταιρείες του κλάδου 
ασφαλείας οι συσκευές ConnectKey προσφέρουν 
επιπρόσθετη ασφάλεια, εξασφαλίζοντας ότι παρα-
κολουθούνται συνεχώς και είναι αξιόπιστες ακόμα 
και στα πιο αμφιλεγόμενα περιβάλλοντα. Να αναφέ-
ρουμε επίσης ότι τα πολυμηχανήματα AltaLink δια-
θέτουν ένα επιπρόσθετο επίπεδο ασφάλειας μέσω 
της McAfee.

Σημαντικά τα οφέλη για το κανάλι
Χάρη στη νέα σειρά έξυπνων ConnectKey προϊό-
ντων, οι συνεργάτες της Xerox θα έχουν την ευκαι-
ρία να αναπτυχθούν και να κινηθούν σε νέες αγο-

ρές. Τα χαρακτηριστικά όπως τα προσωποποιημένα 
workflows, η πρόσβαση στο cloud με ένα άγγιγμα, 
τα πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας, κάνουν τις νέες 
σειρές Xerox AltaLink και Xerox VersaLink περισ-
σότερο ελκυστικές στους πελάτες, προσφέροντας 
παράλληλα αυξημένη δυνατότητα κερδοφορίας 
για το κανάλι. Άλλο ένα μεγάλο όπλο στα χέρια του 
καναλιού αποτελεί η App Gallery, μέσω της οποίας 
μπορεί κανείς να δημιουργήσει εξειδικευμένες λύ-
σεις προς τους πελάτες του. Το «οικοσύστημα» του 
ConnectKey επεκτείνεται. Apps και υπηρεσίες της 
Xerox και των συνεργατών της μετασχηματίζουν το 
παραδοσιακό MFP σε έναν χρήσιμο βοηθό μέσα 
στην επιχείρηση. 
Όπως άλλωστε τόνισε και ο πρόεδρος Β. Αμερικής 
της Xerox Mike Feldman, κατά τη διάρκεια της α-
νακοίνωσης, η Xerox στηρίζει έμπρακτα το κανάλι 
των συνεργατών της. Δεν είναι τυχαίο ότι το 75% 
των πωλήσεων στον τομέα του SMB προέρχεται 
από το κανάλι.

Κλείνοντας να πούμε ότι οι 29 συσκευές AltaLink 
και VersaLink θα είναι διαθέσιμες σταδιακά μέσα 
στο καλοκαίρι του 2017.  TCP

Η Xerox, ανακοίνωσε το λανσάρισμα 29 νέων εκτυπωτών και MFPs, με ενσωματωμένη την τεχνολογία 
ConnectKey. Οι νέες συσκευές έχουν εξελιγμένες και ασφαλείς λειτουργίες, cloud συνδεσιμότητα, μοναδικά 
λειτουργικά χαρακτηριστικά και πρόσβαση σε εφαρμογές που εκτοξεύουν την παραγωγικότητα.

Xerox: Το μεγαλύτερο προϊοντικό 
λανσάρισμα στην ιστορία της
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XEROX HELLAS

Σημαντική  
διάκριση στα Best 
Workplaces 2017 
Μία εξαιρετικά σημαντική διάκριση 
απέσπασε η Xerox Hellas στην 
έρευνα Best Workplaces 2017, η 
οποία επιβραβεύει τα καλύτερα 
εργασιακά περιβάλλοντα τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και σε ολόκληρο τον 
κόσμο.
Συγκεκριμένα, η Xerox Hellas 
κατάφερε να βραβευτεί με την 
4η θέση στην κατηγορία της 
(εταιρείες με 50-250 εργαζόμενους), 
επιτυγχάνοντας την 6η συνεχή της 
διάκριση σε ισάριθμες συμμετοχές.
Info: Xerox Hellas, 210-9307422  

ΟΤΕ

Φέρνει το  
“Fiber to the Home”
Νέο δίκτυο αρχιτεκτονικής «οπτικής 
ίνας μέχρι το σπίτι» (Fiber to the 
Home - FTTH) ανέπτυξε πιλοτικά 
ο όμιλος ΟΤΕ στο δήμο Αθηναίων, 
παρέχοντας ταχύτητες Internet έως 
1 Gbps.
Στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου, τα 
καλώδια χαλκού αντικαταστάθηκαν 
πλήρως από οπτικές ίνες έως και 
τα σπίτια των καταναλωτών, σε 
επιλεγμένη περιοχή στο κέντρο της 
Αθήνας. Έτσι, περίπου 50 νοικοκυριά 
κι επιχειρήσεις απολαμβάνουν 
σήμερα σύνδεση Cosmote FTTH 
συμμετρικής ταχύτητας έως 1 Gbps 
(1 Gbps download & 1 Gbps upload), 
εντελώς δωρεάν.
Info: OTE, 210-6117434

EX MACHINA

Το φυσικό αέριο στο 
Microsoft Azure
Με στόχο να γίνεται πιο ακριβής η 
πρόβλεψη ζήτησης φυσικού αερίου 
η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής, 
συνεργάστηκε με την εταιρεία Ex 
Machina αξιοποιώντας την on-line 
πλατφόρμα παροχής μετεωρολογικών 
δεδομένων, Weather Ex Machina, η 
οποία λειτουργεί με την τεχνολογία 
Microsoft Azure. Η Ex Machina 
παρέχει μετεωρολογικά δεδομένα 
υψηλής ποιότητας και αξιόπιστες 
προγνώσεις καιρού, μέσω της cloud 
υπηρεσίας της, μεγιστοποιώντας 
έτσι την αποτελεσματικότητα των 
προγνωστικών αλγορίθμων.
Info: Ex Machina, 215-2157552

Mε μια ματιά
INTEL

Η Intel ακυρώνει τα IDF 

ABBYY FineReader 14 
Ολοκληρωμένη σουίτα επεξεργασίας 

Το παγκόσμιο φόρουμ της Intel, στο οποίο επί είκοσι 
συναπτά έτη, συνεργάτες, πελάτες, επιχειρήσεις, επενδυτές 
και δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο περίμεναν να 
μάθουν τις εξελίξεις της τεχνολογίας τερματίζεται. 
Με μια λιτή ανακοίνωση στο site της, η Intel αναφέρει 
ότι ακυρώνει το IDF 2017 στο San Francisco που είχε 
προγραμματιστεί για τον επερχόμενο Αύγουστο.

Τι να υποθέσουμε; Πρόκειται για άλλο ένα σημείο των 
καιρών που θέλει περικοπές ακόμα και σε τέτοια συνέδρια 
ή πρόκειται για κάτι άλλο; Το λογικό συμπέρασμα είναι 
ότι το IDF είναι άλλο ένα θύμα της τεράστιας πτώσης της 
αγοράς του PC τα τελευταία χρόνια. 
Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία 
που κάποτε πρωτοστατούσε στους ημιαγωγούς θα 
επικεντρωθεί σε ξεχωριστά events που θα ασχολούνται 
με τις μέρους λύσεις και προϊόντα της. Όπως άλλωστε 
αναφέρουν στελέχη της Intel, η εταιρεία δεν στηρίζεται 
πλέον τόσο πολύ στην αγορά του PC, αλλά σε μια 
ευρεία γκάμα εφαρμογών όπως FPGAs, η τεχνολογία 
αποθήκευσης Optane, οι ελεγκτές για Internet-of-Things 

και ΑΙ, οι ασύρματες επικοινωνίες και πολλά άλλα. «Από 
την CPU έχουμε πλέον περάσει στα data», αναφέρουν 
χαρακτηριστικά.

Λίγη ιστορία 
Το IDF ξεκίνησε το 1997 και εξελίχθηκε σε ένα ετήσιο 
συνέδριο σε δύο μέρη, ένα την Άνοιξη κι άλλο ένα 
το Φθινόπωρο. Τα πρώτα χρόνια, το IDF λάμβανε 
χώρα στην πόλη του San Jose της Καλιφόρνιας και 
αργότερα μετακόμισε στο San Francisco. Επιπλέον, 
IDF πραγματοποιήθηκαν και εκτός ΗΠΑ σε πόλης της 
Ευρώπης. 

Με την διακοπή του IDF κλείνει ένας μεγάλος κύκλος 20 
ετών (δεν είναι και λίγο). Από τη μια είναι κατανοητό το ότι 
η εταιρεία στρέφεται σε άλλες αγορές, καθώς δεν έχει πια 
την αίγλη που είχε κάποτε. Από την άλλη, δεν μπορούμε 
να μην νιώσουμε νοσταλγία για τα IDF που είχαμε 
παρακολουθήσει με τις ελληνικές αποστολές σε Αμερική 
και Ευρώπη.
Info: Intel, www.intel.com 

Αυτή τη στιγμή το FineReader βρίσκεται στην έκδοση 
14 και έχει μετεξελιχθεί από μια εφαρμογή που 
αναγνώριζε σαρωμένο κείμενο σε μια πλήρη σουίτα 
επεξεργασίας εγγράφων. Προτιμάται ιδιαίτερα σε 
ειδικούς επαγγελματικούς κλάδους, αφού υποστηρίζει 
192 γλώσσες, οι 48 εκ των οποίων με ενσωματωμένο 
λεξικό. Δεν είναι όμως μόνο αυτές, αφού το FineReader 
14, «καταλαβαίνει» και γλώσσες προγραμματισμού, ειδικά 
σύμβολα, μαθηματικές εξισώσεις, χημικές ενώσεις, 
κάνοντάς το ένα πανίσχυρο εργαλείο και στην ακαδημαϊκή 
κοινότητα και γενικά όπου απαιτείται ψηφιοποίηση/
επεξεργασία εγγράφων. Επιπλέον, είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει και barcodes, υποστηρίζοντας όλα τα 
standard της βιομηχανίας, 
Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του FineReader 14 
είναι το γεγονός ότι υποστηρίζει μια πλειάδα αρχείων, ενώ 
μπορεί να εξάγει σε όλα τα δημοφιλή formats εγγράφων 
και εικόνων, συμπεριλαμβανομένου και του ePub, 
το οποίο αποτελεί το πιο δημοφιλές format στο χώρο 
των ψηφιακών εκδόσεων (e-books). Σε ότι αφορά τις 
εφαρμογές, το FineReader 14 υποστηρίζει Microsoft Office, 
LibreOffice και Adobe Acrobat. 
Το FineReader 14 αποτελεί μια κορυφαία λύση 
ψηφιοποίησης αλλά και επεξεργασίας, αφού επιτρέπει 
και το editing αρχείων PDF. Αυτό σημαίνει ότι το OCR 

αρχείο που θα προκύψει από τη σάρωση ενός εγγράφου 
για παράδειγμα, μπορεί να «διορθωθεί» μέσα από το ίδιο 
το FineReader, χωρίς να χρειαστεί κάποια ξεχωριστή 
εφαρμογή σελιδοποίησης. 
Τα γραφικά, οι πίνακες, τα σύμβολα και τα 
κείμενα, αναγνωρίζονται σωστά και η επεξεργασία 
πραγματοποιείται on the fly. Το όφελος για τον γραφίστα, 
τον διαφημιστή ή τον υπεύθυνο marketing μιας εταιρείας 
είναι τεράστιο.
Το ABBYY FineReader 14 διατίθεται σε τρεις εκδόσεις, 
Standard, Corporate και Enterprise με τις δύο τελευταίες 
να ενσωματώνουν μαζικές μετατροπές και σύγκριση 
εγγράφων. 
Info: Amy, 210-6133000

REVIEW

Το FineReader της ABBYY δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις. Πρόκειται για τη standard 
λύση στο χώρο του OCR (οπτική αναγνώριση χαρακτήρων) και πολλοί το έχουμε 
γνωρίσει από τις lite εκδόσεις που συνοδεύει τους scanners.
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Ο εργασιακός χώρος στις ημέρες μας είναι πιθανότατα εξοπλισμένος με 
σύγχρονο hardware, αλλά σε τελική ανάλυση τα πάντα συμβαίνουν και 
λειτουργούν μπροστά στα μάτια μας. Η οθόνη ήταν, είναι και παραμένει ένα 
από τα πιο σημαντικά περιφερειακά του υπολογιστή, αν και συχνά η σημασία 
της παραβλέπεται. Η επιλογή της κατάλληλης οθόνης μπορεί να αποδειχθεί 
σημαντικός παράγοντας επιτυχίας, συμβάλλοντας στην παραγωγικότητα των 
εργαζομένων και συνεπώς στην κερδοφορία της επιχείρησης. Ευτυχώς, οι 
επιλογές που προσφέρει η business αγορά των οθονών είναι πολλές και 
ποιοτικές: μοντέλα με μεγάλου μεγέθους οθόνη, curved ultra-wide, 4K, 
touch είναι κάποιες από τις πλέον ενδιαφέρουσες κατηγορίες και τεχνολογίες 
που χαρακτηρίζονται ως business και έχουν ως στόχο τους διαφορετικές 
επαγγελματικές ανάγκες. 

Η αγορά που…  
κοιτάζει το μέλλον!

σύγχρονο εξοπλισμό, προκειμένου να αναδείξει 
και να ενισχύσει την παραγωγικότητα των εργα-
ζομένων, και επομένως την κερδοφορία της επι-
χείρησης. Πρόσφατες έρευνες έχουν αποκαλύψει 
πως η απόκτηση ολοένα και ταχύτερων υπολογι-
στικών συστημάτων δεν αποτελεί απαραίτητα και 
το βέλτιστο τρόπο, προκειμένου να ενισχυθεί η 
παραγωγικότητα. Αντίθετα, ακόμα περισσότερος 
διαθέσιμος χώρος για οθόνες, μέσω των οποίων 
οι εργαζόμενοι σε αυτές θα έχουν δυνατότητα 
κατανόησης και διαχείρισης μεγαλύτερου όγκου 
δεδομένων, θα αποδειχθεί σαφώς πιο παραγωγι-
κή επένδυση από την απόκτηση ακόμα ταχύτερων 
υπολογιστών. 
Δεν πρόκειται για κάποιο παράδοξο, αλλά για τον 
κλασικό και πανταχού παρόντα «ανθρώπινο πα-
ράγοντα», όπου εν προκειμένω αναφέρεται σε μια 
συσκευή που αυξάνει την παραγωγικότητα, χωρίς 
να χρειαστεί η παρέμβαση πανάκριβων υπολογι-
στών. Μια μεγάλη, επαγγελματική οθόνη, υψηλής 
ανάλυσης προσφέρει περισσότερα pixels. Μπορεί 
αυτό να μην έχει επιπτώσεις στο χρόνο επεξερ-
γασίας του υπολογιστή, αλλά σίγουρα αυξάνει την 
παραγωγικότητα των εργαζομένων. 
Ως απόδειξη της σχέσης Human–Computer 
Interaction (HCI) περί παραγωγικότητας δίνεται 
εκείνο δύο business analysts, όπου έχουν το 
ίδιο job description και κάνουν την ίδια εργασία 
κάθε μέρα. Ως business analysts καταναλώνουν 
τον περισσότερο χρόνο τους με τεράστιο όγκο 

Κ
αταρχάς, θα πρέπει να τονίσουμε 
πως τα monitors που εξοπλίζουν 
μια εταιρεία πολύ συχνά αγο-
ράζονται μαζικά, χωρίς να λαμ-
βάνονται υπόψη οι ξεχωριστές 
ανάγκες κάθε εργαζομένου, αλλά 

και το περιεχόμενο το οποίο θα χρειαστεί να προ-
βάλλεται σε αυτά. Για παράδειγμα, άλλου τύπου 
οθόνη απαιτείται στην είσοδο της εταιρείας για να 
προβάλλει ενημερωτικό υλικό, άλλη στην αίθουσα 
συνεδριάσεων και φυσικά, άλλη στους υπολο-
γιστές των υπαλλήλων. Μάλιστα, στην τελευταία 
περίπτωση προκύπτει ακόμα ένας διαχωρισμός, 
ανάλογα με το είδος της εργασίας - το λογιστήριο 
και το ατελιέ, δεν έχουν προφανώς τις ίδιες ανά-
γκες. 
Στη λογική αυτή, τα business μοντέλα οθονών δι-
αφοροποιούνται από τα commercial σε σχέση με 
το μέγεθός τους, το εύρος τους, την ανάλυσή τους 
και τις δυνατότητες touch, ως πιο χαρακτηριστικά. 
Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τις διαφορετικές τε-
χνολογίες και τα πλεονεκτήματα που φέρνουν στις 
επιχειρήσεις. 

Μεγάλες οθόνες, μεγάλα 
αποτελέσματα
Ο σύγχρονος χώρος εργασίας των μικρομεσαίων 
και μεγάλων επιχειρήσεων απαιτεί αντίστοιχα 
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τές, με συνέπεια να είναι ακόμα πιο εργονομικές 
και άνετες. Οι ultra-wide οθόνες έχουν συνήθως 
αναλογία 21:9 αντί του συνηθισμένου 16:9, με 
αποτέλεσμα έξτρα πλάτος χωρίς έξτρα βάθος. 
Οι αναλύσεις ξεκινούν από τα 2560x1080 (QHD), 
αλλά θα βρείτε και αναλύσεις 3440x1440 (WQHD ή 
UWQHD), αλλά και 3840x1600 (QHD+). 
Δεν είναι εύκολο να προβλέψουμε κατά πόσον 
οι κυρτές οθόνες είναι απλά μια περαστική μόδα, 
αλλά ο αριθμός των οθονών του τύπου αυτού 
στην αγορά έχει αυξηθεί σημαντικά από τότε που 
εμφανίστηκαν το 2014. Σίγουρα έχουν σημαντική 
απήχηση στους gamers, οι οποίοι εκτιμούν την 
εμπειρία που προσφέρουν μία ή δύο οθόνες του 
τύπου αυτού σε παράταξη. Βέβαια, αυτό δεν ση-
μαίνει πως οι επιχειρήσεις είναι δεδομένο πως θα 
τις υιοθετήσουν. Στην πραγματικότητα, οι περισσό-
τερες οθόνες για PCs στους εργασιακούς χώρους 
στις ημέρες μας είναι μεταξύ 20 με 25 ίντσες.
Από την άλλη, όλες οι επιχειρήσεις δεν έχουν 
τις ίδιες ανάγκες και ανάλογα με τον κλάδο που 
δραστηριοποιούνται, τείνουν να προτιμήσουν 
ultra-wide μοντέλα και, εφόσον σχετίζονται με 
γραφιστικές τέχνες, αρχιτεκτονική κ.ο.κ., είναι 
πολύ πιθανό να καταλήξουν σε κυρτές οθόνες. Σε 
τελική ανάλυση, φαίνεται πως η τεχνολογία αυτή 
είναι εξελίξιμη και έχει απήχηση στον επιχειρημα-
τικό κόσμο. 

Οθόνες 4K: Αξίζουν την επένδυση;
Οι μεγάλοι παίκτες στο χώρο των business οθο-
νών διαφημίζουν τελευταία τα μοντέλα με ανάλυ-
ση 4K και το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά 
πόσον αυτή η… πληθωρική τεχνολογία αποτελεί 
λύση για συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες. 
Οι οθόνες 4Κ έχουν λάβει τον τίτλο της τεχνολογίας 
του μέλλοντος. Είναι όμως μια σοφή επένδυση 
που ο συνεργάτης μπορεί να προτείνει στην επι-
χείρηση για να καλύψει τις ανάγκες της; 

Σούπερ ανάλυση και λεπτομέρειες
Οι οθόνες 4Κ προσφέρουν απόλυτη εμπειρία 
προβολής, εφόσον αναφερόμαστε στη λεπτομέ-
ρεια, επιτρέποντας στους χρήστες να απολαύσουν 
ενισχυμένα γραφικά, σε σύγκριση με εκείνα που 
προσφέρουν οι άλλες οθόνες. Σε αντίθεση με τις 
4Κ τηλεοράσεις -για τις οποίες το περιεχόμενο 

δεδομένων που έχουν συγκεντρώσει από βάσεις 
δεδομένων και μεγάλα φύλλα εργασίας. Και οι 
δύο χρησιμοποιούν εντατικά το e-mail τους και 
πρέπει να δίνουν σε τακτική βάση παρουσιάσεις 
στα ανώτερα στελέχη. 
Ο ένας επιλέγει την αγορά ενός ταχύτατου υπο-
λογιστή και μια απλή οθόνη 17 ιντσών. Η λογική 
του είναι πως όσο ταχύτερος είναι ο υπολογιστής, 
τόσο πιο γρήγορα θα ολοκληρώσει την εργασία 
του. Αντίθετα, ο άλλος αναλυτής επιλέγει ένα 
σύγχρονο μηχάνημα, αλλά όχι αιχμής. Τη διαφορά 
των χρημάτων επιλέγει να την επενδύσει σε μια 
business οθόνη 30 ιντσών. Ποιος είναι παραγω-
γικότερος ως αποτέλεσμα; Αυτός που κατέχει το 
ταχύτερο μηχάνημα κερδίζει σαφώς σε ταχύτητα 
επεξεργασίας. Εντούτοις, σύμφωνα με σχετική 
έρευνα, ο χρήστης με την επαγγελματική οθόνη 
θα είναι ο πιο παραγωγικός, δεδομένου πως έχει 
επενδύσει στον «ανθρώπινο παράγοντα» του τρό-
που εργασίας του. Στην πράξη, έχει περισσότερες 
πληροφορίες να εμφανίζονται ταυτόχρονα στη 
οθόνη, με συνέπεια να εκμεταλλεύεται καλύτερα 
την ανθρώπινη πλευρά της «εξίσωσης». 

Τα πλεονεκτήματα των  
μεγάλων οθονών
Μια παραδοσιακή οθόνη 17 ιντσών διαθέτει υψη-
λή ανάλυση 1.280x1.024 ή 1.310x720 pixels. Από 
την άλλη, η 30 ιντσών οθόνη διαθέτει ανάλυση 
2.560x1.600 ή 4.096.000 pixels. Η οθόνη των 30 
ιντσών μπορεί να εμφανίσει τρεις φορές περισσό-
τερες πληροφορίες σε σχέση με το καταναλωτικό 
μοντέλο των 17 ιντσών. Στη συνέχεια, παραθέτου-
με μια λίστα πλεονεκτημάτων σχετικά με το πώς ο 
χρήστης θα μπορεί να γίνει παραγωγικότερος με 
τη χρήση μεγαλύτερης οθόνης:

1. Περισσότερα insights 
Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες σε gamers, οι 
περισσότεροι από αυτούς είχαν τη δυνατότητα να 
κερδίσουν τους αντιπάλους τους, απλώς και μόνο 
εξαιτίας της διαφοράς μεγέθους και ποιότητας 
της οθόνης τους. Παρ’ όλο που η επιχειρήσεις 
διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με το gaming, οι 
λόγοι για τους οποίους οι εργαζόμενοι κερδίζουν 
ή χάνουν στο χώρο εργασίας τους είναι ίδιος με ε-
κείνους των gamers. Οι μεγάλου μεγέθους επαγ-
γελματικές οθόνες προσφέρουν δυνατότητα προ-
βολής περισσότερων πληροφοριών ταυτόχρονα, 
άρα πρόσβαση σε πολύτιμα insights, με συνέπεια 
καλύτερες στρατηγικές. Το να βλέπεις τη «μεγάλη 
εικόνα» είναι συχνά πιο σημαντικό από το να κατέ-
χεις τον ταχύτερο υπολογιστή του κόσμου. 

2. Περισσότερος χρόνος για σημαντικά tasks
Οι κάτοχοι μεγαλύτερου μεγέθους business οθο-
νών αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στη διαχείριση 
παραθύρων, αντί να καταναλώνουν πολύτιμο 
χρόνο μετακινώντας εφαρμογές ολόγυρα, σκρο-
λάροντας εν μέσω μεγάλου μεγέθους αρχείων και 
κάνοντας ατέλειωτα κλικ. Η διαχείριση παραθύ-

ρων σε μια παραδοσιακή οθόνη είναι ουσιαστικά 
το ίδιο με την εργασία με πολλούς φακέλους και 
έντυπα σε μικρού μεγέθους γραφείο: αντι-παρα-
γωγική. Αντίθετα, οι έρευνες έχουν αποκαλύψει 
πως οι εργαζόμενοι είναι παραγωγικότεροι με 
μεγαλύτερου μεγέθους οθόνες. 

3. Μειωμένο άγχος και καλύτερες λύσεις
Όταν οι άνθρωποι πρέπει να θυμηθούν περισσότε-
ρα, επικεντρώνονται λιγότερο σε λύσεις. Με άλλα 
λόγια, εφόσον οι εργαζόμενοι πρέπει να εστιάσουν 
σε περιορισμένο αριθμό δεδομένων, οφείλουν 
να θυμούνται τα υπόλοιπα, κάτι που περιορίζει τις 
λύσεις και τις στρατηγικές τους. Η επιλογή μιας 
μεγαλύτερης επαγγελματικής οθόνης τούς επιτρέ-
πει την πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες 
ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν την 
ενέργειά τους στην επίλυση προβλημάτων και όχι 
στην απομνημόνευση άχρηστων στοιχείων. 

Συμπερασματικά, κάθε φορά που οι επιχειρήσεις 
σκέφτονται την αναβάθμιση των συστημάτων 
υπολογιστών τους ή νέες αγορές, θα πρέπει να 
σκεφτούν σοβαρά πού ακριβώς πηγαίνουν τα 
χρήματά τους. Ίσως είναι πολύ πιο ευεργετικό να 
αναβαθμίσουν τις υπάρχουσες οθόνες τους, με 
κάποιες από τις διαθέσιμες business λύσεις που 
προσφέρονται σε μεγάλη ποικιλία στην αγορά. 

Οθόνες ultra-wide και  
curved για τον επαγγελματία
Πολλές επιχειρήσεις προσφέρουν στους ερ-
γαζομένους τους δύο ή και τρεις οθόνες, ενώ 
όπως είδαμε υπάρχουν απτές αποδείξεις πως ο 
περισσότερος χώρος οθόνης ευνοεί την παραγω-
γικότητα. Από την άλλη, το πρόβλημα με τις δύο 
οθόνες είναι πως συνήθως η δεύτερη οθόνη είναι 
τοποθετημένη σε άβολη γωνία στη μία πλευρά. Α-
ντιθέτως, οι ultra-wide οθόνες είναι μια εξαιρετική 
λύση, προσφέροντας ακόμα περισσότερο ωφέλιμο 
χώρο, χωρίς την ανάγκη να καταλαμβάνουν πολύ-
τιμο χώρο στο γραφείο.
Επιπλέον, δεδομένου πως διαθέτουν υψηλότερες 
αναλύσεις και pixels, επιτρέπουν στους χρήστες 
να εκτελούν δύο ή περισσότερα προγράμματα 
ταυτόχρονα. Μάλιστα, πολλές από τις ultra-wide 
οθόνες για επαγγελματική χρήση είναι και κυρ-
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είναι ελάχιστο μέχρι στιγμής-, τα λειτουργικά συ-
στήματα των υπολογιστών έχουν τη δυνατότητα να 
προσφέρουν αναλύσεις υψηλότερες από 1080p. 
Εφόσον οι κάρτες γραφικών είναι αρκετά ισχυρές 
για να υποστηρίξουν υψηλότερες αναλύσεις, η 4Κ 
οθόνη θα προσφέρει ανάλυση 3840×2160. 
Όντας ήδη δημοφιλείς μεταξύ των σκληροπυ-
ρηνικών gamers, οι οθόνες 4Κ έχουν αρχίσει 
σταδιακά να αποκτούν «οπαδούς» και μεταξύ των 
επιχειρήσεων. Για την ακρίβεια είναι εξαιρετικά 
χρήσιμες για εκείνους τους κλάδους που σχετί-
ζονται με επεξεργασία γραφικών, σχεδιασμού, 
αρχιτέκτονες, μηχανικούς κ.ο.κ. 

Ο παράγοντας ευχρηστία 
Προκειμένου βέβαια οι εργαζόμενοι να αξιοποιή-
σουν τις μοναδικές δυνατότητες μιας οθόνης 4Κ, 
θα πρέπει να διασφαλίσουν πως το λειτουργικό 
σύστημα είναι εξοπλισμένο για να τις υποστηρίζει. 
Όσο πιο ενημερωμένο το λειτουργικό και οι εφαρ-
μογές, τόσο πιο εύκολα θα συνεργάζονται με την 
οθόνη. Προκειμένου να επιτύχει η επιχείρηση κα-
λύτερα αποτελέσματα με μια 4Κ οθόνη, θα πρέπει 
να επενδύσει σε μεγάλα μεγέθη. Η μεγάλη οθόνη 
θα προσφέρει ακόμα πιο εύκολο multi-tasking, 
εκτινάσσοντας την παραγωγικότητα των εργαζομέ-
νων. Είναι επομένως εύκολο για τους συνεργάτες 
να κατανοήσουν το πώς οι οθόνες αυτές θα αποτε-
λέσουν πρόκληση εξέλιξης για τις επιχειρήσεις.

Τα σωστά specifications
Η επένδυση σε ένα νέο σετ οθονών 4Κ για μια ε-
πιχείρηση, θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη 
τα specs. Κάποιες οθόνες προσφέρουν την αναμε-
νόμενη υψηλή ανάλυση των 4Κ, αλλά όχι εξίσου 
μεγάλο refresh rate. Μια επιχείρηση θα πρέπει να 
επιλέξει ρυθμό ανανέωσης τουλάχιστον 60Hz για 
τη βέλτιστη εμπειρία (κάποιες οθόνες αγγίζουν τα 
120Hz). 

Η δύναμη των εφαρμογών
Η χρήση των σωστών εφαρμογών θα βοηθήσει 
την επιχείρηση να αξιοποιήσει πλήρως την 4Κ 
οθόνη της. Συγκεκριμένα, αρκετές εφαρμογές 
είναι βελτιστοποιημένες για υποστήριξη 4Κ. Για 
παράδειγμα, το Adobe Photoshop είναι επαρκώς 
σχεδιασμένο για 4Κ, οπότε εφόσον η επιχείρηση 
ειδικεύεται στα γραφικά ή στην ψυχαγωγία, η 
απόκτηση οθονών 4Κ δείχνει ως ενδεδειγμένη 
λύση. Και αυτό γιατί οι 4Κ οθόνες επιτρέπουν στο 
χρήστη τη δυνατότητα να επεξεργαστεί υψηλής 
ανάλυσης βίντεο και φωτογραφίες σε ανάλυση 
ανάλογη με εκείνη στην οποία τραβήχτηκε αρχικά. 
Το αποτέλεσμα είναι ένα υψηλότερης ανάλυσης 
τελικό προϊόν. 

Ο παράγοντας κόστος
Αν και οι τηλεοράσεις 4Κ είναι αρκετά ακριβές, οι 
οθόνες 4Κ είναι σαφώς πιο οικονομικές και όσο 
περνάει ο καιρός και εμφανίζονται περισσότερα 
μοντέλα στην αγορά, η τιμή τους θα πέφτει. Η επι-
χείρηση θα πρέπει να κρίνει κατά πόσον αυτό το 
αυξημένο κόστος αξίζει τα αποτελέσματα που θα 

έχει στην παραγωγικότητά της από την τεχνολογία 
4Κ. Ανάλογα με τον τομέα ενασχόλησής της, για 
παράδειγμα στον κλάδο των visual arts, η επένδυ-
ση αυτή είναι πιθανό να αξίζει. 

Οι οθόνες αφής και  
τα πλεονεκτήματά τους
Η τεχνολογία αφής είναι κάτι πολύ συνηθισμένο 
στην εποχή των smartphones και των tablets, 
ενώ επεκτείνεται στα αυτοκίνητα και στις ηλεκτρι-
κές συσκευές μας. Το ίδιο προφανώς ισχύει και 
για τις οθόνες αφής που αποτελούν σημαντικό 
υποσύνολο των business οθονών. Ας δούμε τους 
λόγους της επιτυχίας τους:

1. Ταχύτητα
Οι οθόνες αφής μάς επιτρέπουν να λειτουργήσου-
με ταχύτερα οποιαδήποτε συσκευή και να ενεργο-
ποιήσουμε όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες μέσα 
από την οθόνη. Πρόκειται για μεγάλο πλεονέκτημα 
στις επιχειρήσεις εστίασης, για παράδειγμα, όπου 
οι πελάτες του εστιατορίου θα εξυπηρετηθούν τα-
χύτερα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις των 
ξενοδοχείων, των σινεμά ή των εμπορικών κατα-
στημάτων. Οι πελάτες των επιχειρήσεων αυτών 
θα μείνουν ικανοποιημένοι και θα παραμείνουν 
πιστοί στα προϊόντα και στις υπηρεσίες τους. 

2. Ευκολία χρήσης
Έχει αποδειχθεί πως οι οθόνες αφής είναι πιο 
«διαισθητικές» στη χρήση τους. Η επιλογή του 
σωστού μενού ή κουμπιού είναι ευκολότερη από 
ποτέ. Είναι σαφώς πιο εύκολο να διασφαλιστεί 
πως οι χρήστες θα δουν τα σωστά κουμπιά και 
θα ξέρουν πού να πατήσουν για να επιλέξουν μια 
λειτουργία. Ένα ακόμα πλεονέκτημα των οθονών 

αφής είναι πως προσφέρουν τη δυνατότητα στον 
κάτοχό τους να προστατεύσει το περιεχόμενο από 
μη εγκεκριμένα άτομα. 

4. Μέγεθος συσκευής
Ένα από μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των οθονών 
αφής είναι το γεγονός πως συνήθως αποτελούν 
λύσεις all-in-one. Οι οθόνες αφής εξοικονομούν 
χώρο στο γραφείο, μιας και δεν απαιτούν πλη-
κτρολόγιο και ποντίκι. Η ενσωμάτωση των πάντων 
στην οθόνη, θα βοηθήσει την επιχείρηση να εξοι-
κονομήσει πολύτιμο χώρο. Το ίδιο ισχύει και για τα 
καλώδια που περιορίζονται στο ελάχιστο. 

5. Αντοχή, ευκολία καθαρισμού
Σε γενικές γραμμές, οι οθόνες αφής είναι κατα-
σκευασμένες από ανθεκτικό υλικό, ενώ ο καθαρι-
σμός τους είναι εύκολη υπόθεση. Αυτό τις καθιστά 
ιδανικές για εστιατόρια, νοσοκομεία και άλλους 
δημόσιους χώρους. Εξάλλου, υπάρχουν οθόνες 
αφής που είναι ειδικά σχεδιασμένες για χρήση 
σε εξωτερικούς χώρους. Μπορούν ακόμα και να 
τοποθετηθούν σε στάσεις λεωφορείων ή σε αερο-
δρόμια και δεν επηρεάζονται από σκόνη, βροχή, 
λάσπη κ.ο.κ. Οι οθόνες αφής γενικά προτείνονται 
για δημόσια χρήση και εφαρμογές που απαιτούν… 
σκληρή χρήση. 

6. Μειωμένο κόστος
Η χρήση μιας οθόνης αφής αυξάνει την ακρίβεια 
και μειώνει το χρόνο που απαιτείται για να συνη-
θίσουν τον εξοπλισμό οι εργαζόμενοι, κάτι που θα 
βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τελικά θα 
κρατήσει το κόστος χαμηλά. Οι χρήστες συσκευών 
οθονών αφής θα ανταποκρίνονται ταχύτατα χωρίς 
να κάνουν λάθη. Σκεφτείτε τους ταμίες των κατα-
στημάτων που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν α-
κόμα περισσότερους πελάτες, χάρη στην οθόνη α-
φής του ταμείου. Με τον τρόπο αυτόν θα βελτιωθεί 
η ταχύτητα του check out, με σαφή αποτελέσματα 
στην ικανοποίηση των πελατών. Το πλεονέκτημα 
της διαισθητικής χρήσης θα εξοικονομήσει χρή-
ματα στην επιχείρηση, στις περιπτώσεις της εκπαί-
δευσης των εργαζομένων, καθώς απλοποιούνται 
οι διεργασίες και απαιτείται ελάχιστη εκπαίδευση 
για τους τελικούς χρήστες. 

Τελικά, οι επαγγελματικές οθόνες αφής έχουν πλε-
ονεκτήματα όχι μόνο για το consumer κοινό, αλλά 
και για τις επιχειρήσεις. Όσο αυτή η τεχνολογία 
γίνεται ολοένα και πιο mainstream, ωθεί και τους 
μεγάλους παίκτες στο χώρο των κατασκευαστών 
να ενσωματώνουν στις business σειρές οθονών 
τους την τεχνολογία του touch interface. Είναι 
επομένως σαφές πως το κανάλι συνεργατών θα 
πρέπει να έχει υπόψη του τις εξελίξεις στο χώρο, 
προκειμένου να προτείνει στους πελάτες τις ενδε-
δειγμένες λύσεις. 

Η αγορά των business οθονών
Είναι σαφές στους δραστηριοποιούμενους στο 
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τές, με συνέπεια να είναι ακόμα πιο εργονομικές 
και άνετες. Οι ultra-wide οθόνες έχουν συνήθως 
αναλογία 21:9 αντί του συνηθισμένου 16:9, με 
αποτέλεσμα έξτρα πλάτος χωρίς έξτρα βάθος. 
Οι αναλύσεις ξεκινούν από τα 2560x1080 (QHD), 
αλλά θα βρείτε και αναλύσεις 3440x1440 (WQHD ή 
UWQHD), αλλά και 3840x1600 (QHD+). 
Δεν είναι εύκολο να προβλέψουμε κατά πόσον 
οι κυρτές οθόνες είναι απλά μια περαστική μόδα, 
αλλά ο αριθμός των οθονών του τύπου αυτού 
στην αγορά έχει αυξηθεί σημαντικά από τότε που 
εμφανίστηκαν το 2014. Σίγουρα έχουν σημαντική 
απήχηση στους gamers, οι οποίοι εκτιμούν την 
εμπειρία που προσφέρουν μία ή δύο οθόνες του 
τύπου αυτού σε παράταξη. Βέβαια, αυτό δεν ση-
μαίνει πως οι επιχειρήσεις είναι δεδομένο πως θα 
τις υιοθετήσουν. Στην πραγματικότητα, οι περισσό-
τερες οθόνες για PCs στους εργασιακούς χώρους 
στις ημέρες μας είναι μεταξύ 20 με 25 ίντσες.
Από την άλλη, όλες οι επιχειρήσεις δεν έχουν 
τις ίδιες ανάγκες και ανάλογα με τον κλάδο που 
δραστηριοποιούνται, τείνουν να προτιμήσουν 
ultra-wide μοντέλα και, εφόσον σχετίζονται με 
γραφιστικές τέχνες, αρχιτεκτονική κ.ο.κ., είναι 
πολύ πιθανό να καταλήξουν σε κυρτές οθόνες. Σε 
τελική ανάλυση, φαίνεται πως η τεχνολογία αυτή 
είναι εξελίξιμη και έχει απήχηση στον επιχειρημα-
τικό κόσμο. 

Οθόνες 4K: Αξίζουν την επένδυση;
Οι μεγάλοι παίκτες στο χώρο των business οθο-
νών διαφημίζουν τελευταία τα μοντέλα με ανάλυ-
ση 4K και το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά 
πόσον αυτή η… πληθωρική τεχνολογία αποτελεί 
λύση για συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες. 
Οι οθόνες 4Κ έχουν λάβει τον τίτλο της τεχνολογίας 
του μέλλοντος. Είναι όμως μια σοφή επένδυση 
που ο συνεργάτης μπορεί να προτείνει στην επι-
χείρηση για να καλύψει τις ανάγκες της; 

Σούπερ ανάλυση και λεπτομέρειες
Οι οθόνες 4Κ προσφέρουν απόλυτη εμπειρία 
προβολής, εφόσον αναφερόμαστε στη λεπτομέ-
ρεια, επιτρέποντας στους χρήστες να απολαύσουν 
ενισχυμένα γραφικά, σε σύγκριση με εκείνα που 
προσφέρουν οι άλλες οθόνες. Σε αντίθεση με τις 
4Κ τηλεοράσεις -για τις οποίες το περιεχόμενο 

δεδομένων που έχουν συγκεντρώσει από βάσεις 
δεδομένων και μεγάλα φύλλα εργασίας. Και οι 
δύο χρησιμοποιούν εντατικά το e-mail τους και 
πρέπει να δίνουν σε τακτική βάση παρουσιάσεις 
στα ανώτερα στελέχη. 
Ο ένας επιλέγει την αγορά ενός ταχύτατου υπο-
λογιστή και μια απλή οθόνη 17 ιντσών. Η λογική 
του είναι πως όσο ταχύτερος είναι ο υπολογιστής, 
τόσο πιο γρήγορα θα ολοκληρώσει την εργασία 
του. Αντίθετα, ο άλλος αναλυτής επιλέγει ένα 
σύγχρονο μηχάνημα, αλλά όχι αιχμής. Τη διαφορά 
των χρημάτων επιλέγει να την επενδύσει σε μια 
business οθόνη 30 ιντσών. Ποιος είναι παραγω-
γικότερος ως αποτέλεσμα; Αυτός που κατέχει το 
ταχύτερο μηχάνημα κερδίζει σαφώς σε ταχύτητα 
επεξεργασίας. Εντούτοις, σύμφωνα με σχετική 
έρευνα, ο χρήστης με την επαγγελματική οθόνη 
θα είναι ο πιο παραγωγικός, δεδομένου πως έχει 
επενδύσει στον «ανθρώπινο παράγοντα» του τρό-
που εργασίας του. Στην πράξη, έχει περισσότερες 
πληροφορίες να εμφανίζονται ταυτόχρονα στη 
οθόνη, με συνέπεια να εκμεταλλεύεται καλύτερα 
την ανθρώπινη πλευρά της «εξίσωσης». 

Τα πλεονεκτήματα των  
μεγάλων οθονών
Μια παραδοσιακή οθόνη 17 ιντσών διαθέτει υψη-
λή ανάλυση 1.280x1.024 ή 1.310x720 pixels. Από 
την άλλη, η 30 ιντσών οθόνη διαθέτει ανάλυση 
2.560x1.600 ή 4.096.000 pixels. Η οθόνη των 30 
ιντσών μπορεί να εμφανίσει τρεις φορές περισσό-
τερες πληροφορίες σε σχέση με το καταναλωτικό 
μοντέλο των 17 ιντσών. Στη συνέχεια, παραθέτου-
με μια λίστα πλεονεκτημάτων σχετικά με το πώς ο 
χρήστης θα μπορεί να γίνει παραγωγικότερος με 
τη χρήση μεγαλύτερης οθόνης:

1. Περισσότερα insights 
Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες σε gamers, οι 
περισσότεροι από αυτούς είχαν τη δυνατότητα να 
κερδίσουν τους αντιπάλους τους, απλώς και μόνο 
εξαιτίας της διαφοράς μεγέθους και ποιότητας 
της οθόνης τους. Παρ’ όλο που η επιχειρήσεις 
διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με το gaming, οι 
λόγοι για τους οποίους οι εργαζόμενοι κερδίζουν 
ή χάνουν στο χώρο εργασίας τους είναι ίδιος με ε-
κείνους των gamers. Οι μεγάλου μεγέθους επαγ-
γελματικές οθόνες προσφέρουν δυνατότητα προ-
βολής περισσότερων πληροφοριών ταυτόχρονα, 
άρα πρόσβαση σε πολύτιμα insights, με συνέπεια 
καλύτερες στρατηγικές. Το να βλέπεις τη «μεγάλη 
εικόνα» είναι συχνά πιο σημαντικό από το να κατέ-
χεις τον ταχύτερο υπολογιστή του κόσμου. 

2. Περισσότερος χρόνος για σημαντικά tasks
Οι κάτοχοι μεγαλύτερου μεγέθους business οθο-
νών αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στη διαχείριση 
παραθύρων, αντί να καταναλώνουν πολύτιμο 
χρόνο μετακινώντας εφαρμογές ολόγυρα, σκρο-
λάροντας εν μέσω μεγάλου μεγέθους αρχείων και 
κάνοντας ατέλειωτα κλικ. Η διαχείριση παραθύ-

ρων σε μια παραδοσιακή οθόνη είναι ουσιαστικά 
το ίδιο με την εργασία με πολλούς φακέλους και 
έντυπα σε μικρού μεγέθους γραφείο: αντι-παρα-
γωγική. Αντίθετα, οι έρευνες έχουν αποκαλύψει 
πως οι εργαζόμενοι είναι παραγωγικότεροι με 
μεγαλύτερου μεγέθους οθόνες. 

3. Μειωμένο άγχος και καλύτερες λύσεις
Όταν οι άνθρωποι πρέπει να θυμηθούν περισσότε-
ρα, επικεντρώνονται λιγότερο σε λύσεις. Με άλλα 
λόγια, εφόσον οι εργαζόμενοι πρέπει να εστιάσουν 
σε περιορισμένο αριθμό δεδομένων, οφείλουν 
να θυμούνται τα υπόλοιπα, κάτι που περιορίζει τις 
λύσεις και τις στρατηγικές τους. Η επιλογή μιας 
μεγαλύτερης επαγγελματικής οθόνης τούς επιτρέ-
πει την πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες 
ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν την 
ενέργειά τους στην επίλυση προβλημάτων και όχι 
στην απομνημόνευση άχρηστων στοιχείων. 

Συμπερασματικά, κάθε φορά που οι επιχειρήσεις 
σκέφτονται την αναβάθμιση των συστημάτων 
υπολογιστών τους ή νέες αγορές, θα πρέπει να 
σκεφτούν σοβαρά πού ακριβώς πηγαίνουν τα 
χρήματά τους. Ίσως είναι πολύ πιο ευεργετικό να 
αναβαθμίσουν τις υπάρχουσες οθόνες τους, με 
κάποιες από τις διαθέσιμες business λύσεις που 
προσφέρονται σε μεγάλη ποικιλία στην αγορά. 

Οθόνες ultra-wide και  
curved για τον επαγγελματία
Πολλές επιχειρήσεις προσφέρουν στους ερ-
γαζομένους τους δύο ή και τρεις οθόνες, ενώ 
όπως είδαμε υπάρχουν απτές αποδείξεις πως ο 
περισσότερος χώρος οθόνης ευνοεί την παραγω-
γικότητα. Από την άλλη, το πρόβλημα με τις δύο 
οθόνες είναι πως συνήθως η δεύτερη οθόνη είναι 
τοποθετημένη σε άβολη γωνία στη μία πλευρά. Α-
ντιθέτως, οι ultra-wide οθόνες είναι μια εξαιρετική 
λύση, προσφέροντας ακόμα περισσότερο ωφέλιμο 
χώρο, χωρίς την ανάγκη να καταλαμβάνουν πολύ-
τιμο χώρο στο γραφείο.
Επιπλέον, δεδομένου πως διαθέτουν υψηλότερες 
αναλύσεις και pixels, επιτρέπουν στους χρήστες 
να εκτελούν δύο ή περισσότερα προγράμματα 
ταυτόχρονα. Μάλιστα, πολλές από τις ultra-wide 
οθόνες για επαγγελματική χρήση είναι και κυρ-
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χώρο της τεχνολογίας πως η αγορά των business 
οθονών –όπως και των consumer εξάλλου- α-
ποτελεί υποσύνολο της ευρύτερης αγοράς των ο-
θονών εν γένει. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δούμε 
συνολικά τα μεγέθη. Σύμφωνα λοιπόν με την IDC, 
η παγκόσμια αγορά οθονών PC πούλησε περισσό-
τερα από 30 εκατομμύρια τεμάχια στο 2ο τρίμηνο 
του 2016, με άνοδο 4,9% ΥοΥ και 4,6% τρίμηνο με 
τρίμηνο. 
Το δεύτερο τρίμηνο αποδείχτηκε πολύ πιο θετι-
κό συνολικά, με τις αγορές των ΗΠΑ, ΕΜΕΑ και 
Καναδά να καταγράφουν θετικά αποτελέσματα. 
Εντούτοις, η IDC προβλέπει πως 118 εκατομμύρια 
οθόνες θα πωληθούν μέσα στο 2016, ενώ ανα-
μένεται μια πτώση YoY της τάξης του 12,7% στις 
παγκόσμιες πωλήσεις μέσα στο δεύτερο τρίμηνο 
του 2017. Ως το 2020, οι παγκόσμιες πωλήσεις θα 
έχουν πέσει στα 100 εκατομμύρια τεμάχια, καθώς 
η υιοθέτηση των mobile συσκευών επηρεάζουν 
την αγορά αυτή.

Όσον αφορά τις υποκατηγορίες, στις οποίες εμπί-
πτουν και τα business μοντέλα, οι κυρτές οθόνες 
θα συνεχίσουν να αυξάνουν τις πωλήσεις τους, 
με 1,9% μερίδιο αγοράς το δεύτερο τρίμηνο του 
2016. Το νούμερο αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση ΥοΥ 
της τάξης του 221%. Τα segments των 21,5 ιντσών 
και των 19,5 ιντσών συνεχίζουν να κυριαρχούν 
στην παγκόσμια αγορά, με 22% και 12,2% μερίδιο 
αγοράς αντίστοιχα στο 2ο τρίμηνο του 2016. Όσον 
αφορά τα segments που είδαν σημαντική ανά-
πτυξη ΥοΥ είναι οι 23,8 ίντσες και οι 31,5 ίντσες με 
ποσοστά 100,1% και 76,8% αντίστοιχα. 
Σύμφωνα πάλι με την IDC, η Dell παραμένει στην 
κορυφή το δεύτερο τρίμηνο του 2016, με παγκό-
σμιο μερίδιο αγοράς 17% που μεταφράζεται σε 
πωλήσεις 5,2 εκατομμυρίων τεμαχίων. Ο vendor 
γνώρισε σημαντική αύξηση ΥοΥ στην Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη (31,2%), στον Καναδά (25,5%) 
και στη Μέση Ανατολή και Αφρική (18%).
Η HP παρουσίασε πωλήσεις 4 εκατομμυρίων τε-
μαχίων, με αποτέλεσμα μερίδιο 13% στο δεύτερο 
τρίμηνο του 2016. Η ΥοΥ αύξηση πώλησης των τε-
μαχίων στις ΗΠΑ κατά 51,1% και κατά 22,4% στην 
Ευρώπη έδωσαν την ώθηση στον vendor για να 
φτάσει σε αύξηση ΥοΥ της τάξης του 19,6%. 
Η Lenovo παρουσίασε σημαντικά κέρδη, μετακι-
νούμενη στην 3η θέση, με αύξηση ΥοΥ της τάξης 
του 2,7% και περισσότερα από 3 εκατομμύρια τε-
μάχια σε πωλήσεις. Επιπλέον, η Lenovo παρουσί-
ασε σημαντική αύξηση από τρίμηνο σε τρίμηνο τής 
τάξης του 27,1%, με ανάπτυξη ιδίως στις χώρες 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (114,5%) 
και της Ασίας/ Ειρηνικού (33,1%). 
Η Samsung κατέβηκε στην 4η θέση της κατάτα-
ξης, με περίπου 3 εκατομμύρια πωλήσεις σε τεμά-
χια. Ο vendor παρουσίασε μια ΥοΥ πτώση σε όλες 
τις περιοχές πλην της Ευρώπης και του Καναδά. 
Τέλος, η LG Electronics κλείνει την πεντάδα των 
μεγάλων παικτών, με μερίδιο αγοράς 9,2% της πα-
γκόσμιας αγοράς το 2ο τρίμηνο του 2016. Ο vendor 
παρουσίασε ΥοΥ κέρδη σε όλες τις περιοχές πλην 
της Μ. Ανατολής και Αφρικής. 

Η αγορά ανά τεχνολογία,  
εφαρμογή και τελική χρήση
Η ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς των οθονών 
βασίζεται εν πολλοίς στις τεχνολογικές εξελίξεις, 
στην επέκταση του κλάδου των consumer η-
λεκτρονικών και στην αύξηση των εφαρμογών 
τους σε μια ποικιλία από διαφορετικά end–use 
segments.
Ο κλάδος των οθονών έχει σημαντικά αναπτυχθεί 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων λίγων ετών, χά-
ρη στις τεχνολογικές εξελίξεις που περιγράψαμε. 
Συγκεκριμένα, η ανάδυση εξελιγμένων consumer 
ηλεκτρονικών όπως είναι τα smartphones, τα 
tablets, τα smart wearables και οι smart τηλεορά-
σεις αναμένεται να κυριαρχήσουν στην αγορά για 
τα επόμενα 7 χρόνια. Επιπρόσθετα, η αυξημένη 
αγοραστική δύναμη σε διαφορετικά τμήματα της 
κοινωνίας παγκοσμίως έχει ανοίξει νέες προοπτι-
κές για την ανάπτυξη του κλάδου. 
Οι εξελίξεις στην τεχνολογία αιχμής των οθονών 
υψηλής ανάλυσης, όπως είναι οι OLED και οι 
AMOLED στις ηλεκτρονικές συσκευές, έχει σί-
γουρα επηρεάσει θετικά την αγορά. Εντούτοις, η 
υιοθέτηση των καινοτόμων αυτών τεχνολογιών 
περιλαμβάνει αρχικό υψηλό κόστος, με αποτέλε-
σμα μια αύξηση στο κόστος της συσκευής, κάτι 

που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αγορά. 

Τεχνολογία
Οι LCD οθόνες έχουν κυριαρχήσει στην αγορά τα 
τελευταία χρόνια. Το segment αυτό αντιστοιχεί σε 
πάνω από 35% των συνολικών κερδών της αγο-
ράς, χάρη κυρίως στις αυξανόμενες εφαρμογές σε 
consumer συσκευές όπως είναι οι τηλεοράσεις 
και οι προσωπικοί υπολογιστές. Εντούτοις, οι ε-
ξελιγμένες τεχνολογίες LED και OLED αυξάνουν 
συνεχώς τη δημοτικότητά τους και στο business 
κομμάτι, εξαιτίας της λειτουργικής αξιοπιστίας 
τους και καταλληλότητάς τους σε διαφορετικούς 
κλάδους. 
Για παράδειγμα, οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποι-
ούνται ευρέως σε εφαρμογές digital signage και 
έξυπνες συσκευές όπως smartphones, tablets 
και wearables. Οι κατασκευαστές δείχνουν μια 
προτίμηση αλλαγής από τις OLED οθόνες στις πιο 
ευέλικτες AMOLED, προκειμένου να διαφοροποι-
ηθούν. 

Χρήση
Η μεγάλης κλίμακας υιοθέτηση του digital 
signage, αλλά και του video wall σε διαφορετικά 
end-use segments αναμένεται να έχει θετικό 
αντίκτυπο στην αγορά. Οι βασικές εξελίξεις όπως 
είναι το εξελιγμένο digital signage 2.0 που εμφα-
νίζει τα δεδομένα μετακινώντας τα infographics, 
χρησιμοποιείται ευρέως στον κλάδο του retail, με 
αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό τής επιχειρηματικής 
στρατηγικής, καθώς τα brands ενσωματώνουν 
εντυπωσιακή αισθητική. 

End-Use 
Οι εξελιγμένης τεχνολογίας οθόνες χρησιμο-
ποιούνται εκτενώς σε μια μεγάλη ποικιλία από 
segments, συμπεριλαμβανομένου του retail, της 
ψυχαγωγίας, των επιχειρήσεων, της υγείας και 
του δημοσίου. Ο χώρος της ψυχαγωγίας αντι-
στοιχεί περίπου στο 30% των συνολικών εσόδων. 
Αντίστοιχα, η σημαντική επέκταση του gaming 
κλάδου έχει συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυ-
ξη του segment. 
Επιπρόσθετα, η αυξημένη χρήση του digital 
signage στον κλάδο του retail, σε συνδυασμό με 
την αυξανόμενη υιοθέτηση του σύγχρονου m-
commerse, το έχει καταστήσει το ταχύτερα ανα-
πτυσσόμενο segment στον κλάδο. 

Κλείνοντας, να τονίσουμε πως ο ρόλος του κα-
ναλιού όσον αφορά την αγορά των οθονών είναι 
καίριος. Ο καλά ενημερωμένος συνεργάτης, όχι 
μόνο γνωρίζει τις τεχνολογίες και τα μοντέλα που 
κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά είναι σε θέση να 
προτείνει το κατάλληλο monitor για την κατάλληλη 
θέση. Επιπλέον, θα προτείνει και το κατάλληλο 
χρηματοδοτικό πακέτο σε περιπτώσεις μαζικών 
αναβαθμίσεων, αλλά και θα λύσει τυχόν απορίες 
σχετικά με την εγγύηση. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που 
επιζητούν οι επιχειρήσεις είναι αύξηση της παρα-
γωγικότητας, μείωση του downtime και φυσικά 
όλα αυτά στο ελάχιστο δυνατό κόστος. TCP
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focus on
χώρο της τεχνολογίας πως η αγορά των business 
οθονών –όπως και των consumer εξάλλου- α-
ποτελεί υποσύνολο της ευρύτερης αγοράς των ο-
θονών εν γένει. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δούμε 
συνολικά τα μεγέθη. Σύμφωνα λοιπόν με την IDC, 
η παγκόσμια αγορά οθονών PC πούλησε περισσό-
τερα από 30 εκατομμύρια τεμάχια στο 2ο τρίμηνο 
του 2016, με άνοδο 4,9% ΥοΥ και 4,6% τρίμηνο με 
τρίμηνο. 
Το δεύτερο τρίμηνο αποδείχτηκε πολύ πιο θετι-
κό συνολικά, με τις αγορές των ΗΠΑ, ΕΜΕΑ και 
Καναδά να καταγράφουν θετικά αποτελέσματα. 
Εντούτοις, η IDC προβλέπει πως 118 εκατομμύρια 
οθόνες θα πωληθούν μέσα στο 2016, ενώ ανα-
μένεται μια πτώση YoY της τάξης του 12,7% στις 
παγκόσμιες πωλήσεις μέσα στο δεύτερο τρίμηνο 
του 2017. Ως το 2020, οι παγκόσμιες πωλήσεις θα 
έχουν πέσει στα 100 εκατομμύρια τεμάχια, καθώς 
η υιοθέτηση των mobile συσκευών επηρεάζουν 
την αγορά αυτή.

Όσον αφορά τις υποκατηγορίες, στις οποίες εμπί-
πτουν και τα business μοντέλα, οι κυρτές οθόνες 
θα συνεχίσουν να αυξάνουν τις πωλήσεις τους, 
με 1,9% μερίδιο αγοράς το δεύτερο τρίμηνο του 
2016. Το νούμερο αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση ΥοΥ 
της τάξης του 221%. Τα segments των 21,5 ιντσών 
και των 19,5 ιντσών συνεχίζουν να κυριαρχούν 
στην παγκόσμια αγορά, με 22% και 12,2% μερίδιο 
αγοράς αντίστοιχα στο 2ο τρίμηνο του 2016. Όσον 
αφορά τα segments που είδαν σημαντική ανά-
πτυξη ΥοΥ είναι οι 23,8 ίντσες και οι 31,5 ίντσες με 
ποσοστά 100,1% και 76,8% αντίστοιχα. 
Σύμφωνα πάλι με την IDC, η Dell παραμένει στην 
κορυφή το δεύτερο τρίμηνο του 2016, με παγκό-
σμιο μερίδιο αγοράς 17% που μεταφράζεται σε 
πωλήσεις 5,2 εκατομμυρίων τεμαχίων. Ο vendor 
γνώρισε σημαντική αύξηση ΥοΥ στην Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη (31,2%), στον Καναδά (25,5%) 
και στη Μέση Ανατολή και Αφρική (18%).
Η HP παρουσίασε πωλήσεις 4 εκατομμυρίων τε-
μαχίων, με αποτέλεσμα μερίδιο 13% στο δεύτερο 
τρίμηνο του 2016. Η ΥοΥ αύξηση πώλησης των τε-
μαχίων στις ΗΠΑ κατά 51,1% και κατά 22,4% στην 
Ευρώπη έδωσαν την ώθηση στον vendor για να 
φτάσει σε αύξηση ΥοΥ της τάξης του 19,6%. 
Η Lenovo παρουσίασε σημαντικά κέρδη, μετακι-
νούμενη στην 3η θέση, με αύξηση ΥοΥ της τάξης 
του 2,7% και περισσότερα από 3 εκατομμύρια τε-
μάχια σε πωλήσεις. Επιπλέον, η Lenovo παρουσί-
ασε σημαντική αύξηση από τρίμηνο σε τρίμηνο τής 
τάξης του 27,1%, με ανάπτυξη ιδίως στις χώρες 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (114,5%) 
και της Ασίας/ Ειρηνικού (33,1%). 
Η Samsung κατέβηκε στην 4η θέση της κατάτα-
ξης, με περίπου 3 εκατομμύρια πωλήσεις σε τεμά-
χια. Ο vendor παρουσίασε μια ΥοΥ πτώση σε όλες 
τις περιοχές πλην της Ευρώπης και του Καναδά. 
Τέλος, η LG Electronics κλείνει την πεντάδα των 
μεγάλων παικτών, με μερίδιο αγοράς 9,2% της πα-
γκόσμιας αγοράς το 2ο τρίμηνο του 2016. Ο vendor 
παρουσίασε ΥοΥ κέρδη σε όλες τις περιοχές πλην 
της Μ. Ανατολής και Αφρικής. 

Η αγορά ανά τεχνολογία,  
εφαρμογή και τελική χρήση
Η ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς των οθονών 
βασίζεται εν πολλοίς στις τεχνολογικές εξελίξεις, 
στην επέκταση του κλάδου των consumer η-
λεκτρονικών και στην αύξηση των εφαρμογών 
τους σε μια ποικιλία από διαφορετικά end–use 
segments.
Ο κλάδος των οθονών έχει σημαντικά αναπτυχθεί 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων λίγων ετών, χά-
ρη στις τεχνολογικές εξελίξεις που περιγράψαμε. 
Συγκεκριμένα, η ανάδυση εξελιγμένων consumer 
ηλεκτρονικών όπως είναι τα smartphones, τα 
tablets, τα smart wearables και οι smart τηλεορά-
σεις αναμένεται να κυριαρχήσουν στην αγορά για 
τα επόμενα 7 χρόνια. Επιπρόσθετα, η αυξημένη 
αγοραστική δύναμη σε διαφορετικά τμήματα της 
κοινωνίας παγκοσμίως έχει ανοίξει νέες προοπτι-
κές για την ανάπτυξη του κλάδου. 
Οι εξελίξεις στην τεχνολογία αιχμής των οθονών 
υψηλής ανάλυσης, όπως είναι οι OLED και οι 
AMOLED στις ηλεκτρονικές συσκευές, έχει σί-
γουρα επηρεάσει θετικά την αγορά. Εντούτοις, η 
υιοθέτηση των καινοτόμων αυτών τεχνολογιών 
περιλαμβάνει αρχικό υψηλό κόστος, με αποτέλε-
σμα μια αύξηση στο κόστος της συσκευής, κάτι 

που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αγορά. 

Τεχνολογία
Οι LCD οθόνες έχουν κυριαρχήσει στην αγορά τα 
τελευταία χρόνια. Το segment αυτό αντιστοιχεί σε 
πάνω από 35% των συνολικών κερδών της αγο-
ράς, χάρη κυρίως στις αυξανόμενες εφαρμογές σε 
consumer συσκευές όπως είναι οι τηλεοράσεις 
και οι προσωπικοί υπολογιστές. Εντούτοις, οι ε-
ξελιγμένες τεχνολογίες LED και OLED αυξάνουν 
συνεχώς τη δημοτικότητά τους και στο business 
κομμάτι, εξαιτίας της λειτουργικής αξιοπιστίας 
τους και καταλληλότητάς τους σε διαφορετικούς 
κλάδους. 
Για παράδειγμα, οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποι-
ούνται ευρέως σε εφαρμογές digital signage και 
έξυπνες συσκευές όπως smartphones, tablets 
και wearables. Οι κατασκευαστές δείχνουν μια 
προτίμηση αλλαγής από τις OLED οθόνες στις πιο 
ευέλικτες AMOLED, προκειμένου να διαφοροποι-
ηθούν. 

Χρήση
Η μεγάλης κλίμακας υιοθέτηση του digital 
signage, αλλά και του video wall σε διαφορετικά 
end-use segments αναμένεται να έχει θετικό 
αντίκτυπο στην αγορά. Οι βασικές εξελίξεις όπως 
είναι το εξελιγμένο digital signage 2.0 που εμφα-
νίζει τα δεδομένα μετακινώντας τα infographics, 
χρησιμοποιείται ευρέως στον κλάδο του retail, με 
αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό τής επιχειρηματικής 
στρατηγικής, καθώς τα brands ενσωματώνουν 
εντυπωσιακή αισθητική. 

End-Use 
Οι εξελιγμένης τεχνολογίας οθόνες χρησιμο-
ποιούνται εκτενώς σε μια μεγάλη ποικιλία από 
segments, συμπεριλαμβανομένου του retail, της 
ψυχαγωγίας, των επιχειρήσεων, της υγείας και 
του δημοσίου. Ο χώρος της ψυχαγωγίας αντι-
στοιχεί περίπου στο 30% των συνολικών εσόδων. 
Αντίστοιχα, η σημαντική επέκταση του gaming 
κλάδου έχει συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυ-
ξη του segment. 
Επιπρόσθετα, η αυξημένη χρήση του digital 
signage στον κλάδο του retail, σε συνδυασμό με 
την αυξανόμενη υιοθέτηση του σύγχρονου m-
commerse, το έχει καταστήσει το ταχύτερα ανα-
πτυσσόμενο segment στον κλάδο. 

Κλείνοντας, να τονίσουμε πως ο ρόλος του κα-
ναλιού όσον αφορά την αγορά των οθονών είναι 
καίριος. Ο καλά ενημερωμένος συνεργάτης, όχι 
μόνο γνωρίζει τις τεχνολογίες και τα μοντέλα που 
κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά είναι σε θέση να 
προτείνει το κατάλληλο monitor για την κατάλληλη 
θέση. Επιπλέον, θα προτείνει και το κατάλληλο 
χρηματοδοτικό πακέτο σε περιπτώσεις μαζικών 
αναβαθμίσεων, αλλά και θα λύσει τυχόν απορίες 
σχετικά με την εγγύηση. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που 
επιζητούν οι επιχειρήσεις είναι αύξηση της παρα-
γωγικότητας, μείωση του downtime και φυσικά 
όλα αυτά στο ελάχιστο δυνατό κόστος. TCP
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Ό
λες οι έρευνες που έχουν δημοσι-
ευθεί τον τελευταίο καιρό καταλή-
γουν στο ίδιο συμπέρασμα: η ανά-
πτυξη του IoT το επόμενο διάστημα 
θα είναι άνευ προηγουμένου, 
αναθεωρώντας άρδην τον τρόπο 

με τον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. 
Από την άλλη, οι ανταγωνιστικές προκλήσεις 
συνεπάγονται και μεγαλύτερες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες.
Οι αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι τα επόμενα 
πέντε χρόνια, θα επενδυθούν περίπου $ 6 τρισε-
κατομμύρια αποκλειστικά στο χώρο του Internet of 
Things, ενώ μέχρι το 2025 η απόδοση της επένδυ-
σης αυτής (ROΙ) θα ξεπεράσει τα $ 13 τρις.

Το Internet of Things θα μειώσει τα λειτουργικά 
κόστη των επιχειρήσεων και των οργανισμών, θα 
αυξήσει την παραγωγικότητα και θα επεκτείνει τη 
δραστηριότητά τους σε νέες αγορές ή θα τις βοη-
θήσει να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 
Οι κυβερνήσεις είτε σε επίπεδο κράτους, είτε σε 
τοπικό επίπεδο (για παράδειγμα οι Δήμοι) θα δουν 
πολλαπλά οφέλη από την υιοθέτηση του IoT, όπως 
μείωση κόστους, ταχύτερη λήψη αποφάσεων, ενώ 
οι πολίτες θα δουν σημαντική βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής κυρίως μέσα στην πόλη.
Τέλος και οι απλοί καταναλωτές θα συνεχίζουν να 
επενδύουν στο χώρο του IoT, καθώς θα εμφανί-
ζονται όλο περισσότερες έξυπνες συσκευές και 
υπηρεσίες.

Το IoT θα αλλάξει τον τρόπο  
που ζούμε και επιχειρούμε
Τα προηγούμενα δύο χρόνια η ανάπτυξη του 
IoT υπήρξε μεγάλη, αλλά ακόμα δεν έχει φτάσει 
σε ένα ολοκληρωμένο και πλήρως λειτουργικό 
στάδιο. Αυτή τη στιγμή αν όχι όλες, τουλάχιστον οι 
περισσότερες εταιρείες τεχνολογίας ασχολούνται 
με το αντικείμενο προσπαθώντας να κατασκευά-
σουν νέες συσκευές και τεχνολογίες και φυσικά 
εφαρμογές. Το Internet of Things είναι ήδη εδώ 
και αναμένεται να μπει για τα καλά στη ζωή μας. 
Μπορεί για την ώρα, η μόνη επαφή που έχει ο 
απλός κόσμος με το IoT να είναι ένα σύστημα αυ-
τοματισμού σπιτιού, ένα έξυπνο αυτοκίνητο, ή μια 
έξυπνη οικιακή συσκευή, ωστόσο, η πραγματική 
επανάσταση θα έρθει από την αξιοποίηση του 
Internet of Things σε εταιρικό και κυβερνητικό 
επίπεδο, όπως για παράδειγμα στον βιομηχανικό 

και κατασκευαστικό κλάδο, τις μεταφορές, τη γε-
ωργία κ.λπ.
Το οικοσύστημα που αναμένεται να δημιουργήσει 
το Internet of Things είναι πραγματικά τεράστιο και 
πολύ δύσκολο να το αντιληφθούμε αυτή τη στιγμή. 
Με απλά λόγια το IoT θα επηρεάσει τους πάντες, 

από τον απλό καταναλωτή, μέχρι την μεγάλη επι-
χείρηση και τις κρατικές δομές.
Αν θέλουμε να το εξειδικεύσουμε ακόμα περισ-
σότερο θα λέγαμε ότι o ασφαλιστικός τομέας, η 
υγεία και τα καταναλωτικά προϊόντα και υπηρε-
σίες θα ηγηθούν της μετάβασης αυτής με μέσο 

Μέχρι το 2024, το παγκόσμιο «οικοσύστημα» του Internet of Things αναμένεται να ξεπεράσει τις 27 
δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές, δημιουργώντας έσοδα της τάξης των $1,6 τρις δολαρίων. Όπως 
αντιλαμβάνεται κανείς, η ευκαιρία ανάπτυξης είναι πολύ μεγάλη και η μία μετά την άλλη, οι εταιρείες 
τεχνολογίας σπεύδουν να εισέλθουν στο χώρο. Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό έχουμε δει ανάλογες 
κινήσεις και στην Ελλάδα, κυρίως από το χώρο των mobile operators.

Η μεγάλη ευκαιρία του ΙοΤ
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Μέχρι το 2024, οι συνδεμένες 
συσκευές θα αυξηθούν από 5 
δισεκατομμύρια το 2014 σε 27, 
παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση  

της τάξης του 18%.
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ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 31,8%, σύμφωνα με την 
IDC ακολουθούμενοι από τις κατασκευές και τις 
μεταφορές.
Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι σύμφωνα με 
τις προβλέψεις τη μερίδα του λέοντος στο Internet 
of Things θα την έχει η αυτοκινητοβιομηχανία και 
δεν εννοούμε μόνο τους κατασκευαστές αυτοκι-
νήτων.
Ειδικά η αγορά του connected car αναμένεται να 
αγγίξει τα $100 δις μέχρι το 2025. H πρόσφατη 
εξαγορά-μαμούθ της Harman από τη Samsung 
με το ποσό των $8 δις. στοχεύει ακριβώς στη συ-
γκεκριμένη αγορά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη 
εξαγορά στην ιστορία της Samsung και όπως 
δήλωσε ο president και chief strategy officer 
της Samsung, Young Sohn: «Το αυτοκίνητο του 
αύριο θα είναι γεμάτο από έξυπνη τεχνολογία 
και συνδεσιμότητα με τον ίδιο τρόπο που τα απλά 
κινητά τηλέφωνα έγιναν προηγμένες έξυπνες 
συσκευές την προηγούμενη δεκαετία. Οι ευκαι-
ρίες ανάπτυξης στην αγορά της τεχνολογίας του 
αυτοκινήτου είναι μεγάλη και μακροπρόθεσμη. 
Μαζί με την Harman θα γίνουμε ο νο 1 πάροχος 
λύσεων προς τους OEMs στο οικοσύστημα του 
connected car».

Το Internet of Things  
τρέχει με χίλια
Η έρευνα της Machina Research αναφέρει ότι 
μέχρι το 2024, οι συνδεμένες συσκευές θα αυ-
ξηθούν από 5 δισεκατομμύρια το 2014 σε 27, 
παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 
18%. Οι συσκευές αυτές θα διακινούν 2 δις ΤΒ 
δεδομένων, επομένως εκτός από τους κατα-
σκευαστές συσκευών (συμπεριλαμβανομένης 
και της βιομηχανίας των ημιαγωγών) και τους 
παρόχους υπηρεσιών, ανοίγεται μια τεράστια ευ-
καιρία ανάπτυξης για τους παρόχους ευρυζωνι-
κών συνδέσεων και αυτό διότι το βασικό δομικό 
συστατικό του IoT είναι η επικοινωνία και δη η 
ασύρματη. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, οι πάροχοι 
κινητής τηλεφωνίας, ήταν από τους πρώτους που 
δραστηριοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο χώρο 
(και στη χώρα μας, όπως θα δούμε παρακάτω).
Επιπροσθέτως, η συνεισφορά του ΙοΤ στην παγκό-
σμια οικονομία είναι εξίσου ανοδική: το μερίδιο 
του στο παγκόσμιο ΑΕΠ θα αναπτυχθεί από 1,5% 
(2014) σε 2,1% ως το 2020.
Τα έσοδα έως το 2024 από το IoT θα ανέρθουν στα 
$1,6 τρις από $500 μόλις δις το 2014, μια αύξηση 
της τάξης του 12%. Τα έσοδα αυτά θα προέρθουν 
από τις συσκευές, τη συνδεσιμότητα και τις εφαρ-
μογές/υπηρεσίες. 

Τι γίνεται στην Ελλάδα
Τον τελευταίο καιρό έχουμε γίνει μάρτυρες μιας 
σειράς πρωτοβουλιών που δείχνουν ότι και στη 
χώρα μας οι εταιρείες αντιλαμβάνονται την ευκαι-
ρία ανάπτυξης του Internet of Things. Ειδικά στο 
χώρο των τηλεπικοινωνιών, όλοι οι πάροχοι προ-
σφέρουν λύσεις διασύνδεσης και επικοινωνίας με 
έξυπνους αισθητήρες για έλεγχο και παρακολού-
θηση από μακριά. 

Cosmote
H Cosmote έχει ξεκινήσει να εφαρμόζει πιλοτικά 
προγράμματα Internet of Things σε διάφορες πό-
λεις της Ελλάδας. Η αρχή έγινε με τη Χαλκίδα και 
την Πάτρα, όπου η Cosmote συμμετείχε στο πιλο-
τικό πρόγραμμα «έξυπνη πόλη». Στις δύο αυτές 
πόλεις εφαρμόστηκε ένα σύστημα smart parking 
και smart lighting σε συνεργασία με τις εταιρείες 
OTS, Καυκάς και Huawei. 
Τα δεδομένα και των δύο έξυπνων λύσεων συ-
γκεντρώνονται σε cloud υποδομές του ομίλου 
ΟΤΕ και από εκεί επικοινωνούν με την πλατφόρμα 
διαχείρισης Smart & Connected Digital Platform, 
της Cisco. Μέσω της πλατφόρμας είναι δυνατή η 
αλληλεπίδραση των εφαρμοζόμενων λύσεων, η 
ενοποιημένη απεικόνιση των αποτελεσμάτων τους 
και η διαχείρισή τους από εξουσιοδοτημένους 
εργαζόμενους του Δήμου. Επιπλέον, το Smart & 
Connected Digital Platform θα προσφέρει κοινή 
διαχείριση των παραγόμενων δεδομένων και θα 
έχει τη δυνατότητα μελλοντικής ενσωμάτωσης νέ-
ων λύσεων που θα λειτουργούν και αυτές σαν ένα 
και ενιαίο σύνολο.
Η Cosmote επενδύσει στην τεχνολογία Narrow-
Band Internet of Things. Μέσω του NB-IoT, η 
διασύνδεση μεταξύ συσκευών όπως αισθητήρες, 
αυτοκίνητα, ρομπότ κ.λπ., γίνεται ευκολότερα και 
με χαμηλότερο κόστος, καθώς δεν απαιτείται η 
χρήση ειδικού εξοπλισμού. Υπερτερεί σημαντικά 
σε ποιότητα και ασφάλεια σε σχέση με άλλες 
τεχνολογίες IoT, αφού η μετάδοση δεδομένων 
γίνεται μέσω δικτύου κινητής, γεγονός που επι-
τρέπει και την καλύτερη κάλυψη σε εσωτερικούς 
χώρους. Επιπλέον, η χαμηλή απαίτηση σε ισχύ 
αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής στους αισθη-
τήρες με μπαταρίες, που μπορεί να φθάσει και τα 
10 χρόνια με δυο κοινές ΑΑ μπαταρίες. Το NB-IoT 
εξελίσσεται μαζί με τις τεχνολογίες 4G, δίνοντας 
τη δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης, ώστε να 
συμπεριλάβει μεθόδους εντοπισμού θέσης, πε-
ριαγωγής, υπηρεσιών μετάδοσης πολυμέσων και 
πολλών ακόμη λειτουργιών, που θα εξελίξουν ση-
μαντικά τις δυνατότητες του Internet of Things.

Vodafone
Η λύση Vodafone Internet of Things περιλαμβά-
νει μια μεγάλη γκάμα business υπηρεσιών για 
απομακρυσμένο έλεγχο και παρακολούθηση. 
Συγκεκριμένα το Fleet control αποσκοπεί σε 
παρακολούθηση και έλεγχο στόλου οχημάτων, 
ενημέρωση θέσης και της κατάστασής τους σε 
πραγματικό χρόνο, το Cooler control στη διαχείρι-
ση ψυγείων/ καταψυκτών και ενημέρωση για πι-
θανές βλάβες και έλεγχος θερμοκρασίας, υγρα-
σίας, τοποθεσίας και κατανάλωσης ρεύματος, το 
Energy control περιλαμβάνει έξυπνους μετρητές 
ενέργειας για έλεγχο κατανάλωσης φυσικού αε-
ρίου και έλεγχο φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων 
και κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειάς τους. 
Τέλος το Connectivity control εξασφαλίζει την 
αδιάλειπτη διασύνδεση των συσκευών της επι-
χείρησής και ενημέρωση της κατάστασής τους σε 
πραγματικό χρόνο.
Όπως, τέλος, ανακοίνωσε η Vodafone, η εταιρεία 
αναδείχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού του 
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών 
για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσι-
ών στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Η 
Vodafone Ελλάδας θα αναλάβει να προσφέρει 
ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 
που περιλαμβάνουν δίκτυα οπτικών ινών, mobile 
εφαρμογές και ασύρματη συνδεσιμότητα μέσω 
Internet of Things. 

Wind
H Wind συνεργάζεται με την Τelefonica Business 
Solutions με στόχο τη δημιουργία της πλατ-
φόρμας Wind Smart IoT για τη διασύνδεση και 
διαχείριση μηχανών και αντικειμένων στο δια-
δίκτυο. Η πλατφόρμα Wind Smart IoT βασίζεται 
στην Smart m2m Solution που σχεδιάστηκε και 
αναπτύχθηκε εξ’ ολοκλήρου από την Telefonica. 
Μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας, οι επιχει-
ρήσεις γίνονται μέρος ενός οικοσυστήματος που 
περιλαμβάνει τα αντικείμενα και τους κατασκευ-
αστές τους, τους παρόχους υποδομών και υπη-
ρεσιών, τις εφαρμογές, το cloud και την ανάλυση 
των Big Data.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια υπηρεσία συνδεσι-
μότητας συσκευών και αντικειμένων στο Internet 
που επιτρέπει απομακρυσμένη διασύνδεση, 
παρακολούθηση και διαχείριση πολλών συσκευ-
ών ταυτόχρονα στην Ελλάδα ή οπουδήποτε στον 
κόσμο, με πλήρη έλεγχο, από την ίδια την επιχεί-
ρηση. Χάρη στο Wind Smart IoT, η επιχείρηση 
μπορεί να έχει αυξημένο έλεγχο και παρακολού-
θηση σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές της, να 
ενσωματώνει και να αυτοματοποιεί τη λειτουργία 
τους στα επιχειρησιακά συστήματα και να αξιο-
ποιεί τα δεδομένα για τη συνεχή βελτίωση των 
προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει 
στους πελάτες της.
Με αυτές τις δυνατότητες οι επιχειρήσεις μειώ-
νουν περιττές δαπάνες συντήρησης καθώς και 
λειτουργικά κόστη υποστήριξης, αυξάνουν την 
παραγωγικότητα και  εξυπηρετούν καλύτερα τον 
πελάτη τους. TCP
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Ό
λες οι έρευνες που έχουν δημοσι-
ευθεί τον τελευταίο καιρό καταλή-
γουν στο ίδιο συμπέρασμα: η ανά-
πτυξη του IoT το επόμενο διάστημα 
θα είναι άνευ προηγουμένου, 
αναθεωρώντας άρδην τον τρόπο 

με τον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. 
Από την άλλη, οι ανταγωνιστικές προκλήσεις 
συνεπάγονται και μεγαλύτερες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες.
Οι αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι τα επόμενα 
πέντε χρόνια, θα επενδυθούν περίπου $ 6 τρισε-
κατομμύρια αποκλειστικά στο χώρο του Internet of 
Things, ενώ μέχρι το 2025 η απόδοση της επένδυ-
σης αυτής (ROΙ) θα ξεπεράσει τα $ 13 τρις.

Το Internet of Things θα μειώσει τα λειτουργικά 
κόστη των επιχειρήσεων και των οργανισμών, θα 
αυξήσει την παραγωγικότητα και θα επεκτείνει τη 
δραστηριότητά τους σε νέες αγορές ή θα τις βοη-
θήσει να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 
Οι κυβερνήσεις είτε σε επίπεδο κράτους, είτε σε 
τοπικό επίπεδο (για παράδειγμα οι Δήμοι) θα δουν 
πολλαπλά οφέλη από την υιοθέτηση του IoT, όπως 
μείωση κόστους, ταχύτερη λήψη αποφάσεων, ενώ 
οι πολίτες θα δουν σημαντική βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής κυρίως μέσα στην πόλη.
Τέλος και οι απλοί καταναλωτές θα συνεχίζουν να 
επενδύουν στο χώρο του IoT, καθώς θα εμφανί-
ζονται όλο περισσότερες έξυπνες συσκευές και 
υπηρεσίες.

Το IoT θα αλλάξει τον τρόπο  
που ζούμε και επιχειρούμε
Τα προηγούμενα δύο χρόνια η ανάπτυξη του 
IoT υπήρξε μεγάλη, αλλά ακόμα δεν έχει φτάσει 
σε ένα ολοκληρωμένο και πλήρως λειτουργικό 
στάδιο. Αυτή τη στιγμή αν όχι όλες, τουλάχιστον οι 
περισσότερες εταιρείες τεχνολογίας ασχολούνται 
με το αντικείμενο προσπαθώντας να κατασκευά-
σουν νέες συσκευές και τεχνολογίες και φυσικά 
εφαρμογές. Το Internet of Things είναι ήδη εδώ 
και αναμένεται να μπει για τα καλά στη ζωή μας. 
Μπορεί για την ώρα, η μόνη επαφή που έχει ο 
απλός κόσμος με το IoT να είναι ένα σύστημα αυ-
τοματισμού σπιτιού, ένα έξυπνο αυτοκίνητο, ή μια 
έξυπνη οικιακή συσκευή, ωστόσο, η πραγματική 
επανάσταση θα έρθει από την αξιοποίηση του 
Internet of Things σε εταιρικό και κυβερνητικό 
επίπεδο, όπως για παράδειγμα στον βιομηχανικό 

και κατασκευαστικό κλάδο, τις μεταφορές, τη γε-
ωργία κ.λπ.
Το οικοσύστημα που αναμένεται να δημιουργήσει 
το Internet of Things είναι πραγματικά τεράστιο και 
πολύ δύσκολο να το αντιληφθούμε αυτή τη στιγμή. 
Με απλά λόγια το IoT θα επηρεάσει τους πάντες, 

από τον απλό καταναλωτή, μέχρι την μεγάλη επι-
χείρηση και τις κρατικές δομές.
Αν θέλουμε να το εξειδικεύσουμε ακόμα περισ-
σότερο θα λέγαμε ότι o ασφαλιστικός τομέας, η 
υγεία και τα καταναλωτικά προϊόντα και υπηρε-
σίες θα ηγηθούν της μετάβασης αυτής με μέσο 

Μέχρι το 2024, το παγκόσμιο «οικοσύστημα» του Internet of Things αναμένεται να ξεπεράσει τις 27 
δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές, δημιουργώντας έσοδα της τάξης των $1,6 τρις δολαρίων. Όπως 
αντιλαμβάνεται κανείς, η ευκαιρία ανάπτυξης είναι πολύ μεγάλη και η μία μετά την άλλη, οι εταιρείες 
τεχνολογίας σπεύδουν να εισέλθουν στο χώρο. Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό έχουμε δει ανάλογες 
κινήσεις και στην Ελλάδα, κυρίως από το χώρο των mobile operators.

Η μεγάλη ευκαιρία του ΙοΤ
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Μέχρι το 2024, οι συνδεμένες 
συσκευές θα αυξηθούν από 5 
δισεκατομμύρια το 2014 σε 27, 
παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση  

της τάξης του 18%.
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Αθανάσιος Ντάκουλας, διευθύνων σύμβουλος της Megasoft.

Φέτος συμπληρώνετε 25 χρόνια στην Ελληνική 
αγορά. Τι νοσταλγείτε περισσότερο από εκείνη 
την εποχή όπου η μηχανογράφηση των επιχει-
ρήσεων ουσιαστικά ξεκινούσε σε μια εποχή 
ουσιαστικά χωρίς Internet και smartphones. 
Σκιαγραφήστε μας με λίγα λόγια την κατάσταση 
της αγοράς τότε που η Megasoft ξεκινούσε τη 
δραστηριότητά της στο χώρο.
Η Megasoft ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 
1992 από μια παρέα νέων με όραμα και με βα-
σικά εφόδια την αγάπη για την καινοτομία και 
την πρωτοπορία σε μια αγορά που δε γνώριζε τι 
σημαίνει μηχανογράφηση.
Καλά καλά δεν γνωρίζαμε και εμείς οι ίδιοι πού 
θα μας οδηγούσε αυτός ο δρόμος στο μέλλον. 
Ένας δρόμος με έντονες προκλήσεις και δυνατές 
συγκινήσεις, όπως αποδείχτηκε αργότερα. Η 
ζήτηση στην αγορά της μηχανογράφησης ήταν 
πολύ μικρή εμείς, όμως, αυτό το βλέπαμε θετικά 
διότι, απλά είχαμε περισσότερες επιχειρήσεις να 
μηχανογραφήσουμε. Ξεκινήσαμε πηγαίνοντας 
στις επιχειρήσεις για να τους μιλήσουμε γι’ αυτό 
που είχαν ανάγκη, ώστε να εξελιχθούν και να 
αναπτυχθούν και αντιμετωπίζαμε διστακτικότητα, 
διότι απλά τότε ο κόσμος δεν ήξερε τι ακριβώς 
σημαίνει «μηχανογράφηση». Έπρεπε να τους 
δώσεις να καταλάβουν τα μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα οφέλη, τι σημαίνει συμβόλαιο 
συντήρησης, και γενικότερα υπηρεσία.
Εκείνη την χωρίς Internet εποχή, δεν υπήρχε 
καν ηλεκτρονική επικοινωνία και μόνο με πολλή 
δουλειά, επιμονή και φυσικά ένα καλό προϊόν, 
μπορούσες να επιβιώσεις και να πας μπροστά. 
Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο πιστεύω ότι εμείς τα 
καταφέραμε!
Αυτό που κάναμε τότε, ήταν να προσπαθήσουμε 
να αλλάξουμε τη νοοτροπία του επαγγελματία 
που είχε συνηθίσει να λειτουργεί με έναν συγκε-
κριμένο τρόπο. 
Η αγάπη μας για το αντικείμενο, η εντιμότητα και 

25 χρόνια στην αγορά μηχανογράφησης επιχειρήσεων δεν είναι και λίγα. Αν κάτι χαρακτηρίζει τη Megasoft  
είναι η απόλυτη εξειδίκευση των λύσεών της σε κάθετες αγορές. Επιπλέον, η ευελιξία του Prisma Win και η  
χρήση ειδικών modules καλύπτει κάθε ανάγκη της επιχείρησης ανεξαρτήτως κλάδου και αποτελεί ένα  
ισχυρό «όπλο» στα χέρια του καναλιού. 

Λύση για κάθε ανάγκη  
και ισχυρό δίκτυο συνεργατών

«Τα πολλά χρόνια στην αγορά 
και η μεγάλη εμπειρία που 
έχουμε στην μηχανογράφηση 
μας δίνουν τη δυνατότητα 
να προσφέρουμε στους 
συνεργάτες μας όλα τα 
συστατικά που χρειάζονται 
για μια επιτυχημένη 
εγκατάσταση».

η επαφή μας με τον πελάτη, που ήταν άμεση και 
προσωπική, μας επέτρεψαν να μπούμε σε μεγά-
λο αριθμό επιχειρήσεων και να κερδίσουμε την 
εμπιστοσύνη τους.
Κοιτούσαμε τον πελάτη στα μάτια και εισπράττα-
με εμπιστοσύνη.

Ποια ήταν τα πιο σημαντικά γεγονότα που κα-
θόρισαν την πορεία σας μέχρι σήμερα; 
Η εταιρεία, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα αποτε-
λέσματα, διατηρεί μία σταθερά ανοδική πορεία, 
κάτι που αποτελεί και απόδειξη ότι κάτι κάνουμε 
καλά! Την πορεία μας την καθόρισε, καταρχάς, η 
πελατοκεντρική μας φιλοσοφία. Κάθε εσωτερική 
διαδικασία, κάθε απόφαση και κάθε πράξη είχαν 
και έχουν σαν γνώμονα την κάλυψη των ανα-
γκών και την ανάπτυξη των πελατών μας.
Ερευνήσαμε, μελετήσαμε, σχεδιάσαμε προσεκτι-
κά και δημιουργήσαμε εξειδικευμένα προϊόντα 
λογισμικού για να καλύψουμε τις διαφορετικές 
ανάγκες των επιχειρήσεων. Εστιάσαμε σε κά-
θετες αγορές. Δώσαμε λύσεις και καλύψαμε τις 

απαιτήσεις των αγορών που απευθυνόμαστε. 
Πιστεύω ότι αυτό ακριβώς μας διαφοροποίησε. 
Ακούσαμε τις πραγματικές ανάγκες των πελατών 
μας και υλοποιήσαμε τις κατάλληλες λύσεις. 
Βλέπαμε μπροστά και εφαρμόσαμε όλα αυτά που 
η ζητούσε η αγορά, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρο-
νες τεχνολογίες προς όφελος των πελατών μας 
και αυτό μας δικαίωσε. 
Οι εφαρμογές Prisma Win αποτελούν προηγμένα 
προϊόντα λογισμικού που έχουν δημιουργηθεί 
με τα πιο σύγχρονα εργαλεία. Σχεδιάζονται και 
παράγονται από μία μεγάλη ομάδα ανάπτυξης λο-
γισμικού που αποτελείται από στελέχη με μεγάλη 
εμπειρία και βαθιά γνώση.

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός που καθόρισε την 
πορεία μας είναι η ανάπτυξη του δικτύου μας και 
η επένδυση σε αυτό, κάτι που θα συνεχίσουμε να 
κάνουμε, αφού το δίκτυο των συνεργατών μας 
αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι της 
Megasoft. Μέσα σε μία αδιαμφισβήτητα δύσκο-
λη περίοδο για τη χώρα μας αποκτήσαμε νέες 
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ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και έχουμε ανοίξει τις 
πόρτες σε όλους τους συνεργάτες μας. Χωρίς 
ουδεμία εξαίρεση μπορούν να έρχονται στους 
χώρους μας για να εκπαιδευτούν, να λάβουν 
τεχνικές πληροφορίες και όση βοήθεια χρειάζο-
νται, ενώ τους παρέχεται η δυνατότητα να κάνουν 
χρήση των γραφείων για παρουσιάσεις στους 
πελάτες τους. 
Στόχος μας είναι όλοι μαζί να συνεχίσουμε την 
επένδυση σε αυτό που δημιουργήσαμε. 

Περιγράψτε μας πώς ξεκίνησε και πώς εξελί-
χθηκε το Prisma Win για να φτάσει στη σημερι-
νή του μορφή. Ποιες κάθετες αγορές/κλάδους 
υποστηρίζει;
Το Prisma Win ξεκίνησε σαν Prisma σε περιβάλ-
λον DOS για να καλύψει την εμπορική, καθώς 
και τη λογιστική διαχείριση των επιχειρήσεων. Οι 
απαιτήσεις των επιχειρήσεων, όμως, διαφοροποι-
ούνται ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκουν. 
Έτσι, αναπτύξαμε λογισμικό εξειδικευμένο και 
κατάλληλο για κάθετες αγορές, όπως του Auto-
Moto που προσεγγίσαμε και με ιδιαίτερη επιτυχία, 
αφού έχουμε μηχανογραφήσει ένα μεγάλο αριθμό 
από επιχειρήσεις ανταλλακτικών, συνεργείων και 
εκθέσεων οχημάτων και μηχανών. 

Η γκάμα μας περιλαμβάνει εξειδικευμένες λύ-
σεις για μεταφορικές εταιρίες, για τον χώρο της 
ένδυσης και της υπόδησης για βιβλιοπωλεία, 
βενζινάδικα, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, 
κάβες, καθώς και έναν μεγάλο αριθμό modules 
τα οποία προσφέρουν ολοκληρωμένη λύση δια-
χείρισης σε κάθε επιχείρηση.
Στη συνέχεια, οι εφαρμογές Prisma Win εξελί-
χθηκαν, έγιναν παραθυρικές και εμπλουτίστηκαν 
με νέες δυνατότητες. Το επόμενο βήμα δεν ήταν 
άλλο από το να δώσουμε λύση στην εντατική λια-
νική με τις POS εφαρμογές μας, ενώ τολμούμε 
να πούμε ότι τα τελευταία  χρόνια έχουμε κατα-
κτήσει τον χώρο της εστίασης, αφού οι επαγγελ-
ματίες με την  εμπιστοσύνη τους έχουν καθιερώ-
σει τις εφαρμογές Prisma Win Εστίαση, Delivery, 
Mobile ως κορυφαίες επιλογές.
Σήμερα, η Megasoft προσφέρει συνολική λύση 
στην παρακολούθηση και διαχείριση κάθε επιχεί-
ρησης, ενώ δίνει τη δυνατότητα στους επιχειρη-
ματίες να επιχειρούν από όπου και αν βρίσκονται 
από το smartphone ή το tablet τους με τις cloud 
εφαρμογές της.

Πόσους συνεργάτες διαθέτετε. Περιγράψτε 
μας το μοντέλο λειτουργίας του καναλιού των 
συνεργατών σας, τις πιστοποιήσεις, την εκπαί-
δευση και την υποστήριξη τόσο σε εμπορικό 
επίπεδο, όσο και σε επίπεδο presales, τεχνο-
λογίας και marketing που προσφέρετε. Ποιες 
είναι οι  προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος 
στο κανάλι σας;
Το άρτια καταρτισμένο δίκτυό μας, που συνεχώς 
διευρύνεται,  αριθμεί συνολικά 300 περίπου συ-
νεργάτες που βρίσκονται σε κάθε πόλη της Ελλά-
δας και της Κύπρου. Βασική μας προτεραιότητα 

είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας στους συνεργά-
τες μας μέσα από συστηματική και ουσιαστική 
εκπαίδευση, ώστε να προσφέρουν ιδανικές 
λύσεις και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε κάθε 
επιχείρηση.
Στηρίζουμε το κανάλι έμπρακτα και ουσιαστικά 
και αυτό το αποδεικνύουμε τα τελευταία χρόνια, 
ιδιαίτερα σε συνεργάτες που αιφνιδιάστηκαν από 
την οικονομική ύφεση. Δεν αδρανήσαμε, αλλά 
δημιουργήσαμε και δώσαμε νέα εργαλεία και 
κίνητρα, ώστε να κρατήσουμε κάθε έναν συνερ-
γάτη από το δίκτυό μας ενεργό. 
Βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και 
προσθέτουμε νέες έξυπνες λύσεις διαχείρισης 
που προσθέτουν αξία και ενισχύουν την ανταγω-
νιστικότητα των συνεργατών, αφού μπορούν να 
απευθυνθούν σε νέες αγορές και να διευρύνουν 
το πελατολόγιό τους. 
Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην εκπαίδευσή τους, 
με τη διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης πάνω 
στα προϊόντα Prisma Win, αλλά και σε τεχνικές 
πωλήσεων και σε τρόπους αποτελεσματικής 

προσέγγισης και υποστήριξης πελατών. Παράλ-
ληλα, συνεχίζουμε τις προωθητικές ενέργειες με 
στόχο την ενίσχυση των αντιπροσώπων μας σε 
Ελλάδα και Κύπρο.

Η προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος στο 
δίκτυό μας είναι μία: Όρεξη για δημιουργία!  
Ψάχνουμε ανθρώπους που θέλουν να μάθουν, 
να εξελιχθούν και να στήσουν τη ζωή τους και 
το μέλλον τους πάνω σε γερές βάσεις. Θέλουμε 
ανθρώπους ανοιχτόμυαλους, ενώ δεν θέτουμε 
θέμα αποκλειστικότητας σε καμία περίπτωση.  
Εκείνοι που αποκλείουν συνεργασίες αποκλεί-
ουν και χιλιάδες υποψήφιους πελάτες που θα 
μπορούσαν να προσεγγίσουν αποτελεσματικά με 
εξειδικευμένες λύσεις. 
Για να ενταχθεί κάποιος στο κανάλι μας δεν είναι 
απαραίτητο να διαθέτει μεγάλο πελατολόγιο. Φτά-
νει να έχει διάθεση να εκπαιδευτεί και να μάθει, 
να έχει πάθος για εξέλιξη και να αγαπάει αυτό 
που κάνει, να είναι υπεύθυνος και ειλικρινής 
απέναντι στους πελάτες του και να τους βοηθάει, 
ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν κάθε δυνα-
τότητα των λύσεων που τους παρέχει.
Αν διαθέτει τα παραπάνω χαρακτηριστικά πολύ 
σύντομα και με τη δική μας βοήθεια θα δει το εύ-
ρος των πελατών του να μεγαλώνει.

Πόσο βοηθούν τους συνεργάτες σας οι έτοι-
μες λύσεις για κάθετες αγορές, καθώς και τα 
modules που προσφέρουν πρόσθετη λειτουρ-
γικότητα;
Οι έτοιμες λύσεις για κάθετες αγορές σαφώς 
βοηθάνε τους συνεργάτες μας αφού τους δίνουν 
μεγαλύτερο κοινό να απευθυνθούν. Οι επιχειρή-
σεις απαιτούν λύσεις εξατομικευμένες και προ-
σαρμοσμένες στο μοντέλο λειτουργίας τους.
Επίσης, χρειάζονται λύσεις ενιαίες και ολοκλη-
ρωμένες όπου τα επιμέρους συστήματα θα συ-
νεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Η Megasoft 
μπορεί και το παρέχει αυτό, αφού με τις εφαρ-
μογές και τα modules που έχουμε αναπτύξει 
καλύπτουμε όλο το φάσμα των λειτουργιών τους, 
είτε πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
με εξειδικευμένες ανάγκες όπως περίπτερα, 
βιβλιοπωλεία, mini market, pet shop, κομμωτή-
ρια, φυτώρια, συνεργεία, επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών, μικρές μεταποιητικές μονάδες κ.ά., 
είτε πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις όπως 
ομίλους, αλυσίδες franchise, εταιρείες παραγω-
γικές που συναλλάσσονται με το εξωτερικό και 
διαθέτουν πολλά υποκαταστήματα κ.ά.

Επιπλέον, τα πολλά χρόνια στην αγορά και η με-
γάλη εμπειρία που έχουμε στην μηχανογράφηση 
μας δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους 
συνεργάτες μας όλα τα συστατικά που χρειάζο-
νται για μια επιτυχημένη εγκατάσταση.

Και επειδή δεν εφησυχάζουμε ποτέ θα  
συνεχίσουμε να δημιουργούμε και να εκπλήσ-
σουμε ευχάριστα και το 2017 και αυτό είναι το 
μόνο βέβαιο!

Η προϋπό-
θεση για να 
ενταχθεί 
κάποιος 

στο δίκτυό μας είναι μία: 
Όρεξη για δημιουργία! 
Θέλουμε ανθρώπους 
ανοιχτόμυαλους, ενώ 
δεν θέτουμε θέμα 
αποκλειστικότητας 
σε καμία περίπτωση. 
Εκείνοι που αποκλείουν 
συνεργασίες 
αποκλείουν και χιλιάδες 
υποψήφιους πελάτες 
που θα μπορούσαν 
να προσεγγίσουν 
αποτελεσματικά με 
εξειδικευμένες  
λύσεις.
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Αθανάσιος Ντάκουλας, διευθύνων σύμβουλος της Megasoft.

Φέτος συμπληρώνετε 25 χρόνια στην Ελληνική 
αγορά. Τι νοσταλγείτε περισσότερο από εκείνη 
την εποχή όπου η μηχανογράφηση των επιχει-
ρήσεων ουσιαστικά ξεκινούσε σε μια εποχή 
ουσιαστικά χωρίς Internet και smartphones. 
Σκιαγραφήστε μας με λίγα λόγια την κατάσταση 
της αγοράς τότε που η Megasoft ξεκινούσε τη 
δραστηριότητά της στο χώρο.
Η Megasoft ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 
1992 από μια παρέα νέων με όραμα και με βα-
σικά εφόδια την αγάπη για την καινοτομία και 
την πρωτοπορία σε μια αγορά που δε γνώριζε τι 
σημαίνει μηχανογράφηση.
Καλά καλά δεν γνωρίζαμε και εμείς οι ίδιοι πού 
θα μας οδηγούσε αυτός ο δρόμος στο μέλλον. 
Ένας δρόμος με έντονες προκλήσεις και δυνατές 
συγκινήσεις, όπως αποδείχτηκε αργότερα. Η 
ζήτηση στην αγορά της μηχανογράφησης ήταν 
πολύ μικρή εμείς, όμως, αυτό το βλέπαμε θετικά 
διότι, απλά είχαμε περισσότερες επιχειρήσεις να 
μηχανογραφήσουμε. Ξεκινήσαμε πηγαίνοντας 
στις επιχειρήσεις για να τους μιλήσουμε γι’ αυτό 
που είχαν ανάγκη, ώστε να εξελιχθούν και να 
αναπτυχθούν και αντιμετωπίζαμε διστακτικότητα, 
διότι απλά τότε ο κόσμος δεν ήξερε τι ακριβώς 
σημαίνει «μηχανογράφηση». Έπρεπε να τους 
δώσεις να καταλάβουν τα μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα οφέλη, τι σημαίνει συμβόλαιο 
συντήρησης, και γενικότερα υπηρεσία.
Εκείνη την χωρίς Internet εποχή, δεν υπήρχε 
καν ηλεκτρονική επικοινωνία και μόνο με πολλή 
δουλειά, επιμονή και φυσικά ένα καλό προϊόν, 
μπορούσες να επιβιώσεις και να πας μπροστά. 
Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο πιστεύω ότι εμείς τα 
καταφέραμε!
Αυτό που κάναμε τότε, ήταν να προσπαθήσουμε 
να αλλάξουμε τη νοοτροπία του επαγγελματία 
που είχε συνηθίσει να λειτουργεί με έναν συγκε-
κριμένο τρόπο. 
Η αγάπη μας για το αντικείμενο, η εντιμότητα και 

25 χρόνια στην αγορά μηχανογράφησης επιχειρήσεων δεν είναι και λίγα. Αν κάτι χαρακτηρίζει τη Megasoft  
είναι η απόλυτη εξειδίκευση των λύσεών της σε κάθετες αγορές. Επιπλέον, η ευελιξία του Prisma Win και η  
χρήση ειδικών modules καλύπτει κάθε ανάγκη της επιχείρησης ανεξαρτήτως κλάδου και αποτελεί ένα  
ισχυρό «όπλο» στα χέρια του καναλιού. 

Λύση για κάθε ανάγκη  
και ισχυρό δίκτυο συνεργατών

«Τα πολλά χρόνια στην αγορά 
και η μεγάλη εμπειρία που 
έχουμε στην μηχανογράφηση 
μας δίνουν τη δυνατότητα 
να προσφέρουμε στους 
συνεργάτες μας όλα τα 
συστατικά που χρειάζονται 
για μια επιτυχημένη 
εγκατάσταση».

η επαφή μας με τον πελάτη, που ήταν άμεση και 
προσωπική, μας επέτρεψαν να μπούμε σε μεγά-
λο αριθμό επιχειρήσεων και να κερδίσουμε την 
εμπιστοσύνη τους.
Κοιτούσαμε τον πελάτη στα μάτια και εισπράττα-
με εμπιστοσύνη.

Ποια ήταν τα πιο σημαντικά γεγονότα που κα-
θόρισαν την πορεία σας μέχρι σήμερα; 
Η εταιρεία, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα αποτε-
λέσματα, διατηρεί μία σταθερά ανοδική πορεία, 
κάτι που αποτελεί και απόδειξη ότι κάτι κάνουμε 
καλά! Την πορεία μας την καθόρισε, καταρχάς, η 
πελατοκεντρική μας φιλοσοφία. Κάθε εσωτερική 
διαδικασία, κάθε απόφαση και κάθε πράξη είχαν 
και έχουν σαν γνώμονα την κάλυψη των ανα-
γκών και την ανάπτυξη των πελατών μας.
Ερευνήσαμε, μελετήσαμε, σχεδιάσαμε προσεκτι-
κά και δημιουργήσαμε εξειδικευμένα προϊόντα 
λογισμικού για να καλύψουμε τις διαφορετικές 
ανάγκες των επιχειρήσεων. Εστιάσαμε σε κά-
θετες αγορές. Δώσαμε λύσεις και καλύψαμε τις 

απαιτήσεις των αγορών που απευθυνόμαστε. 
Πιστεύω ότι αυτό ακριβώς μας διαφοροποίησε. 
Ακούσαμε τις πραγματικές ανάγκες των πελατών 
μας και υλοποιήσαμε τις κατάλληλες λύσεις. 
Βλέπαμε μπροστά και εφαρμόσαμε όλα αυτά που 
η ζητούσε η αγορά, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρο-
νες τεχνολογίες προς όφελος των πελατών μας 
και αυτό μας δικαίωσε. 
Οι εφαρμογές Prisma Win αποτελούν προηγμένα 
προϊόντα λογισμικού που έχουν δημιουργηθεί 
με τα πιο σύγχρονα εργαλεία. Σχεδιάζονται και 
παράγονται από μία μεγάλη ομάδα ανάπτυξης λο-
γισμικού που αποτελείται από στελέχη με μεγάλη 
εμπειρία και βαθιά γνώση.

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός που καθόρισε την 
πορεία μας είναι η ανάπτυξη του δικτύου μας και 
η επένδυση σε αυτό, κάτι που θα συνεχίσουμε να 
κάνουμε, αφού το δίκτυο των συνεργατών μας 
αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι της 
Megasoft. Μέσα σε μία αδιαμφισβήτητα δύσκο-
λη περίοδο για τη χώρα μας αποκτήσαμε νέες 
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Σ
ύμφωνα με τα στοιχεία που δη-
μοσιοποίησε η IDC, οι πωλήσεις 
των υπολογιστών κατά το πρώτο 
τρίμηνο του 2017 (στην έρευνα πε-
ριλαμβάνονται desktop, notebook 
και workstation) άγγιξαν τις 60,3 ε-

κατομμύρια μονάδες, παρουσιάζοντας μια αύξη-
ση χρόνο με το χρόνο της τάξης του 0,6%. Μπορεί 
το νούμερο αυτό να φαίνεται ελάχιστο, θα πρέπει 
να λάβουμε υπόψη μας, ωστόσο, ότι οι προηγού-
μενες προβλέψεις για το ίδιο διάστημα έδειχναν 
μείωση 1,8%. Επίσης, αξίζει να τονίσουμε ότι η 
πτώση στις παγκόσμιες πωλήσεις υπολογιστών 
ξεκίνησε από το Q1 του 2012. 

Όπως είδαμε και στο δεύτερο μισό του 2016, οι 
ίδιες δυνάμεις συνεχίζουν να καθορίζουν την 
πορεία της αγοράς. Για παράδειγμα οι «σφιχτή» 
διανομή σημαντικών υποσυστημάτων εκ μέρους 
των κατασκευαστών (χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα αποτελούν οι μνήμες NAND και DRAM) έχει 
επηρεάσει σημαντικά την δυναμική των απο-
θεμάτων, οδηγώντας αρκετούς κατασκευαστές 

υπολογιστών στο να δώσουν πρόσθετη ώθηση 
στη διαθεσιμότητα σε κάποιες αγορές, σε μια 
προσπάθεια να συγκρατήσουν την αύξηση του 
κόστους. Επιπλέον, η αγορά συνέχισε να βαδίζει 
στον ίδιο δρόμο της σταθεροποίησης η οποία φά-
νηκε το τελευταίο μισό του προηγούμενου έτους. 
Από γεωγραφικής άποψης, για μια ακόμα φορά 

οι ώριμες αγορές ξεπέρασαν τις αναπτυσσόμε-
νες. Όλες οι περιοχές τα πήγαν καλύτερα από 
ότι έδειχναν οι προβλέψεις εκτός από τις Η.Π.Α., 
στις οποίες παρατηρήθηκε μια ελαφριά μείωση. 
Η αγορά των Η.Π.Α. ξεκίνησε με ένα ιδιαίτερα 
αδύναμο τρίμηνο, αφού το τμήμα καταναλωτικών 
προσωπικών υπολογιστών δεν εντυπωσίασε, 
κάτι που έκανε αρκετά καλά το προηγούμενο 
τρίμηνο. 
Επίσης, παρά τη γενική αύξηση, στις περιοχές 
Ασίας/Ειρηνικού (εκτός της Ιαπωνίας) και της Λ. 
Αμερικής η μείωση του όγκου των πωλήσεων 
χρόνο με το χρόνο συνεχίστηκε.  

Η παραδοσιακή αγορά των υπολογιστών τα τε-
λευταία χρόνια έχει βιώσει τεράστιο ανταγωνισμό 
από τα tablets και τα smartphones, ενώ στην 
«εξίσωση» θα πρέπει να μπει και η αύξηση του 
χρόνου ζωής των υπολογιστών. Όλα αυτά έχουν 
οδηγήσει σε μείωση της τάξης του 30% από το 
2011 μέχρι σήμερα. Ωστόσο, αυτό που παρατη-
ρείται είναι ότι οι καταναλωτές καθυστερούν την 
αγορά καινούριου μηχανήματος περισσότερο 
από ότι στο παρελθόν, παρά εγκαταλείπουν τελεί-
ως το PC για άλλες συσκευές. 
Επιπροσθέτως, όπως παρατηρείται, η αγορά 
έχει ήδη ξεκινήσει έναν κύκλο αντικατάστασης 
προϊόντων, ο οποίος θα οδηγήσει σε περεταίρω 
αύξηση. Η ζήτηση θα συνεχίσει να υφίσταται 
πιέσεις αν και η ανάπτυξη σε ειδικούς τομείς 
όπως για παράδειγμα το PC gaming, αλλά και ο 

Για πρώτη φορά σε πέντε χρόνια η αγορά των υπολογιστών καταγράφει θετικό πρόσημο, έστω και οριακά. 

Ανάκαμψη στην αγορά  
των PCs βλέπει η IDC

Top 5 κατασκευαστών PCs. Πωλήσεις (x 1.000)/μερίδια αγοράς
Κατασκευαστής 1ο τρίμηνο 

2017 
Πωλήσεις

1ο τρίμηνο 2017
Μερίδιο Αγοράς

1ο τρίμηνο 
2016 
Πωλήσεις

1ο τρίμηνο 
2016
Μερίδιο Αγοράς

1ο τρίμηνο 2017/
1ο  τρίμηνο 2016 
Αύξηση

HP Inc 13.143 21,80% 11.621 19,40% 13,10%

Lenovo 12.322 20,40% 12.121 20,20% 1,70%

Dell 9.573 15,90% 9.017 15,00% 6,20%

Apple 4.201 7,00% 4.036 6,70% 4,10%

Acer Group 4.121 6,80% 4.006 6,70% 2,90%

Άλλοι 16.967 28,10% 19.140 31,90% -11,40%

Σύνολο 60.328 100,00% 59.942 100,00% 0,60%

Πηγή: Source: IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, Απρίλιος 2017
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κορεσμός στα smartphones και tablets θα έχει 
ως αποτέλεσμα η αγορά των υπολογιστών να 
σταθεροποιηθεί. 

Γεωγραφικός καταμερισμός
Ηνωμένες Πολιτείες: Η αγορά των καταναλωτι-
κών υπολογιστών μειώθηκε ελαφρώς χρόνο με 
το χρόνο, καθώς οι πωλήσεις σε notebooks πα-
ρουσίασαν πτώση για το συγκεκριμένο τρίμηνο. 
Έπειτα από μια ιδιαίτερα έντονη αγοραστική κί-
νηση την περίοδο των εορτών προς το τέλος του 
2016, η αγορά των καταναλωτικών PCs παρουσί-
αση μια αξιοσημείωτη μείωση, ενώ παράλληλα 
τα business PCs τα πήγαν σχετικά καλύτερα. 
Οι συνολικές πωλήσεις PC για το 1Q17 άγγιξαν τα 
13,3 εκατομμύρια μονάδες.

Ευρώπη, Μ. Ανατολή & Αφρική (EMEA): Στην 
περιοχή της EMEA η αγορά των υπολογιστών 
παρουσίασε μια σταθερότητα για δεύτερο συ-
νεχόμενο τρίμηνο, χάρη κυρίως στην ισχυρή 
απόδοση των notebooks. Ο συνδυασμός των κα-
θυστερήσεων, οι αποστολές από τα προηγούμενα 
τρίμηνα και η σταθερή ζήτηση για mobility στις ε-
πιχειρήσεις αύξησαν συνολικά τις αποστολές φο-
ρητών υπολογιστών το 1Q17. Ωστόσο, τα desktop 
μηχανήματα συνέχισαν να φθίνουν, κάτι που είχε 
διαφανεί και από τις προβλέψεις.

Ασία/Ειρηνικός (εκτός Ιαπωνίας). Η συγκεκριμέ-
νη αγορά παρουσίασε σταθερότητα. Οι αδυναμίες 
της αγοράς των καταναλωτικών υπολογιστών 
επέμειναν και αυτό το τρίμηνο, ενώ την ίδια 
στιγμή η ζήτηση και οι αποστολές σε αρκετές 
χώρες επηρεάστηκαν από την αύξηση στις τιμές, 
κάτι που οφείλεται σε έλλειψη περιφερειακών. 
Περισσότερο επηρεάστηκε η Κίνα, παρά την 
συνεχιζόμενη ζήτηση για gaming και λεπτά και 
ελαφριά notebooks. Η επαγγελματική αγορά της 
Κίνας, πάντως τα πήγε καλύτερα, κάτι που πρέ-
πει να αποδοθεί στην αύξηση της ζήτησης από 
τον δημόσιο τομέα. Ο τομέας του δημοσίου που 
αύξησε ουσιαστικά ολόκληρη την αγορά ήταν η 
εκπαίδευση κάτι που έχει παρατηρείται εποχικά 
και σε άλλες περιοχές.
Η αγορά της Ινδίας παρουσίασε ανάκαμψη, έπειτα 
από τη μεγάλη πτώση του προηγούμενου τριμήνου, 
ενώ και η Κορέα είδε θετικό πρόσημο ειδικά στην 
περίοδο που back-to-school. 

Ιαπωνία: Θετικά είναι τα αποτελέσματα και στην 
αγορά της Ιαπωνίας. Οι υγιείς μακροοικονομικοί 
δείκτες είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
αγοράς στο business computing για πρώτη φορά 
από το Q2 2014.

Οι top 5 κατασκευαστές
Η HP κατέκτησε ξανά την πρώτη θέση στον 
παγκόσμιο χάρτη των κατασκευαστών υπολογι-
στών για πρώτη φορά από το Q1 2013 και έπειτα 
από αρκετά τρίμηνα όπου βρίσκονταν σε πολύ 
κοντινή απόσταση από τη Lenovo. Η HP έχει επι-
κεντρωθεί στη δημιουργία νέας πλήρους γκάμας 

υπολογιστών για όλες τις χρήσεις και με επιθετι-
κές κινήσεις είδε αύξηση πωλήσεων σχεδόν σε 
όλες τις περιοχές.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Lenovo με σχετικά 
μέτρια ανάπτυξη της τάξης του 1,7% παγκοσμίως. 
Μάλιστα, η εταιρεία είδε για πρώτη φορά μείωση 
πωλήσεων στις Η.Π.Α. από το Q3 2009, σε ποσο-
στό που αγγίζει το 4,2%,

Η Dell παρουσίασε αύξηση της τάξης του 6,2% 
και κατέλαβε την τρίτη θέση. Μάλιστα, η ανά-

πτυξη συνεχίστηκε σε όλες τις περιοχές, κυρίως 
λόγω των θετικών αποτελεσμάτων του τμήματος 
φορητών υπολογιστών. Στις Η.Π.Α. πάντως, ο 
ρυθμός ανάπτυξης ήταν χαμηλότερος σε σχέση 
με τον υπόλοιπο κόσμο. 

Την πεντάδα κλείνουν η Apple στην τέταρτη θέση με 
αύξηση 4,1%, και η Acer με αύξηση 2,9%. TCP
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Σ
ύμφωνα με τα στοιχεία που δη-
μοσιοποίησε η IDC, οι πωλήσεις 
των υπολογιστών κατά το πρώτο 
τρίμηνο του 2017 (στην έρευνα πε-
ριλαμβάνονται desktop, notebook 
και workstation) άγγιξαν τις 60,3 ε-

κατομμύρια μονάδες, παρουσιάζοντας μια αύξη-
ση χρόνο με το χρόνο της τάξης του 0,6%. Μπορεί 
το νούμερο αυτό να φαίνεται ελάχιστο, θα πρέπει 
να λάβουμε υπόψη μας, ωστόσο, ότι οι προηγού-
μενες προβλέψεις για το ίδιο διάστημα έδειχναν 
μείωση 1,8%. Επίσης, αξίζει να τονίσουμε ότι η 
πτώση στις παγκόσμιες πωλήσεις υπολογιστών 
ξεκίνησε από το Q1 του 2012. 

Όπως είδαμε και στο δεύτερο μισό του 2016, οι 
ίδιες δυνάμεις συνεχίζουν να καθορίζουν την 
πορεία της αγοράς. Για παράδειγμα οι «σφιχτή» 
διανομή σημαντικών υποσυστημάτων εκ μέρους 
των κατασκευαστών (χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα αποτελούν οι μνήμες NAND και DRAM) έχει 
επηρεάσει σημαντικά την δυναμική των απο-
θεμάτων, οδηγώντας αρκετούς κατασκευαστές 

υπολογιστών στο να δώσουν πρόσθετη ώθηση 
στη διαθεσιμότητα σε κάποιες αγορές, σε μια 
προσπάθεια να συγκρατήσουν την αύξηση του 
κόστους. Επιπλέον, η αγορά συνέχισε να βαδίζει 
στον ίδιο δρόμο της σταθεροποίησης η οποία φά-
νηκε το τελευταίο μισό του προηγούμενου έτους. 
Από γεωγραφικής άποψης, για μια ακόμα φορά 

οι ώριμες αγορές ξεπέρασαν τις αναπτυσσόμε-
νες. Όλες οι περιοχές τα πήγαν καλύτερα από 
ότι έδειχναν οι προβλέψεις εκτός από τις Η.Π.Α., 
στις οποίες παρατηρήθηκε μια ελαφριά μείωση. 
Η αγορά των Η.Π.Α. ξεκίνησε με ένα ιδιαίτερα 
αδύναμο τρίμηνο, αφού το τμήμα καταναλωτικών 
προσωπικών υπολογιστών δεν εντυπωσίασε, 
κάτι που έκανε αρκετά καλά το προηγούμενο 
τρίμηνο. 
Επίσης, παρά τη γενική αύξηση, στις περιοχές 
Ασίας/Ειρηνικού (εκτός της Ιαπωνίας) και της Λ. 
Αμερικής η μείωση του όγκου των πωλήσεων 
χρόνο με το χρόνο συνεχίστηκε.  

Η παραδοσιακή αγορά των υπολογιστών τα τε-
λευταία χρόνια έχει βιώσει τεράστιο ανταγωνισμό 
από τα tablets και τα smartphones, ενώ στην 
«εξίσωση» θα πρέπει να μπει και η αύξηση του 
χρόνου ζωής των υπολογιστών. Όλα αυτά έχουν 
οδηγήσει σε μείωση της τάξης του 30% από το 
2011 μέχρι σήμερα. Ωστόσο, αυτό που παρατη-
ρείται είναι ότι οι καταναλωτές καθυστερούν την 
αγορά καινούριου μηχανήματος περισσότερο 
από ότι στο παρελθόν, παρά εγκαταλείπουν τελεί-
ως το PC για άλλες συσκευές. 
Επιπροσθέτως, όπως παρατηρείται, η αγορά 
έχει ήδη ξεκινήσει έναν κύκλο αντικατάστασης 
προϊόντων, ο οποίος θα οδηγήσει σε περεταίρω 
αύξηση. Η ζήτηση θα συνεχίσει να υφίσταται 
πιέσεις αν και η ανάπτυξη σε ειδικούς τομείς 
όπως για παράδειγμα το PC gaming, αλλά και ο 

Για πρώτη φορά σε πέντε χρόνια η αγορά των υπολογιστών καταγράφει θετικό πρόσημο, έστω και οριακά. 

Ανάκαμψη στην αγορά  
των PCs βλέπει η IDC

Top 5 κατασκευαστών PCs. Πωλήσεις (x 1.000)/μερίδια αγοράς
Κατασκευαστής 1ο τρίμηνο 

2017 
Πωλήσεις

1ο τρίμηνο 2017
Μερίδιο Αγοράς

1ο τρίμηνο 
2016 
Πωλήσεις

1ο τρίμηνο 
2016
Μερίδιο Αγοράς

1ο τρίμηνο 2017/
1ο  τρίμηνο 2016 
Αύξηση

HP Inc 13.143 21,80% 11.621 19,40% 13,10%

Lenovo 12.322 20,40% 12.121 20,20% 1,70%

Dell 9.573 15,90% 9.017 15,00% 6,20%

Apple 4.201 7,00% 4.036 6,70% 4,10%

Acer Group 4.121 6,80% 4.006 6,70% 2,90%

Άλλοι 16.967 28,10% 19.140 31,90% -11,40%

Σύνολο 60.328 100,00% 59.942 100,00% 0,60%

Πηγή: Source: IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, Απρίλιος 2017
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Πρώτη επαφή με το έξυπνο σπίτι

Σ
το άκουσμα της φράσης «έξυπνο 
σπίτι» πολλοί φαντάζονται πολύ-
πλοκες εγκαταστάσεις, καλωδι-
ώσεις, πανάκριβες συσκευές και 
συνδρομές σε κάποια υπηρεσία. 
Όντως, όλα τα προηγούμενα υφί-

στανται, αλλά κυρίως απευθύνονται και εφαρμό-
ζονται σε εξειδικευμένες εφαρμογές. 
Το smart home πλέον είναι προσιτό στον καθένα 
και με ελάχιστα χρήματα, μπορεί μια υφιστάμενη 
κατοικία ή επαγγελματικός χώρος να γίνει πιο έξυ-
πνος. Τι εννοούμε όμως με αυτό; Με απλά λόγια, 
έλεγχο και παρακολούθηση.
Το πακέτο DCH-100KT της D-Link αποτελείται 
από μία έξυπνη πρίζα, μία IP camera και έναν 
αισθητήρα. Εγκαθίσταται πανεύκολα χωρίς καλω-
διώσεις, ενώ η επικοινωνία των συσκευών, τόσο 
μεταξύ τους, όσο και με τον «έξω κόσμο», πραγ-
ματοποιείται μέσω Wi-Fi, κάτι που σημαίνει ότι δεν 
χρειάζεται ειδικός controller. Τα πάντα συνδέονται 
απευθείας επάνω στον ADSL router και δίνουν τη 
δυνατότητα ρύθμισης, ελέγχου, παρακολούθησης 
και ρυθμίσεων μέσω του app, mydlink Home που 
διατίθεται δωρεάν για Android και iOS. 
Επιπλέον, το σύστημα είναι επεκτάσιμο. Έτσι, μπο-
ρεί κανείς να προσθέσει κι άλλες έξυπνες πρίζες, 
κάμερες, ή αισθητήρες για να μεγαλώσει το χώρο 
που παρακολουθεί και ελέγχει.

Πώς λειτουργεί
Ο Home Motion Sensor που περιλαμβάνεται στο 
πακέτο είναι ένας αισθητήρας κίνησης, ο οποίος 
τοποθετείται σε οποιαδήποτε πρίζα. Αυτό που 
κάνει είναι να παρακολουθεί το χώρο στον οποίο 
έχει εγκατασταθεί και να στέλνει ειδοποιήσεις 
μόλις αντιληφθεί κίνηση. Έχει εμβέλεια 8 μέτρων 
και «οπτικό» πεδίο 100 μοιρών οριζόντια και 80 
κάθετα. 
Εκτός από τις ειδοποιήσεις, μπορεί να ρυθμιστεί 
να αλληλεπιδρά με την έξυπνη πρίζα και να ανάβει 
ένα φως ή/και να ενεργοποιεί την κάμερα. Όλες οι 
λειτουργίες και τα «σενάρια» χρήσης ρυθμίζονται 
μέσα από το mydlink Home.
Η έξυπνη πρίζα παρέχει τη δυνατότητα απομακρυ-
σμένου ελέγχου της ηλεκτρικής συσκευής ή του 

ac) IP cam DCS-935L. Διαθέτει ενσωματωμένη 
νυχτερινή λειτουργία για λήψη στο σκοτάδι έως 5 
μέτρα, μικρόφωνο για λήψη και ήχου, ενώ η ανά-
λυσή της είναι 720p @30fps. Η κάμερα διαθέτει τις 
δικές της λειτουργίες ανίχνευσης κίνησης, αλλά 
όπως προαναφέραμε, μπορεί να συνδεθεί με τον 
ειδικό αισθητήρα του πακέτου για μεγαλύτερη εμ-
βέλεια και ακρίβεια. 

Συμπεράσματα
Οι συσκευές του D-Link Smart Home Starter 
Kit εγκαθίστανται σε λίγα λεπτά είτε μέσω της 
λειτουργίας WPS είτε χειροκίνητα μέσω του app. 
Από εκεί και πέρα, ο χρήστης μπορεί τόσο να πα-
ρακολουθεί on-demand το χώρο του, βλέποντας 
ζωντανή εικόνα από την κάμερα, ή λαμβάνοντας 
σχετικές ειδοποιήσεις κάθε φορά που αντιλαμβά-
νεται κίνηση. Επιπλέον, μπορεί να ανοίγει και να 
κλείνει φωτισμό και συσκευές ή να τις ρυθμίζει να 
ανοίγουν από μόνες τους ανάλογα με το σχετικό 
σενάριο (ανίχνευση κίνησης από τον αισθητήρα, 
χρονικός προγραμματισμός κ.λπ). 
Το συγκεκριμένο kit διαθέτει τα απολύτως απαραί-
τητα για να κατανοήσει κανείς τι σημαίνει έξυπνο 
σπίτι, ενώ επεκτείνεται πολύ εύκολα προσθέτο-
ντας συσκευές, αισθητήρες και κάμερες από τη 
μεγάλη γκάμα smart home της D-Link. TCP

επιτραπέζιου/επιδαπέδιου φωτιστικού επάνω στο 
οποίο έχει συνδεθεί. Τόσο ο έξυπνος αισθητήρας, 
όσο και η πρίζα υποστηρίζει WPS για εύκολη α-
σύρματη σύνδεση (802.11 b/g/n) στο ADSL router. 
Μέσω του mydlink Home, μπορεί να χρονοπρο-
γραμματιστεί να ενεργοποιείται αυτόματα ορισμένες 
ώρες και ημέρες, ενώ είναι σε θέση να παρακο-
λουθεί και την κατανάλωση ενέργειας της συνδεδε-
μένης συσκευής με πλήρη στατιστικά στοιχεία.
Το πακέτο συμπληρώνει η ασύρματη (802.11b/g/n/

Το starter kit της D-Link αποτελεί ένα αρχικό πακέτο με το οποίο μπορεί κανείς να κάνει τα πρώτα του βήματα 
σε αυτό που λέμε «έξυπνο σπίτι», να παρακολουθεί το χώρο του, να ελέγχει μια ηλεκτρική συσκευή και να 
λαμβάνει ειδοποιήσεις.

Κατασκευαστής: D-Link
Διάθεση: D-Link Hellas
Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 149,9€

EDITOR’S CHOICE
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Τεράστια επιφάνεια εργασίας  
για ειδικές χρήσεις

Μ
ια κυρτή οθόνη 38 ιντσών 
δεν είναι για τον καθένα. 
Το εντυπωσιακό monitor 
38UC99-W της LG το οποίο 
είχαμε την ευκαιρία να δοκι-
μάσουμε τον προηγούμενο 

μήνα, απευθύνεται τόσο στους gamers, όσο και 
στους δημιουργούς περιεχομένου, οι οποίοι χρειά-
ζονται τεράστια επιφάνεια εργασίας. 
Όποιος συνηθίζει να δουλεύει με δυο και τρεις 
οθόνες, θα την εκτιμήσει και με το παραπάνω. Το 
38UC99-W δεν είναι ένα συνηθισμένο monitor. 
Κατ’ αρχήν είναι κυρτό, πράγμα απόλυτα λογικό 
στη συγκεκριμένη διάσταση, διότι σε διαφορετική 
περίπτωση όσο πλησιάζουμε από τα άκρα της οθό-
νης, τόσο μεγαλώνει η απόσταση από τα μάτια του 
χρήστη. Η καμπυλότητα του panel εξομαλύνει κατά 
κάποιο τρόπο το συγκεκριμένο πρόβλημα. 

Χαρακτηριστικά
Η ανάλυση του 38UC99-W ανέρχεται σε 3840 x 1600 
pixels, ενώ χάρη στην ενσωματωμένη δυνατότητα 
AMD FreeSync ο gamer θα απολαύσει κορυφαία 
ποιότητα εικόνας με ομαλή κίνηση. Φυσικά, στην 
περίπτωση αυτή θα χρειαστεί και κορυφαία κάρτα 
γραφικών. 
Το monitor διαθέτει εργονομική βάση με αυξομεί-
ωση ύψους για να τοποθετηθεί στη βέλτιστη δυνατή 
θέση, ενώ στο πίσω μέρος, υπάρχει πληθώρα συν-
δέσεων, όπως USB-C με δυνατότητα Quick Charge 
για φόρτιση φορητών συσκευών, δύο USB 3.0 
θύρες, μία Display Port πλήρους μεγέθους και δύο 
HDMI. Η οθόνη υποστηρίζει PIP με προβολή από 
δύο πηγές ταυτόχρονα, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο σε 
business περιβάλλοντα ειδικών εφαρμογών.
Επιπλέον, διαθέτει και ενσωματωμένα ηχεία 10W 
έκαστο και μάλιστα με δυνατότητα streaming ήχου 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαγώνιος: 37,5 ίντσες curved

Panel: IPS

Βάθος χρώματος: 10-bit

Ανάλυση: 3840 x 1600 pixels

Χρόνος απόκρισης: 14ms

Συχνότητα ανανέωσης: 60Hz / 75Hz μέσω Display 
Port με FreeSync

Λόγος πλευρών: 21:9

Φωτεινότητα: 300cd/m2

Συνδέσεις: Display Port x1, HDMI 2.0 
x2, USB 3.0 x2 USB 3.0 
Type C x1

Βάρος: 7,66Kg 

Ήχος: 10Wx2 με Bluetooth 

Ως εκ τούτου χρειάζεται το ανάλογο hardware.
Από εκεί και πέρα, η δυνατότητα πολλαπλού input 
από διαφορετικές πηγές και βέβαια, η κορυφαία 
ποιότητα εικόνας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. TCP

μέσω Bluetooth από κάποια φορητή συσκευή, 
καθώς και πλήθος προεπιλογών για κάθε δυνατή 
κατάσταση προβολής (reader, photo, cinema, dark 
room, game κ.λπ – συνολικά έντεκα presets). Ειδι-
κά για το game mode, υπάρχουν πολλές επιλογές 
για να επιλέξει κανείς.
Αν και η οθόνη λειτουργεί αμέσως με το που συν-
δέεται στον υπολογιστή, στο μενού ρυθμίσεων, ο 
χρήστης θα βρει πληθώρα από επιλογές για να τη 
φέρει στα μέτρα του, όπως ρύθμιση του gamma, 
της θερμοκρασίας χρώματος, του RGB, του επι-
πέδου μαύρου, καθώς επίσης και εκτεταμένο και 
ακριβές καλιμπράρισμα.
 
Συμπεράσματα
Όταν βλέπει κανείς την τιμή του 38UC99-W δεν 
μπορεί παρά να αναρωτηθεί εάν αξίζει αυτά τα 
χρήματα. Ωστόσο, όπως είπαμε και στην αρχή, 
το συγκεκριμένο monitor δεν απευθύνεται στον 
καθένα και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει 
να συνδεθεί σε κάποιο σύστημα χαμηλών απαι-
τήσεων. Ένα πανίσχυρο monitor σαν και αυτό, 
χρειάζεται και πανίσχυρο υπολογιστή να το υπο-
στηρίξει και δεν μιλάμε μόνο για την κατηγορία 
των gamers. Εκτός από τη διάσταση της οθόνης 
υπάρχει και ο παράγοντας ανάλυση και το συγκε-
κριμένο monitor προσφέρει σχεδόν 4Κ (για την 
ακρίβεια 3840 x 1600 pixels αντί για 3840 × 2160). 

Η συγκεκριμένη οθόνη γεμίζει όλο το γραφείο και το οπτικό πεδίο του χρήστη. Όπως είναι λογικό δεν 
απευθύνεται σε όλους τους χρήστες. Αποτελεί μια πολύ σημαντική επένδυση, η οποία προφανώς προσφέρει 
και τα ανάλογα χαρακτηριστικά.

EDITOR’S CHOICE

Κατασκευαστής: LG
Διάθεση: LG Hellas
Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 1.499€
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Πρώτη επαφή με το έξυπνο σπίτι

Σ
το άκουσμα της φράσης «έξυπνο 
σπίτι» πολλοί φαντάζονται πολύ-
πλοκες εγκαταστάσεις, καλωδι-
ώσεις, πανάκριβες συσκευές και 
συνδρομές σε κάποια υπηρεσία. 
Όντως, όλα τα προηγούμενα υφί-

στανται, αλλά κυρίως απευθύνονται και εφαρμό-
ζονται σε εξειδικευμένες εφαρμογές. 
Το smart home πλέον είναι προσιτό στον καθένα 
και με ελάχιστα χρήματα, μπορεί μια υφιστάμενη 
κατοικία ή επαγγελματικός χώρος να γίνει πιο έξυ-
πνος. Τι εννοούμε όμως με αυτό; Με απλά λόγια, 
έλεγχο και παρακολούθηση.
Το πακέτο DCH-100KT της D-Link αποτελείται 
από μία έξυπνη πρίζα, μία IP camera και έναν 
αισθητήρα. Εγκαθίσταται πανεύκολα χωρίς καλω-
διώσεις, ενώ η επικοινωνία των συσκευών, τόσο 
μεταξύ τους, όσο και με τον «έξω κόσμο», πραγ-
ματοποιείται μέσω Wi-Fi, κάτι που σημαίνει ότι δεν 
χρειάζεται ειδικός controller. Τα πάντα συνδέονται 
απευθείας επάνω στον ADSL router και δίνουν τη 
δυνατότητα ρύθμισης, ελέγχου, παρακολούθησης 
και ρυθμίσεων μέσω του app, mydlink Home που 
διατίθεται δωρεάν για Android και iOS. 
Επιπλέον, το σύστημα είναι επεκτάσιμο. Έτσι, μπο-
ρεί κανείς να προσθέσει κι άλλες έξυπνες πρίζες, 
κάμερες, ή αισθητήρες για να μεγαλώσει το χώρο 
που παρακολουθεί και ελέγχει.

Πώς λειτουργεί
Ο Home Motion Sensor που περιλαμβάνεται στο 
πακέτο είναι ένας αισθητήρας κίνησης, ο οποίος 
τοποθετείται σε οποιαδήποτε πρίζα. Αυτό που 
κάνει είναι να παρακολουθεί το χώρο στον οποίο 
έχει εγκατασταθεί και να στέλνει ειδοποιήσεις 
μόλις αντιληφθεί κίνηση. Έχει εμβέλεια 8 μέτρων 
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ac) IP cam DCS-935L. Διαθέτει ενσωματωμένη 
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Συμπεράσματα
Οι συσκευές του D-Link Smart Home Starter 
Kit εγκαθίστανται σε λίγα λεπτά είτε μέσω της 
λειτουργίας WPS είτε χειροκίνητα μέσω του app. 
Από εκεί και πέρα, ο χρήστης μπορεί τόσο να πα-
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επιτραπέζιου/επιδαπέδιου φωτιστικού επάνω στο 
οποίο έχει συνδεθεί. Τόσο ο έξυπνος αισθητήρας, 
όσο και η πρίζα υποστηρίζει WPS για εύκολη α-
σύρματη σύνδεση (802.11 b/g/n) στο ADSL router. 
Μέσω του mydlink Home, μπορεί να χρονοπρο-
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Το πακέτο συμπληρώνει η ασύρματη (802.11b/g/n/

Το starter kit της D-Link αποτελεί ένα αρχικό πακέτο με το οποίο μπορεί κανείς να κάνει τα πρώτα του βήματα 
σε αυτό που λέμε «έξυπνο σπίτι», να παρακολουθεί το χώρο του, να ελέγχει μια ηλεκτρική συσκευή και να 
λαμβάνει ειδοποιήσεις.

Κατασκευαστής: D-Link
Διάθεση: D-Link Hellas
Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 149,9€

EDITOR’S CHOICE
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Περίγραψε εν συντομία την πραγματική φύση της 
δουλειάς σου. Κατά πόσο ανταποκρίνεται στον 
επίσημο τίτλο σου;
Στη CyberPower φορώ 3 καπέλα! Είμαι ο product 
manager της Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, πα-
ρέχω τεχνική υποστήριξη στα γραφεία μας στην 
Ευρώπη καθώς και στο πελατολόγιο των αντιπρο-
σώπων μας σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, και 
τέλος είμαι ο  υπεύθυνος business development / 
εμπορικός σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο.

Αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Βέβαια την αγαπώ! Ποτέ δεν κάνω κάτι μόνο από 
ανάγκη. Πρέπει να μου αρέσει και το αντικείμενο. 
Αν και προέρχομαι από τον πιο παραδοσιακό χώρο 
της πληροφορικής, τα τελευταία 8+ χρόνια στην 
CyberPower έμαθα πολύ καλά το κομμάτι της δι-
αχείρισης ενέργειας μέσω UPS / Inverters / Data 
Center Solutions / Renewable Energy, κλπ., το ο-
ποίο περιέχει πολύ ενδιαφέρουσες  και ειλικρινά εν-
θουσιώδεις τεχνολογίες. Επίσης, η εργασία μου με 
κρατάει συνέχεια απασχολημένο, κάτι που μου αρέ-
σει ιδιαίτερα, μιας και είμαι ο τύπος του workaholic.

Ποια ήταν η πρώτη σου επαγγελματική εμπειρία; 
Πώς αισθανόσουν για τα χρήματα που έπαιρνες;
Αν και στο πανεπιστήμιο έκανα κάποιες εργασίες, η 
πρώτη μου πραγματικά επαγγελματική εμπειρία ε-
πάνω στο αντικείμενο που σπούδασα, ήταν στο τμή-
μα Research & Development της Acer στην Taiwan, 
όταν εργαζόμουν στο κομμάτι των δικτύων Ethernet. 
Ένιωσα χαρά και ικανοποίηση, σαν να είχα καταλά-
βει όλα τα μυστικά του κόσμου, και δεν περίμενα να 
ξημερώσει η ημέρα να πηγαίνω στο γραφείο μου!  
Τα χρήματα για έναν greenhead από το πανεπιστή-
μιο ήταν ικανοποιητικά, αν και πολύ περισσότερο με 
ενδιέφερε η εργασία μου!

Πώς μπήκες στην αγορά του IT; Θα επέλεγες κά-
ποια άλλη και αν ναι ποια; 
Εργάζομαι στην διεθνή αγορά του IT από τον Νο-
έμβριο του 1988… Αν και σπούδασα Computer 
Science & εφαρμοσμένα μαθηματικά, πολλές φορές 
σκέπτομαι ότι ίσως να μου άρεσε το κομμάτι του 
Electrical Engineering πιο πολύ. Βέβαια εδώ και 
πάρα πολλά χρόνια πρόσθεσα και το εμπορικό κομ-
μάτι όπως είναι η εξέλιξη στις περισσότερες πολυε-
θνικές εταιρείες. Πάντως ότι και να ήταν, σε γενικές 
γραμμές πάντα θα επέλεγα τεχνολογία.

Για ποιες εταιρείες δεν θα δούλευες ποτέ
Καλή ερώτηση. Δεν έχω σκεφτεί το θέμα αυτό πολύ 
καλά, αλλά θα έλεγα πρωτίστως ότι δεν θα εργαζό-
μουν για εταιρείες που χρησιμοποιούν την τεχνο-

Ο Γιώργος Κάκαβος, πιστεύει ότι η τεχνολογία και οι υπολογιστές θα πρέπει να απογειώνουν τον άνθρωπο 
και όχι να τον υποδουλώνουν. Με σπουδαία επιτεύγματα στο εξωτερικό σε διάφορες χώρες, αναπολεί με 
νοσταλγία το ξεκίνημά του στο τμήμα R&D της Acer.

Πολλά τα καθήκοντα, με την απαραίτητη ισορροπία

λογία και την τεχνοκρατία, για να υποδουλώσουν το 
ανθρώπινο γένος αντί να το απογειώσουν. 

Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Αν μπορού-
σες να είσαι κάποιος από αυτούς, ποιον θα επέλε-
γες και γιατί;
Στον τομέα της τεχνολογίας και μόνο θα επέλεγα τον 
κ. Bill Gates γιατί έστησε την βάση του μοντέρνου 
υπολογιστή που διαμόρφωσε σημαντικά τον χώρο 
της πληροφορικής, αν και δεν συμφωνώ με κάποιες 
άλλες σημερινές, ας πούμε «κοινωνικές» δραστηρι-
ότητες του ιδρύματός του!

Τι πιστεύεις ότι νιώθουν πιο έντονα οι συνεργάτες 
σου για σένα; Τι θα ήθελες να νιώθουν; 
Πιστεύω ότι διακρίνουν τιμιότητα, εμπιστοσύνη και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων που 
προκύπτουν. 

Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά χόμπι σου;
Κοινωνική και Πολιτική Έρευνα, νέες γνώσεις στο 
κομμάτι την Τεχνολογίας / Επιστημών, και Κοινωνι-
κό Εθελοντισμό / Διδασκαλία όπου μπορώ και έχω 
την ευκαιρία! 

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και ποιο το 
αγαπημένο σου εστιατόριο;
Δεν είμαι δύσκολος στο φαγητό, ούτε στα μέρη που 
τρώω, άρα δύσκολη ερώτηση να απαντήσω! 

Ποια εταιρεία (εκτός αυτής που δουλεύεις J) 
θεωρείς ότι έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην 
ελληνική αγορά του software και ποια σε αυτή 
του hardware;
Πολύ γενική ερώτηση, και δεν μπορώ να την 
απαντήσω σωστά εάν δεν μπούμε σε λεπτο-
μέρειες για πιο hardware μιλάμε! Σε επίπεδο 

λειτουργικού  συστήματος software θα έλεγα η 
Microsoft. 
Ανάφερε τρία πρόσωπα από την ελληνική αγορά 
τεχνολογίας τα οποία θαυμάζεις.
Μια και δεν μένω στην Ελλάδα και δεν γνωρίζω 
όλες τις λεπτομέρειες, δεν θα ήθελα να αδικήσω 
κανέναν, για αυτό προτιμώ να μην απαντήσω την 
ερώτηση αυτή.

Ανάφερε μία προσωπική επιτυχία για την οποία 
είσαι πραγματικά πολύ υπερήφανος.
Από όλη την διεθνή μου καριέρα μέχρι στιγμής, η 
εργασία μου στην Ρωσία θα έλεγα ήταν η μεγα-
λύτερή μου προσωπική επιτυχία, όπου βοήθησα 
να μετατρέψω μια απλή και μικρή αντιπροσωπία 
με γενική γκάμα προϊόντων πληροφορικής, σε 
ένα τεράστιο οργανισμό με παραγωγή δικών του 
προϊόντων σε 3 μεγάλες περιοχές, (Latin America, 
Russia, UAE), έξυπνο outsourcing & branding, δικό 
του retail δίκτυο, και επαγγελματικές υπηρεσίες ΙΤ. 

Ποια ήταν η φράση ή η πράξη για την οποία έχεις 
μετανιώσει πραγματικά;
Επαγγελματικά θα έλεγα ότι ήταν η παραίτησή μου 
από την Acer μετά από πολλά χρόνια διάκρισης και 
ανόδου! Οικογενειακοί λόγοι ήταν οι κυρίως υπαί-
τιοι σε αυτήν μου την πράξη, αλλά θα μπορούσα 
να τους  χειριστώ με περισσότερη διπλωματία και 
ωριμότητα.
 
Πες μας κάτι που σου είπε ο πατέρας σου ή η μη-
τέρα σου και σε έχει βοηθήσει είτε στην επαγγελ-
ματική είτε στην προσωπική σου ζωή.
Ό,τι και να υποστώ, ό,τι και να γίνει, να προσπαθώ 
πάνω από όλα να είμαι άνθρωπος με άξιες δοκι-
μασμένες μέσα στους αιώνες. Ποτέ δεν κάνουμε 
κάτι καλό γιατί περιμένουμε ανταπόκριση, αλλά γιατί 
είναι το σωστό.

Κατά πόσο θυσιάζεις τον προσωπικό σου χρόνο 
και αυτόν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα; 
Είσαι ικανοποιημένος;
Προσπαθώ πάντα να έχω μια ισορροπία μεταξύ 
πολλών υποχρεώσεων. Έχω μάθει να κρατώ αυ-
τήν την ισορροπία, και μπορώ να πω ότι αυτή την 
στιγμή είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. 
Ελπίζω να κρατήσει.

Ποιο ήταν (μέχρι στιγμής) το όνειρο ή η επιθυμία 
που πραγματοποιήθηκε και που ποτέ δεν πί-
στευες ότι θα μπορούσε να συμβεί;
Πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί πολλά πράγματα 
που ήθελα δεν έγιναν, και πολλά άλλα που δεν 
περίμενα έγιναν…

Γιώργος Κάκαβος, product manager EMEA της 
CyberPower Systems 
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σει ιδιαίτερα, μιας και είμαι ο τύπος του workaholic.
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όταν εργαζόμουν στο κομμάτι των δικτύων Ethernet. 
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βει όλα τα μυστικά του κόσμου, και δεν περίμενα να 
ξημερώσει η ημέρα να πηγαίνω στο γραφείο μου!  
Τα χρήματα για έναν greenhead από το πανεπιστή-
μιο ήταν ικανοποιητικά, αν και πολύ περισσότερο με 
ενδιέφερε η εργασία μου!
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ποια άλλη και αν ναι ποια; 
Εργάζομαι στην διεθνή αγορά του IT από τον Νο-
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Science & εφαρμοσμένα μαθηματικά, πολλές φορές 
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γες και γιατί;
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αγαπημένο σου εστιατόριο;
Δεν είμαι δύσκολος στο φαγητό, ούτε στα μέρη που 
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από την Acer μετά από πολλά χρόνια διάκρισης και 
ανόδου! Οικογενειακοί λόγοι ήταν οι κυρίως υπαί-
τιοι σε αυτήν μου την πράξη, αλλά θα μπορούσα 
να τους  χειριστώ με περισσότερη διπλωματία και 
ωριμότητα.
 
Πες μας κάτι που σου είπε ο πατέρας σου ή η μη-
τέρα σου και σε έχει βοηθήσει είτε στην επαγγελ-
ματική είτε στην προσωπική σου ζωή.
Ό,τι και να υποστώ, ό,τι και να γίνει, να προσπαθώ 
πάνω από όλα να είμαι άνθρωπος με άξιες δοκι-
μασμένες μέσα στους αιώνες. Ποτέ δεν κάνουμε 
κάτι καλό γιατί περιμένουμε ανταπόκριση, αλλά γιατί 
είναι το σωστό.

Κατά πόσο θυσιάζεις τον προσωπικό σου χρόνο 
και αυτόν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα; 
Είσαι ικανοποιημένος;
Προσπαθώ πάντα να έχω μια ισορροπία μεταξύ 
πολλών υποχρεώσεων. Έχω μάθει να κρατώ αυ-
τήν την ισορροπία, και μπορώ να πω ότι αυτή την 
στιγμή είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. 
Ελπίζω να κρατήσει.

Ποιο ήταν (μέχρι στιγμής) το όνειρο ή η επιθυμία 
που πραγματοποιήθηκε και που ποτέ δεν πί-
στευες ότι θα μπορούσε να συμβεί;
Πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί πολλά πράγματα 
που ήθελα δεν έγιναν, και πολλά άλλα που δεν 
περίμενα έγιναν…

Γιώργος Κάκαβος, product manager EMEA της 
CyberPower Systems 



Κερδίστε χρόνο και χρήματα με μια νέα συσκευή 

Μείωση κόστους 
συντήρησης
PCs που είναι 4+ ετών, 
κοστίζουν τουλάχιστον 
1.5x περισσότερο 
σε επισκευές ενώ το 
κόστος συντήρησής 
/ λειτουργίας τους 
ανέρχεται σε 4261 ευρώ 
ετησίως

Αύξηση 
παραγωγικότητας
PCs παλαιότερα των 
4 ετών μειώνουν την 
παραγωγικότητα 2.1x 
φορές και στοιχίζουν 
σε μια επιχείρηση κατά 
μέσο όρο σε 1,2602 
ευρώ διαφυγόντα κέρδη 
ετησίως

Αύξηση  
Απόδοσης
Οι συσκευές με  
Windows 10 Pro 
αυξάνουν 2.5x τις 
επιδόσεις2 και 3x 
τη διάρκεια της 
μπαταρίας3 σε σχέση 
με PCs 5 ετών ή 
παλαιότερα.

Μεγαλύτερη 
ασφάλεια
Οι νέες συσκευές 
με Windows 10 Pro 
προστατεύουν το PC 
από botnets / rootkits 
αποτρέποντας τα 
malware να πάρουν 
τον έλεγχο του boot 
process.4

Τα Windows PCs κάνουν  
περισσότερα για την επιχείρησή σας 

Αυξήστε τις επιλογές, την ευελιξία και την ασφάλειά σας

Το πλεονέκτημα των Windows:
World-class security μέσα στο ίδιο το λειτουργικό σύστημα για
να προστατέψει ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα. Χρησιμοποιείστε τον κωδικό σας και 
μια δεύτερη συσκευή (πχ. Κινητό τηλέφωνο)
για επαλήθευση της ταυτότητας. Οι νέες Windows Pro συσκευές
διαθέτουν facial ή και fingerprint recognition για το Log-on
Απαράμιλλες επιλογές σε form-factors και τιμές. Νέες
συσκευές ταχύτερες, ελαφρύτερες, με μοντέρνο σχεδιασμό και 
ανθεκτικότερη κατασκευή, συμβατές με τη μεγαλύτερη γκάμα περιφερειακών που 
περιλαμβάνουν εκτυπωτές, κάμερες, πληκτρολόγια,  
ποντίκια και άλλα.
Τρέξτε όλες τις business εφαρμογές σας από το ERP ή το εμπορολογιστικό σας 
πρόγραμμα, μέχρι τις πλήρεις εκδόσεις του Office, Photoshop, Quicken και άλλων. Η Mic-
rosoft σας εξασφαλίζει την υποστήριξη των περισσότερων κρίσιμων εφαρμογών για την 
επιχείρησή σας. Πολλές από τις εφαρμογές αυτές δεν είναι ακόμη συμβατές ή διαθέσιμες για 
Mac, ή ως Web apps για τη λειτουργία τους σε Chromebooks.

1Pivoting SMBs to Buy PCs; Techaisle, 2015; 2Performance of 6th Gen Intel® Core™ processors in Windows 10 devices, based on measured SYSmark 2014, Comparisons based on Intel® Core™ i5-
6200U vs. Intel® Core™ i5-520UM on Windows 10 PC. 3Performance of 6th Gen Intel® Core™ processors in Windows 10 devices, estimated based on Windows 8.1 Local HD Video Playback Power, 
Comparisons based on Intel® Core™ i5-6200U vs. Intel® Core™ i5-520UM; 4Windows 8.1 and Windows 10 PCs use UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) and ELAM (Early Load Anti-Mal-
ware) able to verify operating system has not been tampered with by attackers to protect during the boot process; *Windows Hello requires specialized biometric hardware.

Δείτε από κοντά τα πλεονεκτήματα  
των windows 10.

Τρίτη 9 Μάιου
Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος“


