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ΑΝΑΛΥΣΗ

FOCUS ON ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΝΕΑ & ΤΑΣΕΙΣ

REVIEWS

Xerox Hellas: Δυναμικά  
στη νέα χρονιά
Οι λύσεις Next Generation 
MPS θα αποτελέσουν ένα πολύ 
σημαντικό «όπλο» στα χέρια των 
συνεργατών, όπως μας αναλύει 
ο Θωμάς Αρβανιτέλλης. Σελ. 13

SMB printing solutions 
Μπορεί η τεχνολογία να έχει εξελιχθεί 
με γοργούς ρυθμούς, σε όλους τους 
κλάδους, όπως και σε εκείνον της 
χρήσης ψηφιακών αρχείων, όμως 
το έντυπο συνεχίζει να αποτελεί ένα 
πολύ σημαντικό «κεφάλαιο» σε κάθε 
επιχείρηση. Ο ανταγωνισμός στις 
εκτυπωτικές λύσεις για την αγορά των 
SMBs είναι μεγάλος, όπως επίσης και η 
ευκαιρία για το κανάλι των συνεργατών. 
Σελ. 16

Το ERP στη νέα εποχή 
Αφού «κατέκτησε» τους μεγάλους οργανισμούς, το ERP έχει πλέον περάσει 
στο επόμενο στάδιο: της υιοθέτησής του από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι 
οποίες μπορούν να διαχειριστούν πιο αποδοτικά τους πόρους τους. Σελ. 22

Dell EMC: Το ενοποιημένο πρόγραμμα 
συνεργατών σε ισχύ και στην Ελλάδα
Η Dell EMC παρουσίασε το νέο πρόγραμμα συνεργατών καναλιού, το οποίο 
έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει τα μέσα και τις ευκαιρίες 
στο κανάλι των συνεργατών για αναγνώριση και κερδοφορία. Σελ. 8

www.regate.gr
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• Αξιόπιστη & οικονομική λύση σε Line-Interactive UPS

• Ιδανικό μέγεθος & υψηλή απόδοση για οικιακή χρήση

• Μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
   (UPS χωρίς Software CD και καλώδιο USB.)

PowerWalker  
VI 600-2000 SC Series

Αποκλειστικός Διανομέας Professional Services, www.profser.gr

• DrayTek  
   Vigor2925Ln LTE
• Devolo GigaGate
      Σελ. 29



ΘΡΥΛΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
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5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ON SITE                     
NEXT BUSINESS DAY*

Intel® Core™ i7 vPro™ processor.
Intel Inside®. Strong Security Solutions Outside.

*H υπηρεσία Next Business Day αφορά Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Λάρισα, Ηράκλειο και Χανιά. Σε έως 2 εργάσιμες εξυπηρετείτε η ηπειρωτική Ελλάδα και έως 3 
εργάσιμες τα νησιά. Αναλυτικές πληροφορίες και όροι στο https://download.lenovo.com/lenovo/lsw/ls_wsa_gr_el.pd
Η Lenovo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή, δίχως προειδοποίηση, προσφορές προϊόντων και τεχνικά χαρακτηριστικά. Η Lenovo δεν ευθύνεται για φωτογραφικά ή 
τυπογραφικά σφάλματα. Οι διαφημιζόμενες πληροφορίες δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα
Lenovo, το λογότυπο της Lenovo και ThinkPad είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Lenovo. Intel, το λογότυπο της Intel, Intel Core, Intel vPro, Core Inside και vPro Inside
είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. και / ή σε άλλες χώρες. Άλλα προϊόντα που αναφέροντα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα άλλων.
©2016 Lenovo. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò êáé áãïñÜ åðéêïéíùíÞóôå µå ôïõò åîïõóéïäïôçµÝíïõò äéáíïµåßò ôçò Lenovo:  
Info Quest Technologies, ôçë. 211-999 4000 / OKTABIT A.E. ôçë. 211-8888000 / WestNet Distribution, ôçë. 211-300 2150 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
•  Δυνατότητα αποκλεισμού των συσκευών αποθήκευσης σε κάθε 

USB θύρα ξεχωριστά, μέσω BIOS, χάρη στην τεχνολογία SMART 
USB Protection

• Προστασία συστήματος με BIOS & HDD password
•  One Lock για σύνδεση του συστήματος σε σταθερό αντικείμενο
• Power-on & administrator password
•  Boot sequence control & Boot χωρίς πληκτρολόγιο και ποντίκι

ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
•  Πετύχετε την ιδανική ισορροπία επιδόσεων και κατανάλωσης 

ενέργειας με τον πιο πρόσφατο Desktop Power Manager
• Πιστοποίηση Energy Star 6.1

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ TOWER & SFF FORM FACTOR

Συνεχίζοντας την παράδοση 
αξιοπιστίας και θρυλικής αντοχής 
της οικογένειας ThinkCentre, που 
επιλέγουν οι μεγαλύτερες εταιρείες 
παγκοσμίως, τα ΤhinkCentre E73 
συνδυάζουν ανώτερη ασφάλεια 
επαγγελματική επιπέδου με υψηλή 
απόδοση.

H ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ EXECUTIVES.
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

Το πρώτο convertible με οθόνη OLED*

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

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

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

φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
•  Διαθέσιμο με 3 χρόνια Πανελλαδική και Διεθνή 

Εγγύηση On Site

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

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

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

• Έως 11 ώρες αυτονομία
• Τεχνολογία RapidCharge

• Έως Windows 10 Pro για ολοκληρωμένη ενσωμάτωση
στο εταιρικό οικοσύστημα

Η Lenovo συνιστά Windows 10 Pro.

* H υπηρεσία Next Business Day αφορά Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Λάρισα, Ηράκλειο και Χανιά. Σε έως 2 εργάσιμες εξυπηρετείτε η ηπειρωτική Ελλάδα και έως 3 εργάσιμες τα νησιά.  
Αναλυτικές πληροφορίες και όροι στο https://download.lenovo.com/lenovo/lsw/ls_wsa_gr_el.pdf

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

Τα S510 Tower & Small Form Factor 
προσφέρουν υψηλή ασφάλεια και 
παραγωγικότητα. Αποτελούν ιδανικές 
επιλογές για αναπτυσσόμενες 
επιχειρήσεις που αναζητούν ισχυρή 
απόδοση, χάρη στους επεξεργαστές  
Intel® Core™ i 6ης γενιάς, στην μνήμη  
DDR4 & στην δυνατότητα για διπλό 
δίσκο SSD + HDD. Επιπλέον, διαθέτουν 
προσεγμένο αλλά και στιβαρό σχεδιασμό 
και χαρακτηριστικά ασφάλειας.

Windows 10 Pro: εγγύηση 
επαγγελματικής επιτυχίας.

LENOVO S510
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επαγγελματική επιπέδου με υψηλή 
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Ο εκσυγχρονισμός 
της… τεχνολογίας

ΑΝΤΏΝΗΣ ΡΟΥΣΕΛΙΏΤΑΚΗΣ
antony@socialhandlers.com

Τ
ο έχουμε δει να συμβαίνει πάμπολες 
φορές. Αυτός που προσφέρει ένα προϊόν, 
δεν φαίνεται να το χρησιμοποιεί έντονα ο 
ίδιος. Θυμάμαι παλαιότερα, τα περιοδικά 
πληροφορικής δεν είχαν Web sites (και 
όμως μιλάγανε διαρκώς για το Internet 

και το πως να φτιάξετε το δικό σας site), οι εταιρείες 
πληροφορικής υλοποιούσαν παλαιότερη τεχνολογία 
στο εσωτερικό τους σε σχέση με αυτήν που πουλούσαν 
κ.λπ. Όπως ακριβώς τα παιδιά του παπουτσή δεν έχουν 
παπούτσια, τα παιδιά του κουρέα είναι ακούρευτα κ.ο.κ.

Σε ένα βαθμό, υπάρχει κάποια δικαιολογία για όλα αυτά, 
αλλά συνολικά, υπήρχε (και εξακολουθεί να υπάρχει) ένα 
σημαντικό κενό ανάμεσα στο ψηφιακό φαίνεσθαι/γίγνεσθαι 
και στην πραγματική λειτουργία των εταιρειών τεχνολογίας.
Αυτό λοιπόν, δείχνει να αλλάζει δραστικά το τελευταίο 
διάστημα.

Με μεγάλη χαρά βλέπω σημαντικά projects 
εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης σε πολλούς τομείς 
της αγοράς μας, και μάλιστα χωρίς περιορισμούς και 
αστερίσκους όπως έβλεπα παλαιότερα. Πλέον, η απόφαση 
έχει ληφθεί, το project είναι σημαντικό, το budget υπάρχει, 
ενώ πλέον υπάρχουν και οι άνθρωποι. 
Λίγα χρόνια πριν (όχι πάνω από τρία), τίποτα από αυτά δεν 
ίσχυε. Οι επιχειρήσεις προσπαθούσαν να βρουν λύσεις εν 
των ενόντων, νέο αίμα δεν έμπαινε στους κύκλους τους, 
κάθε αλλαγή εικόνας και επικοινωνίας είχε άπειρους 
περιορισμούς (το budget ήταν απλά ένας από αυτούς), 
και επειδή το όλο project ήταν -όπως και να το κάνουμε- 
marketing-oriented, πολλές φορές «σκόνταφτε» πάνω σε 
άλλες προτεραιότητες.
Σήμερα, το marketing είναι σημαντικότερη προτεραιότητα 
και βρίσκεται εκεί ακριβώς δίπλα στις πωλήσεις, 
αφού (επιτέλους), όλο και περισσότεροι αρχίζουν να 

αντιλαμβάνονται τη σημασία του, και το ότι σε τελική 
ανάλυση είναι συνδεδεμένο τόσο με το business συνολικά, 
όσο και με τις πωλήσεις ειδικότερα.

Δεν είμαι απολύτως βέβαιος, γιατί όλο αυτό συμβαίνει 
σήμερα, αλλά απ’ ότι μπορώ να καταλάβω, κάποιοι 
βασικοί λόγοι είναι οι εξής:
1. Ανταγωνισμός: Μόλις ο «απέναντι» κάνει μία ενέργεια, 
αυξάνονται εκθετικά οι πιθανότητες να ακολουθήσουν και οι 
υπόλοιποι.
2. Brand recognition (and perception): Οι πιο πολλοί από 
εμάς θεωρούμε ότι η εταιρεία μας είναι πολύ γνωστή. Γιατί; 
Γιατί με όσους μιλάμε, την… γνωρίζουν! Χρειάζεται να πω 
περισσότερα;
3. Πωλήσεις: Τα leads έχουν μειωθεί, οι υπάρχοντες 
πελάτες θέλουν περισσότερη δουλειά, «σιγουράκια» δεν 
υπάρχουν. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένα funnel για τις 
πωλήσεις μας, αλλά και ένα περιεχόμενο (το οποίο επίσης 
θα πρέπει να διαφημιστεί) που θα εξηγεί ποιοι είμαστε, γιατί 
είμαστε καλύτεροι κ.ο.κ.
4. Επέκταση: Ακριβώς λόγω της κρίσης, οι περισσότεροι 
προσπαθούμε να αναπτυχθούμε σε νέες αγορές, είτε 
γεωγραφικά, είτε προϊοντικά, και κάτι τέτοιο είναι απλά 
αδύνατον χωρίς μία έντονη και συντεταγμένη digital παρουσία.

Όλες αυτές οι εξελίξεις, είναι και σημαντικές, αλλά και 
εξαιρετικά θετικές. Το κανάλι θα πρέπει να παραδειγματιστεί 
και να επιχειρήσει το ίδιο. Θα πρέπει να δείξετε τη δουλειά 
σας, θα πρέπει όχι μόνο να είστε αλλά και να φαίνεσθε 
ικανοί και καινοτόμοι, θα πρέπει να γίνετε εξωστρεφείς.
Η συνολική επένδυση δεν είναι τόσο σημαντική ώστε να σας 
απασχολεί το ρίσκο, ενώ τα οφέλη της είναι πολλαπλά. 
Εάν δεν σας φτάνει αυτό, σκεφτείτε αφενός πόσα χάνετε για 
κάθε νέο πελάτη που σας προσπερνάει, αλλά -και κυρίως- 
τη ζημιά που θα έχετε όταν ένας υπάρχον πελάτης επιλέξει 
κάποιον άλλον συνεργάτη…

Διευθυντής έκδοσης:  
Νίκος Τηλιακός

Αρχισυνταξία: 
Γιώργος Αθανασιάδης
Διεύθυνση διαφήμισης:  
Νίκος Μπάστας 

Ειδικοί συνεργάτες:  
Γιώργος Μαρκατάτος, 
Φώτης Καραμπεσίνης
Παραγωγή: 
Γραφικές τέχνες Graphica

Εκδότης:  
Αντώνης Ρουσελιωτάκης
Ιδιοκτησία:  
Social Handlers

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

Απαγορεύονται η αναδημοσίευση, η 
αναπαραγωγή και η μετάδοση όλου 
ή μέρους του περιοδικού χωρίς την 
έγγραφη άδεια του εκδότη.  
Η άποψη των συντακτών δεν 
εκφράζει απαραίτητα και την 
επίσημη άποψη του περιοδικού.
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��Óôçí Ðñþôç ÔåôñÜäá Ðáñáãùãþí

  UPS, PDU & Inverter ôïõ ÐëáíÞôç. 

��20+ ÷ñüíéá äéåèíÞ ðáñïõóßá ìå 

  äßêôõï ðïõ áñéèìåß ôéò 100+ ÷þñåò.

��10+ ÷ñüíéá ðáñïõóßá óôç ÅëëÜäá.

��200+ ÐáôÝíôåò Åõñåóéôå÷íßáò óå 

  ôïìåßò Ôå÷íïëïãßáò êáé Ó÷åäßïõ.

www.cyberpower.com

Âñåßôå ìáò óå üëç ôçí ÅëëÜäá áðü ôá äßêôõá ðùëÞóåùí ôùí:

Oktabit AE (www.oktabit.gr), Westnet AE (www.mywestnet.com)

Ðáíåëëáäéêü Service áðü ôçí Power Sales AE (www.powersales.gr) 
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5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ON SITE                     
NEXT BUSINESS DAY*

Intel® Core™ i7 vPro™ processor.
Intel Inside®. Strong Security Solutions Outside.

*H υπηρεσία Next Business Day αφορά Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Λάρισα, Ηράκλειο και Χανιά. Σε έως 2 εργάσιμες εξυπηρετείτε η ηπειρωτική Ελλάδα και έως 3 
εργάσιμες τα νησιά. Αναλυτικές πληροφορίες και όροι στο https://download.lenovo.com/lenovo/lsw/ls_wsa_gr_el.pd
Η Lenovo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή, δίχως προειδοποίηση, προσφορές προϊόντων και τεχνικά χαρακτηριστικά. Η Lenovo δεν ευθύνεται για φωτογραφικά ή 
τυπογραφικά σφάλματα. Οι διαφημιζόμενες πληροφορίες δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα
Lenovo, το λογότυπο της Lenovo και ThinkPad είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Lenovo. Intel, το λογότυπο της Intel, Intel Core, Intel vPro, Core Inside και vPro Inside
είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. και / ή σε άλλες χώρες. Άλλα προϊόντα που αναφέροντα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα άλλων.
©2016 Lenovo. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò êáé áãïñÜ åðéêïéíùíÞóôå µå ôïõò åîïõóéïäïôçµÝíïõò äéáíïµåßò ôçò Lenovo:  
Info Quest Technologies, ôçë. 211-999 4000 / OKTABIT A.E. ôçë. 211-8888000 / WestNet Distribution, ôçë. 211-300 2150 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
•  Δυνατότητα αποκλεισμού των συσκευών αποθήκευσης σε κάθε 

USB θύρα ξεχωριστά, μέσω BIOS, χάρη στην τεχνολογία SMART 
USB Protection

• Προστασία συστήματος με BIOS & HDD password
•  One Lock για σύνδεση του συστήματος σε σταθερό αντικείμενο
• Power-on & administrator password
•  Boot sequence control & Boot χωρίς πληκτρολόγιο και ποντίκι

ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
•  Πετύχετε την ιδανική ισορροπία επιδόσεων και κατανάλωσης 

ενέργειας με τον πιο πρόσφατο Desktop Power Manager
• Πιστοποίηση Energy Star 6.1

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ TOWER & SFF FORM FACTOR

Συνεχίζοντας την παράδοση 
αξιοπιστίας και θρυλικής αντοχής 
της οικογένειας ThinkCentre, που 
επιλέγουν οι μεγαλύτερες εταιρείες 
παγκοσμίως, τα ΤhinkCentre E73 
συνδυάζουν ανώτερη ασφάλεια 
επαγγελματική επιπέδου με υψηλή 
απόδοση.

H ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ EXECUTIVES.
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

Το πρώτο convertible με οθόνη OLED*

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

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

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

φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
•  Διαθέσιμο με 3 χρόνια Πανελλαδική και Διεθνή 

Εγγύηση On Site

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

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

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

• Έως 11 ώρες αυτονομία
• Τεχνολογία RapidCharge

• Έως Windows 10 Pro για ολοκληρωμένη ενσωμάτωση
στο εταιρικό οικοσύστημα

Η Lenovo συνιστά Windows 10 Pro.

* H υπηρεσία Next Business Day αφορά Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Λάρισα, Ηράκλειο και Χανιά. Σε έως 2 εργάσιμες εξυπηρετείτε η ηπειρωτική Ελλάδα και έως 3 εργάσιμες τα νησιά.  
Αναλυτικές πληροφορίες και όροι στο https://download.lenovo.com/lenovo/lsw/ls_wsa_gr_el.pdf

Lenovo, το λογότυπο της Lenovo και ThinkPad είναι εμπορικά σήματα της Lenovo. Microsoft και Windows είναι καταχωρημένα επορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή / και σε άλλες χώρες.  
Άλλες επωνυμίες εταιρειών, προϊόντων ή υπηρεσιών ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών τρίτων. ©Lenovo 2017. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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επαγγελματικής επιτυχίας.

LENOVO S510
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Managed Services: Ο δρόμος  
για επαναλαμβανόμενα έσοδα

ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ
nick@socialhandlers.com

Η 
επιλογή της λύσης των managed services στηρίζεται 
κυρίως λόγω της πεποίθησης που έχουν οι υπεύθυνοι 
των εταιρειών ότι επιτυγχάνουν καλύτερο έλεγχο του 
IT περιβάλλοντος, υψηλότερη απόδοση και σαφώς 
χαμηλότερο downtime. Οι managed υπηρεσίες βοηθούν 
τις εταιρείες να έχουν ένα ξεκάθαρο business περιβάλλον 

και εξίσου σημαντικό είναι ότι παρέχουν σαφή πρόγνωση κόστους, όπως 
και αναμενόμενη απόδοση, καθώς και εμπειρία χρήσης. Στο κομμάτι της 
ανάπτυξης της επιχείρησης, η γρήγορη απόκριση των εταιρειών παροχής 
managed services αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα, αφού οδηγεί σε 
αύξηση της παραγωγικότητας. 

Οι εταιρείες παροχής managed υπηρεσιών βοηθούν τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις να εστιάσουν στο κομμάτι του business τους, να παραμείνουν 
στην κορυφή των τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά και να έχουν business 
continuity και disaster recovery. 

Το 54% των μικρομεσαίων στις Η.Π.Α. και το 68% στην Ευρώπη ανέφεραν 
ότι οι managed services βοηθούν το bottom line τους, συνεισφέρουν στην 
κερδοφορία και μειώνουν τα κόστη. Αντίστοιχα ένα 46% στις Η.Π.Α. και ένα 
32% στην Ευρώπη αναφέρουν ότι οι εταιρείες παροχής managed services 
λειτουργούν ως παράγοντες ανάπτυξης και εσόδων. Σε κάθε περίπτωση 
αυτό που βγαίνει από την έρευνα είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από λύσεις των εταιρειών παροχής 
managed services. 

Μια ματιά στους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούνται οι managed 
services καθιστά ιδιαίτερα σαφείς τις προοπτικές ανάπτυξης. Τόσο οι μικρές 
όσο και οι μεσαίες επιχειρήσεις, θεωρούν ότι η βελτίωση της ασφάλειας και 
ο έλεγχος του κόστους του IT αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικούς λόγους για 
να υιοθετήσουν λύσεις managed services. Πέρα από αυτούς τους λόγους, 
όμως, τόσο οι μικρές όσο και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν διαφορετικούς 
λόγους για να βλέπουν τις υπηρεσίες ως λύσεις στις απαιτήσεις (σύγχρονες 
και μελλοντικές) του IT. 

Ανάμεσα στα άλλα που αναφέρουν οι ερωτηθέντες από τις μικρές 
επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα είναι: Η επίτευξη μεγαλύτερου 
ελέγχου στο IT, η βελτίωση του χρόνου επίλυσης προβλημάτων σχετικά 

Οι εταιρείες παροχής 
managed υπηρεσιών 
βοηθούν τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις να εστιάσουν 

στο κομμάτι του business τους, να 
παραμείνουν στην κορυφή των 
τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά και να 
έχουν business continuity και disaster 
recovery.

με το IT, η βελτίωση της εμπειρίας χρήσης και η βελτιστοποίηση της 
διαθεσιμότητας, αλλά και η απόδοση. 

Όσον αφορά το χώρο των μεσαίων επιχειρήσεων, πέρα από το δεδομένο 
ότι οι managed υπηρεσίες επαυξάνουν το ήδη υπάρχον business, η 
έρευνα δείχνει ότι χρησιμοποιούνται για να αναβαθμίσουν τις δυνατότητες 
διαχείρισης του IT. Βασικοί παράγοντες εδώ είναι η βελτίωση των 
διαδικασιών IT, η ανάγκη αναγνώρισης και επίλυσης προβλημάτων πριν 
αυτά ακόμα προκύψουν (proactive management), η ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων σε επίπεδο IT αλλά και business, καθώς και το βελτιωμένο 
business continuity.
 
Η τάση αυτή αναμένεται να κινηθεί αυξητικά και τα επόμενα χρόνια, 
αποτελώντας μιας πρώτης τάξης ευκαιρία τόσο για τους συνεργάτες που 
δραστηριοποιούνται ήδη στο παιχνίδι των managed services όσο και για 
νέους που θέλουν να μπουν σε αυτό το χώρο. 

Πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Techaisle δείχνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις -και στις δυο 
πλευρές του Ατλαντικού- πιστεύουν ότι οι managed services αποτελούν έναν πρώτης τάξη 
τρόπο για να μειώσουν τα κόστη και να μεγαλώσουν το business τους. 



your brand | our content | any media

Ένας νέος κόσμος σας περιμένει. 
Θέλετε να δείτε πως θα τον εκμεταλλευτείτε;
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sales@socialhandlers.com και κερδίστε εντελώς 
δωρεάν* ένα Facebook app και executive social media 
training αξίας €1.500
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Πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Techaisle δείχνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις -και στις δυο 
πλευρές του Ατλαντικού- πιστεύουν ότι οι managed services αποτελούν έναν πρώτης τάξη 
τρόπο για να μειώσουν τα κόστη και να μεγαλώσουν το business τους. 
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Πώς το BYOD επηρεάζει  
την ασφάλεια του ΙΤ 
Το BYOD μεταμορφώνει τον τρόπο εργασίας των εργαζομένων, καθώς υιοθετεί-
ται ολοένα και περισσότερο από τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Ποιος μπο-
ρεί όμως να είναι ο αντίκτυπος στην ασφάλεια του ΙΤ της επιχείρησης; Ας δούμε 
κάποιες από τις επιπτώσεις αναλυτικότερα. 
1. Περισσότερα access points
Η πλειονότητα των επαγγελματιών του ΙΤ αντιμετωπίζουν τόσο τις BYOD συσκευ-
ές όσο και εκείνες που έχει στην κατοχή της η επιχείρηση ως «access points», 
μέσω των οποίων τα δίκτυα είναι πιθανώς ευάλωτα σε κυβερνο-επιθέσεις. 
2. Επικίνδυνο mobile malware
Το malware για mobile συσκευές αποτελεί μια διαρκή απειλή, με τον όγκο των 
νέων απειλών να τριπλασιάζεται κάθε χρόνο. Συγκεκριμένα, το mobile mal-
ware αυξήθηκε 20 φορές ως το τέλος του 2016. Θυμίζουμε δε, πως γενικά ο 
κακόβουλος κώδικας απαιτεί συνήθως 5,8 ημέρες για να αντιμετωπιστεί.
3. Ανεξέλεγκτη μετακίνηση
Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τις mobile συσκευές τους για την εργασία τους 
εκτός γραφείου, αλλά και εκτός δικτύου της επιχείρησης. Πρόκειται για μια τάση 
που θα αυξηθεί σύμφωνα με την IDC, η οποία υπολογίζει πως περίπου το 75% 
του εργατικού δυναμικού της Δυτικής Ευρώπης θα είναι mobile ως το 2018, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια. 
4. Θέματα απορρήτου
Οι εργαζόμενοι δείχνουν απρόθυμοι να εγκαταστήσουν Mobile Device 
Management (MDM) software στις προσωπικές τους συσκευές, μιας και 
φοβούνται πως τα προσωπικά τους δεδομένα δεν θα παραμείνουν πλέον 
απόρρητα. Αυτό όμως που πρέπει να γνωρίζουμε είναι πως υπάρχουν λύ-
σεις MDM που προσφέρουν ασφαλή και διακριτό διαχωρισμό μεταξύ των 
δεδομένων των χρηστών και της εργασίας, αντιμετωπίζοντας το ευαίσθητο 
αυτό ζήτημα. 

Στρατηγικές ασφάλειας BYOD
Παραθέτουμε κάποια μέτρα που μπορούν οι επαγγελματίες του ΙΤ να λάβουν για 
να αντιμετωπίσουν τις προαναφερθείσες προκλήσεις:
1. Πρώιμη ανίχνευση
Επιλέξτε software ασφαλείας που ελέγχει συνεχώς το δίκτυο για ασυνήθιστη 
συμπεριφορά, ενώ ενημερώνεται αυτόματα. 
2. Mobile ασφάλεια
Ζητήστε από τους εργαζόμενους να εγκαταστήσουν εργαλεία απομακρυσμένης 
διαγραφής και κρυπτογράφησης συσκευής στα smartphones τους. 
3. Εκπαίδευση
Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας στις βέλτιστες πρακτικές, στην κυβερνο-ασφά-
λεια και στην αναγνώριση ύποπτων αρχείων. 

Spectre x360: Το πιο λεπτό  
x360 της HP
Το νέο Spectre x360 αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στα καλύ-
τερά της. Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, καλαισθησία και λειτουργικότητα 
συνδυάζονται με τις εξαιρετικές επιδόσεις σε μια συσκευή που ανταποκρί-
νεται πλήρως στις απαιτήσεις του επαγγελματία χρήστη. 

Σχεδιασμός και φορητότητα
Το Spectre x360 είναι σχεδιασμένο για να τραβάει την προσοχή. Κατασκευα-
σμένο από ένα και μόνο μπλοκ αλουμινίου, η παραμικρή λεπτομέρεια είναι 
προσεκτικά σχεδιασμένη. Αυτός ο συνδυασμός καινοτόμου τεχνολογίας και 
όμορφου σχεδιασμού εγγυάται πως ο επαγγελματίας θα έχει στη διάθεση 
του κορυφαίες επιδόσεις και ασύγκριτη δημιουργικότητα.
Ο ορισμός του λεπτού και του ελαφριού έχει υπερτονιστεί στην εποχή μας. 
Το Spectre x360, εντούτοις, ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτές τις έννοιες. 
Τίποτα δεν είναι περιττό επάνω του, προσφέροντας στο χρήστη ένα laptop 
ελαφρύ και ασύγκριτα λεπτό, για να το μεταφέρει και να εργάζεται όπου κι 
αν βρίσκεται. Συγκεκριμένα, το HP Spectre x360 των 13,3 ιντσών έχει πάχος 
13,8 χιλιοστά και βάρος 1,3 κιλά, ενώ το HP Spectre x360 15,6 ιντσών έχει 
πάχος 15,9 χιλιοστά και βάρος 2 κιλά. 

Δημιουργικότητα στο μέγιστο
Προβάλλετε και επεξεργαστείτε υψηλής ποιότητας φωτογραφίες στην οθόνη 
4K του Spectre x360, η οποία προσφέρει λεπτομέρεια 8 εκ. pixels. Σχεδιάστε 
ή ζωγραφίστε με το Active pen και το Windows Ink, το οποίο αποτελεί τον 
ταχύτερο τρόπο για υλοποιήσετε τις ιδέες σας, καθαρά, χωρίς να αφήνετε 
δαχτυλικά αποτυπώματα.
Οι 4 λειτουργίες που προσφέρει το laptop, προσφέρουν τη δυνατότητα 
στον επαγγελματία να εναλλάσσεται μεταξύ κορυφαίων επιδόσεων και 
Ink-ready δημιουργικότητας: Laptop (Multi-Task), Media (Παρακολούθηση 
multimedia, Video conferencing), Tent (Παρουσιάσεις, Διαμοιρασμός φωτο-
γραφιών), Tablet (Surfing, Ανάγνωση). 

Μοναδικές επιδόσεις και ισχύς
Με το πανίσχυρο αυτό laptop μπορείτε να αφήσετε ελεύθερη τη δημιουρ-
γικότητά σας χωρίς περιορισμούς, χάρη στις 15 ώρες διάρκειας ζωής της 
μπαταρίας του. Όσον αφορά τις επιδόσεις, οι ταχύτατοι 7ης γενιάς επεξεργα-
στές Intel Core, η μνήμη RAM ως και 16GB, αλλά και η PCIe αποθήκευση, 
εγγυώνται τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα για τον επαγγελματία.
Από την άλλη, η επεξεργασία απαιτητικών αρχείων υψηλής ανάλυσης προ-
ϋποθέτει ένα αντίστοιχο επίπεδο επιδόσεων, το οποίο μόνο μια ξεχωριστή 
κάρτα γραφικών μπορεί να προσφέρει. Ζήστε την εμπειρία του απρόσκο-
πτου χωρίς καθυστερήσεις rendering, την οποία εγγυάται η Nvidia GeForce 
940MX, κάθε φορά που παρακολουθείτε βίντεο, δημιουργείτε ψηφιακά αρ-
χεία ή επεξεργάζεστε φωτογραφίες ή βίντεο. 



Η HP στο χώρο του  
retail με νέες λύσεις POS
Η HP ανανεώνει και αναβαθμίζει το customer experience με λύσεις τε-
χνολογίας που ωφελούν την επιχείρηση και ταυτόχρονα ικανοποιούν τους 
πελάτες. Ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για μεγάλη ή μικρομεσαία επιχεί-
ρηση, οι HP Retail Solutions συνδυάζουν ισχύ, επιδόσεις και ασφάλεια που 
χρειάζεται η επιχείρηση ώστε να αναπτυχθεί. Ας δούμε όμως ποιες είναι 
συγκεκριμένα οι λύσεις POS της HP και τι έχουν να προσφέρουν. 

6” Mobile Solution
Βελτιώστε την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας με το HP Elite x3 
Mobile Retail Solution, μια Windows handheld συσκευή, με ενσωματωμένο 
barcode scanner που μπορεί, όταν χρειαστεί, να μετατραπεί σε ένα πλήρες 
desktop PC. 

8” Mobile Solutions
Ανταποκριθείτε στις ανάγκες των πελατών και της επιχείρησής σας με μια 8 
ιντσών λύση tablet που έχει ανάλυση 2048x1536 pixel, τετραπύρηνο επεξερ-
γαστή Intel Atom, ενσωματωμένη ασφάλεια και διαχειρισιμότητα, καθώς και 
συνδεσιμότητα USB. 
Συνδυάστε το HP Pro Tablet 608 με το HP Payment Jacket και το Verifone 
e355 mPOS τερματικό για να δημιουργήσετε ευέλικτες λύσεις mPOS.
Συνδυάστε το HP Pro Tablet 608 με το HP Retail Case και εξυπηρετείστε 
τους πελάτες άμεσα στο χώρο πωλήσεων του καταστήματος. 

10” Mobile Solutions
Απολαύστε ευρείες γωνίες προβολής και άνετης θέασης σε εξωτερικούς 
χώρους, με τα POS οθόνης 10,1 ιντσών, ανάλυσης 1920x1200 και δυνατότη-
τας multi-panel, σε 16:10 αναλογία οθόνης.

• HP ElitePad Mobile Retail Solution. Εξαιρετική mobile λύση που συνεργά-
ζεται απρόσκοπτα με τις εγκατεστημένες εφαρμογές σας. 
• HP ElitePad Mobile POS Solution. Με αυτή τη λύση, ανταποκρίνεστε άμεσα 
στις μοναδικές ανάγκες των πελατών σας, στο σημείο των πωλήσεων, χω-
ρίς καθυστερήσεις. 
• HP MX10 Retail Solution. Αυτό το 3-σε-1 POS μπορεί επίσης να τοποθετη-
θεί σε dock, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλη την γκάμα λειτουργιών μια 
full POS λύσης.

12” Mobile Solutions
Αντιμετωπίστε τις καθημερινές σας business ανάγκες –από το inventory ως 
τις πωλήσεις- με τις πανίσχυρες POS λύσεις με επεξεργαστή Intel και μνήμη 
RAM ως και 8GB. Η μεγάλη 12 ιντσών οθόνη προσθέτει στην παραγωγικότη-
τα, προβάλλοντας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. 

Γνωρίστε το OMEN by HP desktop
Το gaming έχει τις δικές του απαιτήσεις και το δικό του ανταγωνισμό. Η νέα 
σειρά OMEN by HP desktop PC συνδυάζει εντυπωσιακό σχεδιασμό με το πιο 
πρόσφατο τεχνολογικά hardware, προκειμένου να προσφέρει στον gamer 
ένα «θηρίο» επιδόσεων, έτοιμο να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στα παιχνίδια, ικανοποιώντας πλήρως και τους πλέον απαιτητικούς. 

Τα ΟΜΕΝ BY HP desktops καταρχάς ξεχωρίζουν  για την υψηλή αισθητική 
τους. Το κομψό μεταλλικό σασί και ο ρυθμιζόμενος LED φωτισμός προσφέ-
ρουν την τέλεια ισορροπία εκλεπτυσμένης εμφάνισης και αυθεντικού στυλ 
gamer, δεδομένου πως ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα να παίξει με συνο-
δεία ενός χρώματος ή να το αλλάξει, ώστε να αντιδρά ανάλογα με το στυλ 
του παιχνιδιού.
Αντίστοιχα, οι επιδόσεις των OMEN by HP μοντέλων στα παιχνίδια, στην 
ψυχαγωγία και στο multi-tasking είναι απλά επιπέδου… πρωταθλητή. Οι 
επεξεργαστές Intel Core i7 7ης γενιάς εγγυώνται υψηλές επιδόσεις, ενώ 
προσφέρεται και η δυνατότητα overclocking (αλλά και προαιρετική υγρό-
ψυξη που διατηρεί πάντα το σύστημα στη σωστή θερμοκρασία), για όποιον 
επιθυμεί να απελευθερώσει το πλήρες δυναμικό τους.

Στα παραπάνω προσθέστε τις κάρτες γραφικών AMD Radeon RX 480 (στο 
870-201nv) ή NVIDIA GeForce GTX 1070 (στο 870-200nv), χάρη στις οποίες 
θα επιτύχετε τον υψηλότερο ρυθμό ανανέωσης καρέ και τα πεντακάθαρα 
γραφικά που απαιτεί το «σκληρό» gaming. Συνδυάστε τα με την 32GB DDR4 
μνήμη και έχετε στα χέρια σας ένα κορυφαίο gaming PC.
Προφανώς, τα OMEN by HP τρέχουν τα Windows 10, τα οποία ενσωμα-
τώνουν πολλές βελτιώσεις που θα αγαπήσετε, ιδίως αν είστε χρήστης του 
Xbox. Πλέον, μπορείτε να συνδεθείτε στην κοινότητα του Xbox και στα Xbox 
One παιχνίδια κονσόλας απευθείας από το OMEN by HP PC σας. PU
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Πώς το BYOD επηρεάζει  
την ασφάλεια του ΙΤ 
Το BYOD μεταμορφώνει τον τρόπο εργασίας των εργαζομένων, καθώς υιοθετεί-
ται ολοένα και περισσότερο από τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Ποιος μπο-
ρεί όμως να είναι ο αντίκτυπος στην ασφάλεια του ΙΤ της επιχείρησης; Ας δούμε 
κάποιες από τις επιπτώσεις αναλυτικότερα. 
1. Περισσότερα access points
Η πλειονότητα των επαγγελματιών του ΙΤ αντιμετωπίζουν τόσο τις BYOD συσκευ-
ές όσο και εκείνες που έχει στην κατοχή της η επιχείρηση ως «access points», 
μέσω των οποίων τα δίκτυα είναι πιθανώς ευάλωτα σε κυβερνο-επιθέσεις. 
2. Επικίνδυνο mobile malware
Το malware για mobile συσκευές αποτελεί μια διαρκή απειλή, με τον όγκο των 
νέων απειλών να τριπλασιάζεται κάθε χρόνο. Συγκεκριμένα, το mobile mal-
ware αυξήθηκε 20 φορές ως το τέλος του 2016. Θυμίζουμε δε, πως γενικά ο 
κακόβουλος κώδικας απαιτεί συνήθως 5,8 ημέρες για να αντιμετωπιστεί.
3. Ανεξέλεγκτη μετακίνηση
Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τις mobile συσκευές τους για την εργασία τους 
εκτός γραφείου, αλλά και εκτός δικτύου της επιχείρησης. Πρόκειται για μια τάση 
που θα αυξηθεί σύμφωνα με την IDC, η οποία υπολογίζει πως περίπου το 75% 
του εργατικού δυναμικού της Δυτικής Ευρώπης θα είναι mobile ως το 2018, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια. 
4. Θέματα απορρήτου
Οι εργαζόμενοι δείχνουν απρόθυμοι να εγκαταστήσουν Mobile Device 
Management (MDM) software στις προσωπικές τους συσκευές, μιας και 
φοβούνται πως τα προσωπικά τους δεδομένα δεν θα παραμείνουν πλέον 
απόρρητα. Αυτό όμως που πρέπει να γνωρίζουμε είναι πως υπάρχουν λύ-
σεις MDM που προσφέρουν ασφαλή και διακριτό διαχωρισμό μεταξύ των 
δεδομένων των χρηστών και της εργασίας, αντιμετωπίζοντας το ευαίσθητο 
αυτό ζήτημα. 

Στρατηγικές ασφάλειας BYOD
Παραθέτουμε κάποια μέτρα που μπορούν οι επαγγελματίες του ΙΤ να λάβουν για 
να αντιμετωπίσουν τις προαναφερθείσες προκλήσεις:
1. Πρώιμη ανίχνευση
Επιλέξτε software ασφαλείας που ελέγχει συνεχώς το δίκτυο για ασυνήθιστη 
συμπεριφορά, ενώ ενημερώνεται αυτόματα. 
2. Mobile ασφάλεια
Ζητήστε από τους εργαζόμενους να εγκαταστήσουν εργαλεία απομακρυσμένης 
διαγραφής και κρυπτογράφησης συσκευής στα smartphones τους. 
3. Εκπαίδευση
Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας στις βέλτιστες πρακτικές, στην κυβερνο-ασφά-
λεια και στην αναγνώριση ύποπτων αρχείων. 

Spectre x360: Το πιο λεπτό  
x360 της HP
Το νέο Spectre x360 αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στα καλύ-
τερά της. Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, καλαισθησία και λειτουργικότητα 
συνδυάζονται με τις εξαιρετικές επιδόσεις σε μια συσκευή που ανταποκρί-
νεται πλήρως στις απαιτήσεις του επαγγελματία χρήστη. 

Σχεδιασμός και φορητότητα
Το Spectre x360 είναι σχεδιασμένο για να τραβάει την προσοχή. Κατασκευα-
σμένο από ένα και μόνο μπλοκ αλουμινίου, η παραμικρή λεπτομέρεια είναι 
προσεκτικά σχεδιασμένη. Αυτός ο συνδυασμός καινοτόμου τεχνολογίας και 
όμορφου σχεδιασμού εγγυάται πως ο επαγγελματίας θα έχει στη διάθεση 
του κορυφαίες επιδόσεις και ασύγκριτη δημιουργικότητα.
Ο ορισμός του λεπτού και του ελαφριού έχει υπερτονιστεί στην εποχή μας. 
Το Spectre x360, εντούτοις, ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτές τις έννοιες. 
Τίποτα δεν είναι περιττό επάνω του, προσφέροντας στο χρήστη ένα laptop 
ελαφρύ και ασύγκριτα λεπτό, για να το μεταφέρει και να εργάζεται όπου κι 
αν βρίσκεται. Συγκεκριμένα, το HP Spectre x360 των 13,3 ιντσών έχει πάχος 
13,8 χιλιοστά και βάρος 1,3 κιλά, ενώ το HP Spectre x360 15,6 ιντσών έχει 
πάχος 15,9 χιλιοστά και βάρος 2 κιλά. 

Δημιουργικότητα στο μέγιστο
Προβάλλετε και επεξεργαστείτε υψηλής ποιότητας φωτογραφίες στην οθόνη 
4K του Spectre x360, η οποία προσφέρει λεπτομέρεια 8 εκ. pixels. Σχεδιάστε 
ή ζωγραφίστε με το Active pen και το Windows Ink, το οποίο αποτελεί τον 
ταχύτερο τρόπο για υλοποιήσετε τις ιδέες σας, καθαρά, χωρίς να αφήνετε 
δαχτυλικά αποτυπώματα.
Οι 4 λειτουργίες που προσφέρει το laptop, προσφέρουν τη δυνατότητα 
στον επαγγελματία να εναλλάσσεται μεταξύ κορυφαίων επιδόσεων και 
Ink-ready δημιουργικότητας: Laptop (Multi-Task), Media (Παρακολούθηση 
multimedia, Video conferencing), Tent (Παρουσιάσεις, Διαμοιρασμός φωτο-
γραφιών), Tablet (Surfing, Ανάγνωση). 

Μοναδικές επιδόσεις και ισχύς
Με το πανίσχυρο αυτό laptop μπορείτε να αφήσετε ελεύθερη τη δημιουρ-
γικότητά σας χωρίς περιορισμούς, χάρη στις 15 ώρες διάρκειας ζωής της 
μπαταρίας του. Όσον αφορά τις επιδόσεις, οι ταχύτατοι 7ης γενιάς επεξεργα-
στές Intel Core, η μνήμη RAM ως και 16GB, αλλά και η PCIe αποθήκευση, 
εγγυώνται τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα για τον επαγγελματία.
Από την άλλη, η επεξεργασία απαιτητικών αρχείων υψηλής ανάλυσης προ-
ϋποθέτει ένα αντίστοιχο επίπεδο επιδόσεων, το οποίο μόνο μια ξεχωριστή 
κάρτα γραφικών μπορεί να προσφέρει. Ζήστε την εμπειρία του απρόσκο-
πτου χωρίς καθυστερήσεις rendering, την οποία εγγυάται η Nvidia GeForce 
940MX, κάθε φορά που παρακολουθείτε βίντεο, δημιουργείτε ψηφιακά αρ-
χεία ή επεξεργάζεστε φωτογραφίες ή βίντεο. 
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BLUE SOFT & IT

Διάκριση για το 
Bitdefender
Για συνεχόμενη χρονιά, το Bitdefender 
Endpoint Security επιβραβεύτηκε με 
την πρώτη θέση στα AV-TEST Awards. 
Συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη λύση 
της Bitdefender συγκέντρωσε την 
υψηλότερη αθροιστική βαθμολογία 
για την προστασία, την απόδοση και τη 
χρηστικότητα κερδίζοντας το «AV-TEST 
Best Performance Award 2016».
Info: Blue Soft & IT, 215-5353030

CPI

Επέκταση εγγύησης 
BenQ Projectors
Η CPI, επίσημος αντιπρόσωπος της 
BenQ στην Ελλάδα, προσφέρει στους 
πελάτες της επέκταση του χρόνου 
εγγύησης στα 3 χρόνια, για όλες τις 
λάμπες των BenQ βιντεοπροβολέων. 
Ο συνδυασμός των 3 ετών εγγύησης 
με τα 3 έτη εγγύησης ή τις 3.000 ώρες 
λειτουργίας της λάμπας, αποτελεί 
την πιο ολοκληρωμένη πρόταση 
υποστήριξης μετά την πώληση, στην 
ελληνική αγορά των βιντεοπροβολέων.
Info: CPI, 210-4805800

OFFICE LINE

Disaster recovery για 
τα Praktiker
Η Office Line ανέλαβε την υλοποίηση 
του έργου Disaster Recovery 
Replication στην Praktiker Hellas. Το 
αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει 
την προμήθεια και εγκατάσταση του 
λογισμικού Veeam Backup Enterprise 
plus σε VMWare περιβάλλον και την 
παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση 
του Disaster Recovery Replication σε 
υποδομές του πελάτη.
Info: Office Line, 210-9760200

OKTABIT

3 χρυσά βραβεία για το 
Dell Exclusive Store 
Κατά τη διάρκεια των Retail Interior 
Awards 2016 το Dell Exclusive Store 
που βρίσκεται στον τρίτο όροφο του 
The Mall Athens, κατέκτησε την πρώτη 
θέση στην κατηγορία «Best Interior- 
Non Food / Ηλεκτρικά – Ηλεκτρονικά 
Είδη» και τιμήθηκε με Gold Βραβείο 
για τον προηγμένο αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό και το υψηλής αισθητικής 
περιβάλλον του.
Info: Oktabit, 211-8888000

Mε μια ματιά
DELL EMC

Το ενοποιημένο πρόγραμμα 
συνεργατών σε ισχύ και στην Ελλάδα
Η Dell EMC παρουσίασε το νέο ενοποιημένο πρόγραμμα 
συνεργατών καναλιού, το οποίο σχεδιάστηκε εξαρχής 
λαμβάνοντας υπόψη τα καλύτερα στοιχεία των δύο 
προηγούμενων προγραμμάτων παγκόσμιας κλάσης.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο 
τρόπο ώστε να προσφέρει τα μέσα και τις ευκαιρίες στο 
κανάλι των συνεργατών της Dell EMC για αναγνώριση και 
κερδοφορία. 

Τα επίπεδα του προγράμματος
Τα νέα επίπεδα συνεργατών, σχεδιάστηκαν για να 
ενισχύουν τους συνεργάτες της Dell EMC σε σχέση με τον 
ανταγωνισμό και περιλαμβάνουν τα επίπεδα Titanium, 
Platinum και Gold καθώς και τη νέα διάκριση στο επίπεδο 
Titanium, Titanium Black. Η διάκριση Titanium Black είναι 
ένας ειδικός τιμητικός χαρακτηρισμός, ο οποίος παρέχεται 
μόνο μετά από πρόσκληση και είναι σχεδιασμένος για την 
ενίσχυση συνεργατών που έχουν αναπτύξει μια εξαιρετικά 
στενή σχέση με την Dell EMC.
Τα οφέλη για τους συνεργάτες παροχής λύσεων 
περιλαμβάνουν γενναίες ανταμοιβές που εστιάζουν σε 
κερδοφόρες δράσεις όπως η ανάπτυξη νέων έργων, 
οι πωλήσεις υπηρεσιών (περιλαμβάνονται υπηρεσίες 
συμβουλευτικής, εγκατάστασης, υποστήριξης και 
εκπαίδευσης), η συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις και η 
πώληση του πλήρους εύρους προϊόντων.
Το ενοποιημένο πρόγραμμα περικλείει το σύνολο του 
οικοσυστήματος συνεργατών της Dell EMC, στο οποίο 
ανήκουν οι πάροχοι λύσεων, πάροχοι υπηρεσιών cloud, 
στρατηγικοί συνεργάτες outsource, συνεργάτες OEM, 
systems integrators και συνεργάτες διανομής.

Συνεργάτες διανομής
Η διανομή αποτελεί θεμελιώδη άξονα για να βοηθήσει 
τους συνεργάτες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
πελατών τους και η Dell EMC επενδύει στην ανάπτυξη 
αυτού του τομέα. Το πρόγραμμα διανομής προσφέρει ένα 
αναλυτικό σύνολο προνομίων, στο οποίο περιλαμβάνονται: 
το βασικό σχήμα ανταμοιβών που αποδίδεται από την 
πρώτη πώληση, σχήματα επιτάχυνσης της ανάπτυξης με 
βάση συγκεκριμένη στόχευση συνεργατών και κλάδων 
και επιδότηση υπηρεσιών. Επίσης, πόροι που διατίθενται 
σε τριμηνιαία βάση για την ανάπτυξη της αγοράς (Market 
development funds, MDF) μπορούν να διατεθούν σε 
δράσεις όπως η ενδυνάμωση της αγοράς, η αύξηση της 
ζήτησης και η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Όλοι οι 
συνεργάτες διανομής που είναι εξουσιοδοτημένοι από την 
Dell EMC, εντάσσονται στο επίπεδο Authorized Distributor, 
στο οποίο ο καθένας παραμένει με την επίτευξη ελάχιστου 
ετήσιου τζίρου, ποσοστού διείσδυσης υπηρεσιών και 
ικανοποίησης των απαιτήσεων εκπαίδευσης.

Συνεργάτες παροχής υπηρεσιών
Οι συνεργάτες μπορούν να καλλιεργήσουν πιο στενές 
σχέσεις, παρέχοντας μεγαλύτερη αξία στους πελάτες 
και αυξάνοντας την κερδοφορία τους με την προσθήκη 

των δικών τους δυνατοτήτων συνδυαστικά με τις 
υπηρεσίες Dell EMC. Το νέο πρόγραμμα δίνει στους 
συνεργάτες επιλογές για την αξιοποίηση δυνατοτήτων 
ανάπτυξης με την παροχή υπηρεσιών. Οι συνεργάτες 
μπορούν να μεταπωλούν υπηρεσίες Dell EMC και να 
κερδίσουν σημαντικές ανταμοιβές και συνεισφορές στις 
απαιτήσεις του επιπέδου τους. Συνεργάτες που λαμβάνουν 
αναγνώριση για Υπηρεσίες στον συμβουλευτικό τομέα, 
στην εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη, μπορούν να 
συνεργαστούν με την Dell EMC στην παροχή υπηρεσιών ή 
να παρέχουν οι ίδιοι υπηρεσίες Dell EMC.

Συνεργάτες OEM
Το πλάνο συνεργατών OEM σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί 
καλύτερα τις ανάγκες των Dell EMC OEM και των πελατών 
τους. Οι συνεργάτες OEM της Dell EMC επιλέγονται 
προσεκτικά με βάση τους πόρους και τις δυνατότητές τους 
και είναι αφοσιωμένοι στην εξυπηρέτηση των πελατών 
OEM στην αποτελεσματική κυκλοφορία προϊόντων στην 
αγορά.

Οι συνεργάτες ΟΕΜ συμπληρώνουν τις λύσεις Dell 
EMC προσθέτοντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, 
όπως ολοκλήρωση hardware και software για ειδικές 
εφαρμογές, τελική συναρμολόγηση και δοκιμή, επιλογές 
χρηματοδότησης, διαχείριση αποθέματος, ενοποίηση και 
αποστολή, ειδικές απαιτήσεις υποστήριξης και λύσεις 
διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ενοποιημένη πύλη συνεργατών
Μέσα από το εξειδικευμένο portal των συνεργατών, 
οι συνεργάτες της Dell EMC θα έχουν πρόσβαση 
στα εργαλεία που χρειάζονται και σε πόρους όπως: 
πρόγραμμα ανταμοιβών (Rebates) και παρακολούθηση 
των χρηματοδοτήσεων ενδυνάμωσης της αγοράς (MDF 
Tracking), εργαλεία πωλήσεων & marketing, οδηγοί 
προγραμμάτων και υλικά εκδηλώσεων, οφέλη και 
απαιτήσεις εξειδικευμένες για κάθε χώρα, απαντήσεις 
σε συχνές ερωτήσεις, εκπαίδευση & πιστοποίηση, 
κατοχύρωση συμφωνίας (Deal Registration ), πόροι για 
υπηρεσίες & υποστήριξη καθώς και εργαλεία υποβολής 
προσφορών & αγορών.
Info: Dell EMC Hellas
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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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Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα 
η Infosource για το 2016, τo brand Xerox παραμένει 
πρώτο στο σύνολο της κατηγορίας των Α3 έγχρωμων 
πολυλειτουργικών συστημάτων (MFPs) με ποσοστό 
27,2%, παρουσιάζοντας αύξηση εγκαταστάσεων σε 
σχέση με το 2015, περίοδο κατά την οποία το μερίδιό 
της ήταν 24,8%.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ενώ η συνολική 
αγορά παρουσίασε αύξηση 25%, η Xerox αύξησε το 
μερίδιό της κατά 37%.
Επιπρόσθετα, η Xerox διατήρησε την πρώτη θέση και 

στην κατηγορία των έγχρωμων συστημάτων υψηλής 
παραγωγικότητας, αποτελώντας τη μόνη εταιρεία που 
πραγματοποίησε εγκατάσταση (iGen4) μέσα στο 2016.
Τέλος, στην κατηγορία των έγχρωμων Α4 
πολυλειτουργικών εκτυπωτών, ενώ η συνολική αγορά 
είχε πτώση -34% σε σχέση με το 2015, η Xerox Hellas, 
ακολουθώντας τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς, 
σημείωσε αύξηση 23%, καταφέρνοντας να διπλασιάσει 
το μερίδιό της, ανεβαίνοντας από το 5% το 2015,  στο 
10% το 2016.
Info: Xerox Hellas, 210-9307000

Όπως κάθε χρόνο, η Oracle διοργάνωσε και φέτος 
ενημερωτική ημερίδα για πελάτες και συνεργάτες 
σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των 
επιχειρηματικών εφαρμογών στο cloud και πώς αυτές 
μεταμορφώνουν τα επιχειρηματικά μοντέλα και τις 
σχέσεις με τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους 
προμηθευτές και τους συνεργάτες, αξιοποιώντας 
τεχνολογίες mobile, Big Data και κοινωνικής 
δικτύωσης. 
Το Oracle Modern Experience πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης στελέχη της Oracle 
παρουσίασαν τις εξελίξεις στο χαρτοφυλάκιο των 
λύσεων Software as a Service της εταιρείας, ενώ 
εστίασαν σε θέματα αρχιτεκτονικής cloud και 
ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα. Εκπρόσωπος της 
Accenture μίλησε για την επιτάχυνση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού μέσω του cloud.  
Η εκδήλωση περιελάμβανε τρεις ενότητες εστιασμένες 
στο πώς οι οργανισμοί μπορούν να επιτύχουν 
ταχύτερα ξεπερνώντας τις προσδοκίες των πελατών 
τους, ενδυναμώνοντας τους εργαζομένους τους, 
μεταμορφώνοντας τα χρηματοοικονομικά τους και 
βελτιστοποιώντας την εφοδιαστική τους αλυσίδα. 
Στις ενότητες αυτές συμμετείχαν εκπρόσωποι των 
εταιρειών-πελατών της Oracle : ΑΒ Βασιλόπουλος-
Delhaze Group, Baker Tilly, CYTA, Εθνική Τράπεζα, 
Interamerican, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ-Cosmote, OTIS, Public 
και Τράπεζα Πειραιώς, των συνεργατών της Oracle: 

Accenture, ATC, Intrasoft International, SingularLogic 
και των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων 
που στήριξαν επιστημονικά την εκδήλώση: Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ALBA Graduate Business 
School, Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ, Ελληνικό 
Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρωπίνου Δυναμικού, 
Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως, 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν και τα 
Business Innovation Awards στις εταιρείες: Εθνική 
Τράπεζα, για την αξιοποίηση της πλατφόρμας 
διαχείρισης επιχειρηματικής απόδοσης της Oracle, 
ΟΤΕ-Cosmote, για την αξιοποίηση της cloud 
πλατφόρμας Social Relationships, CYTA, για την 
αξιοποίηση της cloud πλατφόρμας διαχείρισης 
ανθρώπινου κεφαλαίου, Forthnet για την αξιοποίηση 
της cloud πλατφόρμας Customer Experience, ενώ 
ως συνεργάτης της χρονιάς για τις εφαρμογές της 
Oracle για το 2016 στην Ελλάδα βραβεύθηκε η εταιρεία 
Intrasoft International. 

XEROX

ORACLE

Πρώτη στα έγχρωμα Α3

Oracle Modern Experience 2017

SPACE HELLAS

Συνεργάτης τής  
χρονιάς της Cisco
Κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου 
Partner Summit, που διεξήχθη στο Σαν 
Φρανσίσκο, η Space Hellas, έλαβε από 
τη Cisco την τιμητική διάκριση «Cisco 
Architectural Excellence Collaboration 
Partner of the Year», για το 2016. Η 
διάκριση αυτή καλύπτει τη γεωγραφική 
περιοχή της Ν. Ευρώπης που 
περιλαμβάνει τις περιοχές Ελλάδας, 
Κύπρου και Μάλτας.
Info: Space Hellas, 210-6504100

CPI

Νέα σειρά AXIS 
Camera Companion 
H CPI, επίσημος αντιπρόσωπος της 
AXIS, παρουσιάζει τη νέα σειρά AXIS 
Camera Companion Line. H νέα 
σειρά AXIS Camera Companion Line 
αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
παρακολούθησης, περιλαμβάνοντας  
IP κάμερες, θυροτηλέφωνο, NVR, 
accessories και δωρεάν video 
management software, αποτελώντας 
την ιδανική επιλογή για τις μικρές 
επιχειρήσεις, μέσα από μία πληθώρα 
συστημάτων με γνώμονα την απλότητα 
και την ευελιξία.
Info: CPI, 210-4805800

HP

Τρία iF 2017  
Design Awards 
Τρία βραβεία ήταν ο απολογισμός της 
HP στα φετινά iF Design Awards. Τα 
βραβευμένα προϊόντα HP Officejet Pro 
7740, HP OfficeJet 200 Mobile και HP 
OfficeJet 250 Mobile AiO ξεχώρισαν 
στην κατηγορία Printer for Office.
Οι εκτυπωτές της HP τιμήθηκαν για 
τον premium σχεδιασμό τους, την 
αθόρυβη λειτουργία και το μικρό τους 
μέγεθος, από μια κριτική επιτροπή που 
αποτελείτο από περισσότερους από 58 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες από 
όλο τον κόσμο.
Info: HP Hellas, 211-1885000 

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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BLUE SOFT & IT

Διάκριση για το 
Bitdefender
Για συνεχόμενη χρονιά, το Bitdefender 
Endpoint Security επιβραβεύτηκε με 
την πρώτη θέση στα AV-TEST Awards. 
Συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη λύση 
της Bitdefender συγκέντρωσε την 
υψηλότερη αθροιστική βαθμολογία 
για την προστασία, την απόδοση και τη 
χρηστικότητα κερδίζοντας το «AV-TEST 
Best Performance Award 2016».
Info: Blue Soft & IT, 215-5353030

CPI

Επέκταση εγγύησης 
BenQ Projectors
Η CPI, επίσημος αντιπρόσωπος της 
BenQ στην Ελλάδα, προσφέρει στους 
πελάτες της επέκταση του χρόνου 
εγγύησης στα 3 χρόνια, για όλες τις 
λάμπες των BenQ βιντεοπροβολέων. 
Ο συνδυασμός των 3 ετών εγγύησης 
με τα 3 έτη εγγύησης ή τις 3.000 ώρες 
λειτουργίας της λάμπας, αποτελεί 
την πιο ολοκληρωμένη πρόταση 
υποστήριξης μετά την πώληση, στην 
ελληνική αγορά των βιντεοπροβολέων.
Info: CPI, 210-4805800

OFFICE LINE

Disaster recovery για 
τα Praktiker
Η Office Line ανέλαβε την υλοποίηση 
του έργου Disaster Recovery 
Replication στην Praktiker Hellas. Το 
αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει 
την προμήθεια και εγκατάσταση του 
λογισμικού Veeam Backup Enterprise 
plus σε VMWare περιβάλλον και την 
παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση 
του Disaster Recovery Replication σε 
υποδομές του πελάτη.
Info: Office Line, 210-9760200

OKTABIT

3 χρυσά βραβεία για το 
Dell Exclusive Store 
Κατά τη διάρκεια των Retail Interior 
Awards 2016 το Dell Exclusive Store 
που βρίσκεται στον τρίτο όροφο του 
The Mall Athens, κατέκτησε την πρώτη 
θέση στην κατηγορία «Best Interior- 
Non Food / Ηλεκτρικά – Ηλεκτρονικά 
Είδη» και τιμήθηκε με Gold Βραβείο 
για τον προηγμένο αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό και το υψηλής αισθητικής 
περιβάλλον του.
Info: Oktabit, 211-8888000

Mε μια ματιά
DELL EMC

Το ενοποιημένο πρόγραμμα 
συνεργατών σε ισχύ και στην Ελλάδα
Η Dell EMC παρουσίασε το νέο ενοποιημένο πρόγραμμα 
συνεργατών καναλιού, το οποίο σχεδιάστηκε εξαρχής 
λαμβάνοντας υπόψη τα καλύτερα στοιχεία των δύο 
προηγούμενων προγραμμάτων παγκόσμιας κλάσης.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο 
τρόπο ώστε να προσφέρει τα μέσα και τις ευκαιρίες στο 
κανάλι των συνεργατών της Dell EMC για αναγνώριση και 
κερδοφορία. 

Τα επίπεδα του προγράμματος
Τα νέα επίπεδα συνεργατών, σχεδιάστηκαν για να 
ενισχύουν τους συνεργάτες της Dell EMC σε σχέση με τον 
ανταγωνισμό και περιλαμβάνουν τα επίπεδα Titanium, 
Platinum και Gold καθώς και τη νέα διάκριση στο επίπεδο 
Titanium, Titanium Black. Η διάκριση Titanium Black είναι 
ένας ειδικός τιμητικός χαρακτηρισμός, ο οποίος παρέχεται 
μόνο μετά από πρόσκληση και είναι σχεδιασμένος για την 
ενίσχυση συνεργατών που έχουν αναπτύξει μια εξαιρετικά 
στενή σχέση με την Dell EMC.
Τα οφέλη για τους συνεργάτες παροχής λύσεων 
περιλαμβάνουν γενναίες ανταμοιβές που εστιάζουν σε 
κερδοφόρες δράσεις όπως η ανάπτυξη νέων έργων, 
οι πωλήσεις υπηρεσιών (περιλαμβάνονται υπηρεσίες 
συμβουλευτικής, εγκατάστασης, υποστήριξης και 
εκπαίδευσης), η συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις και η 
πώληση του πλήρους εύρους προϊόντων.
Το ενοποιημένο πρόγραμμα περικλείει το σύνολο του 
οικοσυστήματος συνεργατών της Dell EMC, στο οποίο 
ανήκουν οι πάροχοι λύσεων, πάροχοι υπηρεσιών cloud, 
στρατηγικοί συνεργάτες outsource, συνεργάτες OEM, 
systems integrators και συνεργάτες διανομής.

Συνεργάτες διανομής
Η διανομή αποτελεί θεμελιώδη άξονα για να βοηθήσει 
τους συνεργάτες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
πελατών τους και η Dell EMC επενδύει στην ανάπτυξη 
αυτού του τομέα. Το πρόγραμμα διανομής προσφέρει ένα 
αναλυτικό σύνολο προνομίων, στο οποίο περιλαμβάνονται: 
το βασικό σχήμα ανταμοιβών που αποδίδεται από την 
πρώτη πώληση, σχήματα επιτάχυνσης της ανάπτυξης με 
βάση συγκεκριμένη στόχευση συνεργατών και κλάδων 
και επιδότηση υπηρεσιών. Επίσης, πόροι που διατίθενται 
σε τριμηνιαία βάση για την ανάπτυξη της αγοράς (Market 
development funds, MDF) μπορούν να διατεθούν σε 
δράσεις όπως η ενδυνάμωση της αγοράς, η αύξηση της 
ζήτησης και η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Όλοι οι 
συνεργάτες διανομής που είναι εξουσιοδοτημένοι από την 
Dell EMC, εντάσσονται στο επίπεδο Authorized Distributor, 
στο οποίο ο καθένας παραμένει με την επίτευξη ελάχιστου 
ετήσιου τζίρου, ποσοστού διείσδυσης υπηρεσιών και 
ικανοποίησης των απαιτήσεων εκπαίδευσης.

Συνεργάτες παροχής υπηρεσιών
Οι συνεργάτες μπορούν να καλλιεργήσουν πιο στενές 
σχέσεις, παρέχοντας μεγαλύτερη αξία στους πελάτες 
και αυξάνοντας την κερδοφορία τους με την προσθήκη 

των δικών τους δυνατοτήτων συνδυαστικά με τις 
υπηρεσίες Dell EMC. Το νέο πρόγραμμα δίνει στους 
συνεργάτες επιλογές για την αξιοποίηση δυνατοτήτων 
ανάπτυξης με την παροχή υπηρεσιών. Οι συνεργάτες 
μπορούν να μεταπωλούν υπηρεσίες Dell EMC και να 
κερδίσουν σημαντικές ανταμοιβές και συνεισφορές στις 
απαιτήσεις του επιπέδου τους. Συνεργάτες που λαμβάνουν 
αναγνώριση για Υπηρεσίες στον συμβουλευτικό τομέα, 
στην εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη, μπορούν να 
συνεργαστούν με την Dell EMC στην παροχή υπηρεσιών ή 
να παρέχουν οι ίδιοι υπηρεσίες Dell EMC.

Συνεργάτες OEM
Το πλάνο συνεργατών OEM σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί 
καλύτερα τις ανάγκες των Dell EMC OEM και των πελατών 
τους. Οι συνεργάτες OEM της Dell EMC επιλέγονται 
προσεκτικά με βάση τους πόρους και τις δυνατότητές τους 
και είναι αφοσιωμένοι στην εξυπηρέτηση των πελατών 
OEM στην αποτελεσματική κυκλοφορία προϊόντων στην 
αγορά.

Οι συνεργάτες ΟΕΜ συμπληρώνουν τις λύσεις Dell 
EMC προσθέτοντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, 
όπως ολοκλήρωση hardware και software για ειδικές 
εφαρμογές, τελική συναρμολόγηση και δοκιμή, επιλογές 
χρηματοδότησης, διαχείριση αποθέματος, ενοποίηση και 
αποστολή, ειδικές απαιτήσεις υποστήριξης και λύσεις 
διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ενοποιημένη πύλη συνεργατών
Μέσα από το εξειδικευμένο portal των συνεργατών, 
οι συνεργάτες της Dell EMC θα έχουν πρόσβαση 
στα εργαλεία που χρειάζονται και σε πόρους όπως: 
πρόγραμμα ανταμοιβών (Rebates) και παρακολούθηση 
των χρηματοδοτήσεων ενδυνάμωσης της αγοράς (MDF 
Tracking), εργαλεία πωλήσεων & marketing, οδηγοί 
προγραμμάτων και υλικά εκδηλώσεων, οφέλη και 
απαιτήσεις εξειδικευμένες για κάθε χώρα, απαντήσεις 
σε συχνές ερωτήσεις, εκπαίδευση & πιστοποίηση, 
κατοχύρωση συμφωνίας (Deal Registration ), πόροι για 
υπηρεσίες & υποστήριξη καθώς και εργαλεία υποβολής 
προσφορών & αγορών.
Info: Dell EMC Hellas
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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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IBM & VISA

Κάθε συσκευή ΙοΤ 
γίνεται POS
Η IBM και η Visa ανακοίνωσαν τη 
συνεργασία τους η οποία θα μετατρέπει 
σε σημείο πώλησης κάθε συνδεδεμένη 
συσκευή μέσω Internet of Things.
Η συνεργασία αυτή συνδυάζει την 
πλατφόρμα Watson IoT της IBM και τις 
υπηρεσίες πληρωμών της Visa, που 
χρησιμοποιούνται από περισσότερους 
από 3 δισεκατομμύρια καταναλωτές 
παγκοσμίως.
Info: IBM, 210-6881111 - Visa, visa.gr

SAP 

SAP SuccessFactors: 
Κορυφαία λύση  
cloud HR
Το SAP SuccessFactors αναγνωρίστηκε 
ως ηγετική λύση στη διαχείριση 
ανθρώπινων πόρων σε σχετικές 
έρευνες που δημοσιεύθηκαν από τις 
εταιρίες Forrester, Gartner και IDC 
για το 2016. Η λύση της SAP παρέχει 
στα τμήματα HR την τεχνολογία που τα 
βοηθά να αναπτύσσουν το ταλέντο των 
ανθρώπων, ενώ, ταυτόχρονα, δίνει στις 
εταιρίες τη δυνατότητα να αξιοποιούν 
ευκαιρίες σε πραγματικό χρόνο.  
Info: SAP Hellas, 210-9473800 

INTEL

Εξαγοράζει τη Mobileye 
Σε μια προσπάθεια να πρωτοστατήσει 
στο χώρο (μην ξεχνάμε το γεγονός ότι η 
αυτοκίνηση του μέλλοντος θα απαιτήσει 
τεράστια επεξεργαστική ισχύ) η Intel 
ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει την 
Mobileye προσφέροντας $63,54 ανά 
μετοχή, κάτι που μεταφράζεται σε $ 
15,3 δις!
Info: Intel, www.intel.gr

OTEGLOBE

Ανάπτυξη και το 2016 
Ανάπτυξη για μία ακόμα χρονιά 
παρουσιάζει η OTEGlobe, για  
τη χρήση 2016.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας 
ανήλθε στα €340,8 εκατ. 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 
8% σε σχέση με το 2015. Από το 2007, 
η εταιρεία έχει αυξήσει τα έσοδά της 
κατά 106% (από €165,1 εκατ. σε €340,8 
εκατ.), καταγράφοντας κάθε χρόνο 
αύξηση του κύκλου εργασιών. 
Info: OTEGlobe, 210-8762500

Mε μια ματιά
PROFESSIONAL SERVICES

Γρήγορη και ασφαλής πρόσβαση  
με το νέο Endian UTM Hotspot

To Q-Zone το οποίο παρουσιάστηκε επίσημα στο πλαίσιο 
του πολυσυνεδρίου Καινοτομίας Hellenic Innovation 
Forum 2017, αποτελεί την πρώτη cloud εφαρμογή 
εμπορικής διαχείρισης στην Ελλάδα, που συνδέεται 
αυτόματα με POS πιστωτικής κάρτας. Η συγκεκριμένη 
λύση η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας, 
www.Questoncloud.com, αποτελεί την ελληνική έκδοση 
μίας από τις πλέον δημοφιλείς cloud πλατφόρμες 
εμπορικής διαχείρισης, η οποία αναπτύχθηκε από 
την εταιρεία ERPLY. Με περισσότερους από  300.000 
χρήστες και 100.000 πελάτες σε 15 χώρες, η εφαρμογή 
διαχειρίζεται τεράστιους όγκους συναλλαγών σε ετήσια 
βάση, βοηθώντας χιλιάδες επιχειρήσεις να οργανωθούν 
και να εξυπηρετούν καλύτερα και πιο έξυπνα τους 
πελάτες τους. 

Το Q-Zone προσφέρει άμεση σύνδεση με EFTPOS 
και λειτουργία όλο το 24ωρο, με πρόσβαση από κάθε 
συσκευή όπως tablet, smartphone κ.α., ανεξαρτήτως 

λειτουργικού συστήματος. Διαθέτει αυτοματισμούς 
που λύνουν τα χέρια στην καθημερινή διαχείριση μίας 
εμπορικής επιχείρησης και ενσωματώνει βέλτιστες 
πρακτικές του retail και του τρόπου λειτουργίας των 
φυσικών καταστημάτων, παρέχοντας τη δυνατότητα 
κεντρικής διαχείρισης πολλαπλών καταστημάτων 
(multistore) και πολλαπλών καναλιών πώλησης (Omni 
channel) συνδυάζοντας online και offline πωλήσεις.

Με συνδυασμό των τριών πακέτων του Q-Zone, το 
ψηφιακό σημείο πώλησης λιανικής Q-Zone POS, 
την πλήρη εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης Q-Zone 
Standard και την εφαρμογή λογιστικής  Q-Zone Books,  
καθώς και του πλήθους των reports που παρέχονται, 
κάθε επιχείρηση μπορεί να διαμορφώσει τη λύση 
που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες της, διαθέτοντας 
μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης,  που 
επεκτείνεται απεριόριστα, όσο η εταιρεία μεγαλώνει.
Info: Info-Quest, 211-9991000

Το UTM - Hotspot της Endian είναι ένα all-inclusive 
προϊόν ικανό να παρέχει πολλαπλές λειτουργίες 
προστασίας του δικτύου με ένα και μόνο σύστημα. Έτσι, 
παρέχεται η δυνατότητα για κεντρική διαχείριση όλων των 
απαραίτητων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των 
firewall, IPS/IDS, VPN, mail filtering. Επιπλέον, είναι σε 
θέση να καταγράφει την κίνηση του δικτύου σας χωρίς 
περαιτέρω εξοπλισμό.
Παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις, το UTM υποστηρίζει 
δωρεάν λειτουργία Hotspot ειδικά σχεδιασμένη για 
εφαρμογές όπως:
Χώροι εστίασης  & φιλοξενίας: Καθώς το WiFi σε αυτούς 
τους χώρους δεν θεωρείται πλέον πολυτέλεια αλλά 
απαραίτητη παροχή, οι υπεύθυνοι του χώρου θα πρέπει 
να είναι πολύ προσεκτικοί με την κίνηση του δικτύου 
καθώς επίσης και να προσφέρουν αδιάλειπτα υψηλές 
ταχύτητες πρόσβασης στο Internet.
Σχολεία & malls: H προστασία των μαθητών από τυχόν 
ακατάλληλο περιεχόμενο αποτελεί θεμελιώδη ευθύνη 
για τα σχολεία. Μέσω του UTM Hotspot, οι administrators 
μπορούν να δίνουν ασφαλή και ελεγχόμενη  πρόσβαση 
στο Internet στους μαθητές του σχολείου προκειμένου να 
μην υπερφορτώνεται το δίκτυο.
Satellite connectivity: Εδώ και πολλά χρόνια, οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

πληροφορικής, ψάχνουν για λύσεις δορυφορικής 
επικοινωνίας σε απομακρυσμένα σημεία (όπως για 
παράδειγμα σε καράβια), τεχνολογία η οποία όμως 
είναι αρκετά κοστοβόρα στην υλοποίησή της. Για τις 
συγκεκριμένες εφαρμογές, η Endian σχεδίασε το UTM, 
ώστε να μπορεί να υλοποιήσει και να διαχειριστεί με 
επιτυχία τα απομακρυσμένα δίκτυα. Ενδεικτικά, το 
Endian UTM Hotspot παρέχει δυνατότητα ορισμού 
προτεραιοτήτων για κρίσιμες εφαρμογές, επανασυνδέεται 
αυτόματα στο Internet και προστατεύει το δίκτυο από ιούς 
και εξωτερικές απειλές.
Η Professional Services, ως επίσημος αντιπρόσωπος 
της Endian στην Ελλάδα διαθέτει όλη την γκάμα των 
προϊόντων της τόσο για μικρές όσο και για μεγαλύτερες 
εγκαταστάσεις.
Info: Professional Services, 210-8012207

INFO QUEST

Q-Zone: Cloud εφαρμογή εμπορικής 
διαχείρισης με σύνδεση σε POS
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ORACLE

Επέκταση του  
cloud στην  
εφοδιαστική  
αλυσίδα
Η Oracle ανακοίνωσε ότι  
επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο  
Internet of Things (IoT) με  
τέσσερις νέες λύσεις cloud, για 
να βοηθήσει τις επιχειρήσεις 
να αξιοποιήσουν πλήρως τα 
πλεονεκτήματα της ψηφιακής 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Με τις 
λύσεις αυτές, οι επιχειρήσεις 
μπορούν να εντοπίζουν και να 
αναλύουν τα σήματα συσκευών 
IoT, να ανταποκρίνονται ανάλογα 
και να ενσωματώνουν τη σχετική 
πληροφόρηση στα ήδη υπάρχοντα  
και γρήγορα εξελισσόμενα  
εργαλεία για την αγορά.
Info: Oracle Hellas, 210-6789200

Mε μια ματιά
LG

Οι νέες curved και flat OLED οθόνες της LG στην Ελλάδα
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H LG Electronics ανακοίνωσε τη 
διαθεσιμότητα των νέων OLED 
οθονών με δυνατότητες video wall 
στην ελληνική αγορά. 

Στη συγκεκριμένη σειρά 
επαγγελματικών προϊόντων 
εντάσσονται οι LG OLED Open Frame 
Flexible Curved (Arch) 55’’ οθόνες και 
οι LG OLED Flat 65’’ οθόνες, οι οποίες 
είναι ιδανικές για τη δημιουργία 
γιγαντιαίων ενιαίων κατασκευών 
digital signage και μπορούν να 
τοποθετηθούν τόσο κάθετα, όσο και 
οριζόντια, ανάλογα με τις ανάγκες της 
εκάστοτε εγκατάστασης. 
Χάρη στο σχεδιασμό τους οι νέες 
OLED αποτελούν την ιδανική επιλογή για εντυπωσιακές 
digital signage εφαρμογές, όπως θολωτές 
εγκατάστασεις τύπου τούνελ ή αψίδα ή ακόμα και 
κατασκευές τύπου halo. Απευθύνονται σε επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται σε εμπορικούς και δημόσιους 
χώρους, όπως εμπορικά κέντρα, καταστήματα λιανικής, 
αεροδρόμια, εστιατόρια, ξενοδοχεία αλλά και γραφεία.
Info: LG Hellas, 210-4800564

10

ειδήσεις

TECHCHANNELPARTNER

νέα & τάσεις
03.2017

IBM & VISA

Κάθε συσκευή ΙοΤ 
γίνεται POS
Η IBM και η Visa ανακοίνωσαν τη 
συνεργασία τους η οποία θα μετατρέπει 
σε σημείο πώλησης κάθε συνδεδεμένη 
συσκευή μέσω Internet of Things.
Η συνεργασία αυτή συνδυάζει την 
πλατφόρμα Watson IoT της IBM και τις 
υπηρεσίες πληρωμών της Visa, που 
χρησιμοποιούνται από περισσότερους 
από 3 δισεκατομμύρια καταναλωτές 
παγκοσμίως.
Info: IBM, 210-6881111 - Visa, visa.gr

SAP 

SAP SuccessFactors: 
Κορυφαία λύση  
cloud HR
Το SAP SuccessFactors αναγνωρίστηκε 
ως ηγετική λύση στη διαχείριση 
ανθρώπινων πόρων σε σχετικές 
έρευνες που δημοσιεύθηκαν από τις 
εταιρίες Forrester, Gartner και IDC 
για το 2016. Η λύση της SAP παρέχει 
στα τμήματα HR την τεχνολογία που τα 
βοηθά να αναπτύσσουν το ταλέντο των 
ανθρώπων, ενώ, ταυτόχρονα, δίνει στις 
εταιρίες τη δυνατότητα να αξιοποιούν 
ευκαιρίες σε πραγματικό χρόνο.  
Info: SAP Hellas, 210-9473800 

INTEL

Εξαγοράζει τη Mobileye 
Σε μια προσπάθεια να πρωτοστατήσει 
στο χώρο (μην ξεχνάμε το γεγονός ότι η 
αυτοκίνηση του μέλλοντος θα απαιτήσει 
τεράστια επεξεργαστική ισχύ) η Intel 
ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει την 
Mobileye προσφέροντας $63,54 ανά 
μετοχή, κάτι που μεταφράζεται σε $ 
15,3 δις!
Info: Intel, www.intel.gr

OTEGLOBE

Ανάπτυξη και το 2016 
Ανάπτυξη για μία ακόμα χρονιά 
παρουσιάζει η OTEGlobe, για  
τη χρήση 2016.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας 
ανήλθε στα €340,8 εκατ. 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 
8% σε σχέση με το 2015. Από το 2007, 
η εταιρεία έχει αυξήσει τα έσοδά της 
κατά 106% (από €165,1 εκατ. σε €340,8 
εκατ.), καταγράφοντας κάθε χρόνο 
αύξηση του κύκλου εργασιών. 
Info: OTEGlobe, 210-8762500

Mε μια ματιά
PROFESSIONAL SERVICES

Γρήγορη και ασφαλής πρόσβαση  
με το νέο Endian UTM Hotspot

To Q-Zone το οποίο παρουσιάστηκε επίσημα στο πλαίσιο 
του πολυσυνεδρίου Καινοτομίας Hellenic Innovation 
Forum 2017, αποτελεί την πρώτη cloud εφαρμογή 
εμπορικής διαχείρισης στην Ελλάδα, που συνδέεται 
αυτόματα με POS πιστωτικής κάρτας. Η συγκεκριμένη 
λύση η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας, 
www.Questoncloud.com, αποτελεί την ελληνική έκδοση 
μίας από τις πλέον δημοφιλείς cloud πλατφόρμες 
εμπορικής διαχείρισης, η οποία αναπτύχθηκε από 
την εταιρεία ERPLY. Με περισσότερους από  300.000 
χρήστες και 100.000 πελάτες σε 15 χώρες, η εφαρμογή 
διαχειρίζεται τεράστιους όγκους συναλλαγών σε ετήσια 
βάση, βοηθώντας χιλιάδες επιχειρήσεις να οργανωθούν 
και να εξυπηρετούν καλύτερα και πιο έξυπνα τους 
πελάτες τους. 

Το Q-Zone προσφέρει άμεση σύνδεση με EFTPOS 
και λειτουργία όλο το 24ωρο, με πρόσβαση από κάθε 
συσκευή όπως tablet, smartphone κ.α., ανεξαρτήτως 

λειτουργικού συστήματος. Διαθέτει αυτοματισμούς 
που λύνουν τα χέρια στην καθημερινή διαχείριση μίας 
εμπορικής επιχείρησης και ενσωματώνει βέλτιστες 
πρακτικές του retail και του τρόπου λειτουργίας των 
φυσικών καταστημάτων, παρέχοντας τη δυνατότητα 
κεντρικής διαχείρισης πολλαπλών καταστημάτων 
(multistore) και πολλαπλών καναλιών πώλησης (Omni 
channel) συνδυάζοντας online και offline πωλήσεις.

Με συνδυασμό των τριών πακέτων του Q-Zone, το 
ψηφιακό σημείο πώλησης λιανικής Q-Zone POS, 
την πλήρη εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης Q-Zone 
Standard και την εφαρμογή λογιστικής  Q-Zone Books,  
καθώς και του πλήθους των reports που παρέχονται, 
κάθε επιχείρηση μπορεί να διαμορφώσει τη λύση 
που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες της, διαθέτοντας 
μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης,  που 
επεκτείνεται απεριόριστα, όσο η εταιρεία μεγαλώνει.
Info: Info-Quest, 211-9991000

Το UTM - Hotspot της Endian είναι ένα all-inclusive 
προϊόν ικανό να παρέχει πολλαπλές λειτουργίες 
προστασίας του δικτύου με ένα και μόνο σύστημα. Έτσι, 
παρέχεται η δυνατότητα για κεντρική διαχείριση όλων των 
απαραίτητων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των 
firewall, IPS/IDS, VPN, mail filtering. Επιπλέον, είναι σε 
θέση να καταγράφει την κίνηση του δικτύου σας χωρίς 
περαιτέρω εξοπλισμό.
Παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις, το UTM υποστηρίζει 
δωρεάν λειτουργία Hotspot ειδικά σχεδιασμένη για 
εφαρμογές όπως:
Χώροι εστίασης  & φιλοξενίας: Καθώς το WiFi σε αυτούς 
τους χώρους δεν θεωρείται πλέον πολυτέλεια αλλά 
απαραίτητη παροχή, οι υπεύθυνοι του χώρου θα πρέπει 
να είναι πολύ προσεκτικοί με την κίνηση του δικτύου 
καθώς επίσης και να προσφέρουν αδιάλειπτα υψηλές 
ταχύτητες πρόσβασης στο Internet.
Σχολεία & malls: H προστασία των μαθητών από τυχόν 
ακατάλληλο περιεχόμενο αποτελεί θεμελιώδη ευθύνη 
για τα σχολεία. Μέσω του UTM Hotspot, οι administrators 
μπορούν να δίνουν ασφαλή και ελεγχόμενη  πρόσβαση 
στο Internet στους μαθητές του σχολείου προκειμένου να 
μην υπερφορτώνεται το δίκτυο.
Satellite connectivity: Εδώ και πολλά χρόνια, οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

πληροφορικής, ψάχνουν για λύσεις δορυφορικής 
επικοινωνίας σε απομακρυσμένα σημεία (όπως για 
παράδειγμα σε καράβια), τεχνολογία η οποία όμως 
είναι αρκετά κοστοβόρα στην υλοποίησή της. Για τις 
συγκεκριμένες εφαρμογές, η Endian σχεδίασε το UTM, 
ώστε να μπορεί να υλοποιήσει και να διαχειριστεί με 
επιτυχία τα απομακρυσμένα δίκτυα. Ενδεικτικά, το 
Endian UTM Hotspot παρέχει δυνατότητα ορισμού 
προτεραιοτήτων για κρίσιμες εφαρμογές, επανασυνδέεται 
αυτόματα στο Internet και προστατεύει το δίκτυο από ιούς 
και εξωτερικές απειλές.
Η Professional Services, ως επίσημος αντιπρόσωπος 
της Endian στην Ελλάδα διαθέτει όλη την γκάμα των 
προϊόντων της τόσο για μικρές όσο και για μεγαλύτερες 
εγκαταστάσεις.
Info: Professional Services, 210-8012207

INFO QUEST

Q-Zone: Cloud εφαρμογή εμπορικής 
διαχείρισης με σύνδεση σε POS

 

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

Καρπάθου 2-4 & Εθν. Αντιστάσεως    ΤΚ 15344    Γέρακας Αττικής    Τηλ.210 6777007                   

Network Cameras       |       Video Servers       |      Network Video Recorders       |       PoE Solutions       |       Central Management Software 

IZ9361-EH SD9364-EH 

FE9182-H 

FE9382-EHV 

www.lexis.gr 

Νέες κάμερες τεχνολογίας Η.265 
Κορυφαία ποιότητα εικόνας, 80% μείωση του bandwidth           

 

 

Your  IP Surveillance Expert 

SD9161-H 
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Συνέντευξη με τον Γιώργο Βασδέκη

TECHCHANNELPARTNER

ανάλυση
03.2017

Πώς ξεκινήσατε & σε ποιους κλάδους  
ειδικεύεστε;
Η Bluestream Solutions είναι μια εταιρία παροχής 
εξειδικευμένων υπηρεσιών και ολοκληρωμένων 
λύσεων πληροφορικής, που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο 
του 2008 από πρώην μηχανικούς συστημάτων της 
IBM με περισσότερη από δύο δεκαετίες εμπειρία 
στους τομείς των IBM Midrange Systems, Blade 
Systems, IBM Storage Systems και των περιφε-
ρειακών τους, με ειδίκευση στον ευρύτερο τομέα 
της βαριάς και ελαφριάς βιομηχανίας, στο λιανικό 
εμπόριο, τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρείες, 
τις δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Η εταιρία ξεκίνησε, 
παρέχοντας κυρίως συμβόλαια υποστήριξης και συ-
ντήρησης hardware και διαθεσιμότητας δεδομένων 
αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε επαγγελματικό φορέα 
παροχής υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε μεγάλους 
οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού κυρίως 
αλλά και επιλεγμένα του δημοσίου τομέα.
 
Με ποιες εταιρείες/κατασκευαστές συνεργάζεστε; 
Τι πιστοποιήσεις διαθέτετε και τι λύσεις παρέχετε 
στους πελάτες σας;
Η εταιρεία συνεργάζεται σχεδόν με όλους τους 
μεγάλους vendors πληροφορικής, με έμφαση στις 
τεχνολογίες IBM, HP, Netapp, Cisco, Microsoft, 
Veeam, Symantec, Sophos με πιστοποιήσεις στους 
περισσότερους από αυτούς. Επίσης η εταιρεία είναι 
πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008. 
Προσφέρουμε λύσεις managed services ακόμη 
και σε εξειδικευμένες πλατφόρμες hardware IBM-
HP, third party maintenance, back to back vendor 
maintenance, professional services πάνω σε 
συγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα και βάσεις 
δεδομένων, λύσεις virtualization, high availability, 
business continuity, managed backup, hybrid 
cloud, κ.α.  

Οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τα οφέλη της 
χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και είναι διαθέσι-
μες να επενδύσουν;
Καθημερινά σε κάθε επίσκεψη στους πελάτες μας 
έχουμε αυτή τη συζήτηση. Το σύνολο των IT τμη-

μάτων των εταιρειών κατανοεί την άμεση ανάγκη 
καθολικής ψηφιακής μετάβασης, με εφαρμογή 
μιας συνολικής λύσης που θα περιλαμβάνει  ένα 
on premise fully virtualized-clustered περιβάλλον, 
εναλλακτικά με λύσεις IAAS ή hybrid-cloud, state 
of the art backup τεχνολογίες, άμεση εφαρμογή 
DR σεναρίων με εναλλακτικά private sites ή cloud 
λύσεις. Η εταιρεία έχει έτοιμα πακέτα λύσεων για 
όλα τα παραπάνω σενάρια, αλλά η οικονομική κρίση 
και η έλλειψη συγκεκριμένου πλάνου για το προς τα 
που και πως θα βαδίσει η χώρα, έχει δυσκολέψει 
αρκετά τα πράγματα όσον αφορά στις επενδύσεις 
των επιχειρήσεων σε νέες τεχνολογίες. Από την 
άλλη, ευτυχώς υπάρχουν και αρκετές εταιρείες 
που βαδίζουν επιτυχημένα όλα αυτά τα χρόνια της 
κρίσης έχοντας ένα εξωστρεφή προσανατολισμό και 
επενδύουν σε νέες τεχνολογίες και λύσεις όπως Big 
Data- Analytics, IOT, κ.ά.

Οι εταιρίες είναι πρόθυμες να μεταβούν στο  
cloud ή ακόμα τους απασχολούν θέματα  
ασφάλειας κ.λπ.; 
Η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών έχει κατα-
νοήσει ότι το cloud δεν είναι μόνο trend, είναι μια 
αναγκαιότητα που πηγάζει από την εξέλιξη της 
τεχνολογίας και βοηθάει τις εταιρείες να εστιάσουν 

στις άμεσες προτεραιότητες τους. Αυτό που λείπει 
από την Ελληνική αγορά και προσπαθεί να καλύψει 
η Bluestream Solutions, είναι ένας συνεργάτης που 
θα διαβάσει τις ανάγκες και διαδικασίες του πελάτη 
και θα προτείνει εναλλακτικές cloud - on premise 
λύσεις σε συνδυασμό με outsoursing διαδικασίες 
αντί να προσπαθεί να προσαρμόσει τον πελάτη σε 
μια λύση πανάκεια. Επίσης, τα θέματα κόστους 
γραμμών στην Ελλάδα, τα μη ξεκάθαρα ακόμη νο-
μικά κανονιστικά πλαίσια και φυσικά οι αναγκαίες 
επενδύσεις στον τομέα ασφάλειας δεδομένων είναι 
βασικοί παράγοντες που οδηγούν τις περισσότερες 
επιχειρήσεις να καθυστερούν τις επενδύσεις στο 
cloud ή να ξεκινούν διστακτικά με mail λύσεις ή test 
περιβάλλοντα.  

Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση μπορεί να απο-
τελέσει μια ευκαιρία ανάπτυξης για τις εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πληρο-
φορικής και εάν ναι με ποιον τρόπο;
Νομίζω ότι είμαστε το φωτεινό παράδειγμα πάνω σε 
αυτό με τους ρυθμούς ανάπτυξης που έχουμε επι-
τύχει τα τελευταία χρόνια. Ο κλάδος μας εξελίσσεται 
συνεχώς, οι ανάγκες των πελατών μας αυξάνονται 
και γίνονται λόγω έντονου ανταγωνισμού πιο απαι-
τητικές, οπότε το περιβάλλον είναι ιδανικό για μια 
εταιρεία πληροφορικής που επενδύει καθημερινά 
στην εκπαίδευση των στελεχών της και έχει ως 
βασική της προτεραιότητα την 24x7 υποστήριξη των 
πελατών της. Στην ουσία πουλάμε SLA και υπο-
στηρίζουμε SLA. Ο βασικός στόχος είναι να είμαστε 
το δεξί χέρι των ΙΤ τμημάτων, ένας virtual partner 
που βρίσκεται πάντα εκεί να προσφέρει λύσεις και 
διαδικασίες που αφήνουν τους ΙΤ ανθρώπους να 
εστιάζουν στις δικές τους υπηρεσίες εσωτερικά των 
εταιρειών τους.

Πείτε μας ποια είναι τα πλάνα σας για το μέλλον.
Σχεδιάζουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα, προ-
σπαθούμε να αυτοματοποιήσουμε τον τρόπο που 
παράγουμε και προσφέρουμε τις υπηρεσίες. Επίσης 
η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία μετεγκατάστασης 
σε καινούριους, πιο σύγχρονους και σχεδιασμένους 
από την ίδια, με βάση τις ανάγκες της, χώρους. TCP

Γιώργος Βασδέκης, διευθύνοντας σύμβουλος  
της Bluestream Solutions

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση στη χώρα μας έχει καθυστερήσει μεταξύ άλλων και την «ψηφιακή 
μετάβαση» ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Το cloud (public, private ή hybrid) δεν είναι μόνο ένα trend αλλά μια 
αναγκαιότητα. Το ζήτημα είναι κατά πόσον οι εταιρείες είναι έτοιμες να προβούν σε νέες επενδύσεις. Για αυτά 
και άλλα πολλά συζητάμε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Bluestream Solutions, ο οποίος γνωρίζει την 
κατάσταση στο χώρο εκ των έσω.

Η ψηφιακή μετάβαση στην 
Ελλάδα τού σήμερα
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Συνέντευξη με τον Θωμά Αρβανιτέλλη

TECHCHANNELPARTNER

ανάλυση
03.2017

Περιγράψτε τους βασικούς άξονες ανάπτυξης 
της Xerox Hellas για τη νέα χρονιά. Σε ποιους 
τομείς θα εστιάσετε και πως επηρεάζει αυτό το 
δίκτυο των συνεργατών σας;
Η Xerox Hellas, λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία υ-
περοχής της και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από 
τη δυναμική της αγορά, εστιάζει σε πέντε βασικούς 
πυλώνες ανάπτυξης για το 2017:
• Ενίσχυση και διαφοροποίηση των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών στον τομέα του εγγράφου, μέσα 
από το Next Generation MPS, κάτι που αποτελεί 
μια σημαντική διαφοροποίηση από την υπόλοιπη 
αγορά του MPS.
• Υπηρεσίες MPS και για τις SMB εταιρίες στην 
Ελληνική αγορά. Μαζί με τους συνεργάτες μας, 
αναπτύξαμε τα απαραίτητα εργαλεία για να καλύ-
ψουν όλο το φάσμα των αναγκών των εταιριών.
• Επέκταση της ηγετικής μας θέσης στην αγορά 
των Α3 εγχρώμων παραγωγικών λύσεων, με πα-
ρουσίαση νέων, ποιοτικών λύσεων στο απαιτητικό 
περιβάλλον των γραφικών τεχνών, διευρύνοντας 
ακόμα περισσότερο την γκάμα προϊόντων μας. 
• Νέες υπηρεσίες Communication & Marketing 
Services στους πελάτες μας μέσα από το κανάλι 
συνεργατών μας. 
• Ενδυνάμωση των λύσεων Α4 στην Ελληνική 
αγορά, μέσα από το κανάλι συνεργατών μας και 
αλυσίδων retail. 
 
Υπάρχει κάποια αξιοσημείωτη αλλαγή στη σχέση 
της Xerox Hellas με το κανάλι, μετά τις τελευταί-
ες οργανωτικές αλλαγές που πραγματοποιήθη-
καν διεθνώς;
Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην Xerox, 
από αρχές του έτους, δεν είχαν αξιοσημείωτη επί-
πτωση στην οργάνωση της Xerox Hellas, και την 
«Go to Market» στρατηγική μας. Με την νέα αρχή 
της εταιρίας, αναμένουμε σημαντικά οφέλη από την 
εστίαση της Xerox παγκοσμίως, σε καινοτόμα προ-
ϊόντα, νέες υπηρεσίες προς τους πελάτες μας και 
μεγαλύτερες επενδύσεις στο R&D της εταιρίας μας.
 
Πρόσφατα ανακοινώσατε τη συνεργασία σας με 
την εταιρεία Κωτσόβολος. Πόσο σημαντικό πι-
στεύετε ότι είναι το retail συνολικά για τη Xerox, 
αλλά και η συγκεκριμένη συνεργασία ειδικότερα, 
και τι προσδοκίες έχετε από μία τέτοια κίνηση;

Μέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών στο retail 
business και με παράλληλο, συνεχή εμπλουτισμό 
της γκάμας της, η Xerox επιθυμεί να καλύπτει 
τους πελάτες που αναζητούν καθημερινές λύσεις 
διαχείρισης έγγραφων για τη μικρή επιχείρηση 
και το προσωπικό γραφείο, που παραδοσιακά κα-
λύπτονται από στις αλυσίδες retail. 
Τελευταία, υπάρχει επιπλέον η μετεξέλιξη των 
αλυσίδων, σε B2B hot spots, που καλύπτουν 
συνολικά πελάτες τους με τεχνολογικές λύσεις, 
με προοπτική ανάπτυξης στο μέλλον. Η συνερ-
γασία με την Κωτσόβολος, όπως και με όλες τις 
γνωστές αλυσίδες retail που συνεργαζόμαστε, κα-
λύπτουν τους ανωτέρω στόχους και με απώτερο 
σκοπό την εμφάνιση του ονόματος Xerox σε κάθε 
σημείο της καθημερινότητάς μας, πέραν από το 
πεπερασμένο χώρο του γραφείο, που ο περισσό-
τερος κόσμος μας έχει συνηθίσει. 
Έτσι κι αλλιώς η εργασία έχει ξεφύγει από τα 
στενά όρια του γραφείου μέσω του cloud και των 
mobile workers.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η καμπάνια των «5 
ετών εγγύησης». Ποια ήταν η ανάγκη δημιουρ-
γίας της συγκεκριμένης προσφοράς, και πώς 
έγινε αποδεκτή από τους πελάτες σας;
Με την συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια θε-
λήσαμε εξωτερικεύσουμε τη γνώση και δύναμη 
που αποκτήσαμε όλα αυτά τα έτη, κτίζοντας ένα 
άρτιο και καταρτισμένο δίκτυο τεχνικών αντιπρο-
σώπων σε όλη την Ελλάδα. Δώσαμε σε όλους 
τους πελάτες μας τη δυνατότητα να έχουν κάτι 
μοναδικό για την Ελληνική αγορά: Εγγύηση και 
τις καταξιωμένες υπηρεσίες συντήρησης Xerox 
για Α4 συσκευές στο χώρο τους, ανεξαρτήτως 
περιοχής εγκατάστασης. Η πρωτοποριακή αυτή 
ενέργεια αγκαλιάστηκε από την αγορά και κατά-
φερε να διπλασιάσει τις πωλήσεις των συγκεκρι-
μένων προϊόντων σε σχέση με το 2015, δίνοντάς 
μας σημαντικό μερίδιο αγοράς σε μια κατηγορία 
προϊόντων (Α4 printers – MFP, 20-30 ppm), που 
παραδοσιακά δεν είναι η δυνατή μας.
 
Σε επίπεδο νέων προϊόντων, τι μπορούμε να πε-
ριμένουμε το επόμενο τρίμηνο; Υπάρχει κάποια 
«έκπληξη» που ετοιμάζετε και για την οποία θα 
μπορούσαμε να αποκαλύψουμε κάποια στοιχεία;

 Μια εταιρία όπως η Xerox, με πάνω από 1.500 
αναγνωρισμένες πατέντες ανά έτος, δύσκολα 
μπορεί να μείνει «στα ίδια». Το μόνο που μπορώ 
να αποκαλύψω για το 2017 είναι ότι αναμένεται 
να είναι η χρονιά με τον μεγαλύτερο αριθμό ανα-
κοινώσεων νέων προϊόντων με καινοτόμες τε-
χνολογίες στην ιστορία της Xerox, δημιουργώντας 
«θόρυβο» στην αγορά πληροφορικής.

Σε ό,τι αφορά το δίκτυο συνεργατών σας, στο-
χεύετε σε επιπλέον ανάπτυξη (και αν ναι, προς 
ποια κατεύθυνση: γεωγραφικά, προϊοντική εξει-
δίκευση, υπηρεσίες κ.λπ.), ή είστε ευχαριστημέ-
νος με την υπάρχουσα κατάσταση;
 Αυτή τη στιγμή, η Xerox Hellas κατέχει το μεγα-
λύτερο και μακροβιότερο δίκτυο συνεργατών στην 
Ελληνική αγορά, με συνεργάτες που είναι μαζί μας 
για πάνω από 25 συναπτά έτη, κάτι πραγματικά 
μοναδικό για την αγορά Πληροφορικής. Παρά την 
πλήρη γεωγραφική κάλυψη από το κανάλι μας, 
στο οποίο έχουμε αμέριστη εμπιστοσύνη για μετά-
δοση των ποιοτικών υπηρεσιών μας, θα κινηθού-
με και εφέτος επιλεκτικά, ώστε να συνεργαστούμε 
είτε με εξειδικευμένες εταιρίες που δραστηριοποι-
ούνται σε κάθετες αγορές που έχουν ενδιαφέρον 
για εμάς, είτε με συνεργάτες που μπορούν να επι-
δώσουν προστιθέμενη αξία στις προσφερόμενες 
λύσεις και υπηρεσίες μας. TCP

Θωμάς Αρβανιτέλλης, διευθυντής πωλήσεων 
αντιπροσώπων και συνεργατών της Xerox Hellas

Από 1 Ιανουαρίου 2017, η Xerox χωρίστηκε στα δύο και περνά πλέον σε μια νέα φάση σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε ό,τι 
αφορά την Ελλάδα, η Xerox Hellas, αναμένεται να εστιάσει ακόμα περισσότερο στην αποτελεσματικότερη κάλυψη 
των αναγκών των πελατών της, ενώ οι λύσεις Next Generation MPS θα αποτελέσουν ένα πολύ σημαντικό «όπλο» 
στα χέρια των συνεργατών. 

Xerox Hellas: Δυναμικά  
στη νέα χρονιά
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Συνέντευξη με τον Γιώργο Βασδέκη

TECHCHANNELPARTNER

ανάλυση
03.2017

Πώς ξεκινήσατε & σε ποιους κλάδους  
ειδικεύεστε;
Η Bluestream Solutions είναι μια εταιρία παροχής 
εξειδικευμένων υπηρεσιών και ολοκληρωμένων 
λύσεων πληροφορικής, που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο 
του 2008 από πρώην μηχανικούς συστημάτων της 
IBM με περισσότερη από δύο δεκαετίες εμπειρία 
στους τομείς των IBM Midrange Systems, Blade 
Systems, IBM Storage Systems και των περιφε-
ρειακών τους, με ειδίκευση στον ευρύτερο τομέα 
της βαριάς και ελαφριάς βιομηχανίας, στο λιανικό 
εμπόριο, τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρείες, 
τις δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Η εταιρία ξεκίνησε, 
παρέχοντας κυρίως συμβόλαια υποστήριξης και συ-
ντήρησης hardware και διαθεσιμότητας δεδομένων 
αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε επαγγελματικό φορέα 
παροχής υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε μεγάλους 
οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού κυρίως 
αλλά και επιλεγμένα του δημοσίου τομέα.
 
Με ποιες εταιρείες/κατασκευαστές συνεργάζεστε; 
Τι πιστοποιήσεις διαθέτετε και τι λύσεις παρέχετε 
στους πελάτες σας;
Η εταιρεία συνεργάζεται σχεδόν με όλους τους 
μεγάλους vendors πληροφορικής, με έμφαση στις 
τεχνολογίες IBM, HP, Netapp, Cisco, Microsoft, 
Veeam, Symantec, Sophos με πιστοποιήσεις στους 
περισσότερους από αυτούς. Επίσης η εταιρεία είναι 
πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008. 
Προσφέρουμε λύσεις managed services ακόμη 
και σε εξειδικευμένες πλατφόρμες hardware IBM-
HP, third party maintenance, back to back vendor 
maintenance, professional services πάνω σε 
συγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα και βάσεις 
δεδομένων, λύσεις virtualization, high availability, 
business continuity, managed backup, hybrid 
cloud, κ.α.  

Οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τα οφέλη της 
χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και είναι διαθέσι-
μες να επενδύσουν;
Καθημερινά σε κάθε επίσκεψη στους πελάτες μας 
έχουμε αυτή τη συζήτηση. Το σύνολο των IT τμη-

μάτων των εταιρειών κατανοεί την άμεση ανάγκη 
καθολικής ψηφιακής μετάβασης, με εφαρμογή 
μιας συνολικής λύσης που θα περιλαμβάνει  ένα 
on premise fully virtualized-clustered περιβάλλον, 
εναλλακτικά με λύσεις IAAS ή hybrid-cloud, state 
of the art backup τεχνολογίες, άμεση εφαρμογή 
DR σεναρίων με εναλλακτικά private sites ή cloud 
λύσεις. Η εταιρεία έχει έτοιμα πακέτα λύσεων για 
όλα τα παραπάνω σενάρια, αλλά η οικονομική κρίση 
και η έλλειψη συγκεκριμένου πλάνου για το προς τα 
που και πως θα βαδίσει η χώρα, έχει δυσκολέψει 
αρκετά τα πράγματα όσον αφορά στις επενδύσεις 
των επιχειρήσεων σε νέες τεχνολογίες. Από την 
άλλη, ευτυχώς υπάρχουν και αρκετές εταιρείες 
που βαδίζουν επιτυχημένα όλα αυτά τα χρόνια της 
κρίσης έχοντας ένα εξωστρεφή προσανατολισμό και 
επενδύουν σε νέες τεχνολογίες και λύσεις όπως Big 
Data- Analytics, IOT, κ.ά.

Οι εταιρίες είναι πρόθυμες να μεταβούν στο  
cloud ή ακόμα τους απασχολούν θέματα  
ασφάλειας κ.λπ.; 
Η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών έχει κατα-
νοήσει ότι το cloud δεν είναι μόνο trend, είναι μια 
αναγκαιότητα που πηγάζει από την εξέλιξη της 
τεχνολογίας και βοηθάει τις εταιρείες να εστιάσουν 

στις άμεσες προτεραιότητες τους. Αυτό που λείπει 
από την Ελληνική αγορά και προσπαθεί να καλύψει 
η Bluestream Solutions, είναι ένας συνεργάτης που 
θα διαβάσει τις ανάγκες και διαδικασίες του πελάτη 
και θα προτείνει εναλλακτικές cloud - on premise 
λύσεις σε συνδυασμό με outsoursing διαδικασίες 
αντί να προσπαθεί να προσαρμόσει τον πελάτη σε 
μια λύση πανάκεια. Επίσης, τα θέματα κόστους 
γραμμών στην Ελλάδα, τα μη ξεκάθαρα ακόμη νο-
μικά κανονιστικά πλαίσια και φυσικά οι αναγκαίες 
επενδύσεις στον τομέα ασφάλειας δεδομένων είναι 
βασικοί παράγοντες που οδηγούν τις περισσότερες 
επιχειρήσεις να καθυστερούν τις επενδύσεις στο 
cloud ή να ξεκινούν διστακτικά με mail λύσεις ή test 
περιβάλλοντα.  

Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση μπορεί να απο-
τελέσει μια ευκαιρία ανάπτυξης για τις εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πληρο-
φορικής και εάν ναι με ποιον τρόπο;
Νομίζω ότι είμαστε το φωτεινό παράδειγμα πάνω σε 
αυτό με τους ρυθμούς ανάπτυξης που έχουμε επι-
τύχει τα τελευταία χρόνια. Ο κλάδος μας εξελίσσεται 
συνεχώς, οι ανάγκες των πελατών μας αυξάνονται 
και γίνονται λόγω έντονου ανταγωνισμού πιο απαι-
τητικές, οπότε το περιβάλλον είναι ιδανικό για μια 
εταιρεία πληροφορικής που επενδύει καθημερινά 
στην εκπαίδευση των στελεχών της και έχει ως 
βασική της προτεραιότητα την 24x7 υποστήριξη των 
πελατών της. Στην ουσία πουλάμε SLA και υπο-
στηρίζουμε SLA. Ο βασικός στόχος είναι να είμαστε 
το δεξί χέρι των ΙΤ τμημάτων, ένας virtual partner 
που βρίσκεται πάντα εκεί να προσφέρει λύσεις και 
διαδικασίες που αφήνουν τους ΙΤ ανθρώπους να 
εστιάζουν στις δικές τους υπηρεσίες εσωτερικά των 
εταιρειών τους.

Πείτε μας ποια είναι τα πλάνα σας για το μέλλον.
Σχεδιάζουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα, προ-
σπαθούμε να αυτοματοποιήσουμε τον τρόπο που 
παράγουμε και προσφέρουμε τις υπηρεσίες. Επίσης 
η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία μετεγκατάστασης 
σε καινούριους, πιο σύγχρονους και σχεδιασμένους 
από την ίδια, με βάση τις ανάγκες της, χώρους. TCP

Γιώργος Βασδέκης, διευθύνοντας σύμβουλος  
της Bluestream Solutions

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση στη χώρα μας έχει καθυστερήσει μεταξύ άλλων και την «ψηφιακή 
μετάβαση» ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Το cloud (public, private ή hybrid) δεν είναι μόνο ένα trend αλλά μια 
αναγκαιότητα. Το ζήτημα είναι κατά πόσον οι εταιρείες είναι έτοιμες να προβούν σε νέες επενδύσεις. Για αυτά 
και άλλα πολλά συζητάμε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Bluestream Solutions, ο οποίος γνωρίζει την 
κατάσταση στο χώρο εκ των έσω.

Η ψηφιακή μετάβαση στην 
Ελλάδα τού σήμερα
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Ποιοι μεταχειρισμένοι υπολογιστές μπορούν να 
ανακατασκευαστούν;
Κατάλληλος προς ανακατασκευή ηλεκτρονικός υπολογιστής (“Qualified PC”) 
είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος έχει διατεθεί ή χρησιμοποιηθεί 
από έναν τελικό χρήστη για τουλάχιστον έξι (6) μήνες, είναι έτοιμος να χρησι-
μοποιηθεί από νέο χρήστη και περιέχει την ίδια μητρική κάρτα (motherboard), 
την οποία διέθετε όταν είχαν εγκατασταθεί σε αυτόν τα Windows αρχικά. 
Ο Refurbisher θα πρέπει να καταβάλλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες 
προκειμένου να διαπιστώσει εάν ένας ανακατασκευασμένος υπολογιστής 
(“Refurbished PC”) έχει διατεθεί ή χρησιμοποιηθεί από έναν τελικό χρήστη για 
τουλάχιστον έξι (6) μήνες. Το αρχικό πιστοποιητικό αυθεντικότητας Windows 
(COA) θα πρέπει να παραμείνει επικολλημένο στον υπολογιστή στην περίπτω-
ση του Commercial Registered Refurbisher Program (RRP).

Τι είναι τελικά οι ανακατασκευασμένοι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές (Refurbished PCs); 
Ανακατασκευάζω σημαίνει επαναφέρω έναν κατάλληλο προς ανακατα-
σκευή υπολογιστή (“Qualified PC”), όπως αυτός περιγράφεται παραπάνω, 
σε λειτουργική κατάσταση, κατά την οποία καθίσταται δυνατή η χρήση του 
από έναν νέο χρήστη. Σημειώνεται ότι η αναβάθμιση του υπολογιστή δεν 
περιλαμβάνει και την αναβάθμιση της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας 
(CPU). Ο Refurbisher μπορεί να αναβαθμίσει τη μνήμη RAM και τον σκληρό 
δίσκο (HDD). Οι ελαττωματικές μητρικές κάρτες θα πρέπει να αντικαθίστα-
νται από μητρική κάρτα με τα ίδια χαρακτηριστικά με την αρχική. Επανα-
χρησιμοποιημένοι σκληροί δίσκοι σε κατάλληλους προς ανακατασκευή 
υπολογιστές (“Qualified PCs”) θα πρέπει να υποστούν format, σύμφωνα με 
τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Εξυγίανση των Μέσων (“Guidelines for 
Media Sanitization”), όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί στο National Institute 
of Standards and Technology Special Publication 800-88 ή σύμφωνα με πα-
ρόμοιο πρότυπο.

Τι θα πρέπει να αναζητά κανείς ως απόδειξη προκειμένου 
να διασφαλίσει ότι ένας ανακατασκευασμένος η/υ διαθέτει 
εγκατεστημένο νομίμως αδειοδοτημένο λειτουργικό 
σύστημα Windows;
Το πρόγραμμα Microsoft Registered Refurbisher (RRP), αλλά και το πρό-
γραμμα Microsoft Authorized Refurbisher (MAR), δεν έχουν ως στόχο να 
παράσχουν λύσεις νομιμοποίησης για η/υ, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ήδη. 
Τα εν λόγω προγράμματα έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για εκείνες τις πε-
ριπτώσεις, όπου ένας ήδη μεταχειρισμένος η/υ, ο οποίος έχει παροπλιστεί, 
έχει αποκατασταθεί λειτουργικά ώστε να είναι κατάλληλος να αποκτηθεί από 
νέο χρήστη και να «φορτωθεί» εκ νέου με γνήσιο λογισμικό της Microsoft 
(Refurbished PC).
Στην περίπτωση του προγράμματος της Microsoft “Commercial Registered 
Refurbisher Program” (Commercial RRP) υπάρχουν λοιπόν τρία στοιχεία, 
τα οποία θα πρέπει να συντρέχουν προκειμένου να διασφαλίσει κανείς ότι το 
λειτουργικό σύστημα της Microsoft, το οποίο τυχόν διαθέτει προεγκατεστη-
μένο ο εν ανακατασκευασμένος η/υ είναι νομίμως αδειοδοτημένο:
Θα πρέπει να υπάρχουν επικολλημένα στο σώμα του ανακατασκευασμένου 
η/υ δύο πιστοποιητικά αυθεντικότητας, δηλαδή τόσο το αρχικό πιστοποιη-
τικό, με το οποίο πωλήθηκε ο η/υ κατά την αρχική αγορά του καθώς ΚΑΙ 
ένα ειδικά σχεδιασμένο πιστοποιητικό αυθεντικότητας για ανακατασκευα-
σμένους η/υ. Στο ειδικά σχεδιασμένο COA για ανακατασκευασμένους η/υ 
αναγράφεται ένας σειριακός αριθμός, η έκδοση των Windows στην οποία 
αφορά καθώς και η δήλωση «For Use on Refurbished PC Only», ενώ το εν 
λόγω πιστοποιητικό αυθεντικότητας θα πρέπει να είναι επικολλημένο στο 
μηχάνημα του η/υ με μόνιμο τρόπο.
Η έκδοση των Windows, η οποία είναι εγκατεστημένη στον ανακατασκευ-
ασμένο η/υ θα πρέπει να ταυτίζεται με το προϊόν, το οποίο αναγράφεται επί 
του ειδικά σχεδιασμένου πιστοποιητικού αυθεντικότητας (COA) για ανακατα-
σκευασμένους η/υ.

Ανακατασκευασμένοι υπολογιστές:
Απαιτήσεις & προϋποθέσεις



Αναλόγως με το πρόγραμμα για ανακατασκευασμένους η/υ της Microsoft 
(Microsoft Refurbisher Program), ο χρήστης λαμβάνει μαζί με κάθε η/υ, ένα 
Recovery Media Pack ή ένα hard disk recovery image, το οποίο έχει δημι-
ουργηθεί από τον Refurbisher. Το Recovery Media Pack περιέχει ένα DVD 
ανάκτησης, το οποίο διαθέτει ολόγραμμα και λεπτή θήκη για CD ως εξωτερι-
κή συσκευασία.

Ποια είναι η διαφορά στις προϋποθέσεις αδειοδότησης  
του προεγκατεστημένου λειτουργικού συστήματος 
Windows μεταξύ του μεταχειρισμένου και του 
ανακατασκευασμένου η/υ;
Στην περίπτωση μεταπώλησης ενός μεταχειρισμένου η/υ, ο οποίος πωλείται 
με προεγκατεστημένα Windows  υπάρχουν τα παρακάτω δύο πιθανά σενάρια:
1. Στο πρώτο σενάριο ο (μεταχειρισμένος) η/υ πωλείται με προεγκατεστημένο 
το λειτουργικό σύστημα Windows με το οποίο είχε διατεθεί στην αγορά κατά 
την αρχική του πώληση. Σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται  για μεταχειρι-
σμένο η/υ, ο οποίος πρέπει να φέρει επικολλημένο το αρχικό πιστοποιητικό 
αυθεντικότητας, το οποίο ήταν ήδη επικολλημένο σε αυτόν κατά την αρχική 
του πώληση. Σε αυτήν την περίπτωση ο η/υ θα πρέπει να πωλείται μαζί με το 
αρχικό μέσο ανάκτησης (recovery media) ή το hard disk recovery image, το 
οποίο δημιουργήθηκε με βάση τον συγκεκριμένο η/υ.
2. Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, ο (ανακατασκευασμένος) η/υ πωλείται 
με προεγκατεστημένο διαφορετικό λειτουργικό σύστημα Windows από αυτό 
το οποίο είχε αρχικά εγκατασταθεί σε αυτόν και με το οποίο αρχικά διατέθηκε 
στην αγορά. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να βρίσκονται επικολλημένα 
στον η/υ (α) τόσο το αρχικό πιστοποιητικό αυθεντικότητας (COA), το οποίο ήταν 
ήδη επικολλημένο στον η/υ κατά την αρχική πώληση, καθώς και (β) το ειδικά 
σχεδιασμένο πιστοποιητικό αυθεντικότητας (COA), το οποίο αφορά την έκδοση 
των Windows, η οποία εγκαταστάθηκε στον η/υ κατόπιν της ανακατασκευής 
του. Σε αυτήν την περίπτωση ο η/υ συνοδεύεται επίσης από το αντίστοιχο 
installation media. 

Γιατί με αφορά το εάν ο ανακατασκευασμένος η/υ που 
εμπορεύομαι διαθέτει νομίμως αδειοδοτημένα Windows;
Η πώληση ενός ανακατασκευασμένου η/υ με προεγκατεστημένα μη νομίμως 
αδειοδοτημένα Windows συνιστά προσβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας της Microsoft, γεγονός που επισύρει βαρύτατες κυρώσεις για τον 
παραβάτη. 
Συγκεκριμένα ο προσβολέας ευθύνεται σε αποζημίωση του δικαιούχου, 
η οποία ανέρχεται τουλάχιστον στο διπλάσιο της λιανικής τιμής του κάθε 

προγράμματος, ενώ ο νόμος προβλέπει ποινές φυλάκισης μέχρι και δέκα 
έτη, καθώς και πολύ υψηλά πρόστιμα. Προς διαπίστωση, δε, της προσβολής 
ο δικαιούχος του λογισμικού δύναται να λαμβάνει δικαστική εντολή χωρίς 
προηγούμενη ενημέρωση του φερόμενου ως παραβάτη και να εισέρχεται 
χωρίς προειδοποίηση σε όλες τις εγκαταστάσεις αυτού (κεντρικές εγκατα-
στάσεις, αποθήκες, υποκαταστήματα και κάθε χώρο που χρησιμοποιεί προς 
εκτέλεση των εργασιών του) προκειμένου να διαπιστώσει την προσβολή 
των δικαιωμάτων του.
Επιπροσθέτως, ο κρατικός μηχανισμός είναι ιδιαίτερα ενεργός εξαιτίας του 
ιδιαίτερα υψηλού ποσοστού πειρατείας (63%) στη χώρα μας σε σχέση με τον 
αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συγκεκριμένα το Σώμα Δίωξης Οικονο-
μικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), τα τελωνεία και η Αστυνομία είναι εκ του νόμου 
επιφορτισμένα με τη δυνατότητα διενέργειας διοικητικών ελέγχων λογισμι-
κού και επιβολής διοικητικού προστίμου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 
1.000€ για κάθε μη αδειοδοτημένο αντίγραφο λογισμικού. Στην περίπτωση, 
δε, που το επιβληθέν διοικητικό πρόστιμο δεν πληρωθεί ανεπιφύλακτα και 
αμέσως, ενεργοποιείται η ποινική αυτόφωρη διαδικασία. Επιπλέον, η διοι-
κητική αρχή, η οποία διενήργησε τον έλεγχο αποστέλλει τα αποτελέσματα 
του ελέγχου στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), ο οποίος ενημε-
ρώνει ακολούθως τους δικαιούχους προκειμένου να ασκήσουν τις αστικές 
και ποινικές τους αξιώσεις κατά των προσβολέων. Χαρακτηριστικά, εντός 
του ΣΔΟΕ έχει δημιουργηθεί ειδικό τμήμα διανοητικής ιδιοκτησίας και ηλε-
κτρονικού εμπορίου, το οποίο διενεργεί αιφνίδιους διοικητικούς ελέγχους 
για τη διαπίστωση χρήσης/εμπορίας μη αδειοδοτημένου λογισμικού.
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Ποιοι μεταχειρισμένοι υπολογιστές μπορούν να 
ανακατασκευαστούν;
Κατάλληλος προς ανακατασκευή ηλεκτρονικός υπολογιστής (“Qualified PC”) 
είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος έχει διατεθεί ή χρησιμοποιηθεί 
από έναν τελικό χρήστη για τουλάχιστον έξι (6) μήνες, είναι έτοιμος να χρησι-
μοποιηθεί από νέο χρήστη και περιέχει την ίδια μητρική κάρτα (motherboard), 
την οποία διέθετε όταν είχαν εγκατασταθεί σε αυτόν τα Windows αρχικά. 
Ο Refurbisher θα πρέπει να καταβάλλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες 
προκειμένου να διαπιστώσει εάν ένας ανακατασκευασμένος υπολογιστής 
(“Refurbished PC”) έχει διατεθεί ή χρησιμοποιηθεί από έναν τελικό χρήστη για 
τουλάχιστον έξι (6) μήνες. Το αρχικό πιστοποιητικό αυθεντικότητας Windows 
(COA) θα πρέπει να παραμείνει επικολλημένο στον υπολογιστή στην περίπτω-
ση του Commercial Registered Refurbisher Program (RRP).

Τι είναι τελικά οι ανακατασκευασμένοι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές (Refurbished PCs); 
Ανακατασκευάζω σημαίνει επαναφέρω έναν κατάλληλο προς ανακατα-
σκευή υπολογιστή (“Qualified PC”), όπως αυτός περιγράφεται παραπάνω, 
σε λειτουργική κατάσταση, κατά την οποία καθίσταται δυνατή η χρήση του 
από έναν νέο χρήστη. Σημειώνεται ότι η αναβάθμιση του υπολογιστή δεν 
περιλαμβάνει και την αναβάθμιση της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας 
(CPU). Ο Refurbisher μπορεί να αναβαθμίσει τη μνήμη RAM και τον σκληρό 
δίσκο (HDD). Οι ελαττωματικές μητρικές κάρτες θα πρέπει να αντικαθίστα-
νται από μητρική κάρτα με τα ίδια χαρακτηριστικά με την αρχική. Επανα-
χρησιμοποιημένοι σκληροί δίσκοι σε κατάλληλους προς ανακατασκευή 
υπολογιστές (“Qualified PCs”) θα πρέπει να υποστούν format, σύμφωνα με 
τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Εξυγίανση των Μέσων (“Guidelines for 
Media Sanitization”), όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί στο National Institute 
of Standards and Technology Special Publication 800-88 ή σύμφωνα με πα-
ρόμοιο πρότυπο.

Τι θα πρέπει να αναζητά κανείς ως απόδειξη προκειμένου 
να διασφαλίσει ότι ένας ανακατασκευασμένος η/υ διαθέτει 
εγκατεστημένο νομίμως αδειοδοτημένο λειτουργικό 
σύστημα Windows;
Το πρόγραμμα Microsoft Registered Refurbisher (RRP), αλλά και το πρό-
γραμμα Microsoft Authorized Refurbisher (MAR), δεν έχουν ως στόχο να 
παράσχουν λύσεις νομιμοποίησης για η/υ, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ήδη. 
Τα εν λόγω προγράμματα έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για εκείνες τις πε-
ριπτώσεις, όπου ένας ήδη μεταχειρισμένος η/υ, ο οποίος έχει παροπλιστεί, 
έχει αποκατασταθεί λειτουργικά ώστε να είναι κατάλληλος να αποκτηθεί από 
νέο χρήστη και να «φορτωθεί» εκ νέου με γνήσιο λογισμικό της Microsoft 
(Refurbished PC).
Στην περίπτωση του προγράμματος της Microsoft “Commercial Registered 
Refurbisher Program” (Commercial RRP) υπάρχουν λοιπόν τρία στοιχεία, 
τα οποία θα πρέπει να συντρέχουν προκειμένου να διασφαλίσει κανείς ότι το 
λειτουργικό σύστημα της Microsoft, το οποίο τυχόν διαθέτει προεγκατεστη-
μένο ο εν ανακατασκευασμένος η/υ είναι νομίμως αδειοδοτημένο:
Θα πρέπει να υπάρχουν επικολλημένα στο σώμα του ανακατασκευασμένου 
η/υ δύο πιστοποιητικά αυθεντικότητας, δηλαδή τόσο το αρχικό πιστοποιη-
τικό, με το οποίο πωλήθηκε ο η/υ κατά την αρχική αγορά του καθώς ΚΑΙ 
ένα ειδικά σχεδιασμένο πιστοποιητικό αυθεντικότητας για ανακατασκευα-
σμένους η/υ. Στο ειδικά σχεδιασμένο COA για ανακατασκευασμένους η/υ 
αναγράφεται ένας σειριακός αριθμός, η έκδοση των Windows στην οποία 
αφορά καθώς και η δήλωση «For Use on Refurbished PC Only», ενώ το εν 
λόγω πιστοποιητικό αυθεντικότητας θα πρέπει να είναι επικολλημένο στο 
μηχάνημα του η/υ με μόνιμο τρόπο.
Η έκδοση των Windows, η οποία είναι εγκατεστημένη στον ανακατασκευ-
ασμένο η/υ θα πρέπει να ταυτίζεται με το προϊόν, το οποίο αναγράφεται επί 
του ειδικά σχεδιασμένου πιστοποιητικού αυθεντικότητας (COA) για ανακατα-
σκευασμένους η/υ.

Ανακατασκευασμένοι υπολογιστές:
Απαιτήσεις & προϋποθέσεις
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Μπορεί η τεχνολογία να έχει εξελιχθεί με γοργούς ρυθμούς, σε όλους τους κλάδους, όπως και σε εκείνον της χρήσης 
ψηφιακών αρχείων, όμως το έντυπο συνεχίζει να αποτελεί ένα πολύ σημαντικό «κεφάλαιο» σε κάθε επιχείρηση. 
Είτε πρόκειται για ένα μικρό οικιακό γραφείο είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση, ο εκτυπωτής αποτελεί το κέντρο της 
επικοινωνίας της με τον «έξω κόσμο», με πελάτες και συνεργάτες, με προμηθευτές και ενδοεταιρική επικοινωνία.
Θα πρέπει βέβαια να γνωρίζουμε πως όταν αναφερόμαστε στην εποχή μας σε «εκτυπωτές», δεν εννοούμε 
απαραίτητα ένα απλό εκτυπωτικό μηχάνημα, αλλά περισσότερο μια πολυλειτουργική συσκευή που μπορεί να 
εκτυπώσει, να σαρώσει, να αντιγράψει, να στείλει fax. Επιπλέον, πολλά μοντέλα, διαθέτουν εξελιγμένες λειτουργίες 
που χρειάζεται η σύγχρονη επιχείρηση, όπως cloud print/scan, mobile print για επικοινωνία με κινητό και tablet 
κ.λπ. Ο ανταγωνισμός στις εκτυπωτικές λύσεις για την αγορά των SMBs είναι μεγάλος και όπως είναι προφανές, η 
ευκαιρία για το κανάλι των συνεργατών μεγάλη, τόσο σε ό,τι αφορά τις ευκαιρίες πώλησης όσο και στο after sales.

To SMB printing και οι 
σύγχρονες προκλήσεις

03.2017
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Ο
ι σύγχρονες λύσεις εκτύπωσης 
έχουν ανανεώσει και ταυτόχρονα 
αναβαθμίσει τις λειτουργίες της 
επιχείρησης με την παραδοσιακή 
της έννοια. Για παράδειγμα, οι 
σύγχρονοι έξυπνοι Multifunction 

Printers (MFPs), σύμφωνα με σχετική έρευνα 
της IDC, έχουν βοηθήσει σημαντικά στο να επα-
ναπροσδιοριστεί η έννοια του workflow εντός της 
επιχείρησης. Στη λογική αυτή, η έρευνα της IDC 
αποκάλυψε πως το 67% των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων στην Ευρώπη έχουν αναγάγει την παρα-
γωγικότητα σε προτεραιότητά τους. Παρ’ όλα αυτά, 
αν και οι cloud υπηρεσίες προσφέρουν οικονομική 
πρόσβαση σε εξελιγμένη τεχνολογία, μόλις 1 στις 
3 επιχειρήσεις έχει ήδη προβλέψει και σχεδιάσει 
το πώς θα χρησιμοποιήσει και θα διαχειριστεί την 
πληθώρα των πληροφοριών στο σύγχρονο ψηφια-
κό κόσμο. 
Η ανάλυση της IDC περιγράφει εξάλλου με σαφή-
νεια τη λειτουργικότητα που πλέον είναι διαθέσι-
μη στα σύγχρονα συστήματα έξυπνου printing, τα 
οποία βοηθούν στη βελτίωση του workflow και 
της παραγωγικότητας, προσφέροντας εξυπνό-
τερες και αποτελεσματικότερες επιχειρηματικές 
διεργασίες για τις SMBs. Στην ουσία, οι έξυπνες 
συσκευές, οι οποίες καθιστούν το cloud πιο φιλι-
κό και προσιτό, έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν 
την έννοια της απλής συσκευής εκτύπωσης και 
αντιγραφής. Έχουν αναβαθμιστεί σε ένα πλήρες 
και προσωποποιημένο εργαλείο ψηφιακής μετα-
μόρφωσης, το οποίο επιτρέπει στις επιχειρήσεις 
να συγκεντρώνουν, να ενσωματώνουν και να 
μοιράζονται τις πληροφορίες τους. 
Εκτός των άλλων, δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε 
και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΙΤ, καθώς 
επίσης και το γεγονός πως οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με 
τις επενδύσεις και τις προτεραιότητες που υποστη-
ρίζουν την ανάπτυξή τους και τις ανταγωνιστικές 
τους επιδόσεις. Τη διαφορά εδώ μπορεί να κάνουν 
οι συσκευές smart printing, οι οποίες έχουν τη 
δυνατότητα να λειτουργούν ως πλατφόρμα ανάπτυ-
ξης, προσφέροντας αποτελεσματικές από πλευράς 
κόστους και χρόνου λύσεις workflow. 
Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η συμμόρφωση και 
η ασφάλεια, ενώ υποστηρίζονται δυναμικά οι βασι-
κοί στόχοι της επιχείρησης όπως είναι το mobility, 
όπως εξάλλου και οι πρωτοβουλίες περικοπής κό-
στους. Στη συνέχεια, είναι δυνατόν να επαναπροσ-
διοριστεί ο τρόπος διεξαγωγής του καθημερινού 
business workflow. Με τη χρήση των έξυπνων 
MFPs, οι SMBs έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπί-
σουν τις πιέσεις αυτές και να επιτύχουν σημαντικά 
οφέλη από πλευράς workflow. 
Επιπρόσθετα όμως της workflow στρατηγικής τους, 
οι σύγχρονες λύσεις printing παρέχουν σε εκείνες 
τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν κάποιο σύστημα 
ασφαλείας εγγράφων, τη δυνατότητα να ελέγχουν 
την πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες με 
εργαλεία πιστοποίησης ταυτότητας και να προστα-
τεύουν τις πληροφορίες των πελατών τους, με τη 
χρήση πρόσβασης βάσει άδειας. 

Πολλές SMBs διαθέτουν πλέον high-end MFPs με 
εξαιρετικές δυνατότητες εκτύπωσης, υποστήριξη 
Α3 και ποικίλα features φινιρίσματος, αλλά αυτό 
δεν συνεπάγεται πως αξιοποιούν τις δυνατότητες 
αυτές. Πολλές συσκευές MFPs εγκατεστημένες σε 
SMBs έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης τουλάχιστον 
100.000 σελίδων το μήνα, αλλά κατά μέσο όρο δεν 
εκτυπώνουν παρά 10.000 σελίδες. Στις περιπτώσεις 
αυτές, απαιτείται εξορθολογισμός και καλύτερη δια-
χείριση δυναμικού, πόρων και συστημάτων. 
Εκτός αυτών, οι επιχειρήσεις στρέφονται ολοένα 
και περισσότερο στο online marketing, στο cloud-
based sharing και στα ψηφιακά workflows, οπότε 
οι παραδοσιακές εκτυπώσεις θα παρουσιάζουν 
τάσεις μείωσης. Οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης 
χρησιμοποιούν τις mobile συσκευές τους ολοένα 
και περισσότερο για πρόσβαση σε πληροφορίες, 
όπως θα δούμε αναλυτικότερα και στη συνέχεια. Το 
Internet καθιστά ακόμα πιο απλό και ταχύτερο τον 
ηλεκτρονικό διαμοιρασμό εγγράφων και την πρό-
σβαση σε πληροφορίες. 
Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και την τάση 
των σύγχρονων επιχειρήσεων να επιδεικνύουν 
ενεργά την οικολογική τους ταυτότητα, κάτι που 
σίγουρα αποτελεί ένδειξη. Όλα αυτά δεν αποδεικνύ-
ουν σε καμία περίπτωση πως η έννοια του printing 
έχει χάσει τη δυναμική της. Ιδίως οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να έχουν ανάγκη των 
υπηρεσιών εκτύπωσης σε κάθε περίπτωση. Μπο-
ρεί ο όγκος των εκτυπώσεων να μην είναι πλέον 
τόσο μεγάλος, αλλά οι επιχειρήσεις εκείνες που α-
παιτούν λύσεις printing για την εύρυθμη λειτουργία 
τους έχουν αυξηθεί σημαντικά. 
Τα όρια που υπήρχαν μεταξύ μεγάλων και 
μικρών παικτών στο θέμα των εκτυπωτικών 
λύσεων έχουν γίνει πιο ασαφή, επιτρέποντας τη 
διαφοροποίηση των λύσεων, και λόγω της επι-
κράτησης του mobile και του cloud. Οι τάσεις αυ-
τές έχουν «στρώσει το έδαφος» για νέες λύσεις 
και υπηρεσίες, τις οποίες το δίκτυο μεταπωλητών 
θα μπορεί να «σερβίρει» στην αγορά αυτή. Ας 
δούμε αναλυτικότερα όμως το νέο «τοπίο», όπως 
αυτό διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια. 

Το σύγχρονο τοπίο της αγοράς
Για κάποιο μικρό διάστημα, στην πρώιμη εποχή 
των mobile συσκευών, οι υπολογιστές βρίσκονταν 

Το συμπέρασμα είναι πως πρόκειται για μια ξεκά-
θαρη σύνδεση μεταξύ των συσκευών και των α-
παιτήσεων των σύγχρονων επιχειρήσεων. Δεδομέ-
νου πως οι μεγάλοι παίκτες στο χώρο του printing 
διαθέτουν ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο συσκευών 
που συνδυάζουν μια ποικιλία χαρακτηριστικών για 
τη συγκέντρωση και τη διαχείριση πληροφοριών 
ακόμα πιο αποτελεσματικά, διευκολύνεται ακόμα 
περισσότερο η παραγωγικότητα των εργαζομένων. 
Αυτές οι οικονομικές λύσεις συνδυάζουν εξελιγ-
μένο software, εξελιγμένη τεχνολογία και ανοικτή 
αρχιτεκτονική, επιτρέποντάς τους να συνεργάζονται 
αρμονικά με τα υπάρχοντα document workflows. 
Η εν λόγω ευελιξία ανταποκρίνεται στο 70% των 
ευρωπαϊκών SMBs, οι οποίες υιοθετούν αυτο-
ματοποιημένα εργαλεία business διεργασιών για 
αυξημένη παραγωγικότητα των εργαζομένων. 
Μάλιστα, αυτό σημαίνει πως τα έξυπνα συστήματα 
printing έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίζονται σε 
στενή συνάρτηση με τη μελλοντική ανάπτυξη, κα-
θώς επίσης και με τα νέα business και τεχνολογικά 
trends που συνεχώς ξεπηδούν και τα οποία πρέπει 
να υιοθετούν οι επιχειρήσεις ώστε να παραμένουν 
ανταγωνιστικές. 

Βασικές τάσεις 
Δεδομένων όλων των νέων και συναρπαστικών 
ψηφιακών τεχνολογιών στην αγορά, είναι πολύ 
εύκολο για τα IT τμήματα να θεωρήσουν ξεπερα-
σμένες τις υποδομές της επιχείρησής τους, δηλαδή 
τους εκτυπωτές, τις πολυλειτουργικές συσκευές και 
τα συστήματα διαχείρισης εγγράφων. Σε κάθε περί-
πτωση, είναι σημαντικό να συνεχίσουν να εκτιμούν 
με το σωστό τρόπο όλα τα επιμέρους στοιχεία του ΙΤ 
περιβάλλοντος, προκειμένου να διασφαλίσουν πως 
διαθέτουν όλα όσα είναι απαραίτητα για να επιτευ-
χθεί η μέγιστη παραγωγικότητα και εξοικονόμηση 
χρημάτων.
Ειδικότερα όσον αφορά στους εκτυπωτές και στα 
MFPs, πολλές SMBs είναι πιθανό αφενός να μη 
χρησιμοποιούν όσο πρέπει τις συσκευές τους, αλλά 
και αφετέρου να τις χρησιμοποιούν αναποτελεσμα-
τικά. Το αποτέλεσμα είναι πως παρουσιάζονται προ-
βλήματα από πλευράς κόστους και παραγωγικότη-
τας για τις επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν βέβαια 
να επιλυθούν μέσω της ορθής και ισορροπημένης 
διαχείρισής των συσκευών. 
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Τα όρια που υπήρχαν μεταξύ μεγάλων 
και μικρών παικτών στο θέμα των 
εκτυπωτικών λύσεων έχουν γίνει πιο 
ασαφή, επιτρέποντας τη διαφοροποίηση 

των λύσεων, και λόγω της επικράτησης του mobile 
και του cloud. Οι τάσεις αυτές έχουν «στρώσει το 
έδαφος» για νέες λύσεις και υπηρεσίες. 
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προϊόντα και λύσεις που χρησιμοποιούν την cloud 
τεχνολογία, προκειμένου να κάνουν το printing 
ακόμα πιο εύκολο, διαισθητικό και ασφαλές. Οι 
προοπτικές αυτές καθίστανται εφικτές μέσω συνερ-
γασιών των μεγάλων εταιρειών του χώρου, οπότε 
προσφέρεται στους SMB πελάτες πρόσβαση σε 
εξελιγμένες mobile και cloud printing apps – εφαρ-
μογές που έχουν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία 
για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Η διαθεσιμότη-
τα αυτών των πόρων προσφέρει στους συνεργάτες 
εξαιρετικά θετικές προοπτικές προκειμένου να 
προσεγγίσουν τις SMBs. 

Αυξημένη παραγωγικότητα
Η IDC έχει προβλέψει πως το mobile προσωπικό 
θα αντιστοιχεί στο 72% του συνολικού μεγέθους 

σε κάθε γραφείο, οι εργαζόμενοι δούλευαν κυρί-
ως από το γραφείο τους και αν και όλοι διέθεταν 
μια κινητή συσκευή, δεν έβρισαν κάποιο ιδιαίτερο 
λόγο για να εκτυπώνουν μέσω αυτής. 
Βρισκόμαστε όμως στο 2017 και, σύμφωνα με 
έρευνες, το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομέ-
νων χρησιμοποιεί smartphones. Και παρ’ όλο 
που τα workflows έχουν γίνει πολύ πιο ψηφιακά 
–στην καλύτερη περίπτωση έχοντας ενσωματω-
θεί με τα smartphones και τα tablets-, το λεγό-
μενο paperless γραφείο βρίσκεται μακριά από 
το να κυριαρχεί. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με 
μια πρόσφατη έρευνα της Xerox και της Coleman 
Parkes Research, το 66% των SMBs περιλαμ-
βάνει mobile printing στις mobile πρωτοβουλίες 
τους, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 27% σκο-

πεύει να το εντάξει μέσα στον επόμενο χρόνο. 
Αυτό δείχνει πως, ανεξάρτητα από τις αρνητικές 
προβλέψεις, οι άνθρωποι θέλουν ακόμα να τυ-
πώνουν, αλλά να το κάνουν από όποια τοποθεσία 
και συσκευή επιλέγουν αυτοί. Ολοένα και συχνό-
τερα, οι εργαζόμενοι αναζητούν αυτού του τύπου 
την ευελιξία στην εργασία τους, ενώ επίσης η 
δυνατότητα προσέλκυσης και διατήρησης ποιοτι-
κού εργατικού προσωπικού συχνά σχετίζεται με 
την ικανότητα της επιχείρησης να προσφέρει την 
ελευθερία αυτή. 
Για τους συνεργάτες του καναλιού που δουλεύουν 
με SMBs, πρόκειται για πολύ καλή είδηση – η cloud 
τεχνολογία έχει κάνει τις enterprise επιπέδου λύ-
σεις διαθέσιμες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Ταυτόχρονα, πολλές εταιρείες έχουν κυκλοφορήσει 
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H αγορά των SMBs αποτελεί τον κορμό της ελλη-
νικής οικονομίας που για να μείνει ανταγωνιστική 
και να προσφέρει αξία στον πελάτη της πρέπει να 
ανταποκριθεί ή και να ηγηθεί στην υιοθέτηση νέων 
τεχνολογιών. Οι τεχνολογίες αυτές βοηθούν την 
εταιρεία να είναι πιο γρήγορη, να μεγιστοποιεί τη 
χρήση των υπαρχόντων πόρων (πχ του ανθρώπι-
νου δυναμικού) και να είναι πιο αποτελεσματική και 
παραγωγική στην καθημερινότητά της. 
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που πραγματοποι-
ήθηκε στην Ελλάδα με συμμετέχοντες 100 Έλληνες 
εργαζόμενους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 
81% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι οι εκτυπωτές 
είναι κρίσιμης σημασίας για την αποτελεσματικό-
τητα τους στο γραφείο, με το 65% να δηλώνει ότι 
χρησιμοποιεί τους εκτυπωτές πολλές φορές μέσα 
στην ημέρα, ενώ τα πιο δημοφιλή στοιχεία που 
εκτυπώνουν είναι 45% μηνύματα, 38% τιμολόγια και 
ακολουθούν με περίπου 35% επιστολές, αναφορές, 
μπροσούρες. 

Η Epson έρχεται να απαντήσει στις ανάγκες 
αυτές με λύσεις εκτυπωτών και σαρωτών που 
διευκολύνουν τη ροή εργασιών σε μια σειρά από 
σημεία:
• Συνεργασία και ασύρματη επικοινωνία
• Βελτιστοποίηση και ταχύτητα 
• Οικονομία 
• Εύκολη ενσωμάτωση – λιγότερα προβλήματα 

Συνεργασία και ασύρματη επικοινωνία
Όλοι οι εκτυπωτές και πολυμηχανήματα Epson 
WorkForce Pro υποστηρίζουν ασύρματη επικοινω-
νία με φορητές συσκευές, είτε μέσω ασύρματου 
δικτύου, είτε μέσω WiFi direct ή των εφαρμογών 
Epson iPrint, email Print, AirPrint, Google Cloud 
Print, κά (www.epson.gr/apps). Έτσι, ο χρήστης 

μπορεί απευθείας από το κινητό ή ταμπλέτα του να 
εκτυπώσει άμεσα και γρήγορα ό,τι χρειάζεται (από 
φωτογραφία, ως τιμοκατάλογο) εξυπηρετώντας 
τον πελάτη χωρίς καθυστερήσεις. Παράλληλα, με 
τα πολυμηχανήματα WorkForce Pro αλλά και τους 
WorkForce σαρωτές με τη χρήση του δωρεάν λο-
γισμικού Document Capture Pro η εταιρεία αυτο-
ματοποιεί τη διαχείριση εγγράφων (πχ τιμολογίων), 
αρχειοθετώντας τα εύκολα βάσει barcode ή άλλο 
σημείο αναφοράς. Έτσι, η ροή εγγράφων γίνεται 
αποτελεσματικότερη βελτιώνοντας τη λειτουργία 
τμημάτων όπως το λογιστήριο. 

Βελτιστοποίηση και ταχύτητα
Η μέση εκτυπωτική εργασία, ειδικά στις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, βάσει ερευνών, δεν ξεπερνά τις 
4 σελίδες. Οι εκτυπωτικές λύσεις Epson WorkForce 
Pro προσφέρουν μηδενικό χρόνο προθέρμανσης 
και άρα υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης που ξεπερνά 
αυτή αντίστοιχων laser προϊόντων, καθώς από 

standby ή sleep mode, η εκτύπωση είναι άμε-
ση. Αντίστοιχα, στα πολυμηχάνηματα της σειράς 
Workforce Pro 6xxx (Α4) και Workforce Pro 8xxx 
(A3) series, όπως και σε όλους τους σαρωτές της 
σειράς DS-5xx, η σάρωση είναι μονού περάσματος. 
Έτσι ο χρήστης, είτε εκτυπώνει είτε σαρώνει, δε 
χάνει χρόνο και μπορεί να αφοσιωθεί στη δική του 
εργασία. 

Οικονομία και μεγάλος όγκος εργασιών
Οι σειρές Epson WorkForce Pro, διαθέτουν τρία 
βασικά πλεονεκτήματα: 
Ένα τύπο αναλωσίμων (μελάνια & waste ink box 
- δεν απαιτείται fuser, developer, drum, κοκ), άρα 
εύκολη διαχείριση στοκ,
Χαμηλό κόστος αναλωσίμων, ως 50% ενός αντί-
στοιχου laser 
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ως -80% ενός αντί-
στοιχου laser
Ταυτόχρονα η τιμή κτήσης τους είναι ιδιαίτερα 
ανταγωνιστική ξεκινώντας από λιανική τιμή 230€ 
(συμπ. ΦΠΑ) για τον WF-5620DWF και φτάνουν 
τα 1.000€ (συμπ.ΦΠΑ) για τον επαγγελματικό Α3 
WF-8510DWF.

Εύκολη ενσωμάτωση, λιγότερα προβλήματα
Όλα τα προϊόντα της Epson ενσωματώνονται με 
ευκολία στο ήδη υπάρχον περιβάλλον και επι-
κοινωνούν με όλα τα λογισμικά. Στο σύγχρονο 
περιβάλλον είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να 
έρχονται σε επαφή με προϊόντα που διαθέτουν 
απλό μενού, ώστε να χειρίζονται εύκολα από ό-
λους. Η αξιοπιστία των εκτυπωτών και σαρωτών 
της Epson, εγγυάται μειωμένα προβλήματα και 
μειωμένο χρόνο εκτός χρήσης, μηδενίζοντας την 
ανάγκη παρέμβασης των χρηστών και εξασφαλί-
ζοντας μέγιστη παραγωγικότητα.

Άρθρο εκ μέρους της Epson

Σύγχρονες λύσεις για όλες τις ανάγκες
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ως το έτος 2020. Για μια ποικιλία λόγων, οι ερ-
γαζόμενοι αυτοί θα χρειάζονται πρόσβαση στο 
δίκτυο και τους εκτυπωτές της επιχείρησής τους, 
είτε εργάζονται από το σπίτι, είτε είναι εν κινήσει, 
είτε απλά βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσί-
ες του ίδιου χώρου εργασίας. Στη λογική αυτή 
αυξάνονται και οι απαιτήσεις από το ΙΤ, καθώς οι 
εργαζόμενοι πιθανώς να διαχειρίζονται έγγραφα 
για μια ποικιλία συσκευών, ενώ εκτυπώνουν, 
σκανάρουν και έχουν πρόσβαση σε αρχεία από 
διαφορετικές τοποθεσίες. Για να διασφαλιστεί πως 
οι εργαζόμενοι αυτοί παραμένουν παραγωγικοί, 
είναι σημαντικό να έχουν εύκολη πρόσβαση στα 
συστήματα, ώστε να υπάρχει ομαλή κυκλοφορία 
των πληροφοριών. 
Αυτή ακριβώς η δυνατότητα, δηλαδή το να επιτρέ-
πει την πρόσβαση οποτεδήποτε από οποιαδήποτε 
συσκευή, αποτελεί τεράστιο selling point για μια 
SMB. Στην προαναφερθείσα έρευνα της Coleman 
Parkes/Xerox, η αυξημένη παραγωγικότητα που 
επιτυγχάνεται μέσω των βελτιωμένων workflow/ 
business διεργασιών, επιλέχθηκε από το 47% των 
SMBs που συμμετείχαν στην έρευνα ως βασική 

προτεραιότητα του business τους. Μια mobile 
print λύση που κρατάει τους χρήστες της συνδεδε-
μένους στο workflow, επιτρέποντάς τους να εκτυ-
πώσουν από τα smartphones τους, τα tables ή τα 
PCs, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις απαιτήσεις από 
το προσωπικό του τμήματος ΙΤ της SMB, αποτελεί 
σίγουρο «νικητή». 

Ακόμα πιο ασφαλές printing
Βέβαια, όλη αυτή η λογική του mobile printing 
έχει και τους αναπόφευκτους κινδύνους της. 
Καθώς οι εργαζόμενοι αποκτούν πρόσβαση στις 
δικτυακές συσκευές από συνδέσεις εντός και 
εκτός γραφείου, με τις εκτυπώσεις να γίνονται 
σε όλες τις επιθυμητές συσκευές, οι κίνδυνοι για 
τα εταιρικά δεδομένα, και επομένως η ανάγκη 
για ασφάλεια, γίνονται ολοένα και περισσότεροι. 
Ένας συγκεκριμένος τύπος προβλήματος που 
απορρέει από την κυριαρχία του mobile printing 
είναι οι λεγόμενες «ορφανές» εκτυπώσεις που 
ξεχνιούνται στο tray από τους εργαζόμενους – 
κάποιος εκτυπώνει ένα έγγραφο που μπορεί να 
είναι «ευαίσθητο» και μετά ξεχνάει να το παραλά-

βει, αφήνοντάς το έκθετο σε πιθανώς αδιάκριτα 
βλέμματα. Αυτού του είδους οι εκτυπώσεις απο-
τελούν έναν κοινό και επίμονο κίνδυνο ασφαλεί-
ας και, σε αντίθεση με άλλα κενά ασφαλείας, δεν 
έχει να κάνει με hackers, ιούς και άλλες κακό-
βουλες επιθέσεις. 
Οι ασφαλείς τεχνολογίες εκτύπωσης που χρησι-
μοποιούνται στην cloud τεχνολογία καταπολεμούν 
το πρόβλημα αυτό βάζοντας τις εργασίες εκτυ-
πώσεων σε σειρά, μέχρις ότου να εκτυπωθούν 
σε οποιαδήποτε συσκευή δικτύου από έναν 
εγκεκριμένο χρήστη που θα βάλει το απαραίτητο 
password ή θα εισαγάγει το απαραίτητο PIN για να 
ταυτοποιήσει την εκτύπωση. 

Απλουστευμένη συμμόρφωση
Πολλές SMBs συνεργάζονται με εξειδικευμένα 
κάθετα κανάλια που απαιτούν προσήλωση σε 
ειδικά πρωτόκολλα ασφαλείας και ωφελούνται 
από μια απλουστευμένη, αυτοματοποιημένη 
μέθοδο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης 
αυτής. Για παράδειγμα το ConnectKey της Xerox 
προσφέρει ένα τύπο ρυθμιζόμενης ασφάλειας 

Αυξήστε την παραγωγικότητα του γραφείου σας με 
αυτό το μικρό σε διαστάσεις αλλά γεμάτο δυνατότη-
τες, πολυλειτουργικό μηχάνημα, το οποίο μπορεί να 
χωρέσει οπουδήποτε, αναλαμβάνοντας να εκτελέσει 
τις καθημερινές λειτουργίες εκτύπωσης, σάρωσης, 
αντιγραφής και fax απρόσκοπτα, με ταχύτητα και ποι-
ότητα και μάλιστα από οποιαδήποτε συσκευή εντός 
και εκτός γραφείου!

Ταχύτητα & ποιότητα 
Ο HP LaserJet Pro M227fdn συνδέεται αμέσως 
στο δίκτυο της εταιρείας σας και είναι έτοιμος να 
λειτουργήσει χωρίς πολύπλοκες ρυθμίσεις. Όλες οι 
εργασίες πραγματοποιούνται από την κεντρική LCD 
οθόνη και το εύχρηστο panel λειτουργιών, το οποίο 
περιλαμβάνει και το απαραίτητο για τη λειτουργία fax, 
αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο.
Ο βασικός τροφοδότης χαρτιού έχει χωρητικότητα 
250 φύλλων, ενώ στο επάνω μέρος υπάρχει κι ένας 
πολύ εύχρηστος αυτόματος τροφοδότης χωρητικό-
τητας 32 φύλλων για πολλαπλές και γρήγορες σα-
ρώσεις εγγράφων. Επιπλέον, ο εκτυπωτής διαθέτει 
δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης, ενώ 
χάρη στη λειτουργία Auto-On/Auto-Off, η κατανάλω-
ση ενέργειας μειώνεται στο ελάχιστο.
Εκτός από compact, ο HP LaserJet Pro M227fdn 
είναι ταχύτατος, αφού τόσο η εκτύπωση διπλής 
όψης όσο και η απλή πραγματοποιούνται πολύ 

γρήγορα με τις πρώτες σελίδες να είναι έτοιμες σε 
μόλις 7 δευτερόλεπτα. 

Mobile εκτύπωση 
Ο HP LaserJet Pro M227fdn υποστηρίζει όλες τις 
υπηρεσίες mobile και cloud printing, τάση που 
όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιθυμούν να 
εντάξουν στο καθημερινό workflow τους. Πιο συγκε-
κριμένα, υποστηρίζει το AirPrint για εκτυπώσεις από 
iPhone και iPad, όπως επίσης και το Google Cloud 
Print για εκτύπωση από οπουδήποτε, είτε εντός, είτε 
εκτός γραφείου και από οποιαδήποτε συσκευή, στα-
θερή ή φορητή. 
Τέλος, η υπηρεσία HP ePrint κάνει την εκτύπωση 

από φορητή συσκευή τόσο απλή διαδικασία όσο η 
αποστολή ενός e-mail. 

JetIntellifence: Για ποιότητα και οικονομία
Ο νέος HP LaserJet Pro M227fdn χρησιμοποιεί 
τον εξελιγμένο γραφίτη της HP με την τεχνολο-
γία JetIntellifence εξασφαλίζοντας ποιοτικές και 
ταχύτατες εκτυπώσεις τόσο στο κείμενο, όσο και 
στα γραφικά. Χάρη στη τεχνολογία JetIntelligence 
ο γραφίτης αυτός προσφέρει 33% περισσότερες 
εκτυπώσεις σε σχέση με την προηγούμενη σειρά 
αναλωσίμων της HP.
Ο εκτυπωτής παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη 
χρήση του toner και είναι σε θέση να προβλέπει πότε 
ακριβώς θα χρειαστεί αλλαγή, καθώς και το χρόνο 
ζωής του δοχείου, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά 
από παραμέτρους. Επιπλέον, ο αυθεντικός γραφίτης 
της HP διαθέτει ειδική σύνθεση ώστε να παρέχει 
πραγματικό και «ζωντανό» μαύρο χρώμα ούτως ώ-
στε να διασφαλίζεται ότι η επένδυσή σας θα αποδίδει 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Εάν θέλετε έναν μικρό, ποιοτικό, προσιτό, σύγχρονο 
πολυλειτουργικό εκτυπωτή που θα αναλάβει να 
φέρει εις πέρας τις καθημερινές εργασίες του γρα-
φείου σας, υποστηρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στο 
mobile printing, ο HP LaserJet Pro M227fdn αποτε-
λεί την κατάλληλη επιλογή.

HP LaserJet Pro M227fdn

Μια 4-σε-1 αξιόπιστη λύση για  
τις καθημερινές σας ανάγκες
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προϊόντα και λύσεις που χρησιμοποιούν την cloud 
τεχνολογία, προκειμένου να κάνουν το printing 
ακόμα πιο εύκολο, διαισθητικό και ασφαλές. Οι 
προοπτικές αυτές καθίστανται εφικτές μέσω συνερ-
γασιών των μεγάλων εταιρειών του χώρου, οπότε 
προσφέρεται στους SMB πελάτες πρόσβαση σε 
εξελιγμένες mobile και cloud printing apps – εφαρ-
μογές που έχουν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία 
για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Η διαθεσιμότη-
τα αυτών των πόρων προσφέρει στους συνεργάτες 
εξαιρετικά θετικές προοπτικές προκειμένου να 
προσεγγίσουν τις SMBs. 

Αυξημένη παραγωγικότητα
Η IDC έχει προβλέψει πως το mobile προσωπικό 
θα αντιστοιχεί στο 72% του συνολικού μεγέθους 

σε κάθε γραφείο, οι εργαζόμενοι δούλευαν κυρί-
ως από το γραφείο τους και αν και όλοι διέθεταν 
μια κινητή συσκευή, δεν έβρισαν κάποιο ιδιαίτερο 
λόγο για να εκτυπώνουν μέσω αυτής. 
Βρισκόμαστε όμως στο 2017 και, σύμφωνα με 
έρευνες, το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομέ-
νων χρησιμοποιεί smartphones. Και παρ’ όλο 
που τα workflows έχουν γίνει πολύ πιο ψηφιακά 
–στην καλύτερη περίπτωση έχοντας ενσωματω-
θεί με τα smartphones και τα tablets-, το λεγό-
μενο paperless γραφείο βρίσκεται μακριά από 
το να κυριαρχεί. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με 
μια πρόσφατη έρευνα της Xerox και της Coleman 
Parkes Research, το 66% των SMBs περιλαμ-
βάνει mobile printing στις mobile πρωτοβουλίες 
τους, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 27% σκο-

πεύει να το εντάξει μέσα στον επόμενο χρόνο. 
Αυτό δείχνει πως, ανεξάρτητα από τις αρνητικές 
προβλέψεις, οι άνθρωποι θέλουν ακόμα να τυ-
πώνουν, αλλά να το κάνουν από όποια τοποθεσία 
και συσκευή επιλέγουν αυτοί. Ολοένα και συχνό-
τερα, οι εργαζόμενοι αναζητούν αυτού του τύπου 
την ευελιξία στην εργασία τους, ενώ επίσης η 
δυνατότητα προσέλκυσης και διατήρησης ποιοτι-
κού εργατικού προσωπικού συχνά σχετίζεται με 
την ικανότητα της επιχείρησης να προσφέρει την 
ελευθερία αυτή. 
Για τους συνεργάτες του καναλιού που δουλεύουν 
με SMBs, πρόκειται για πολύ καλή είδηση – η cloud 
τεχνολογία έχει κάνει τις enterprise επιπέδου λύ-
σεις διαθέσιμες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Ταυτόχρονα, πολλές εταιρείες έχουν κυκλοφορήσει 
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H αγορά των SMBs αποτελεί τον κορμό της ελλη-
νικής οικονομίας που για να μείνει ανταγωνιστική 
και να προσφέρει αξία στον πελάτη της πρέπει να 
ανταποκριθεί ή και να ηγηθεί στην υιοθέτηση νέων 
τεχνολογιών. Οι τεχνολογίες αυτές βοηθούν την 
εταιρεία να είναι πιο γρήγορη, να μεγιστοποιεί τη 
χρήση των υπαρχόντων πόρων (πχ του ανθρώπι-
νου δυναμικού) και να είναι πιο αποτελεσματική και 
παραγωγική στην καθημερινότητά της. 
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που πραγματοποι-
ήθηκε στην Ελλάδα με συμμετέχοντες 100 Έλληνες 
εργαζόμενους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 
81% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι οι εκτυπωτές 
είναι κρίσιμης σημασίας για την αποτελεσματικό-
τητα τους στο γραφείο, με το 65% να δηλώνει ότι 
χρησιμοποιεί τους εκτυπωτές πολλές φορές μέσα 
στην ημέρα, ενώ τα πιο δημοφιλή στοιχεία που 
εκτυπώνουν είναι 45% μηνύματα, 38% τιμολόγια και 
ακολουθούν με περίπου 35% επιστολές, αναφορές, 
μπροσούρες. 

Η Epson έρχεται να απαντήσει στις ανάγκες 
αυτές με λύσεις εκτυπωτών και σαρωτών που 
διευκολύνουν τη ροή εργασιών σε μια σειρά από 
σημεία:
• Συνεργασία και ασύρματη επικοινωνία
• Βελτιστοποίηση και ταχύτητα 
• Οικονομία 
• Εύκολη ενσωμάτωση – λιγότερα προβλήματα 

Συνεργασία και ασύρματη επικοινωνία
Όλοι οι εκτυπωτές και πολυμηχανήματα Epson 
WorkForce Pro υποστηρίζουν ασύρματη επικοινω-
νία με φορητές συσκευές, είτε μέσω ασύρματου 
δικτύου, είτε μέσω WiFi direct ή των εφαρμογών 
Epson iPrint, email Print, AirPrint, Google Cloud 
Print, κά (www.epson.gr/apps). Έτσι, ο χρήστης 

μπορεί απευθείας από το κινητό ή ταμπλέτα του να 
εκτυπώσει άμεσα και γρήγορα ό,τι χρειάζεται (από 
φωτογραφία, ως τιμοκατάλογο) εξυπηρετώντας 
τον πελάτη χωρίς καθυστερήσεις. Παράλληλα, με 
τα πολυμηχανήματα WorkForce Pro αλλά και τους 
WorkForce σαρωτές με τη χρήση του δωρεάν λο-
γισμικού Document Capture Pro η εταιρεία αυτο-
ματοποιεί τη διαχείριση εγγράφων (πχ τιμολογίων), 
αρχειοθετώντας τα εύκολα βάσει barcode ή άλλο 
σημείο αναφοράς. Έτσι, η ροή εγγράφων γίνεται 
αποτελεσματικότερη βελτιώνοντας τη λειτουργία 
τμημάτων όπως το λογιστήριο. 

Βελτιστοποίηση και ταχύτητα
Η μέση εκτυπωτική εργασία, ειδικά στις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, βάσει ερευνών, δεν ξεπερνά τις 
4 σελίδες. Οι εκτυπωτικές λύσεις Epson WorkForce 
Pro προσφέρουν μηδενικό χρόνο προθέρμανσης 
και άρα υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης που ξεπερνά 
αυτή αντίστοιχων laser προϊόντων, καθώς από 

standby ή sleep mode, η εκτύπωση είναι άμε-
ση. Αντίστοιχα, στα πολυμηχάνηματα της σειράς 
Workforce Pro 6xxx (Α4) και Workforce Pro 8xxx 
(A3) series, όπως και σε όλους τους σαρωτές της 
σειράς DS-5xx, η σάρωση είναι μονού περάσματος. 
Έτσι ο χρήστης, είτε εκτυπώνει είτε σαρώνει, δε 
χάνει χρόνο και μπορεί να αφοσιωθεί στη δική του 
εργασία. 

Οικονομία και μεγάλος όγκος εργασιών
Οι σειρές Epson WorkForce Pro, διαθέτουν τρία 
βασικά πλεονεκτήματα: 
Ένα τύπο αναλωσίμων (μελάνια & waste ink box 
- δεν απαιτείται fuser, developer, drum, κοκ), άρα 
εύκολη διαχείριση στοκ,
Χαμηλό κόστος αναλωσίμων, ως 50% ενός αντί-
στοιχου laser 
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ως -80% ενός αντί-
στοιχου laser
Ταυτόχρονα η τιμή κτήσης τους είναι ιδιαίτερα 
ανταγωνιστική ξεκινώντας από λιανική τιμή 230€ 
(συμπ. ΦΠΑ) για τον WF-5620DWF και φτάνουν 
τα 1.000€ (συμπ.ΦΠΑ) για τον επαγγελματικό Α3 
WF-8510DWF.

Εύκολη ενσωμάτωση, λιγότερα προβλήματα
Όλα τα προϊόντα της Epson ενσωματώνονται με 
ευκολία στο ήδη υπάρχον περιβάλλον και επι-
κοινωνούν με όλα τα λογισμικά. Στο σύγχρονο 
περιβάλλον είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να 
έρχονται σε επαφή με προϊόντα που διαθέτουν 
απλό μενού, ώστε να χειρίζονται εύκολα από ό-
λους. Η αξιοπιστία των εκτυπωτών και σαρωτών 
της Epson, εγγυάται μειωμένα προβλήματα και 
μειωμένο χρόνο εκτός χρήσης, μηδενίζοντας την 
ανάγκη παρέμβασης των χρηστών και εξασφαλί-
ζοντας μέγιστη παραγωγικότητα.

Άρθρο εκ μέρους της Epson

Σύγχρονες λύσεις για όλες τις ανάγκες
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που επιτρέπει την αυξημένη συμμόρφωση για 
σημαντικά έγγραφα, με έναν αριθμό από εξει-
δικευμένα ανά κλάδο πρότυπα όπως τα HIPAA, 
Sarbanes-Oxley, OSHA και πολλά περισσότερα. 

Οι SMBs, όπως και οι μεγάλες επιχειρήσεις, α-
ποτελούνται από στελέχη και εργαζόμενους που 
θέλουν να εκμεταλλευτούν πλήρως τα οφέλη 
που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Το mobile 
εργατικό δυναμικό με όλες τις ανάγκες και τις α-

παιτήσεις του είναι πλέον μια πραγματικότητα και 
οι SMBs που επιθυμούν να έχουν στο δυναμικό 
τους τούς καλύτερους ανά περίπτωση εργαζό-
μενους, θα πρέπει να παρέχουν ένα ευέλικτο 
περιβάλλον. Η ικανότητα να παρέχουν λύσεις 
που διευκολύνουν την ευελιξία αυτή, ενώ ταυ-
τόχρονα εγγυούνται την ασφάλεια, αποτελεί ένα 
καλό story που θα μπορέσουν να πουλήσουν οι 
συνεργάτες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
αναζητούν τη συνδρομή τους. 

Μια μεγάλη ευκαιρία για το κανάλι
Έχει συχνά ειπωθεί πως οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις είναι ένας μεγάλος και σχετικά ανεκμετάλλευ-
τος χώρος για υπηρεσίες printing. Παρόλο που οι 
μεγάλοι επιχειρηματικοί οργανισμοί είναι πιθανότε-
ρο να διαθέτουν πολύ περισσότερες συσκευές και 
ανάγκες από την τυπική SMB, οι μικρές επιχειρή-
σεις συχνά δεν έχουν πλήρη επίγνωση πόσα πολλά 
χρήματα ξοδεύουν για εκτυπώσεις, ενώ ταυτόχρο-
να αναζητούν συνεχώς τρόπους να περικόψουν τις 

Η βιομηχανία εκτύπωσης, όπως και πολλές άλλες, 
βρίσκεται στο όριο σημαντικών αλλαγών. Καθώς ο 
κλάδος αντιμετωπίζει το φλέγον θέμα των μειωμέ-
νων εκτυπώσεων και των χαμηλότερων margins, 
οι vendors επανεξετάζουν τη δομή των επιχειρήσε-
ών τους και αναζητούν τρόπους για ακόμα πιο θε-
τικές οικονομικές επιδόσεις. Όποιο και εάν είναι το 
συμπέρασμα, η αγορά αναζητά νέες κατευθύνσεις. 
Οι vendors προσπαθούν να κατανοήσουν πού βρί-
σκονται οι νέες αγορές: Η απάντηση είναι στο cloud, 
στο mobile, στα big data και στο Internet of Things. 
Μπορεί το νέο αυτό περιβάλλον να είναι ριψοκίν-
δυνο, αλλά υπάρχουν κάποιες βασικές ευκαιρίες 
σε αυτό για όλους τους εμπλεκομένους. Ας δούμε 
όμως τις κατευθύνσεις αυτές αναλυτικότερα. 

Προσαρμογή στην «As-a-service» οικονομία
Η προτίμηση των καταναλωτών στις υπηρεσίες αντί 
των προϊόντων, και στο συνδρομητικό μοντέλο σε 
σχέση με τις αγορές, έχει αντίκτυπο στην business 
αγορά. Βασικός λόγος είναι η ολοένα και μεγαλύτερη 
απαίτηση των καταναλωτών για ευελιξία που θα τους 
επιτρέψει να εκμεταλλευτούν τις νέες τεχνολογίες. 
Χάρη στο μοντέλο As-a-service, οι πελάτες δεν βα-
ρύνονται με σημαντικές δαπάνες αναβάθμισης και θα 
μπορούν να προκαθορίζουν το κόστος πρόσβασης 
στην τεχνολογία. Μην ξεχνάμε πως οι Managed Print 
Services (MPS) είναι ένα ήδη κατοχυρωμένο μοντέλο 
service στην αγορά. Αν και η εν λόγω αγορά είναι ήδη 
ώριμη στο χώρο των enterprise, υπάρχουν περαι-
τέρω ευκαιρίες για διείσδυση στη μεγάλη και ανεκ-
μετάλλευτη αγορά των SMBs. Όσον αφορά το κανάλι 
των συνεργατών, οι ψηφιακές υπηρεσίες, οι σχετικές 
με τα diagnostics των συσκευών, καθώς επίσης 
και η προληπτική συντήρηση, αποτελούν σημαντικό 
πεδίο δράσης. Από την πλευρά τους, οι MPS vendors 
θα πρέπει προφανώς να συνεχίσουν να καινοτομούν 
στα θέματα του cloud, της ασφάλειας και του mobility. 
Πρόκειται για σημαντικές παραμέτρους, όχι μόνο 
όσον αφορά την As-a-service οικονομία, αλλά επίσης 
και την ψηφιακή μεταμόρφωση συνολικά. 

Οδηγώντας την ψηφιακή οικονομία
Το έντυπο, όπως προειπώθηκε, συνεχίζει να 

παραμένει βασικό στοιχείο για το σύγχρονο 
connected και συνεργατικό χώρο εργασίας, 
παίζοντας σημαντικό ρόλο στις επιχειρηματικές 
διεργασίες πολλών SMBs. Εντούτοις, το πρόβλη-
μα του «paper bottleneck» επιδρά αρνητικά στην 
επιχειρηματική παραγωγικότητα και αποτελεσμα-
τικότητα. Οι print vendors έχουν πλέον τη δυνατό-
τητα να συνδέσουν τους δύο κόσμους –ψηφιακό 
και έντυπο-, επεκτείνοντας το expertise τους στις 
workflow λύσεις και υπηρεσίες. 
Σε πολλές περιπτώσεις, η επένδυση σε συσκευές 
όπως τα Smart MFPs, τα οποία έχουν εξελιχθεί 
σε έξυπνες πλατφόρμες επεξεργασίας εγγράφων, 
προσφέρουν στους vendors τη δυνατότητα να 
μεγιστοποιήσουν την αξία των hardware προσφο-
ρών τους. 
Οι vendors θα πρέπει να αλλάξουν τις legacy 
αντιλήψεις τους για το brand τους και να προωθή-
σουν την έννοια της ψηφιακής μεταμόρφωσης. Η 
βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διεργασιών 
και των δυνατοτήτων του worlflow πρόκειται να 
αποτελέσουν σημαντικό σημείο διαφοροποίησης 
για τους vendors του κλάδου, εφόσον θέλουν να 
παραμείνουν ανταγωνιστικοί. 

Η εκμετάλλευση του Internet of Things
Όλοι οι εκτυπωτές είναι «things» και τα connected 
Smart MFPs αποτελούν τμήμα του ΙοΤ τοπίου. Οι 
vendors καλούνται να αξιοποιήσουν την πληθώρα 
δεδομένων, προκειμένου να ελέγχουν καλύτερα 
αφενός τα ίδια τα προϊόντα των πελατών και αφε-
τέρου τη χρήση της υπηρεσίας. 
Τα δεδομένα αυτά θα επιτρέπουν στους κατασκευ-
αστές να προσφέρουν ακόμα καλύτερες υπηρεσί-
ες μέσω των predictive data analytics, ενώ μέσω 
της συλλογής πληροφοριών για τη χρήση που 
κάνουν οι πελάτες σε προϊόντα και υπηρεσίες, οι 
vendors θα βελτιώνουν τα προϊόντα τους και θα 
επιταχύνουν την καινοτομία. 
Επιπλέον, οι συνεργάτες θα πρέπει να γνωρίζουν 
πως η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με 
open technology vendors, θα ανοίξει το δρόμο για 
απρόσκοπτη συνεργασία των εκτυπωτών και των 
MFPs με τις mobile συσκευές, επιταχύνοντας την 

ανάπτυξη ενός ευρύτερου οικοσυστήματος mobile 
λύσεων και υπηρεσιών. 

Επεκτείνοντας τις υψηλής αξίας print υπηρεσίες 
Είναι αξιοσημείωτο πως κάποιες online υπηρεσίες, 
όπως τα Net-a-Porter και Airbnb έχουν επεκτείνει τα 
brands τους στο print. Στην πραγματικότητα, το print 
βρίσκεται σε ένα από τα υψηλότερα σημεία της δε-
καετίας στους ανεξάρτητους publishers. Η αξιοπιστία 
και ανθεκτικότητα του print, το καθιστούν αναντικατά-
στατο σε σχέση με το ομιχλώδες online τοπίο. Έρευ-
νες έχουν δείξει πως οι αναγνώστες είναι τελικά πι-
θανότερο να αναζητήσουν πληροφορίες από έντυπο 
υλικό παρά από ψηφιακό, με αποτέλεσμα υψηλότερα 
επίπεδα ικανοποίησης. Αρκετοί από τους παραδοσι-
ακούς vendors μπορούν να εκμεταλλευτούν το δικό 
τους ή το hardware τρίτων (συμπεριλαμβανομένης 
της τεχνολογίας print, visual και digital signage), αλλά 
και υπηρεσιών και εργαλείων για να αναπτύξουν 
cross media κανάλια επικοινωνίας. Οι συνεργασίες 
και οι συμμαχίες με τους vendors τεχνολογίας στο 
χώρο αυτόν, θα επιτρέψουν στους print vendors να 
συμμετάσχουν σε νέα και καινοτόμα projects. 

Συμπέρασμα
Ο κλάδος του print δεν μπορεί να επαναπαυθεί στις 
«δάφνες» του, αλλά οφείλει να έχει υπόψη του την 
ταχύτητα και τις σημαντικές μεταμορφώσεις που 
υφίστανται οι άλλοι κλάδοι. Ας σκεφτούμε πώς 
οι Salesforce, Amazon Web Services, ακόμα και 
το Uber έχουν αλλάξει τους κανόνες στην αγορά 
τους. Υπάρχουν τέτοιες παρόμοιες disruptive προ-
οπτικές στη μεγάλη και αρκετά κλειστή βιομηχανία 
του print; Μπορεί το disruption να μην προέλθει 
από τους παραδοσιακούς ανταγωνιστές, αλλά από 
άλλους παίκτες. Ακόμα και οι «μεγάλοι» όμως, θα 
πρέπει να επεκτείνουν τις συνεργασίες τους και να 
συνεχίζουν να καινοτομούν. Αυτό σημαίνει δημι-
ουργία νέων προϊόντων, καναλιών και προσεγγί-
σεων με πελάτες, συνεργάτες και εργαζόμενους, 
με πολλούς νέους τρόπους. Σε τελική ανάλυση, το 
ερώτημα είναι ένα: Είναι έτοιμη η βιομηχανία του 
print να αλλάξει και να υιοθετήσει τις αλλαγές που 
επιβάλλει η εξέλιξη της τεχνολογίας;

Digital disruption:  
Μελλοντικές ευκαιρίες και τάσεις
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Το όνομα Xerox είναι συνυφασμένο με την καινοτο-
μία, την ποιότητα και την αξιοπιστία στο χώρο των 
εκτυπώσεων. Η εταιρεία έχει ουσιαστικά διαμορφώ-
σει το χώρο του printing και εν γένει της διαχείρισης 
εγγράφων όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. 
Οι λύσεις της Xerox καλύπτουν κάθε επιχειρηματική 
ανάγκη, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστη-
ριοποίησης, από το μικρό οικιακό γραφείο, μέχρι τη 
μεγάλη παραγωγική εκτυπωτική μονάδα.

Ηγέτης και στο χώρο των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων
Η Xerox διαθέτει μια τεράστια γκάμα εκτυπωτικών 
συσκευών, τόσο απλών, όσο και πολυλειτουρ-
γικών εκτυπωτών με πάνω από 40 διαφορετικά 
μοντέλα, τα οποία διατίθενται με περισσότερες από 
80 διαμορφώσεις, καλύπτοντας κάθε ανάγκη. Δεί-
τε όλα τα μοντέλα εδώ: https://www.xerox.com/
el-gr/small-business. 
Ειδικά για τις SMBs, η Xerox έχει αναπτύξει ειδι-
κές υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων (MPS), οι 
οποίες είναι σε θέση να μειώσουν τα έξοδα του 
printing έως και 30%.
Επιπλέον, η εταιρεία είναι σε θέση να περηφανεύ-
εται για κορυφαία τεχνική υποστήριξη στην αγορά, 
διαθέτοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο 22 επίσημων 
αντιπροσώπων και περισσότερους από 300 συνερ-
γάτες σε όλη την Ελλάδα.

Απεριόριστες δυνατότητες με το Xerox App Studio
Ένα από τα πιο καινοτόμα χαρακτηριστικά των έξυ-
πνων πολυλειτουργικών εκτυπωτών της Xerox είναι 
η τεχνολογία ConnectKey. Πρόκειται για ένα «οικο-
σύστημα» εφαρμογών, μέσω του οποίου ένα MFP 
μετατρέπεται στο παραγωγικό κέντρο της επιχείρη-
σης, έτοιμο να λειτουργήσει από την πρώτη στιγμή. 
Οι συμβατές συσκευές διαθέτουν έτοιμα προεγκα-
τεστημένα apps τα οποία τρέχουν απευθείας στην 
οθόνη αφής του εκτυπωτή, ενώ συνεργάτες και 
μεταπωλητές, έχουν τη δυνατότητα να δημιουρ-
γήσουν, να εγκαταστήσουν και να διαχειριστούν 
ακόμη περισσότερες, εξατομικευμένες εφαρμογές 
για τους πελάτες τους, προσφέροντάς τους έτσι, 
υπηρεσίες ειδικά «κομμένες και ραμμένες» στις 
δικές τους ανάγκες.
Οι δυνατότητες παραμετροποίησης που προσφέ-
ρει το App Studio είναι μοναδική. Συνηθισμένες 
εργασίες και ενέργειες ρουτίνας, μπορούν να με-
τατραπούν σε apps, εξοικονομώντας χρόνο, ενώ 
υφιστάμενα apps, μπορούν να παραμετροποιηθούν 
ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, αυξάνοντας 
κατακόρυφα την αξία της επένδυσης. 

Αντιγραφή και ταυτόχρονη μετάφραση;  
Μόνο από τη Xerox
Η Xerox αλλάζει την έννοια της αντιγραφής, 
προσφέροντας τη δυνατότητα μετάφρασης του 

πρωτοτύπου εγγράφου on-the-fly, δηλαδή τη 
στιγμή της αντιγραφής του. Πρόκειται για την πρω-
τοποριακή υπηρεσία Xerox Translate που προ-
σφέρουν τα MFPs της Xerox που υποστηρίζουν 
το ConnectKey. Μετάφραση με το πάτημα ενός 
κουμπιού σε πάνω από 40 γλώσσες!

Mobile printing
Οι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές της Xerox υπο-
στηρίζουν το mobile printing,  επιτρέποντας σε 
κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση να αυξήσει την 
παραγωγικότητα των εργαζομένων της. Η Xerox 
διαθέτει μια μεγάλη γκάμα από επιλογές, καλύ-
πτοντας όλες τις περιπτώσεις και ανάγκες για 
mobile printing ανεξαρτήτως λειτουργικού συστή-
ματος. Τα συστήματα που υποστηρίζουν mobile 
printing, επιτρέπουν εκτύπωση από παντού μέσω 
Wi-Fi Direct, Google Cloud Print, Mopria, καθώς 
και Apple AirPrint.

Άρθρο του Νικηφόρου Γαλούση

45 χρόνια Xerox στην Ελλάδα: Πρωτοπορία στην 
εκτύπωση και διαχείριση εγγράφων 
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Νικηφόρος Γαλούσης, 
προϊστάμενος 
ανάπτυξης δικτύου, 
αντιπροσώπων και 
υπηρεσιών της Xerox 
Hellas.
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δαπάνες τους. Μπορεί αυτό να ισχύει για πολλές 
επιχειρήσεις, αλλά είναι εξακριβωμένο ότι συμβαί-
νει περισσότερο στις SMBs. Σύμφωνα με τους ανα-
λυτές, είναι δεδομένο πως μια τυπική SMB ξοδεύει 
πολλά χρήματα στο printing. Ίσως το μεγαλύτερο 
πρόβλημα προσέγγισης σε αυτές τις επιχειρήσεις 
είναι να πειστούν πως θα πρέπει να επιτρέψουν σε 
έναν πάροχο λύσης να έρθει στο χώρο τους και να 
κάνει κάποια εκτίμηση. Είναι προφανές όμως πως 
υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο - συνήθως οι μικρές 
επιχειρήσεις καταναλώνουν τον περισσότερο χρόνο 
με τον καθημερινό αγώνα επιβίωσής τους, ώστε 
συχνά δεν κατανοούν την άμεση ανάγκη μιας λύ-
σης printing. Στην ουσία, δεν δίνουν την πρέπουσα 
σημασία στο κόστος των εκτυπώσεών τους που 
μπορεί να είναι σημαντικές σε όγκο και αξία. Αυτό 
που πρέπει να κάνει ο μεταπωλητής, στην περί-
πτωση αυτή, είναι να τραβήξει την προσοχή τους 
στα στοιχεία, ώστε να πειστούν για την ανάγκη μιας 
κατάλληλης για τα μέτρα τους λύσης. 
Σε αντίθεση, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν 
και καλύτερη αίσθηση του ποιες είναι οι δαπά-

νες εκτύπωσης, ενώ διαθέτουν τα τμήματα και 
το προσωπικό που θα υποδείξει το ζήτημα στο 
management. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
από την άλλη, ο υπεύθυνος για τα οικονομικά, 
την τεχνολογία ή το marketing είναι συνήθως 
το ίδιο άτομο ή κάποιο του στενού περιβάλλο-
ντός του. Αφότου όμως κάποιος συνεργάτης τού 
προσφέρει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση, είναι 
σχεδόν βέβαιο πως ο πελάτης θα κατανοήσει 
τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για εξοικο-
νόμηση χρημάτων, τα οποία συχνά ανέρχονται 
σε εκατοντάδες ευρώ το μήνα. Επιπρόσθετα με 
την εξοικονόμηση σε εκτυπωτές και αναλώσιμα, 
πολλές επιχειρήσεις μπορούν να εξοικονομή-
σουν χρήματα και από πλευράς ενέργειας. Είναι 
πολύ συχνό το φαινόμενο σε αρκετές SMBs να 
διαθέτουν παλιούς εκτυπωτές που απλά βρί-
σκονται στο χώρο αχρησιμοποίητοι και μάλιστα 
δεν απενεργοποιούνται ποτέ. Οι συσκευές αυτές 
συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα και απλά… 
αναπαύονται σε ένα σημείο για 5 ή και 10 χρόνια. 
Ανεξάρτητα από το πού προέρχεται η εξοικονό-

μηση χρημάτων, μια ανάλυση των δαπανών  
μιας SMB θα επιτρέψει στην εταιρεία να ανακα-
λύψει επακριβώς τι ακριβώς ξοδεύει και από 
πού μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα. Αυτό ση-
μαίνει πως δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις 
και ευκαιρίες για το δίκτυο των μεταπωλητών, 
το οποίο καλείται να προσφέρει τις απαιτούμε-
νες λύσεις και υπηρεσίες. Οι συνεργάτες που 
κατανοούν πως οι εκτυπωτικές λύσεις έχουν 
τη δυνατότητα να αποτελέσουν μια σταθερή πη-
γή εσόδων με υψηλό margin, θα μπορούν να 
βοηθήσουν τους πελάτες τους και ταυτόχρονα 
τη δική τους κερδοφορία. Οι ΙΤ συνεργάτες που 
πίστευαν πως δεν υπάρχει κέρδος στους εκτυ-
πωτές, θα ανακαλύψουν σύντομα πως οι πελάτες 
τους αναζητούν άμεσα έναν τρόπο διαχείρισης 
των δαπανών του printing τους, οπότε θα πρέπει 
να είναι παρόντες για να προσφέρουν τις κατάλ-
ληλες λύσεις. Οι λύσεις αυτές θα αποτελέσουν 
μια σταθερή πηγή εσόδων για τους συνεργάτες, 
καθώς θα συνεισφέρουν στην κερδοφορία των 
πελατών τους. TCP
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που επιτρέπει την αυξημένη συμμόρφωση για 
σημαντικά έγγραφα, με έναν αριθμό από εξει-
δικευμένα ανά κλάδο πρότυπα όπως τα HIPAA, 
Sarbanes-Oxley, OSHA και πολλά περισσότερα. 

Οι SMBs, όπως και οι μεγάλες επιχειρήσεις, α-
ποτελούνται από στελέχη και εργαζόμενους που 
θέλουν να εκμεταλλευτούν πλήρως τα οφέλη 
που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Το mobile 
εργατικό δυναμικό με όλες τις ανάγκες και τις α-

παιτήσεις του είναι πλέον μια πραγματικότητα και 
οι SMBs που επιθυμούν να έχουν στο δυναμικό 
τους τούς καλύτερους ανά περίπτωση εργαζό-
μενους, θα πρέπει να παρέχουν ένα ευέλικτο 
περιβάλλον. Η ικανότητα να παρέχουν λύσεις 
που διευκολύνουν την ευελιξία αυτή, ενώ ταυ-
τόχρονα εγγυούνται την ασφάλεια, αποτελεί ένα 
καλό story που θα μπορέσουν να πουλήσουν οι 
συνεργάτες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
αναζητούν τη συνδρομή τους. 

Μια μεγάλη ευκαιρία για το κανάλι
Έχει συχνά ειπωθεί πως οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις είναι ένας μεγάλος και σχετικά ανεκμετάλλευ-
τος χώρος για υπηρεσίες printing. Παρόλο που οι 
μεγάλοι επιχειρηματικοί οργανισμοί είναι πιθανότε-
ρο να διαθέτουν πολύ περισσότερες συσκευές και 
ανάγκες από την τυπική SMB, οι μικρές επιχειρή-
σεις συχνά δεν έχουν πλήρη επίγνωση πόσα πολλά 
χρήματα ξοδεύουν για εκτυπώσεις, ενώ ταυτόχρο-
να αναζητούν συνεχώς τρόπους να περικόψουν τις 

Η βιομηχανία εκτύπωσης, όπως και πολλές άλλες, 
βρίσκεται στο όριο σημαντικών αλλαγών. Καθώς ο 
κλάδος αντιμετωπίζει το φλέγον θέμα των μειωμέ-
νων εκτυπώσεων και των χαμηλότερων margins, 
οι vendors επανεξετάζουν τη δομή των επιχειρήσε-
ών τους και αναζητούν τρόπους για ακόμα πιο θε-
τικές οικονομικές επιδόσεις. Όποιο και εάν είναι το 
συμπέρασμα, η αγορά αναζητά νέες κατευθύνσεις. 
Οι vendors προσπαθούν να κατανοήσουν πού βρί-
σκονται οι νέες αγορές: Η απάντηση είναι στο cloud, 
στο mobile, στα big data και στο Internet of Things. 
Μπορεί το νέο αυτό περιβάλλον να είναι ριψοκίν-
δυνο, αλλά υπάρχουν κάποιες βασικές ευκαιρίες 
σε αυτό για όλους τους εμπλεκομένους. Ας δούμε 
όμως τις κατευθύνσεις αυτές αναλυτικότερα. 

Προσαρμογή στην «As-a-service» οικονομία
Η προτίμηση των καταναλωτών στις υπηρεσίες αντί 
των προϊόντων, και στο συνδρομητικό μοντέλο σε 
σχέση με τις αγορές, έχει αντίκτυπο στην business 
αγορά. Βασικός λόγος είναι η ολοένα και μεγαλύτερη 
απαίτηση των καταναλωτών για ευελιξία που θα τους 
επιτρέψει να εκμεταλλευτούν τις νέες τεχνολογίες. 
Χάρη στο μοντέλο As-a-service, οι πελάτες δεν βα-
ρύνονται με σημαντικές δαπάνες αναβάθμισης και θα 
μπορούν να προκαθορίζουν το κόστος πρόσβασης 
στην τεχνολογία. Μην ξεχνάμε πως οι Managed Print 
Services (MPS) είναι ένα ήδη κατοχυρωμένο μοντέλο 
service στην αγορά. Αν και η εν λόγω αγορά είναι ήδη 
ώριμη στο χώρο των enterprise, υπάρχουν περαι-
τέρω ευκαιρίες για διείσδυση στη μεγάλη και ανεκ-
μετάλλευτη αγορά των SMBs. Όσον αφορά το κανάλι 
των συνεργατών, οι ψηφιακές υπηρεσίες, οι σχετικές 
με τα diagnostics των συσκευών, καθώς επίσης 
και η προληπτική συντήρηση, αποτελούν σημαντικό 
πεδίο δράσης. Από την πλευρά τους, οι MPS vendors 
θα πρέπει προφανώς να συνεχίσουν να καινοτομούν 
στα θέματα του cloud, της ασφάλειας και του mobility. 
Πρόκειται για σημαντικές παραμέτρους, όχι μόνο 
όσον αφορά την As-a-service οικονομία, αλλά επίσης 
και την ψηφιακή μεταμόρφωση συνολικά. 

Οδηγώντας την ψηφιακή οικονομία
Το έντυπο, όπως προειπώθηκε, συνεχίζει να 

παραμένει βασικό στοιχείο για το σύγχρονο 
connected και συνεργατικό χώρο εργασίας, 
παίζοντας σημαντικό ρόλο στις επιχειρηματικές 
διεργασίες πολλών SMBs. Εντούτοις, το πρόβλη-
μα του «paper bottleneck» επιδρά αρνητικά στην 
επιχειρηματική παραγωγικότητα και αποτελεσμα-
τικότητα. Οι print vendors έχουν πλέον τη δυνατό-
τητα να συνδέσουν τους δύο κόσμους –ψηφιακό 
και έντυπο-, επεκτείνοντας το expertise τους στις 
workflow λύσεις και υπηρεσίες. 
Σε πολλές περιπτώσεις, η επένδυση σε συσκευές 
όπως τα Smart MFPs, τα οποία έχουν εξελιχθεί 
σε έξυπνες πλατφόρμες επεξεργασίας εγγράφων, 
προσφέρουν στους vendors τη δυνατότητα να 
μεγιστοποιήσουν την αξία των hardware προσφο-
ρών τους. 
Οι vendors θα πρέπει να αλλάξουν τις legacy 
αντιλήψεις τους για το brand τους και να προωθή-
σουν την έννοια της ψηφιακής μεταμόρφωσης. Η 
βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διεργασιών 
και των δυνατοτήτων του worlflow πρόκειται να 
αποτελέσουν σημαντικό σημείο διαφοροποίησης 
για τους vendors του κλάδου, εφόσον θέλουν να 
παραμείνουν ανταγωνιστικοί. 

Η εκμετάλλευση του Internet of Things
Όλοι οι εκτυπωτές είναι «things» και τα connected 
Smart MFPs αποτελούν τμήμα του ΙοΤ τοπίου. Οι 
vendors καλούνται να αξιοποιήσουν την πληθώρα 
δεδομένων, προκειμένου να ελέγχουν καλύτερα 
αφενός τα ίδια τα προϊόντα των πελατών και αφε-
τέρου τη χρήση της υπηρεσίας. 
Τα δεδομένα αυτά θα επιτρέπουν στους κατασκευ-
αστές να προσφέρουν ακόμα καλύτερες υπηρεσί-
ες μέσω των predictive data analytics, ενώ μέσω 
της συλλογής πληροφοριών για τη χρήση που 
κάνουν οι πελάτες σε προϊόντα και υπηρεσίες, οι 
vendors θα βελτιώνουν τα προϊόντα τους και θα 
επιταχύνουν την καινοτομία. 
Επιπλέον, οι συνεργάτες θα πρέπει να γνωρίζουν 
πως η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με 
open technology vendors, θα ανοίξει το δρόμο για 
απρόσκοπτη συνεργασία των εκτυπωτών και των 
MFPs με τις mobile συσκευές, επιταχύνοντας την 

ανάπτυξη ενός ευρύτερου οικοσυστήματος mobile 
λύσεων και υπηρεσιών. 

Επεκτείνοντας τις υψηλής αξίας print υπηρεσίες 
Είναι αξιοσημείωτο πως κάποιες online υπηρεσίες, 
όπως τα Net-a-Porter και Airbnb έχουν επεκτείνει τα 
brands τους στο print. Στην πραγματικότητα, το print 
βρίσκεται σε ένα από τα υψηλότερα σημεία της δε-
καετίας στους ανεξάρτητους publishers. Η αξιοπιστία 
και ανθεκτικότητα του print, το καθιστούν αναντικατά-
στατο σε σχέση με το ομιχλώδες online τοπίο. Έρευ-
νες έχουν δείξει πως οι αναγνώστες είναι τελικά πι-
θανότερο να αναζητήσουν πληροφορίες από έντυπο 
υλικό παρά από ψηφιακό, με αποτέλεσμα υψηλότερα 
επίπεδα ικανοποίησης. Αρκετοί από τους παραδοσι-
ακούς vendors μπορούν να εκμεταλλευτούν το δικό 
τους ή το hardware τρίτων (συμπεριλαμβανομένης 
της τεχνολογίας print, visual και digital signage), αλλά 
και υπηρεσιών και εργαλείων για να αναπτύξουν 
cross media κανάλια επικοινωνίας. Οι συνεργασίες 
και οι συμμαχίες με τους vendors τεχνολογίας στο 
χώρο αυτόν, θα επιτρέψουν στους print vendors να 
συμμετάσχουν σε νέα και καινοτόμα projects. 

Συμπέρασμα
Ο κλάδος του print δεν μπορεί να επαναπαυθεί στις 
«δάφνες» του, αλλά οφείλει να έχει υπόψη του την 
ταχύτητα και τις σημαντικές μεταμορφώσεις που 
υφίστανται οι άλλοι κλάδοι. Ας σκεφτούμε πώς 
οι Salesforce, Amazon Web Services, ακόμα και 
το Uber έχουν αλλάξει τους κανόνες στην αγορά 
τους. Υπάρχουν τέτοιες παρόμοιες disruptive προ-
οπτικές στη μεγάλη και αρκετά κλειστή βιομηχανία 
του print; Μπορεί το disruption να μην προέλθει 
από τους παραδοσιακούς ανταγωνιστές, αλλά από 
άλλους παίκτες. Ακόμα και οι «μεγάλοι» όμως, θα 
πρέπει να επεκτείνουν τις συνεργασίες τους και να 
συνεχίζουν να καινοτομούν. Αυτό σημαίνει δημι-
ουργία νέων προϊόντων, καναλιών και προσεγγί-
σεων με πελάτες, συνεργάτες και εργαζόμενους, 
με πολλούς νέους τρόπους. Σε τελική ανάλυση, το 
ερώτημα είναι ένα: Είναι έτοιμη η βιομηχανία του 
print να αλλάξει και να υιοθετήσει τις αλλαγές που 
επιβάλλει η εξέλιξη της τεχνολογίας;

Digital disruption:  
Μελλοντικές ευκαιρίες και τάσεις
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Το ERP στη νέα εποχή!
Υπάρχουν ακόμα άτομα και επιχειρήσεις που θεωρούν πως το ERP είναι ένα υπερβολικά περίπλοκο, δύσχρηστο 
και δαπανηρό σύστημα λογισμικού. Μπορεί στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του να ανταποκρινόταν κατά κάποιο 
βαθμό σε αυτά τα κλισέ, αλλά πλέον τα πράγματα δεν είναι έτσι. Αφού «κατέκτησε» τους μεγάλους οργανισμούς, 
έχει πλέον περάσει στο επόμενο στάδιο: της υιοθέτησής του από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν 
να αξιοποιήσουν μια λύση ERP για να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη, να αυξήσουν τα έσοδα και γενικά να 
διαχειριστούν πιο αποδοτικά όλους τους πόρους τους. 
Ο απώτερος στόχος του ERP είναι να διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης, με στόχο την αύξηση 
του business performance. Αυτό επιτυγχάνεται με την ορθολογικότερη οργάνωση και αξιοποίηση δεδομένων 
και πόρων της επιχείρησης (ανθρώπινου δυναμικού, υλικού, οικονομικών πόρων κ.λπ.). Αφού μια επιχείρηση 
κατανοήσει τα οφέλη του ERP και λάβει την απόφαση να το αξιοποιήσει, το επόμενο βήμα είναι η επιλογή της 
κατάλληλης λύσης. Εδώ ακριβώς είναι και το «πρόβλημα», αφού οι διαθέσιμες επιλογές είναι πολλές και η επιλογή 
της βέλτιστης λύσης δύσκολη. 
Η λύση στο πρόβλημα είναι ο συνεργάτης. Αυτός είναι που θα αναλάβει να καταγράψει τις ανάγκες της εκάστοτε 
επιχείρησης και να προτείνει όχι μόνο τον κατάλληλο ERP vendor, αλλά και το είδος της εγκατάστασης (on-premise, 
cloud) που ταιριάζει στις ανάγκες της. 
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Α
ν και μπορεί να υπήρχαν εξαρ-
χής αμφιβολίες για το κατά πό-
σον μια σύνθετη λύση όπως το 
ERP θα μπορούσε να «ριζώσει» 
στο σύγχρονο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον, η πραγματικότητα 

αποδεικνύει πως το ERP είναι κάτι περισσότερο 
από ένα παροδικό trend. Τα σημαντικά πλεονε-
κτήματα που προσφέρουν οι σύγχρονες υλοποι-
ήσεις έχουν κατακτήσει την εμπιστοσύνη των 
επιχειρήσεων κάθε κλάδου και μεγέθους. 
Ας δούμε όμως τα βασικά πλεονεκτήματα του 
ERP, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα γιατί εί-
ναι απαραίτητο για τις επιχειρήσεις. Εν ολίγοις, 
πρόκειται για ένα εξελιγμένο σύστημα software, 
το οποίο ενοποιεί όλα τα τμήματα ενός επιχειρη-
ματικού οργανισμού, επιτρέποντας την αδιάλειπτη 
επικοινωνία μεταξύ όλων των εργαζομένων, 
προσφέροντας ακριβείς κάθε φορά πληροφορίες. 
Στην περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρό-
βλημα, το ERP θα το εντοπίσει αυτόματα, προκει-
μένου οι υπεύθυνοι να προβούν στις απαραίτητες 
ενέργειες αντιμετώπισής του. Τελικά, η λύση αυτή 
λειτουργεί ως ο «εγκέφαλος» της επιχείρησης, 
δεδομένου πως καταγράφει αδιάλειπτα τα δε-
δομένα, προσφέροντας λεπτομερείς αναφορές, 
προκειμένου στη συνέχεια οι managers να λά-
βουν τις βέλτιστες για το κάθε ζήτημα αποφάσεις. 

Παραγωγικότητα στο maximum
Ένα ακόμα βασικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας 
που ενσωματώνει το ERP είναι πως επιτρέπει 
στις επιχειρήσεις να λειτουργούν στο μέγιστο των 
δυνατοτήτων τους. Αυτό γίνεται εξαιτίας του ότι 
προσφέρει πολλαπλές λειτουργίες, προσφέρο-
ντας ταυτόχρονα ακριβέστατες πληροφορίες. Για 
παράδειγμα, αυτό είναι σημαντικό για τις επιχει-
ρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, δεδομένου 
πως βασίζονται στο ERP ώστε να γνωρίζουν 
επακριβώς τι διαθέτουν στο inventory τους και 
πού βρίσκεται κάθε φορά. Και αυτό είναι ένα 
μόνο ανάμεσα σε πολλά πλεονεκτήματα και διευ-
κολύνσεις. Ένα άμεσα ορατό αποτέλεσμα είναι η 
συνολική βελτίωση της αποτελεσματικότητας, η 
οποία γίνεται ουσιαστικά άκοπα, αφού η πολυσχι-
δής αυτή λύση είναι εξαρχής σχεδιασμένη για να 
αυξάνει την παραγωγικότητα – πρόκειται για τη 
λέξη-κλειδί όσον αφορά τις ανάγκες της σύγχρο-
νης επιχείρησης, ιδίως τις SMBs. 

Βελτιωμένο customer experience 
Κάθε επιχείρηση έχει έναν βασικό στόχο: Να 
πουλήσει περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες, 
κάτι που μπορεί να επιτύχει στην περίπτωση που 
αυτά ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών 
τους. Η λογική είναι απλή: Όταν ο πελάτης είναι 
χαρούμενος με τις υπηρεσίες που έχει λάβει, τότε 
το πιθανότερο είναι πως θα παραμείνει πιστός 
στην επιχείρηση και θα την επιβραβεύσει επα-
νερχόμενος, αλλά προτείνοντας τις υπηρεσίες της 
και σε άλλους. 

Το ERP εξασφαλίζει το customer satisfaction, 
μιας και οι δυνατότητες επικοινωνίας που ενσω-
ματώνει έχουν ως αποτέλεσμα σαφώς λιγότερα 
λάθη σε όλα τα στάδια της παραγωγής, καθώς 
και στις διεργασίες των πωλήσεων. Με τον τρόπο 
αυτόν η επιχείρηση εγγυάται πως θα προσφέρει 
θα προσφέρει στους πελάτες υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου. 
Μάλιστα, δεδομένου πως το ERP προσφέρει τη 
δυνατότητα δημιουργίας προσωπικού προφίλ για 
κάθε πελάτη ξεχωριστά με τις απαιτήσεις του, 
καθιστά σαφώς πιο ευέλικτη και ισχυρή την προ-
σωποποιημένη εμπειρία.

Καλύτερη διαχείριση για managers/ 
εργαζόμενους
Το ERP μπορεί να διεκπεραιώνει πολλαπλές 
εργασίες, προσφέροντας στα στελέχη τη δυνα-
τότητα να διαμορφώνουν στρατηγικά πλάνα, με 
απώτερο στόχο της μεγέθυνση του business 
τους. Η λύση θα εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα-
τα, αφού και θα επηρεάσει άμεσα τις υποδομές 
της επιχείρησης καθιστώντας τις πιο συνεκτικές. 
Το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερη επικοινωνία 
μεταξύ των τμημάτων, ενώ οι εργαζόμενοι θα 
αναλώνουν λιγότερο χρόνο στη διεκπεραίωση 
εργασιών και στην ανάλυση στατιστικών δεδομέ-
νων. Αυτή θα είναι και η δουλειά του ERP: Έλεγ-
χος και ανάλυση των αποτελεσμάτων σε συνεχή 
βάση, προκειμένου οι managers να μπορούν 
να διακρίνουν άμεσα κατά πόσον μια στρατηγική 
λειτουργεί ή όχι. 
Συν τοις άλλοις, τα εργαλεία της λύσης ERP θα 
βοηθήσουν τους executives να ελέγχουν καλύτε-
ρα τις δραστηριότητες καθενός εργαζομένου, σε 
όλα τα τμήματα – πρόκειται για το κλασικό πρό-
βλημα διαχείρισης του εργασιακού χρόνου. Το 
αποτέλεσμα στην περίπτωση αυτή είναι πως θα 
έχουν πληρέστερη εικόνα σχετικά με το πώς οι 
εργαζόμενοι αξιοποιούν το χρόνο τους. Η γνώση 
αυτή θα βοηθήσει την επιχείρηση στην αποτελε-
σματικότερη κατανομή του εργατικού δυναμικού, 
προκειμένου να επιτύχει μεγαλύτερη παραγωγι-

κότητα και ποιότητα στις υπηρεσίες της.
Εκτός αυτού, το προσωπικό της επιχείρησης 
θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια πληθώρα 
δεδομένων αλλά και στη συνολική τους εικόνα 
κάθε στιγμή. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικό-
τερα πλεονεκτήματα των λύσεων ERP, κάτι που 
αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμο τόσο στους 
διευθύνοντες όσο και στα λοιπά μέλη της ομά-
δας που θα έχουν πρόσβαση και θα εξετάζουν 
τα δεδομένα, παίρνοντας τις καταλληλότερες 
αποφάσεις κάθε φορά. Το αποτέλεσμα θα είναι 
να μεταφέρονται ευκολότερα οι αρμοδιότητες σε 
όλη την έκταση της ιεραρχίας, με συνέπεια να 
μη χρειάζεται να παίρνουν όλες τις αποφάσεις 
τα υψηλόβαθμα στελέχη. Τέλος, οι εργαζόμενοι 
θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα 
για την εργασία τους δεδομένα μέσα από κινητές 
συσκευές και το cloud, προσθέτοντας ένα ακόμα 
επίπεδο ευχρηστίας στη συνολική στρατηγική της 
επιχείρησης.
Αυτοματοποίηση και ταχύτητα διεργασιών
Εφόσον μια μικρομεσαία επιχείρηση επιλέξει 
την υλοποίηση μιας λύσης ERP, θα επιτύχει 
αυτοματοποίηση και ταχύτητα. Στην περίπτωση 
του retail, κάτι τέτοιο είναι ευεργετικό, αφού οι 
επιχειρήσεις πρέπει να αντεπεξέλθουν με τα ζη-
τήματα των παραγγελιών, της διαχείρισης κ.ο.κ. 
Αυτό που προσφέρει το ERP είναι η αύξηση της 
παραγωγικότητας, μιας και εξαλείφουν τα αν-
θρώπινα λάθη, ενώ ταυτόχρονα αυτοματοποιούν 
τις διαδικασίες οι οποίες στο παρελθόν γίνονταν 
χειρωνακτικά, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν. 
Προφανώς τα στελέχη της επιχείρησης θα μπο-
ρούν να τροποποιήσουν κατά βούληση τις διερ-
γασίες και τις παραμέτρους της ίδιας της λύσης, 
προκειμένου να αντεπεξέλθουν σε ένα περιβάλ-
λον εργασίας που αλλάζει συνεχώς. 

Εξοικονόμηση χρημάτων
Μέχρι πρόσφατα υπήρχε η παρεξήγηση, ιδίως 
στα στελέχη των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων, πως μια λύση ERP είναι απλά πέραν των 
δυνατοτήτων τους, και αρκετά δαπανηρή στην 

Αν και μπορεί να υπήρχαν εξαρχής 
αμφιβολίες για το κατά πόσον 
μια σύνθετη λύση όπως το ERP θα 
μπορούσε να «ριζώσει» στο σύγχρονο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, η πραγματικότητα 
αποδεικνύει πως το ERP είναι κάτι περισσότερο 
από ένα παροδικό trend.
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Το ERP στη νέα εποχή!
Υπάρχουν ακόμα άτομα και επιχειρήσεις που θεωρούν πως το ERP είναι ένα υπερβολικά περίπλοκο, δύσχρηστο 
και δαπανηρό σύστημα λογισμικού. Μπορεί στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του να ανταποκρινόταν κατά κάποιο 
βαθμό σε αυτά τα κλισέ, αλλά πλέον τα πράγματα δεν είναι έτσι. Αφού «κατέκτησε» τους μεγάλους οργανισμούς, 
έχει πλέον περάσει στο επόμενο στάδιο: της υιοθέτησής του από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν 
να αξιοποιήσουν μια λύση ERP για να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη, να αυξήσουν τα έσοδα και γενικά να 
διαχειριστούν πιο αποδοτικά όλους τους πόρους τους. 
Ο απώτερος στόχος του ERP είναι να διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης, με στόχο την αύξηση 
του business performance. Αυτό επιτυγχάνεται με την ορθολογικότερη οργάνωση και αξιοποίηση δεδομένων 
και πόρων της επιχείρησης (ανθρώπινου δυναμικού, υλικού, οικονομικών πόρων κ.λπ.). Αφού μια επιχείρηση 
κατανοήσει τα οφέλη του ERP και λάβει την απόφαση να το αξιοποιήσει, το επόμενο βήμα είναι η επιλογή της 
κατάλληλης λύσης. Εδώ ακριβώς είναι και το «πρόβλημα», αφού οι διαθέσιμες επιλογές είναι πολλές και η επιλογή 
της βέλτιστης λύσης δύσκολη. 
Η λύση στο πρόβλημα είναι ο συνεργάτης. Αυτός είναι που θα αναλάβει να καταγράψει τις ανάγκες της εκάστοτε 
επιχείρησης και να προτείνει όχι μόνο τον κατάλληλο ERP vendor, αλλά και το είδος της εγκατάστασης (on-premise, 
cloud) που ταιριάζει στις ανάγκες της. 
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υλοποίησή της. Η πρακτική όμως δείχνει πως η 
υιοθέτηση μιας λύσης έχει σημαντικές, θετικές 
οικονομικές συνέπειες και αυτό για συγκεκρι-
μένους λόγους: Το ERP προσφέρει insights που 
προσφέρουν στην επιχείρηση δυνατότητα λήψης 
στρατηγικής σημασίας, ορθολογικών αποφάσε-
ων, με άμεσες επιπτώσεις στο οικονομικό πεδίο. 
Για παράδειγμα, αυτό ισχύει στην περίπτωση που 
η επιχείρηση σκοπεύει να περιορίσει τις σπατά-
λες, παραγγέλλοντας τη σωστή ποσότητα προϊ-
όντων τη σωστή στιγμή. Εξάλλου, η ορθολογική 
χρήση των πόρων της επιχείρησης και ο καλύτε-
ρος συντονισμός που επιτυγχάνεται, συνεπάγεται 
αυξημένη παραγωγικότητα, άρα αυξημένη κερ-
δοφορία σε βάθος χρόνου. 
Μάλιστα, εφόσον η επιχείρηση επιλέξει μια βα-
σισμένη στο cloud λύση, απλά θα χρειαστεί να 
πληρώσει αποκλειστικά για τις υπηρεσίες, τα 
features και τα resources που της είναι απο-
λύτως απαραίτητα. Το αποτέλεσμα θα είναι να 

μειώσει τα γενικά έξοδα, εξαλείφοντας το κόστος 
εκείνων των υπηρεσιών που μέχρι τότε να είχαν 
παραγνωριστεί. Επιπλέον, η επιχείρηση μπορεί 
να επιλέξει εκείνες τις cloud υπηρεσίες που α-
νταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες 
 της, ακόμα και όταν αυτές αλλάζουν ανάλογα  
με τις συνθήκες, ώστε να διασφαλιστεί η μελλο-
ντική ανάπτυξη.

Cloud vs on-premise ERP
Αν και το on-premise δείχνει να κυριαρχεί στην 
αγορά του ERP, όπως δείχνουν και τα στοιχεία 
που παραθέτουμε στη συνέχεια, οι βασισμένες 
στο cloud SaaS λύσεις φαίνεται να κερδίζουν 
ολοένα και περισσότερο κοινό. Η αλήθεια είναι 
πως παλιότερα οι επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν με 
σχετική δυσπιστία τις cloud λύσεις, σε σύγκριση 
με τη σταθερότητα, τη σιγουριά και την ασφάλεια 

που προσέφερε το on-premise ERP. Δεδομένου 
όμως πως το ERP είναι μια λύση software που 
βρίσκεται στην «αιχμή» της τεχνολογίας, έχει 
υποστεί μεγάλες αλλαγές προς το καλύτερο, ανα-
βαθμίζοντας όλα τα επιμέρους features του. 
Το αποτέλεσμα είναι πως οι επιχειρήσεις παγκο-
σμίως σταδιακά άρχισαν να κατανοούν την οφέλη 
που το cloud ERP θα συνεισφέρει στο επιχειρείν 
τους. Ας εξετάσουμε λοιπόν τι φέρνουν οι «φρέ-
σκες» Software as a Solution (SaaS) λύσεις, σε 
σχέση με τις on-premise, εν συντομία:

Ζητήματα ασφαλείας
Είναι αλήθεια πως σε αρχικό στάδιο οι on-
premise λύσεις ήταν σαφώς πιο ασφαλείς και 
ελεγχόμενες σε σχέση με το cloud. Η αντίληψη 
αυτή όμως σταδιακά άρχισε να υποχωρεί, δε-
δομένου ότι η τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο του 
cloud άρχισε να ανατρέπει τις καθιερωμένες 
αντιλήψεις στο χώρο των επιχειρήσεων. Άρχισαν 

ERP

Το Business Cloud, ξεκίνησε το 2012 και ήταν η 
πρώτη 100% cloud πλατφόρμα για επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα. Σήμερα, μετά από πέντε χρόνια, 
διαθέτει διευρυμένο πελατολόγιο με μερικές χι-
λιάδες εγκαταστάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, 
ενώ βραβεύεται και συμμετάσχει σε εκθέσεις 
συνεχώς.

Το Business Cloud, ξεκίνησε με όραμα να γίνει η 
πληρέστερη πλατφόρμα διαχείρισης μίας επιχεί-
ρησης. Να αποτελέσει μία ολοκληρωμένη λύση 
«μικρού ERP» για την οργάνωση κάθε επαγγελ-
ματία. Γνώμονας ήταν η κάλυψη της ανάγκης για 
μια προσιτή και εύκολη στη χρήση σουίτα, για 
κάθε μικρή και μεσαία επιχείρηση που θέλει να 
αποκτήσει έλεγχο και σύγχρονα εργαλεία για να 
αναπτυχθεί. Συγκεκριμένα, το Business Cloud 
προσφέρει υπηρεσίες τιμολόγησης και διαχεί-
ρισης πελατολογίου, αποθήκης, πωλήσεων, 
αγορών, οικονομικών, λογιστικών και πολύτιμων 
στατιστικών στοιχείων. Επίσης διαθέτει πλήθος 
λειτουργιών για άμεση πρόσβαση και συνεχή 
παρακολούθηση εργασιών και συναλλαγών σε 
πραγματικό χρόνο, από παντού.

Όλη η φιλοσοφία, ο σχεδιασμός και η δομή των 
εφαρμογών του Business Cloud ήταν από την 
αρχή σε cloud computing και μοντέλο διάθεσης 
λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS). Η πρόσβαση 
της εφαρμογής γίνεται από οπουδήποτε, μέσω ο-

ποιουδήποτε λειτουργικού συστήματος (Windows, 
Linux, Mac, Android κ.λπ.) και οποιασδήποτε συ-
σκευής (υπολογιστή, κινητό, tablet μέχρι και από 
smart TV)! Το Business Cloud είναι αμιγώς μια 
cloud υπηρεσία, διότι εάν κάτι χρειάζεται εγκατά-
σταση, απλά δεν είναι cloud!

Το συνδρομητικό μοντέλο του Business Cloud, 
επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση να αποκτήσει ένα 
ευέλικτο, ισχυρό αλλά και εύκολο στην εκμάθηση 
και χρήση ERP, πολύ οικονομικά, πληρώνοντας 
μόνο ότι χρειάζεται. Το παραδοσιακό μοντέλο ήθε-
λε την καταβολή υψηλής αρχικής δαπάνης αγοράς 
λογισμικού και κατόπιν ετήσια συμβόλαια συντή-
ρησης και υποστήριξης. Το Business Cloud έχει 
μηδενικό κόστος αγοράς, ενώ προσφέρει δωρεάν 
εκμάθηση, δοκιμαστικό λογαριασμό και κατόπιν 
συνδρομή που καλύπτει τη χρήση, τις αναβαθμί-
σεις και την υποστήριξη από μόλις €9,90/μήνα.

Η εμπορική εφαρμογή έχει τη δυνατότητα επέκτα-
σης των δυνατοτήτων της με τα επιπλέον modules 
E-Shop και CRM για να καλύψει κάθε ανάγκη και 
να δώσει συνολική εμπειρία κάτω από μία ενιαία 
πλατφόρμα. Με το E-Shop module, ο έλεγχος, η 
ενημέρωση και η διαχείριση πελατών, παραγγε-
λιών, αποθήκης και τιμοκαταλόγων, γίνονται σε 
πραγματικό χρόνο. Η καταχώρηση στοιχείων και 
παραγγελιών του ηλεκτρονικού καταστήματος 
γίνονται αυτόματα και είναι όλα έτοιμα προς τιμο-

λόγηση. Το domain, η φιλοξενία και ο σχεδιασμός 
του ηλεκτρονικού καταστήματος επίσης περιλαμ-
βάνονται, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη 
πρόταση της αγοράς, σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος 
και δυνατότητα να βγει μία επιχείρηση online άμε-
σα. Με το CRM module, η ανάλυση και διαχείριση 
του πελατολογίου παράλληλα με το σχεδιασμό 
μάρκετινγκ καμπάνιας γίνεται με λίγα κλικ.

Οι σημερινές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πο-
λύ δύσκολο να επιβιώσουν στον έντονο ανταγω-
νισμό χωρίς οργάνωση και έλεγχο. Το Business 
Cloud είναι η λύση για να ανέβουν στα «σύννεφα».

Business Cloud
Ανεβάζοντας κάθε μήνα περισσότερες  
από 100 νέες επιχειρήσεις στα σύννεφα
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Η σωστή διαχείριση και αξιοποίηση των δεδο-
μένων αποτελεί σημαντικό εργαλείο για κάθε 
επιχείρηση που έρχεται αντιμέτωπη με τη λήψη 
τεκμηριωμένων αποφάσεων σε μια ραγδαία 
μεταβαλλόμενη αγορά. Στο πλαίσιο αυτό οι ERP 
εφαρμογές λογισμικού στοχεύουν στη βελτίωση 
της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων μέσω της 
απρόσκοπτης και βελτιωμένης εμπειρίας του χρή-
στη, της εξοικονόμησης χρόνου και της αξιοπιστίας 
στη διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων.

Στην Data Communication διαθέτουμε πολυετή 
εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στην παροχή 
λύσεων λογισμικού ERP, CRM, HRM στην ελληνική 
αγορά, έχοντας εις βάθος γνώση του ελληνικού 
επιχειρηματικού, οικονομικού, νομοθετικού και ερ-
γασιακού περιβάλλοντος και έχοντας πραγματοποι-
ήσει περισσότερα από 300 έργα σε πλατφόρμες MS 
Dynamics, ως πιστοποιημένος Microsoft Partner. 

Από το 1987 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις 
μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων μέσα από ολοκλη-
ρωμένες και διασυνδεδεμένες μεταξύ τους εφαρ-
μογές που ενοποιούν διαδικασίες, πόρους, στελέχη 
και επιχειρηματικούς συνεργάτες. Η συσσωρευμέ-
νη εμπειρία μας επιτρέπει να ελαχιστοποιούμε τον 
χρόνο που απαιτείται για την εγκατάσταση και την 
υλοποίηση των λύσεών μας, ενώ, παράλληλα, αξι-
οποιούμε διαρκώς νέες τεχνολογίες σύμφωνα με 
τις διεθνείς τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές του IT 
(cloud, mobility, κλπ).

Το χαρτοφυλάκιο των ERP προϊόντων μας περι-
λαμβάνει το InnovEra ERP που έχει αναπτυχθεί 
ως add–on solution στο Microsoft Dynamics NAV. 
Το InnovEra εμπλουτίζει το Microsoft Dynamics 
NAV με τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές 
των ελληνικών επιχειρήσεων και ενσωματώνει 
ειδικά χαρακτηριστικά, όπως η πρότυπη παρα-
μετροποίηση που επιτρέπει την ταχύτατη υλοποί-
ηση και την εύκολη μετάβαση σε νέες εκδόσεις 
λογισμικού.  Το InnovEra ήταν η 1η λύση στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη που έλαβε, το 
2008, την τιμητική διάκριση «Certified for Microsoft 
Dynamics - CFMD», ενώ βραβεύτηκε από τη 

Microsoft άλλες δύο φορές, το 2014 και το 2016.

Η νέα έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2017 
προσφέρει ποικίλες νέες δυνατότητες, στις οποίες 
αξίζει να αναφερθούμε συνοπτικά:

Συνεργάζεται άψογα με το Office 365, συνεπώς η 
διαχείριση των συναλλαγών με πελάτες και προ-
μηθευτές μέσω Outlook γίνεται απευθείας, συν-
δέοντας αβίαστα όλα τα τμήματα της επιχείρησης. 
Παράλληλα, προσφέρεται εύκολη και εύχρηστη 
περιήγηση στα δεδομένα του Microsoft Dynamics 
NAV με τα εργαλεία του Office. Η βελτιωμένη συμ-
βατότητα επιτρέπει την εύκολη καταχώρηση των 
πελατών  και των προμηθευτών, καθώς και την 
καταχώρηση των τιμολογίων μέσω του Outlook!

Προσφέρει ροές εργασίας, προκειμένου να επι-
τυγχάνεται η αυτόματη επεξεργασία κάθε εισερχό-
μενου ηλεκτρονικού παραστατικού, π.χ. αυτόματη 
αποστολή και λήψη παραστατικών προς/από μέσω 
OCR. Τα workflows του Microsoft Dynamics NAV 
δίνουν τη δυνατότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης 
των επιχειρηματικών διαδικασιών μέσα από την 
εφαρμογή. Κάθε διαδικασία ροής εργασίας αποτε-

λείται από βήματα που σχετίζονται με:

Την έγκριση: Οι εντολές εργασίας, στοιχεία ή έγγρα-
φα παραμένουν σε δεσμευμένη ή μη εγκεκριμένη 
κατάσταση μέχρις ότου εγκριθούν από ένα κατάλ-
ληλο άτομο στον οργανισμό
Την γνωστοποίηση: Ειδοποιήσεις προς τους χρή-
στες ότι κάτι έχει συμβεί και/ή ότι πρέπει να αναλά-
βουν κάποιο είδος της δράσης
Την αυτοματοποίηση της διαδικασίας: Περιλαμβάνει 
την εκτέλεση μιας ρουτίνας (διαδικασία) προκειμέ-
νου το Microsoft Dynamics NAV να προβεί σε μια 
ενέργεια ή έναν υπολογισμό

Διευκολύνει την αποπληρωμή των τιμολογίων της 
επιχείρησης με συμπερίληψη υπερ-συνδέσεων με 
υπηρεσίες πληρωμών, όπως το PayPal.

Ενσωματώνει τη λύση Cortana Intelligence που 
«εκμεταλλεύεται» εποικοδομητικά τα ιστορικά δε-
δομένα, βελτιώνει τις προβλέψεις των πωλήσεων 
και υποστηρίζει τη διαχείριση των αποθεμάτων, 
συμβάλλοντας στην ουσιαστικότερη εξυπηρέτηση 
των πελατών και τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων 
της επιχείρησης.

Ενσωματώνει τη λύση Power BI με την οποία οι 
χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν λειτουργικά 
διαγράμματα και εύκολα διαμοιραζόμενες ανα-
φορές.

Βελτιώνει συνεχώς την Microsoft Dynamics CRM 
εμπειρία και ενισχύει τη διαδικασία ενσωμάτωσης 
του Microsoft Dynamics CRM Online

Προσφέρει έτοιμες οικονομικές καταστάσεις για 
άμεση χρήση και παρακολούθηση της οικονομικής 
απόδοσης της επιχείρησης

Διευκολύνει την εργασία των χρηστών μέσω της  
δυνατότητας συγχρονισμένης επικοινωνίας με, 
κάθε είδους, φορητές συσκευές. Mε το Dynamics 
NAV 2017 προσφέρονται νέες client εφαρμογές για 
κινητά τηλέφωνα από τα app stores των Windows, 
της Apple και της Google.

Άρθρο της Έλενας Ανδρέου 

Data Communication: 30 χρόνια  
πρωτοπορίας στο software!

Ανδρέου Έλενα, business development 
manager, corporate solutions division της Data 
Communication.
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να κατανοούν πως οι ERP vendors έχουν πλέον 
τη δυνατότητα να προσφέρουν ένα ασφαλές από 
κάθε άποψη σύστημα, αφού διαθέτουν το κατάλ-
ληλο προσωπικό που διαχειρίζεται τα εργαλεία 
και τις εφαρμογές που θα διατηρήσουν ασφαλή 
τα δεδομένα των πελατών τους. Ο ERP vendor 

είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των τρωτών 
σημείων, καθώς και για την επιδιόρθωση των 
συστημάτων που έχουν εμφανείς αδυναμίες. 

Εξοικονόμηση πόρων-χρημάτων
Σε αυτό το σημείο το cloud ERP πλεονεκτεί σημα-

ντικά. Μια on-premise λύση αποτελεί σημαντική 
επένδυση από μέρους της επιχείρησης στο θέμα 
της υποδομής, είτε πρόκειται για hardware είτε 
για software. Πρόκειται για σημαντική δαπάνη α-
πό πλευράς της επιχείρησης, η οποία δεν γίνεται 
να αγνοηθεί. Από την άλλη, χάρη στο συνδρομη-
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υλοποίησή της. Η πρακτική όμως δείχνει πως η 
υιοθέτηση μιας λύσης έχει σημαντικές, θετικές 
οικονομικές συνέπειες και αυτό για συγκεκρι-
μένους λόγους: Το ERP προσφέρει insights που 
προσφέρουν στην επιχείρηση δυνατότητα λήψης 
στρατηγικής σημασίας, ορθολογικών αποφάσε-
ων, με άμεσες επιπτώσεις στο οικονομικό πεδίο. 
Για παράδειγμα, αυτό ισχύει στην περίπτωση που 
η επιχείρηση σκοπεύει να περιορίσει τις σπατά-
λες, παραγγέλλοντας τη σωστή ποσότητα προϊ-
όντων τη σωστή στιγμή. Εξάλλου, η ορθολογική 
χρήση των πόρων της επιχείρησης και ο καλύτε-
ρος συντονισμός που επιτυγχάνεται, συνεπάγεται 
αυξημένη παραγωγικότητα, άρα αυξημένη κερ-
δοφορία σε βάθος χρόνου. 
Μάλιστα, εφόσον η επιχείρηση επιλέξει μια βα-
σισμένη στο cloud λύση, απλά θα χρειαστεί να 
πληρώσει αποκλειστικά για τις υπηρεσίες, τα 
features και τα resources που της είναι απο-
λύτως απαραίτητα. Το αποτέλεσμα θα είναι να 

μειώσει τα γενικά έξοδα, εξαλείφοντας το κόστος 
εκείνων των υπηρεσιών που μέχρι τότε να είχαν 
παραγνωριστεί. Επιπλέον, η επιχείρηση μπορεί 
να επιλέξει εκείνες τις cloud υπηρεσίες που α-
νταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες 
 της, ακόμα και όταν αυτές αλλάζουν ανάλογα  
με τις συνθήκες, ώστε να διασφαλιστεί η μελλο-
ντική ανάπτυξη.

Cloud vs on-premise ERP
Αν και το on-premise δείχνει να κυριαρχεί στην 
αγορά του ERP, όπως δείχνουν και τα στοιχεία 
που παραθέτουμε στη συνέχεια, οι βασισμένες 
στο cloud SaaS λύσεις φαίνεται να κερδίζουν 
ολοένα και περισσότερο κοινό. Η αλήθεια είναι 
πως παλιότερα οι επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν με 
σχετική δυσπιστία τις cloud λύσεις, σε σύγκριση 
με τη σταθερότητα, τη σιγουριά και την ασφάλεια 

που προσέφερε το on-premise ERP. Δεδομένου 
όμως πως το ERP είναι μια λύση software που 
βρίσκεται στην «αιχμή» της τεχνολογίας, έχει 
υποστεί μεγάλες αλλαγές προς το καλύτερο, ανα-
βαθμίζοντας όλα τα επιμέρους features του. 
Το αποτέλεσμα είναι πως οι επιχειρήσεις παγκο-
σμίως σταδιακά άρχισαν να κατανοούν την οφέλη 
που το cloud ERP θα συνεισφέρει στο επιχειρείν 
τους. Ας εξετάσουμε λοιπόν τι φέρνουν οι «φρέ-
σκες» Software as a Solution (SaaS) λύσεις, σε 
σχέση με τις on-premise, εν συντομία:

Ζητήματα ασφαλείας
Είναι αλήθεια πως σε αρχικό στάδιο οι on-
premise λύσεις ήταν σαφώς πιο ασφαλείς και 
ελεγχόμενες σε σχέση με το cloud. Η αντίληψη 
αυτή όμως σταδιακά άρχισε να υποχωρεί, δε-
δομένου ότι η τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο του 
cloud άρχισε να ανατρέπει τις καθιερωμένες 
αντιλήψεις στο χώρο των επιχειρήσεων. Άρχισαν 

ERP

Το Business Cloud, ξεκίνησε το 2012 και ήταν η 
πρώτη 100% cloud πλατφόρμα για επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα. Σήμερα, μετά από πέντε χρόνια, 
διαθέτει διευρυμένο πελατολόγιο με μερικές χι-
λιάδες εγκαταστάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, 
ενώ βραβεύεται και συμμετάσχει σε εκθέσεις 
συνεχώς.

Το Business Cloud, ξεκίνησε με όραμα να γίνει η 
πληρέστερη πλατφόρμα διαχείρισης μίας επιχεί-
ρησης. Να αποτελέσει μία ολοκληρωμένη λύση 
«μικρού ERP» για την οργάνωση κάθε επαγγελ-
ματία. Γνώμονας ήταν η κάλυψη της ανάγκης για 
μια προσιτή και εύκολη στη χρήση σουίτα, για 
κάθε μικρή και μεσαία επιχείρηση που θέλει να 
αποκτήσει έλεγχο και σύγχρονα εργαλεία για να 
αναπτυχθεί. Συγκεκριμένα, το Business Cloud 
προσφέρει υπηρεσίες τιμολόγησης και διαχεί-
ρισης πελατολογίου, αποθήκης, πωλήσεων, 
αγορών, οικονομικών, λογιστικών και πολύτιμων 
στατιστικών στοιχείων. Επίσης διαθέτει πλήθος 
λειτουργιών για άμεση πρόσβαση και συνεχή 
παρακολούθηση εργασιών και συναλλαγών σε 
πραγματικό χρόνο, από παντού.

Όλη η φιλοσοφία, ο σχεδιασμός και η δομή των 
εφαρμογών του Business Cloud ήταν από την 
αρχή σε cloud computing και μοντέλο διάθεσης 
λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS). Η πρόσβαση 
της εφαρμογής γίνεται από οπουδήποτε, μέσω ο-

ποιουδήποτε λειτουργικού συστήματος (Windows, 
Linux, Mac, Android κ.λπ.) και οποιασδήποτε συ-
σκευής (υπολογιστή, κινητό, tablet μέχρι και από 
smart TV)! Το Business Cloud είναι αμιγώς μια 
cloud υπηρεσία, διότι εάν κάτι χρειάζεται εγκατά-
σταση, απλά δεν είναι cloud!

Το συνδρομητικό μοντέλο του Business Cloud, 
επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση να αποκτήσει ένα 
ευέλικτο, ισχυρό αλλά και εύκολο στην εκμάθηση 
και χρήση ERP, πολύ οικονομικά, πληρώνοντας 
μόνο ότι χρειάζεται. Το παραδοσιακό μοντέλο ήθε-
λε την καταβολή υψηλής αρχικής δαπάνης αγοράς 
λογισμικού και κατόπιν ετήσια συμβόλαια συντή-
ρησης και υποστήριξης. Το Business Cloud έχει 
μηδενικό κόστος αγοράς, ενώ προσφέρει δωρεάν 
εκμάθηση, δοκιμαστικό λογαριασμό και κατόπιν 
συνδρομή που καλύπτει τη χρήση, τις αναβαθμί-
σεις και την υποστήριξη από μόλις €9,90/μήνα.

Η εμπορική εφαρμογή έχει τη δυνατότητα επέκτα-
σης των δυνατοτήτων της με τα επιπλέον modules 
E-Shop και CRM για να καλύψει κάθε ανάγκη και 
να δώσει συνολική εμπειρία κάτω από μία ενιαία 
πλατφόρμα. Με το E-Shop module, ο έλεγχος, η 
ενημέρωση και η διαχείριση πελατών, παραγγε-
λιών, αποθήκης και τιμοκαταλόγων, γίνονται σε 
πραγματικό χρόνο. Η καταχώρηση στοιχείων και 
παραγγελιών του ηλεκτρονικού καταστήματος 
γίνονται αυτόματα και είναι όλα έτοιμα προς τιμο-

λόγηση. Το domain, η φιλοξενία και ο σχεδιασμός 
του ηλεκτρονικού καταστήματος επίσης περιλαμ-
βάνονται, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη 
πρόταση της αγοράς, σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος 
και δυνατότητα να βγει μία επιχείρηση online άμε-
σα. Με το CRM module, η ανάλυση και διαχείριση 
του πελατολογίου παράλληλα με το σχεδιασμό 
μάρκετινγκ καμπάνιας γίνεται με λίγα κλικ.

Οι σημερινές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πο-
λύ δύσκολο να επιβιώσουν στον έντονο ανταγω-
νισμό χωρίς οργάνωση και έλεγχο. Το Business 
Cloud είναι η λύση για να ανέβουν στα «σύννεφα».

Business Cloud
Ανεβάζοντας κάθε μήνα περισσότερες  
από 100 νέες επιχειρήσεις στα σύννεφα
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τικό μοντέλο του SaaS παρόχου, η επιχείρηση 
δεν θα χρειαστεί να επενδύσει σε νέους servers 
για τις εφαρμογές ή τις βάσεις δεδομένων της. Το 
μόνο που απαιτείται πλέον είναι μια συνδρομή. 
Επιπλέον, δεν χρειάζεται να προσλάβει εξειδι-
κευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, τη 
διαχείριση και την επίλυση προβλημάτων που 
σχετίζονται με το hardware και software της λύ-
σης ERP. Όλα αυτά απλά θα καλύπτονται από τη 
συνδρομή. 

Επεκτασιμότητα σύμφωνα  
με τις ανάγκες
Βασικό πλεονέκτημα μιας cloud συνδρομής είναι 
το γεγονός πως η επιχείρηση αφενός μπορεί να 
επιλέξει το πακέτο εκείνο των features που ται-
ριάζει στις τρέχουσες ανάγκες της και αφετέρου 
να επεκτείνει τις υπηρεσίες της με τα κατάλληλα 
modules, εφόσον παραστεί ανάγκη στο μέλλον. 
Η έννοια της επεκτασιμότητας είναι εξαιρετικά 
σημαντική. Εφόσον η επιχείρηση παρουσιάζει 
ανάπτυξη, θα μπορεί να επεκτείνει και τις δυνα-
τότητες του ERP για να καλύψει τις νέες ανάγκες 
της. Αυτό γίνεται εύκολα, καθώς δεν απαιτεί πα-
ρά μια αναπροσαρμογή στον τύπο της  
συνδρομής, προκειμένου να περιλαμβάνει τα 
απαραίτητα features. 

Αντίθετα, εάν η επιχείρησή σας είναι εποχική, για 
παράδειγμα, ή απλά αναγκάζεται να μειώσει το 
business της, τότε έχει την επιλογή της αντίστοι-
χης προσαρμογής του license, σύμφωνα με τις 
νέες απαιτήσεις.

Υποστήριξη 24/7
Η παραδοσιακή πρακτική για το on-premise ERP 
είναι πως η επιχείρηση πληρώνει την υποστή-
ριξη, ενώ συνήθως απαιτείται και η παρουσία 
εξειδικευμένου προσωπικού που θα ασχοληθεί 
με το όποιο πρόβλημα. Αυτό συνεπάγεται χαμέ-
νες εργατοώρες και, ανάλογα με την περίπτωση, 
downtime. 

Σε αντίθεση, στην περίπτωση του cloud ERP, ο 
πάροχος διατηρεί την ιδιοκτησία του software και 
του hardware, με συνέπεια να μπορεί να προ-
σφέρει υποστήριξη 24/7 στους πελάτες του. Οι 
cloud πάροχοι γενικά προσφέρουν τη δυνατότητα 
υποστήριξης ως μέρος της συνδρομής. Στην ίδια 
λογική κινούνται και οι αναβαθμίσεις του συστή-
ματος. Όλα γίνονται από μακριά, σε επιλεγμένο 
χρόνο, χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένο προ-
σωπικό ή downtime. 

Εύκολη πρόσβαση από παντού 
Οι SaaS λύσεις από τη φύση τους προσφέρουν 
δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα και στις 
εφαρμογές της επιχείρησης από οποιοδήποτε 
σημείο. Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό σημαίνει πως 
η επιχείρηση μπορεί να προσφέρει πρόσβαση 
στο προσωπικό της, εφόσον διαθέτει γραφεία σε 
άλλα σημεία, απομακρυσμένο εργατικό δυναμικό 
ή απλά κάποιον χρήστη που θα πρέπει να χρη-

ERP

σιμοποιήσει το σύστημα ERP, ενώ βρίσκεται στο 
σπίτι ή κάπου αλλού, σε μια διάσκεψη. 

Η αγορά του ERP
Να ξεκινήσουμε λέγοντας πως σύμφωνα με την 
έρευνα «ERP Software Market Report» της Allied 
Market Research, οι προβλέψεις για την παγκό-
σμια αγορά του ERP αναμένεται να αγγίξουν τα 
41,60 δις δολάρια ως το 2020, με μέση ετήσιο 
ρυθμό ανάπτυξης το 7,2 % κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 2014-2020. 
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας cloud στην αγορά 
θα οδηγήσει σε με συνολική αλλαγή κατεύθυν-
σης στις μεθόδους υλοποίησης, με αποτέλεσμα 
τη μεταστροφή από το on-premise στο cloud-
enabled ERP. Όπως είδαμε και προηγουμένως, 
το cloud ERP μειώνει δραστικά τις απαιτούμενες 
επενδύσεις για εναλλακτικές ΙΤ πηγές, προσφέ-
ροντας μεγαλύτερη ευελιξία. Το αποτέλεσμα είναι 
οι πελάτες να στρέφονται από το on-premise στο 
cloud ERP, ενώ η πρόσβαση στο ERP από mobile 
συσκευές θα αυξηθεί σημαντικά. 
Μια λύση ERP αποτελείται από πολλαπλά ERP 
modules όπως είναι οι πωλήσεις, τα οικονομικά, 
το marketing, το HR κ.ο.κ. Χάρη στο ERP, η εν-
σωμάτωση των business λειτουργιών επιτελείται 
αποτελεσματικότερα, με αποτέλεσμα την ομαλή 
λειτουργία των επιχειρήσεων. Αυτά τα πλεονε-
κτήματα έχουν ως αποτέλεσμα την ολοένα και 
μεγαλύτερη υιοθέτηση του ERP μεταξύ των επι-
χειρήσεων. Ανάμεσα στις ποικίλες λειτουργίες, 
εκείνη του finance θα αναδειχθεί κυρίαρχη ως 
το 2020, συνεισφέροντας ακόμα και στο 30% των 

συνολικών εσόδων της αγοράς. 
Οι παγκοσμίου μεγέθους vendors όπως είναι οι 
Oracle, SAP και Microsoft έχουν κυκλοφορήσει 
λύσεις ERP, στα οποία μπορούν οι πελάτες να 
αποκτήσουν πρόσβαση μέσω mobile συσκευών 
όπως τα smartphones και τα tablets. Τόσο αυτοί 
όσο και άλλοι παίκτες επιχειρούν να αναπτύξουν 
ένα σύστημα ERP που θα μπορεί να υλοποιηθεί 
μέσω της πλατφόρμας ενός τρίτου vendor.  
Αυτό που διαφαίνεται στην αγορά είναι μια σα-
φής μετακίνηση προς το μοντέλο Software as a 
Service (SaaS).

Βασικά ευρήματα της αγοράς ERP:
• Το on-premise ERP θα συνεχίσει να έχει το 
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, καταλαμβάνοντας 
περίπου το 57% επί του συνόλου της αγοράς ως 
το 2020. Παρ’ όλα αυτά, το cloud ERP θα έχει με-
γαλύτερη αύξηση, με μέσο όρο ετήσιας αύξησης 
10% κατά τη διάρκεια των ετών 2014-2020. 
• Η υιοθέτηση των λύσεων ERP θα αυξηθεί 
σημαντικά, ιδίως στους κλάδους της Αεροναυπη-
γικής και Άμυνας, με μέσο όρο ετήσιας αύξησης 
8,86% κατά τη διάρκεια των ετών 2014-2020. 
• Η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού αποδεικνύεται 
μια από τις πλέον υποσχόμενες αγορές, από 
πλευράς ανάπτυξης. Αναμένεται να αγγίξει τα 
9,77 δις δολάρια ως το έτος 2020. 

Το ERP βελτιστοποιεί τις επιχειρηματικές διερ-
γασίες και προσφέρει πολύτιμες δυνατότητες 
επέκτασης όποτε χρειαστούν. Ως εκ τούτου, προ-
κειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες αλλαγής των 
business μοντέλων, το ERP είναι «αναγκασμένο» 
να αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα μεταξύ των 
επιχειρήσεων. Οι πελάτες στην εποχή μας, δεί-
χνουν σαφή προτίμηση στο cloud ERP σε σχέση 
με το on-premise, δεδομένου πως επιτρέπει στο 
εργατικό δυναμικό τους να έχει πρόσβαση σε 
πληροφορίες για κρίσιμες αποφάσεις που αφο-
ρούν το επιχειρείν, οποιαδήποτε στιγμή και ο-
πουδήποτε. Η διαφαινόμενη «έκρηξη» στη τεχνο-
λογία του cloud θα οδηγήσει στην υιοθέτηση των 
cloud-enabled εφαρμογών. Ως το 2020, το cloud 
ERP θα παρουσιάσει ετήσιο μέσο όρο αύξησης 
της τάξης του 10%, εξαιτίας παραγόντων όπως η 
εύκολη πρόσβαση και το χαμηλό κόστος. 
Γίνεται επομένως σαφές από τα προηγούμενα 
πως πρόκειται για μια αγορά σε άνθηση, η οποία 
προσφέρει στο δίκτυο μεταπωλητών σημαντικές 
ευκαιρίες δραστηριοποίησης. Ο συνεργάτης, μιας 
και έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία, θα εκτι-
μήσει τις ανάγκες του πελάτη, της επιχείρησης, 
προτείνοντας τη λύση εκείνη που θα ανταποκρί-
νεται καλύτερα στις απαιτήσεις της. Δεδομένου 
πως η υλοποίηση ενός συστήματος ERP είναι μια 
σημαντική επένδυση από οικονομικής πλευράς, 
προσφέρει σημαντικά περιθώρια κέρδους. Από 
την άλλη, προϋποθέτει μια αγαστή και μακροχρό-
νια σχέση με τον πελάτη –πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά την υλοποίηση- η οποία εφόσον γίνει 
σωστά, θα αποφέρει και στα δύο μέρη σημαντικά 
κέρδη σε βάθος χρόνου. TCP

Αν και το 
on-premise 
δείχνει να 
κυριαρχεί 

στην αγορά του 
ERP, όπως δείχνουν 
και τα στοιχεία, οι 
βασισμένες σο cloud 
SaaS λύσεις φαίνεται να 
κερδίζουν ολοένα και 
περισσότερο κοινό στις 
επιχειρήσεις όλων των 
μεγεθών.



Η πρώτη cloud εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης στην  
Ελλάδα, που συνδέεται αυτόματα με POS πιστωτικής 

κάρτας, από την Info Quest Technologies.

To Q-Zone, είναι η νέα πρωτοποριακή πρό-
ταση της Info Quest Technologies στον τομέα 
εφαρμογών Εμπορικής Διαχείρισης (ERP). 
Πρόκειται για μία 100% cloud εφαρμογή, η 
οποία καλύπτει τις ανάγκες τόσο των μεγά-
λων εμπορικών επιχειρήσεων με πολλαπλά 
καταστήματα, αποθήκες και ταμεία, όσο και 
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
Πρόκειται για μια αγορά όπου η Info Quest 
Technologies ευελπιστεί, σε συνεργασία με το 
δίκτυο συνεργατών της να δώσει μία μοναδι-
κή πρόταση, η οποία θα οδηγήσει τις  επιχει-
ρήσεις αυτές  στη νέα ψηφιακή εποχή.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Εθνικής 
Τράπεζας και της ΕΛΣΤΑΤ για τις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις περισσότερες από 570,000 μικρο-
μεσαίες εταιρείες (ατομικές, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ κλπ.) 
δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονομία, 
με κύκλο εργασιών €74δις.  Σε όρους εργαζο-
μένων, απασχολούν σχεδόν το 70% του εργατι-
κού δυναμικού. 
Οι εταιρείες αυτές, σήμερα,  κάνουν ελάχιστη, 
αν όχι μηδενική, χρήση ψηφιακών λύσεων και 
εργαλείων εμπορικής διαχείρισης. Και αυτό, 
για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων το 
γεγονός ότι η πλειοψηφία των ERPs, αλλά και 
γενικότερα των Εμπορικών εφαρμογών που εί-
ναι διαθέσιμες στην ελληνική αγορά, δεν έχουν 
σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες λειτουργίας του 
μικρού επιχειρηματία.  Μία ατομική επιχείρηση 
άλλωστε, ή μία μικρή εταιρεία, δεν έχει ανάγκη 
της πολυπλοκότητας ενός ERP, το οποίο κατά 
τεκμήριο έχει:
• Υψηλό κόστος έναρξης λειτουργίας (τοπικός 

server, πολυπλοκότητα)
• Υψηλό κόστος συντήρη-
σης (κόστος κτήσης)
• Απαιτήσεις εκπαίδευσης, 
υποστήριξης κ.α
με αποτέλεσμα οι περισ-
σότερες επιχειρήσεις να 
κάνουν χρήση μόνο μίας 
ταμειακής μηχανής για 
να εκδίδουν θεωρημένα 
παραστατικά και να μην έχουν την παραμικρή 
μηχανοργάνωση.
Αυτή ακριβώς τη συνθήκη θέλει να ανατρέψει 
η Info Quest Technologies. Το Q-Zone (www.
qzone.gr) αποτελεί την πρόταση της εταιρείας, 
για όσους επιλέγουν να εξελίξουν την επιχεί-
ρησή τους, προσδίδοντας δυνατότητες που δεν 
έχουν με την απλή ταμειακή μηχανή ή με μία 
εμπορική διαχείριση παλαιάς τεχνολογίας. 

Διεθνής εμπειρία, τοπική 
προστιθέμενη αξία
Κύριοι άξονες επιτυχίας του Q-Zone, απο-
τελούν η καινοτομία της πλατφόρμας,  και 
το δίκτυο μεταπωλητών της Info Quest 
Technologies, η οποία λειτουργεί για πολλά 
συναπτά έτη ως συνεργάτης της ελληνικής 
επιχείρησης.
To Q-Zone είναι η ελληνική έκδοση μίας από 
τις πλέον δημοφιλείς Cloud πλατφόρμες Εμπο-
ρικής Διαχείρισης, η οποία αναπτύχθηκε από 
την ERPLY, μία καινοτόμο εταιρεία λογισμικού 
με γραφεία σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Κοπεγχά-
γη, Ταλλίν και Σίδνεϋ. Με περισσότερους από  
300.000 χρήστες και 100.000 πελάτες σε 15 

χώρες, η εφαρμογή διαχειρίζεται τεράστιους 
όγκους συναλλαγών σε ετήσια βάση. 
Η Info Quest Technologies πιστή στο όραμά της 
να αξιοποιεί τις νέες καινοτομικές τεχνολογίες, 
με στόχο τη δημιουργία αξίας, ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος και επιχειρηματικής επιτυχίας 
για τους πελάτες της,  έχει δημιουργήσει ένα 
πλήρες οικοσύστημα για τη διάθεση Cloud 
υπηρεσιών στην αγορά. Διαθέτει εξειδικευμέ-
νες ομάδες, εκτενές πρόγραμμα εκπαίδευσης 
συνεργατών, μεγάλο Portfolio Cloud υπηρε-
σιών από κορυφαίους διεθνείς προμηθευτές 
και καινοτόμες υποδομές, όπως η πλατφόρμα  
παροχής και κοστολόγησης συνδρομητικών 
υπηρεσιών www.Questoncloud.com,  στην ο-
ποία το  Q-Zone είναι ήδη διαθέσιμο. Ήδη μέσω 
ενός οργανωμένου προγράμματος εκπαίδευ-
σης,  αρκετοί μεταπωλητές της εταιρείας έχουν 
πιστοποιηθεί και υλοποιούν λύσεις βασισμένες 
στο Q-Zone. 
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Η μετάβαση στο Q-Zone είναι πραγματικά  
πολύ εύκολη και απλή και τα οφέλη μοναδικά, 
καθώς:
• Δεν χρειάζεται καμία επένδυση τοπικής εγκα-
τάστασης και αγοράς server
• Τα δεδομένα της επιχείρησης είναι προσβάσιμα 
από παντού και πάντα (από το κατάστημα,  το 
σπίτι ή τον δρόμο), δίνοντας στον επιχειρηματία  
την ευελιξία να βρίσκεται όπου απαιτεί η δουλειά 
του (στον πελάτη, τον προμηθευτή, στην έκθεση 
κλπ), έχοντας  σε πραγματικό χρόνο εικόνα του 
ταμείου, των αγορών,  των πωλήσεων, του  απο-
θέματος κλπ. 
• Είναι συμβατό με όλες τις συσκευές (POS PC, 
PC, Laptop, Tablet, Smartphone) και λειτουργι-

κά συστήματα (MacOs, Windows, iOS, Android)  
• Έχει ενσωματωμένες βέλτιστες πρακτικές 
λιανικής από ώριμες αγορές της Β. Ευρώπης 
και των Η.Π.Α.
• Λειτουργεί ακόμα και σε περίπτωση προσω-
ρινής διακοπής της σύνδεσης του Internet.
• Έχει αυτόματη επικοινωνία με τα τερματι-
κά EFTPOS της Cardlink (Verifone vx520 & 
Ingenico )
• Έχει ενσωματωμένη λειτουργία κουπονιών, 
προσφορών, μηχανισμού Loyalty, καρτέλας 
πελάτη και προμηθευτή
• Υποστηρίζει πολλαπλές τοποθεσίες (καταστή-
ματα), θέσεις εργασίας και ταμεία, παρέχοντας 
κεντρικό κατάλογο προϊόντων

• Έχει δυνατότητα παράλληλης χρήσης φυσικού 
καταστήματος και Online καταστήματος με δυ-
νατότητες ενδοδιακίνησης προϊόντων
• Έχει διασυνδεμένη εφαρμογή λογιστικής για 
την σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση εσό-
δων, εξόδων και λογιστικής
• Διαθέτει περισσότερες από 50 προσχεδιασμέ-
νες αναφορές (reports) ανάλυσης (πωλήσεων, 
αγορών, αποθεμάτων, κερδοφορίας κλπ), 
καθώς και γεννήτρια αναφορών για ad hoc 
reports
Όλες οι παραπάνω λειτουργίες, αλλά και πολλές 
ακόμα, παρέχονται χωρίς κρυφά κόστη και α-
νάγκες προσαρμογής, σε ένα πολύ φιλικό περι-
βάλλον, μέσα από τον browser του υπολογιστή.

Μοναδικα οφέλη

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
εφαρμογή, το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων 
και δωρεάν demo, θα βρείτε στη διεύθυνση 
www.Q-Zone.gr.
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τικό μοντέλο του SaaS παρόχου, η επιχείρηση 
δεν θα χρειαστεί να επενδύσει σε νέους servers 
για τις εφαρμογές ή τις βάσεις δεδομένων της. Το 
μόνο που απαιτείται πλέον είναι μια συνδρομή. 
Επιπλέον, δεν χρειάζεται να προσλάβει εξειδι-
κευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, τη 
διαχείριση και την επίλυση προβλημάτων που 
σχετίζονται με το hardware και software της λύ-
σης ERP. Όλα αυτά απλά θα καλύπτονται από τη 
συνδρομή. 

Επεκτασιμότητα σύμφωνα  
με τις ανάγκες
Βασικό πλεονέκτημα μιας cloud συνδρομής είναι 
το γεγονός πως η επιχείρηση αφενός μπορεί να 
επιλέξει το πακέτο εκείνο των features που ται-
ριάζει στις τρέχουσες ανάγκες της και αφετέρου 
να επεκτείνει τις υπηρεσίες της με τα κατάλληλα 
modules, εφόσον παραστεί ανάγκη στο μέλλον. 
Η έννοια της επεκτασιμότητας είναι εξαιρετικά 
σημαντική. Εφόσον η επιχείρηση παρουσιάζει 
ανάπτυξη, θα μπορεί να επεκτείνει και τις δυνα-
τότητες του ERP για να καλύψει τις νέες ανάγκες 
της. Αυτό γίνεται εύκολα, καθώς δεν απαιτεί πα-
ρά μια αναπροσαρμογή στον τύπο της  
συνδρομής, προκειμένου να περιλαμβάνει τα 
απαραίτητα features. 

Αντίθετα, εάν η επιχείρησή σας είναι εποχική, για 
παράδειγμα, ή απλά αναγκάζεται να μειώσει το 
business της, τότε έχει την επιλογή της αντίστοι-
χης προσαρμογής του license, σύμφωνα με τις 
νέες απαιτήσεις.

Υποστήριξη 24/7
Η παραδοσιακή πρακτική για το on-premise ERP 
είναι πως η επιχείρηση πληρώνει την υποστή-
ριξη, ενώ συνήθως απαιτείται και η παρουσία 
εξειδικευμένου προσωπικού που θα ασχοληθεί 
με το όποιο πρόβλημα. Αυτό συνεπάγεται χαμέ-
νες εργατοώρες και, ανάλογα με την περίπτωση, 
downtime. 

Σε αντίθεση, στην περίπτωση του cloud ERP, ο 
πάροχος διατηρεί την ιδιοκτησία του software και 
του hardware, με συνέπεια να μπορεί να προ-
σφέρει υποστήριξη 24/7 στους πελάτες του. Οι 
cloud πάροχοι γενικά προσφέρουν τη δυνατότητα 
υποστήριξης ως μέρος της συνδρομής. Στην ίδια 
λογική κινούνται και οι αναβαθμίσεις του συστή-
ματος. Όλα γίνονται από μακριά, σε επιλεγμένο 
χρόνο, χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένο προ-
σωπικό ή downtime. 

Εύκολη πρόσβαση από παντού 
Οι SaaS λύσεις από τη φύση τους προσφέρουν 
δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα και στις 
εφαρμογές της επιχείρησης από οποιοδήποτε 
σημείο. Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό σημαίνει πως 
η επιχείρηση μπορεί να προσφέρει πρόσβαση 
στο προσωπικό της, εφόσον διαθέτει γραφεία σε 
άλλα σημεία, απομακρυσμένο εργατικό δυναμικό 
ή απλά κάποιον χρήστη που θα πρέπει να χρη-

ERP

σιμοποιήσει το σύστημα ERP, ενώ βρίσκεται στο 
σπίτι ή κάπου αλλού, σε μια διάσκεψη. 

Η αγορά του ERP
Να ξεκινήσουμε λέγοντας πως σύμφωνα με την 
έρευνα «ERP Software Market Report» της Allied 
Market Research, οι προβλέψεις για την παγκό-
σμια αγορά του ERP αναμένεται να αγγίξουν τα 
41,60 δις δολάρια ως το 2020, με μέση ετήσιο 
ρυθμό ανάπτυξης το 7,2 % κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 2014-2020. 
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας cloud στην αγορά 
θα οδηγήσει σε με συνολική αλλαγή κατεύθυν-
σης στις μεθόδους υλοποίησης, με αποτέλεσμα 
τη μεταστροφή από το on-premise στο cloud-
enabled ERP. Όπως είδαμε και προηγουμένως, 
το cloud ERP μειώνει δραστικά τις απαιτούμενες 
επενδύσεις για εναλλακτικές ΙΤ πηγές, προσφέ-
ροντας μεγαλύτερη ευελιξία. Το αποτέλεσμα είναι 
οι πελάτες να στρέφονται από το on-premise στο 
cloud ERP, ενώ η πρόσβαση στο ERP από mobile 
συσκευές θα αυξηθεί σημαντικά. 
Μια λύση ERP αποτελείται από πολλαπλά ERP 
modules όπως είναι οι πωλήσεις, τα οικονομικά, 
το marketing, το HR κ.ο.κ. Χάρη στο ERP, η εν-
σωμάτωση των business λειτουργιών επιτελείται 
αποτελεσματικότερα, με αποτέλεσμα την ομαλή 
λειτουργία των επιχειρήσεων. Αυτά τα πλεονε-
κτήματα έχουν ως αποτέλεσμα την ολοένα και 
μεγαλύτερη υιοθέτηση του ERP μεταξύ των επι-
χειρήσεων. Ανάμεσα στις ποικίλες λειτουργίες, 
εκείνη του finance θα αναδειχθεί κυρίαρχη ως 
το 2020, συνεισφέροντας ακόμα και στο 30% των 

συνολικών εσόδων της αγοράς. 
Οι παγκοσμίου μεγέθους vendors όπως είναι οι 
Oracle, SAP και Microsoft έχουν κυκλοφορήσει 
λύσεις ERP, στα οποία μπορούν οι πελάτες να 
αποκτήσουν πρόσβαση μέσω mobile συσκευών 
όπως τα smartphones και τα tablets. Τόσο αυτοί 
όσο και άλλοι παίκτες επιχειρούν να αναπτύξουν 
ένα σύστημα ERP που θα μπορεί να υλοποιηθεί 
μέσω της πλατφόρμας ενός τρίτου vendor.  
Αυτό που διαφαίνεται στην αγορά είναι μια σα-
φής μετακίνηση προς το μοντέλο Software as a 
Service (SaaS).

Βασικά ευρήματα της αγοράς ERP:
• Το on-premise ERP θα συνεχίσει να έχει το 
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, καταλαμβάνοντας 
περίπου το 57% επί του συνόλου της αγοράς ως 
το 2020. Παρ’ όλα αυτά, το cloud ERP θα έχει με-
γαλύτερη αύξηση, με μέσο όρο ετήσιας αύξησης 
10% κατά τη διάρκεια των ετών 2014-2020. 
• Η υιοθέτηση των λύσεων ERP θα αυξηθεί 
σημαντικά, ιδίως στους κλάδους της Αεροναυπη-
γικής και Άμυνας, με μέσο όρο ετήσιας αύξησης 
8,86% κατά τη διάρκεια των ετών 2014-2020. 
• Η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού αποδεικνύεται 
μια από τις πλέον υποσχόμενες αγορές, από 
πλευράς ανάπτυξης. Αναμένεται να αγγίξει τα 
9,77 δις δολάρια ως το έτος 2020. 

Το ERP βελτιστοποιεί τις επιχειρηματικές διερ-
γασίες και προσφέρει πολύτιμες δυνατότητες 
επέκτασης όποτε χρειαστούν. Ως εκ τούτου, προ-
κειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες αλλαγής των 
business μοντέλων, το ERP είναι «αναγκασμένο» 
να αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα μεταξύ των 
επιχειρήσεων. Οι πελάτες στην εποχή μας, δεί-
χνουν σαφή προτίμηση στο cloud ERP σε σχέση 
με το on-premise, δεδομένου πως επιτρέπει στο 
εργατικό δυναμικό τους να έχει πρόσβαση σε 
πληροφορίες για κρίσιμες αποφάσεις που αφο-
ρούν το επιχειρείν, οποιαδήποτε στιγμή και ο-
πουδήποτε. Η διαφαινόμενη «έκρηξη» στη τεχνο-
λογία του cloud θα οδηγήσει στην υιοθέτηση των 
cloud-enabled εφαρμογών. Ως το 2020, το cloud 
ERP θα παρουσιάσει ετήσιο μέσο όρο αύξησης 
της τάξης του 10%, εξαιτίας παραγόντων όπως η 
εύκολη πρόσβαση και το χαμηλό κόστος. 
Γίνεται επομένως σαφές από τα προηγούμενα 
πως πρόκειται για μια αγορά σε άνθηση, η οποία 
προσφέρει στο δίκτυο μεταπωλητών σημαντικές 
ευκαιρίες δραστηριοποίησης. Ο συνεργάτης, μιας 
και έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία, θα εκτι-
μήσει τις ανάγκες του πελάτη, της επιχείρησης, 
προτείνοντας τη λύση εκείνη που θα ανταποκρί-
νεται καλύτερα στις απαιτήσεις της. Δεδομένου 
πως η υλοποίηση ενός συστήματος ERP είναι μια 
σημαντική επένδυση από οικονομικής πλευράς, 
προσφέρει σημαντικά περιθώρια κέρδους. Από 
την άλλη, προϋποθέτει μια αγαστή και μακροχρό-
νια σχέση με τον πελάτη –πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά την υλοποίηση- η οποία εφόσον γίνει 
σωστά, θα αποφέρει και στα δύο μέρη σημαντικά 
κέρδη σε βάθος χρόνου. TCP

Αν και το 
on-premise 
δείχνει να 
κυριαρχεί 

στην αγορά του 
ERP, όπως δείχνουν 
και τα στοιχεία, οι 
βασισμένες σο cloud 
SaaS λύσεις φαίνεται να 
κερδίζουν ολοένα και 
περισσότερο κοινό στις 
επιχειρήσεις όλων των 
μεγεθών.



28

Vigor 2925Ln LTE

TECHCHANNELPARTNER

review
03.2017

Πανίσχυρο router εξοπλισμένο με πλήθος επιλογών επικοινωνίας και σύνδεσης για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. 
Με το Vigor 2925Ln LTE το Internet δεν πρόκειται να πέσει ποτέ, χάρη στο ενσωματωμένο LTE modem.

Always on σύνδεση και ασφάλεια

Π
ριν από κάμποσους μήνες είχα-
με δοκιμάσει το «αδερφάκι» του 
Vigor 2860Ln. Επρόκειτο για το 
πιο ολοκληρωμένο μοντέλο της 
σειράς που τα έχει όλα, συμπε-
ριλαμβανομένων xDSL modem, 

καθώς και δυνατότητα LTE. To 2925Ln LTE που 
παρουσιάζουμε τώρα έχει ό,τι και το προηγούμενο 
μοντέλο χωρίς το xDSL. Κατά τα λοιπά, είναι και 
αυτό εξοπλισμένο σαν αστακός. 

Downtime τέλος
Πολλά routers της αγοράς προσφέρουν τη δυνα-
τότητα σύνδεσης κάποιου USB 3G/4G modem, 
αλλά εάν κάποια επιχείρηση επιθυμεί να εξασφα-
λίσει ότι το Internet δεν πρόκειται να πέσει ποτέ, 
χρειάζεται ένα router με ενσωματωμένη υπο-
στήριξη LTE. To DrayTek Vigor2925Ln προσφέρει 
(μεταξύ άλλων) ακριβώς αυτό. 
Διαθέτει την κατάλληλη υποδοχή για να τοποθε-
τηθεί η κάρτα SIM του παρόχου και φυσικά ένα 
εσωτερικό 3G/LTE modem. Επιπλέον, περιλαμ-
βάνονται και δύο πρόσθετες κεραίες για ακόμα 
καλύτερη λήψη του σήματος κινητής τηλεφωνίας. 
Οι κεραίες αυτές μάλιστα, δεν «βιδώνονται» απευ-
θείας επάνω στο router, αλλά χάρη στο καλώδιο 
επέκτασης, επιτρέπουν τη βέλτιστη τοποθέτηση. 
Πράγματι, οι κεραίες αυτές προσφέρουν ουσιαστι-
κή λύση σε περιπτώσεις με αδύνατο σήμα. 

Η χρήση του LTE όμως δεν σταματά στη λήψη, 
αφού το DrayTek Vigor2925Ln προσφέρει και κά-
ποιες έξτρα δυνατότητες όπως η αποστολή SMS 
μέσω του Web περιβάλλοντος, όπως επίσης και η 
λήψη ειδοποιήσεων για την κατάσταση του router 
μέσω SMS σε προκαθορισμένους τηλεφωνικούς 
αριθμούς. Επιπλέον, το router μπορεί να δεχθεί 
και εντολές μέσω SMS, όπως για παράδειγμα την 
επανεκκίνησή του. 

Εντυπωσιακά χαρακτηριστικά
Όπως προαναφέραμε, το Vigor2925Ln δεν είναι 
απλά ένα router με ενσωματωμένο LTE modem 
(επαναλαμβάνουμε ότι δεν έχει xDSL modem, 
που σημαίνει ότι θα πρέπει να συνδεθεί επάνω στο 
modem της εταιρείας). Η συσκευή διαθέτει πολλά 

χαρακτηριστικά τα οποία υποστηρίζουν ασφάλεια 
και διαχείριση και μάλιστα πηγαίνουν πέρα από 
αυτά που βρίσκει κανείς σε τυπικά routers. Εδώ 
δεν μιλάμε καν για την αγορά prosumer, αλλά για 
μια συσκευή που απευθύνεται σε επιχειρήσεις και 
επιθυμεί αφενός μέγιστη ασφάλεια και αφετέρου 
πλήρη διαχείριση (και απομακρυσμένη) της κίνη-
σης που διακινείται. Οι επιλογές αυτές προφανώς 
δεν απευθύνονται στον καθένα, αλλά σε γνώστες 
του αντικειμένου που ξέρουν πολύ καλά τι κά-
νουν. Ακριβώς σε αυτή την αγορά απευθύνεται το 
Vigor2925Ln.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή είναι η δυνατό-
τητα επιλογής της κατεύθυνσης της επικοινωνίας 
μεταξύ WAN και LTE και μάλιστα το router κάνει 
πολύ περισσότερα από το να εξισορροπεί απλά 
τα δύο αυτά «κανάλια» σε περίπτωση απώλειας 
σύνδεσης. Αντίθετα, επιτρέπει τη δημιουργία πο-
λύπλοκων κανόνων, ούτως ώστε συγκεκριμένο 
φορτίο να κατευθύνεται σε προκαθορισμένες πόρ-
τες LAN, WAN ή VPN. Για παράδειγμα, ένα σενά-
ριο θα μπορούσε να είναι το εξής: μπορεί κάποια 
εταιρεία να επιθυμεί να κατευθύνει μια συγκεκρι-
μένη σύνδεση μέσω VPN, ενώ όλη η υπόλοιπη 
κίνηση να διακινείται μέσω WAN 
Επιπροσθέτως, υπάρχουν ρυθμίσεις για παρακο-

λούθηση της συνολικής διακίνησης δεδομένων, 
ανά θέση εργασίας και πολλά άλλα. Φυσικά, 
υπάρχουν και οι εξελιγμένες λειτουργίες VPN. Το 
router μπορεί να ρυθμιστεί για να λειτουργήσει ως 
VPN server ή ως LAN-to-LAN gateway με υπο-
στήριξη PPTP, L2TP, IPSec και SSL.
Σε ότι αφορά το ενσωματωμένο Wi-Fi, το router 
υποστηρίζει το πρωτόκολλο 802.11n διαθέτοντας 
δύο εξωτερικές κεραίες, ενώ υπάρχει και μια 
θύρα USB για σύνδεση εξωτερικής μονάδας απο-
θήκευσης, ή τη χρήση print server για σύνδεση 
εκτυπωτή και μετατροπή του σε δικτυακού.

GlobalView Web Content Filter
To Vigor2925Ln διαθέτει ενσωματωμένο ισχυρό 
firewall με δυνατότητα δημιουργίας φίλτρων και 
κανόνων πρόσβασης στο Internet. Με την αγορά 
του συγκεκριμένου router η Lexis Πληροφορική 
προσφέρει 30 ημέρες δοκιμαστική έκδοση της 
υπηρεσίας GlobalView Web Content Filter. Η συ-
γκεκριμένη υπηρεσία επιτρέπει στον διαχειριστή να 
περιορίζει την πρόσβαση σε συγκεκριμένο web πε-
ριεχόμενο, ανά είδος, εφαρμογή ή θέση εργασίας. 

Συμπεράσματα
Η DrayTek μας έχει συνηθίσει σε ποιοτικά 
business routers και το συγκεκριμένο δεν απο-
τελεί εξαίρεση. Είναι ιδανικό για επιχειρήσεις που 
απαιτούν always on συνδεσιμότητα και ασφάλεια 
και οι δυνατότητές του καλύπτουν κυριολεκτικά 
κάθε δυνατή περίπτωση. TCP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
LAN Ports: 5x 10/100/1000Base-TX

WAN ports: 2x 1000Base-TX

VPN support: Ναι

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

USB: Host USB 2.0/Printer 
Server/File Sharing

Firewall: Ναι

Κατασκευαστής: DrayTek
Διάθεση: Lexis Πληροφορική, 210-6777007
Προτεινόμενη τιμή λιανικής: € 539
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Αll-in-one λύση δικτύωσης  
με ταχύτητες Gigabit

Τ
ο GigaGate είναι ένα ασύρματο 
bridge, το οποίο αποτελείται από 
δύο τμήματα, τη βάση που συν-
δέεται επάνω στο router μέσω 
Ethernet και τον δορυφόρο. Η βάση 
επικοινωνεί μέσω Wi-Fi με τον 

δορυφόρο ο οποίος με τη σειρά του τοποθετείται 
σε όποιο σημείο θέλουμε να φτάσει το σήμα του 
Internet. Η βάση διαθέτει το δικό της Wi-Fi access 
point, καθώς και θύρες Ethernet για να συνδεθούν 
επάνω της είτε ασύρματα, είτε ενσύρματα οι διάφο-
ρες δικτυακές συσκευές.

Η όλη ιδέα έχει να κάνει με την ταχύτητα μετάδοσης 
μεταξύ δορυφόρου και βάσης. Έτσι, οι δύο συσκευ-
ές GigaGate δημιουργούν άμεσα τέσσερις ασύρ-
ματες συνδέσεις 802.11ac των 5 GHz με τη χρήση 
αυτοσυντονιζόμενων κεραιών. Η συγκεκριμένη 
τεχνολογία μεγιστοποιεί το εύρος ζώνης μεταξύ 
βάσης και δορυφόρου με αποτέλεσμα ο ασύρματος 
ρυθμός μετάδοσης δεδομένων μεταξύ των δυο ση-
μείων να μπορεί να φτάσει (θεωρητικά) έως και τα 
2 Gbps σε πραγματικό χρόνο. Αυτό με απλά λόγια 
σημαίνει ότι ότι μπορεί να επιτευχθεί ασύρματο 4K 
streaming απρόσκοπτα.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το devolo 
GigaGate εστιάζει στην ταχύτητα. Η μπάντα των 
5 GHz είναι αποκλειστικά δεσμευμένη στην επι-
κοινωνία μεταξύ βάσης και δορυφόρου χωρίς 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Συνδεσιμότητα βάσης: 1x Gigabit Ethernet, 

802.11ac (5GHz, 4x4 MIMO)

Συνδεσιμότητα 
δορυφόρου: 

1x Gigabit Ethernet, 4x 
10/100 Gigabit, 802.11ac 
(5GHz, 4x4 MIMO), 802.11n 
(2.4GHz)

Διαστάσεις: 150x140x30mm

Ασφάλεια δικτύου: AES

Ενσωματώνει την τελευταία τεχνολογία 4x4 
Quantenna για μια εστιασμένη και υψηλής απόδο-
σης point-to-point σύνδεση, (με δυνατότητα χρήσης 
5 GHz bandwidth όπως προαναφέραμε), ενώ από 
πλευράς ασφάλειας στηρίζεται στην τεχνολογία 
κρυπτογράφησης AES.
Μάλιστα, σε πλήρη επέκταση, το σύστημα μπορεί να 
υποστηρίξει έως και 8 δορυφόρους. Το starter kit 
που δοκιμάσαμε αποτελείται από μία βάση και έναν 
δορυφόρο, ωστόσο ο χρήστης μπορεί να προμη-
θευθεί περισσότερους δορυφόρους για να επεκτεί-
νει την ασύρματη συνδεσιμότητα σε άλλα σημεία.

Εγκατάσταση
Η εγκατάσταση του Devolo GigaGate είναι πολύ εύ-
κολη και το μόνο που έχει να κάνει κανείς είναι να 
συνδέσει τη βάση στον ADSL router και τον δορυ-
φόρο σε οποιοδήποτε απομακρυσμένο σημείο του 
χώρου. Επάνω στο δορυφόρο συνδέονται είτε με 
Ethernet, είτε ασύρματα οι συσκευές που θέλουμε 
και αυτό είναι όλο. Ούτε apps, ούτε ρυθμίσεις, ούτε 
καν pairing. Οι δύο συσκευές συνδέονται αυτόματα 
και το σύστημα αποτελεί τον ορισμό του plug and 
play. Σημειώνουμε ότι ο δορυφόρος του GigaGate 
διαθέτει τη δική του σύνδεση Wi-Fi, εκπέμποντας το 
δικό του SSID το οποίο διαφέρει με αυτό του ADSL 
router. Για να απολαύσει κανείς τις ταχύτητες του 
GigaGate θα πρέπει να συνδεθεί στο access point 
χειροκίνητα. TCP

να μπορεί κάποια άλλη συσκευή να «υποκλέψει» 
μέρος του bandwidth καθυστερώντας την ταχύτητα 
μετάδοσης.
Οι συσκευές με μεγάλες απαιτήσεις σε bandwidth 
όπως κονσόλες, smart TVs, δικτυακοί δίσκοι 
NAS, μπορούν να συνδεθούν στο δορυφόρο μέσω 
Ethernet, ενώ laptops, tablets και smartphones 
μέσω Wi-Fi.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ο δορυφόρος του Devolo GigaGate μεγιστοποιεί τις 
επιλογές σύνδεσης, αφού διαθέτει μία θύρα high-
speed Gigabit 1Gbps, τέσσερις 4x fast Ethernet 
multimedia 100Mbps θύρες access point 802.11n. 

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για να βελτιωθεί και να επεκταθεί το Wi-Fi εντός του σπιτιού ή του γραφείου.  
Το GigaGate της Devolo είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, αφού εστιάζει στην απευθείας ασύρματη και ταχύτατη 
επικοινωνία μεταξύ του router και των δικτυακών συσκευών μας. Πρόκειται για ένα Wi-Fi bridge, το οποίο αξιοποιεί 
μια σειρά από προηγμένες τεχνολογίες, εξασφαλίζοντας πολύ μεγάλη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων.

EDITOR’S CHOICE

Κατασκευαστής: Devolo
Διάθεση: Devolo Hellas, 22210-84387
Προτεινόμενη τιμή λιανικής: € 229,9
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Πανίσχυρο router εξοπλισμένο με πλήθος επιλογών επικοινωνίας και σύνδεσης για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. 
Με το Vigor 2925Ln LTE το Internet δεν πρόκειται να πέσει ποτέ, χάρη στο ενσωματωμένο LTE modem.

Always on σύνδεση και ασφάλεια

Π
ριν από κάμποσους μήνες είχα-
με δοκιμάσει το «αδερφάκι» του 
Vigor 2860Ln. Επρόκειτο για το 
πιο ολοκληρωμένο μοντέλο της 
σειράς που τα έχει όλα, συμπε-
ριλαμβανομένων xDSL modem, 

καθώς και δυνατότητα LTE. To 2925Ln LTE που 
παρουσιάζουμε τώρα έχει ό,τι και το προηγούμενο 
μοντέλο χωρίς το xDSL. Κατά τα λοιπά, είναι και 
αυτό εξοπλισμένο σαν αστακός. 

Downtime τέλος
Πολλά routers της αγοράς προσφέρουν τη δυνα-
τότητα σύνδεσης κάποιου USB 3G/4G modem, 
αλλά εάν κάποια επιχείρηση επιθυμεί να εξασφα-
λίσει ότι το Internet δεν πρόκειται να πέσει ποτέ, 
χρειάζεται ένα router με ενσωματωμένη υπο-
στήριξη LTE. To DrayTek Vigor2925Ln προσφέρει 
(μεταξύ άλλων) ακριβώς αυτό. 
Διαθέτει την κατάλληλη υποδοχή για να τοποθε-
τηθεί η κάρτα SIM του παρόχου και φυσικά ένα 
εσωτερικό 3G/LTE modem. Επιπλέον, περιλαμ-
βάνονται και δύο πρόσθετες κεραίες για ακόμα 
καλύτερη λήψη του σήματος κινητής τηλεφωνίας. 
Οι κεραίες αυτές μάλιστα, δεν «βιδώνονται» απευ-
θείας επάνω στο router, αλλά χάρη στο καλώδιο 
επέκτασης, επιτρέπουν τη βέλτιστη τοποθέτηση. 
Πράγματι, οι κεραίες αυτές προσφέρουν ουσιαστι-
κή λύση σε περιπτώσεις με αδύνατο σήμα. 

Η χρήση του LTE όμως δεν σταματά στη λήψη, 
αφού το DrayTek Vigor2925Ln προσφέρει και κά-
ποιες έξτρα δυνατότητες όπως η αποστολή SMS 
μέσω του Web περιβάλλοντος, όπως επίσης και η 
λήψη ειδοποιήσεων για την κατάσταση του router 
μέσω SMS σε προκαθορισμένους τηλεφωνικούς 
αριθμούς. Επιπλέον, το router μπορεί να δεχθεί 
και εντολές μέσω SMS, όπως για παράδειγμα την 
επανεκκίνησή του. 

Εντυπωσιακά χαρακτηριστικά
Όπως προαναφέραμε, το Vigor2925Ln δεν είναι 
απλά ένα router με ενσωματωμένο LTE modem 
(επαναλαμβάνουμε ότι δεν έχει xDSL modem, 
που σημαίνει ότι θα πρέπει να συνδεθεί επάνω στο 
modem της εταιρείας). Η συσκευή διαθέτει πολλά 

χαρακτηριστικά τα οποία υποστηρίζουν ασφάλεια 
και διαχείριση και μάλιστα πηγαίνουν πέρα από 
αυτά που βρίσκει κανείς σε τυπικά routers. Εδώ 
δεν μιλάμε καν για την αγορά prosumer, αλλά για 
μια συσκευή που απευθύνεται σε επιχειρήσεις και 
επιθυμεί αφενός μέγιστη ασφάλεια και αφετέρου 
πλήρη διαχείριση (και απομακρυσμένη) της κίνη-
σης που διακινείται. Οι επιλογές αυτές προφανώς 
δεν απευθύνονται στον καθένα, αλλά σε γνώστες 
του αντικειμένου που ξέρουν πολύ καλά τι κά-
νουν. Ακριβώς σε αυτή την αγορά απευθύνεται το 
Vigor2925Ln.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή είναι η δυνατό-
τητα επιλογής της κατεύθυνσης της επικοινωνίας 
μεταξύ WAN και LTE και μάλιστα το router κάνει 
πολύ περισσότερα από το να εξισορροπεί απλά 
τα δύο αυτά «κανάλια» σε περίπτωση απώλειας 
σύνδεσης. Αντίθετα, επιτρέπει τη δημιουργία πο-
λύπλοκων κανόνων, ούτως ώστε συγκεκριμένο 
φορτίο να κατευθύνεται σε προκαθορισμένες πόρ-
τες LAN, WAN ή VPN. Για παράδειγμα, ένα σενά-
ριο θα μπορούσε να είναι το εξής: μπορεί κάποια 
εταιρεία να επιθυμεί να κατευθύνει μια συγκεκρι-
μένη σύνδεση μέσω VPN, ενώ όλη η υπόλοιπη 
κίνηση να διακινείται μέσω WAN 
Επιπροσθέτως, υπάρχουν ρυθμίσεις για παρακο-

λούθηση της συνολικής διακίνησης δεδομένων, 
ανά θέση εργασίας και πολλά άλλα. Φυσικά, 
υπάρχουν και οι εξελιγμένες λειτουργίες VPN. Το 
router μπορεί να ρυθμιστεί για να λειτουργήσει ως 
VPN server ή ως LAN-to-LAN gateway με υπο-
στήριξη PPTP, L2TP, IPSec και SSL.
Σε ότι αφορά το ενσωματωμένο Wi-Fi, το router 
υποστηρίζει το πρωτόκολλο 802.11n διαθέτοντας 
δύο εξωτερικές κεραίες, ενώ υπάρχει και μια 
θύρα USB για σύνδεση εξωτερικής μονάδας απο-
θήκευσης, ή τη χρήση print server για σύνδεση 
εκτυπωτή και μετατροπή του σε δικτυακού.

GlobalView Web Content Filter
To Vigor2925Ln διαθέτει ενσωματωμένο ισχυρό 
firewall με δυνατότητα δημιουργίας φίλτρων και 
κανόνων πρόσβασης στο Internet. Με την αγορά 
του συγκεκριμένου router η Lexis Πληροφορική 
προσφέρει 30 ημέρες δοκιμαστική έκδοση της 
υπηρεσίας GlobalView Web Content Filter. Η συ-
γκεκριμένη υπηρεσία επιτρέπει στον διαχειριστή να 
περιορίζει την πρόσβαση σε συγκεκριμένο web πε-
ριεχόμενο, ανά είδος, εφαρμογή ή θέση εργασίας. 

Συμπεράσματα
Η DrayTek μας έχει συνηθίσει σε ποιοτικά 
business routers και το συγκεκριμένο δεν απο-
τελεί εξαίρεση. Είναι ιδανικό για επιχειρήσεις που 
απαιτούν always on συνδεσιμότητα και ασφάλεια 
και οι δυνατότητές του καλύπτουν κυριολεκτικά 
κάθε δυνατή περίπτωση. TCP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
LAN Ports: 5x 10/100/1000Base-TX

WAN ports: 2x 1000Base-TX

VPN support: Ναι

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

USB: Host USB 2.0/Printer 
Server/File Sharing

Firewall: Ναι

Κατασκευαστής: DrayTek
Διάθεση: Lexis Πληροφορική, 210-6777007
Προτεινόμενη τιμή λιανικής: € 539
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Περίγραψε εν συντομία την πραγματική φύση 
της δουλειάς σου. Κατά πόσο ανταποκρίνεται 
στον επίσημο τίτλο σου;  
Η εταιρία δραστηριοποιείται στην προμήθεια 
και υποστήριξη λύσεων στον τομέα των τηλε-
πικοινωνιών και πιο συγκεκριμένα σε λύσεις 
ασύρματων ζεύξεων, wifi hotspots, IP τηλεφω-
νίας, λύσεις τηλεδιάσκεψης, δικτυακές κάμερες 
και λύσεις CCTV. Θα έλεγα ότι η θέση μου στην 
εταιρεία ανταποκρίνεται αρκετά στον τίτλο του 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Γιατί μου παρέχει τα χρήματα για να ζω μια αξιο-
πρεπή ζωή.

Δεν αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Κάποιες φορές με απασχολεί περισσότερες ώρες 
απ’ όσες θα ήθελα.

Ποια ήταν η πρώτη σου επαγγελματική  
εμπειρία; Πως αισθανόσουν για τα λεφτά που 
έπαιρνες;
Την πρώτη σοβαρή επαγγελματική εμπειρία 
μου την είχα όταν τα καλοκαίρια σαν φοιτητής 
δούλευα συνήθως σερβιτόρος σε καφετέριες ε-
ξασφαλίζοντας το χαρτζιλίκι για το χειμώνα. Ήταν 
πολύ ευχάριστο το συναίσθημα της ανεξαρτησίας 
που μου παρείχε.

Πώς μπήκες στην αγορά του IT; Θα επέλεγες 
κάποια άλλη και αν ναι ποια;
Λόγω σπουδών ήταν η λογική κατάληξη. Στάθη-
κα τυχερός καθώς οι πρώτες μου εργασιακές 
εμπειρίες με κατεύθυναν στον τομέα των τηλεπι-
κοινωνιών όπου συνεχίζω  σταθερά και με κέφι 
τα τελευταία 25 χρόνια.   

Για ποιες εταιρείες δεν θα δούλευες ποτέ
Δεν θα δούλευα σε εταιρία που δεν θα με ενδι-
έφερε το αντικείμενό της. Εκτός βέβαια αν ήταν 
απόλυτη ανάγκη.  

Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Αν μπο-
ρούσες να είσαι κάποιος από αυτούς, ποιον θα 
επέλεγες και γιατί;
Πολύ σπουδαίοι επιχειρηματίες και οι τρεις, αλλά 
σίγουρα εκτός ελληνικής πραγματικότητας. Προ-
τιμώ να είμαι προσηλωμένος στους δικούς μας 
«μικρούς» στόχους από το να επιλέξω κάποιον απ’ 
αυτούς. Δεν έχω μελετήσει εξάλλου τη ζωή τους.

Η ενασχόληση του Μανόλη Ρήγου με το χώρο της πληροφορικής ήταν φυσική 
συνέπεια των σπουδών του. Προσπαθεί να είναι ρεαλιστής και να βάζει «προσιτούς» και 
πραγματοποιήσιμους στόχους.

25 χρόνια στο χώρο των τηλεπικοινωνιών

Τι πιστεύεις ότι νιώθουν πιο έντονα οι συνεργά-
τες σου για σένα; Τι θα ήθελες να νιώθουν;
Εκτίμηση και επαγγελματική αξιοπιστία είναι αυ-
τά που θα ήθελα να νιώθουν. Ελπίζω να είναι κι 
αυτά που νιώθουν.

Έχεις χτυπήσει ποτέ κάποιον και, αν ναι, γιατί;
Σαν μαθητής Γυμνασίου ήταν η τελευταία φορά που 
θυμάμαι να έχω χτυπήσει κάποιον. Προφανώς ο 
λόγος ήταν αστείος, διαφωνία σε παιχνίδι.

Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά χόμπι σου;
Δουλειά, βόλτα, τηλεόραση. Μάλλον πρόκειται για 
συνήθειες και όχι για χόμπι.

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και ποιο το 
αγαπημένο σου εστιατόριο;
Ο μουσακάς χωρίς αμφιβολία. Δεν προβληματίζο-
μαι για το εστιατόριο, προτιμώ να επιλέξω  
καλή παρέα.

Μπίρα, ούζο, κρασί, σαμπάνια ή κάτι άλλο;
Ανάλογα με την περίσταση και το φαγητό.  

Ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Βόλεϊ ή κάτι άλλο; Επίσης, 
στο γήπεδο ή από τον καναπέ με φίλους;
Μπάσκετ από τον καναπέ, μόνος ή με παρέα.

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

ελληνική αγορά του software και ποια σε αυτή 
του hardware;
Σίγουρα πολύ μεγάλη επίδραση στην ελληνική αλλά 
και σε κάθε  άλλη αγορά έχουν η Microsoft στο 
software και η Cisco στο hardware.

Ανάφερε τρία πρόσωπα από την ελληνική  
αγορά τεχνολογίας τα οποία θαυμάζεις, καθώς 
και το λόγο.
Στα 25 χρόνια που δραστηριοποιούμαι επαγγελ-
ματικά στο χώρο της αγοράς πληροφορικής έχω 
γνωρίσει και έχω συνεργαστεί με πολύ αξιόλο-
γους ανθρώπους. Έχω θαυμάσει συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά σε πολλούς, ταυτόχρονα όμως 
είναι πιθανό να διέκρινα και σοβαρά ελαττώματα 
στους ίδιους ανθρώπους. Δεν θέλω να πω συγκε-
κριμένα ονόματα ούτε για τα θετικά ούτε και για τα 
αρνητικά τους.  

Ανάφερε μία προσωπική επιτυχία για την οποία 
είσαι πραγματικά πολύ υπερήφανος.
Είμαι πολύ υπερήφανος για την οικογένειά μου και 
τους δυο γιούς μου. 

Ποια ήταν η φράση ή η πράξη για την οποία έχεις 
μετανιώσει πραγματικά;
Δεν θυμάμαι κάποια συγκεκριμένη, σίγουρα όμως 
υπάρχουν λόγια ή πράξεις που θα ενεργούσα δια-
φορετικά αν μπορούσα να τα ξαναζήσω. 

Πες μας κάτι που σου είπε ο πατέρας σου ή η 
μητέρα σου και σε έχει βοηθήσει είτε στην επαγ-
γελματική είτε στην προσωπική σου ζωή.
Η στάση ζωής των γονιών μου και όχι συγκεκριμέ-
να λόγια ήταν αυτή που με δίδαξε και με κατεύθυνε 
επαγγελματικά και στην προσωπική μου ζωή.  

Κατά πόσο θυσιάζεις τον προσωπικό σου χρόνο 
και αυτόν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα; 
Είσαι ικανοποιημένος;
Συχνά θυσιάζω τον προσωπικό μου χρόνο προ-
σπαθώντας να είμαι συνεπής στις επαγγελματικές 
μου υποχρεώσεις. Είναι κάτι που ελπίζω να μπορέ-
σω να βελτιώσω στο μέλλον. 

Ποιο ήταν (μέχρι στιγμής) το όνειρο ή η επιθυμία 
που πραγματοποιήθηκε και που ποτέ δεν πίστευ-
ες ότι θα μπορούσε να συμβεί;
Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου. Προσπαθώ να είμαι 
ρεαλιστής και να βάζω «προσιτούς» και πραγματο-
ποιήσιμους στόχους στον εαυτό μου.

Μανόλης Ρήγος, διευθυντής πωλήσεων της Allwan 
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