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Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν -το επιχειρείν, ο 
τρόπος που λειτουργούν οι εταιρείες, ο ανταγωνι-
σμός, η τεχνολογία, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις 
των τελικών χρηστών- τα συστήματα ERP δεν 
θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστα. Cloud, 
mobile, social, μοντέλα SaaS και πολλά άλλα αλλά-
ζουν την αγορά του ERP και μετασχηματίζουν τόσο 
το ίδιο το λογισμικό ERP όσο και τα μοντέλα και τις 

προσεγγίσεις υλοποίησής του. Οι πελάτες στρέφο-
νται σε νέας γενιάς συστήματα και αναζητούν στις 
νέες, βελτιωμένες λύσεις που προσφέρουν οι κα-
τασκευαστές περισσότερη ευελιξία, επεκτασιμότητα 
αλλά και ευκολία υλοποίησης και ευχρηστία.
Σήμερα, χάρη στην ανάδυση των νέων τεχνολογιών 
αλλά και της γνώσης που έχει αναπτυχθεί, οι ανα-
λυτές εκτιμούν ότι διανύουμε την εποχή που τα ERP 

συστήματα θα υποστούν σημαντικό μετασχηματι-
σμό, ο οποίος θα οδηγήσει στην αντιμετώπιση των 
μειονεκτημάτων του παρελθόντος και στην αντιμε-
τώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος. Πλέον, τα 
συστήματα ERP για να είναι ανταγωνιστικά θα πρέ-
πει να παρέχουν βελτιωμένη εμπειρία χρήστη, με-
γαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα, mobility, 
καθώς και χαμηλότερο κόστος κτήσης.  σελ. 16

Λύσεις NAS από τη Synology για κάθε χρήση
Η αξιόπιστη και εύκολη διαχείριση δεδομένων είναι 
μια κρίσιμη πρόκληση για το μοντέρνο χρήστη.  
σελ. 8

Τα πάντα υπό αίρεση στην νέα Μicrosoft
H Nadella era βρίσκεται προ των πυλών. O νέος CEO της εταιρείας φαίνεται  
έτοιμος να αλλάξει κάθε ξεπερασμένη παράδοση. σελ. 14

Fujitsu: Νέα οργάνωση και 
νέες επενδύσεις στο cloud
Το Tech Channel Partner 
βρέθηκε στο Λονδίνο, σε ένα 
από τα πιο εντυπωσιακά data 
centers της Fujitsu, έχοντας την 
ευκαιρία να συζητήσει από κοντά 
τα πλάνα της εταιρείας για το 
μέλλον. Στόχος της εταιρείας είναι 
η δημιουργία ενός πραγματικά 
ενοποιημένου και παγκόσμιου 
οργανισμού. σελ. 28
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Το ERP αλλάζει, οι ευκαιρίες διευρύνονται
Next Generation ERP
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Θερινή ραστώνη;  
I think not... Αντώνης ΡουςελιώτΑκης

antony@socialhandlers.com

Ε
ίτε είναι όντως η πρώτη φορά που 
συμβαίνει, είτε απλά είχα ξεχάσει το πώς 
(μπορεί να) έχουν τα πράγματα! Ο λόγος 
για την καλοκαιρινή ‘‘νεκρή’’ περίοδο, που 
ενώ περιμένεις να χαλαρώσεις και να 
ηρεμήσεις, αίφνης τα πάντα... διαλύονται. 

Μα είναι δυνατόν να είναι ο Ιούλιος πιο ‘‘πηγμένος’’ από τον 
Ιούνιο; Ε, ναι λοιπόν, είναι!

Και όταν λέμε είναι, εννοούμε σε όλους τους τομείς! 
Σε επίπεδο επιχειρηματικής διαχείρισης (φορολόγηση, 
εισπράξεις, τιμολογήσεις, έξοδα κ.λπ.), σε επίπεδο 
consumer (ας είναι καλά το Μουντιάλ και τα tablets),  
σε επίπεδο business (ετοιμάζουμε από νέα λογότυπα και 
εταιρικά sites μέχρι περιεχόμενο σε πολλαπλές γλώσσες), 
σε επίπεδο ειδησεογραφίας (και μόνο οι απολύσεις  
στη Microsoft αρκούν), σε επίπεδο marketing (σχεδιάζουμε 
newsletters και έρευνες για πολλαπλούς πελάτες), και 
φυσικά σε επίπεδο social media (ένας μικρός ‘‘χαμός’’  
για να τρέχουν όλα ομαλά κατά τη διάρκεια του  
Αυγούστου αλλά και για να έχουμε έτοιμα διάφορα 
launches τον Σεπτέμβριο!).

Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό... δεν το είδα να έρχεται. Ήρθε 
όμως, και έτσι όλες οι θεωρήσεις περί ‘‘διακοπών’’ και 
‘‘χαλάρωσης’’ αναθεωρήθηκαν τάχιστα. Σε έναν βαθμό, 
αυτός ο ‘‘οργασμός’’ δουλειάς οφείλεται και στο ελληνικό 
συνήθειο του ‘‘να κλείσω όλες μου τις εκκρεμότητες εχθές’’ 
(γιατί μέχρι... προχθές δεν τις θυμόμουν J), αλλά έχω την 
αίσθηση, ότι κάτι πολύ σημαντικότερο κρύβεται πίσω από 
την όλη υπόθεση.

Δεν είναι εύκολο να θυμηθώ άλλη περίοδο (και σίγουρα 
όχι πρόσφατη), που οι εταιρείες σχεδιάζουν (και μάλιστα 

με λεπτομέρεια) το come back του Σεπτεμβρίου. Αυτήν τη 
χρονιά, από newsletters και έρευνες, μέχρι social media 
games αλλά και ολόκληρα προϊοντικά launches ή νέες 
εταιρικές παρουσίες, ο ‘‘μπαξές’’ τα έχει όλα!

Γιατί όμως; Εάν θέλετε τη γνώμη μου (και για να έχετε 
φθάσει διαβάζοντας ως εδώ, μάλλον θα θέλετε να την 
ακούσετε), ο βασικός λόγος είναι η θετική ψυχολογία 
που έχει σχηματιστεί. Απλά και μόνο η απουσία κάποιου 
άμεσου κινδύνου, σε συνδυασμό με την (πολύ) αυξημένη 
τουριστική κίνηση, αλλά και τη γενικότερη αίσθηση 
αισιοδοξίας που σταδιακά διαπερνά τους περισσότερους 
από εμάς, είναι ικανά να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον.
Αυτή η αισιοδοξία μεταφέρεται και από τους επικεφαλής 
των εταιρειών προς το εξωτερικό, με αποτέλεσμα οι 
στόχοι να επανατοποθετούνται, αυτήν τη φορά μαζί με το 
διαθέσιμο marketing ή business development, budget. 
Η εποχή του ‘‘τα κάνω όλα τζάμπα και ο Θεός βοηθός’’, 
αφενός παρήλθε (ελπίζω ανεπιστρεπτί), αφετέρου, 
απέδειξε ότι απλά δεν λειτουργεί! Τι πάει να πει ‘‘μηδενικοί 
πόροι για να αναπτύξω την εταιρεία’’; Πόσο ‘‘μάγκας’’ 
μπορεί να είναι κάποιος ώστε να βγάζει από τη μύγα ξύγκι 
για 3, 4 και 5 χρόνια; Όχι αρκετά, σας διαβεβαιώ.

Ακόμη και δευτερογενή σημάδια ‘‘ανάτασης’’, όπως ο 
αριθμός των εκδηλώσεων, η χρήση PR agencies αλλά και 
οι αποστολές στο εξωτερικό έχουν αυξηθεί. Τίποτα από 
αυτά δεν είναι τυχαίο, να είστε βέβαιοι. 
Άλλωστε, κάτι αντίστοιχο δεν ισχύει και για εμάς τους 
ίδιους σε προσωπικό επίπεδο; Είναι άραγε τυχαίο ότι τώρα 
επιτέλους, αγόρασα τη νέα μου LED TV που ‘‘ζαχάρωνα’’ 
επί 3 χρόνια; Σας διαβεβαιώ ότι δεν είμαι πιο ‘‘πλούσιος’’. 
Είμαι απλά, πιο ήσυχος. Όχι εντελώς, αλλά αρκετά για να 
αγοράσω μία τηλεόραση! Νισάφι πια!
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Μπροστά σε μια lean  
and mean Microsoft νικοσ τηλιακοσ

nick@socialhandlers.com

Ο
ι πρώτες κινήσεις του Satya Nadella έχουν καταστήσει σαφές 
ότι σκοπεύει να αφήσει το στίγμα του τόσο στη Microsoft όσο 
και στο χώρο της πληροφορικής γενικότερα. 

Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από την ανακοίνωση της 
Microsoft για τη σημαντική μείωση του προσωπικού της που 

επέρχεται, σε μεγάλο βαθμό, λόγω της εξαγοράς τους τμήματος συσκευών 
της Microsoft, γεγονός που καλύφτηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό μονοσήμαντα 
από τον Τύπο. Χωρίς, βέβαια, να θεωρεί κάποιος ότι είναι ευτυχές γεγονός 
η απώλεια θέσεων εργασίας (εκτός ίσως των οικονομικών αναλυτών) δεν 
παύει να είναι αυτό ακριβώς. Ένα γεγονός. Όταν γίνεται μια εξαγορά -και 
μάλιστα τέτοιου βεληνεκούς- είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει ένα consolidation 
θέσεων εργασίας. 

Η αντίδραση της αγοράς ήταν αναμενόμενη. Η μετοχής της Microsoft έφτασε 
στην υψηλότερη τιμή της σε βάθος ενός έτους. Παρά το γεγονός ότι η 
αντίδραση της αγοράς οφειλόταν στις περικοπές, πιστεύω ότι θα ήταν ακόμη 
καλύτερη αν είχε δοθεί σημασία στην ενδυνάμωση της στρατηγικής της 
εταιρείας στο μέλλον. 

Η πιο σημαντική παράγραφος στο email που έστειλε ο Nadella στο 
προσωπικό της Microsoft αφορούσε στη στρατηγική ευθυγράμμιση. Με αυτό 
τον τρόπο, η εταιρεία αναζητά τον τρόπο βέλτιστης διανομής των πόρων της 
για την υλοποίηση της στρατηγικής της. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Satya Nadella ανέφερε: “Το πρώτο βήμα για τη 
δημιουργία του σωστού οργανισμού είναι να επαναπροσδιορίσουμε το 
προσωπικό μας. Έχοντας αυτό ως πρώτο στο μυαλό μας, θα μειώσουμε το 
μέγεθος του προσωπικού κατά 18.000 μέσα στο επόμενο έτος. Συνολικά, η 
δημιουργία συνεργιών και η στρατηγική ευθυγράμμιση με τη Nokia Devices 
and Services, θα επιφέρει την απώλεια 12.500 θέσεων από αυτό τον τομέα”.

Με άλλα λόγια, ο κ. Nadella εννοεί ότι το κομμάτι Devices & Services δεν 
αποτελεί προτεραιότητα της εταιρείας όσον αφορά στη διανομή των πόρων 
της. O CEO της Microsoft ανέφερε, επίσης, ότι θα προστεθούν νέες θέσεις 
εργασίας σε άλλους στρατηγικούς τομείς, κάτι που αποτελεί δείκτη ότι η 
εταιρεία θα εστιάσει σε άλλους τομείς. Αυτό αποτελεί μια αρκετά μεγάλη 
απομάκρυνση από τη στρατηγική του προηγούμενου CEO της εταιρείας, Steve 

Ballmer, που έδινε έμφαση στις συσκευές και στις υπηρεσίες. 
Ένας από τους τομείς που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στη νέα εποχή 
της Microsoft είναι σίγουρα το τμήμα Cloud Services. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι 
το συγκεκριμένο τμήμα θα υποστηρίξει σημαντικά την ανάπτυξη εσόδων και 
την κερδοφορία της εταιρείας στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή, το cloud offering 
της εταιρείας είναι το πιο πλήρες της αγοράς, με μόνο αντίπαλο την Amazon, η 
οποία όμως σύντομα αναμένεται να αρχίσει να δυσκολεύεται να ακολουθήσει. 

Η μεταστροφή αυτή στη στρατηγική της εταιρείας τής δίνει τη δυνατότητα να 
επενδύσει ακόμη περισσότερο στις υπηρεσίες cloud, αλλά και στο licensing 
business. Το πρώτο σημαντικό βήμα προς αυτό το στόχο πραγματοποιήθηκε 
από την εταιρεία με την ανάπτυξη και παρουσίαση του Office 365 για το iPad 
της Apple. Είναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια της Microsoft να αυξήσει τα έσοδά 
της και το κέρδος της από το τμήμα Cloud Services and Licensing. 

Και τι θα γίνει με τις συσκευές; 

Μπορεί η απώλεια των θέσεων εργασίας να δίνει την εντύπωση ότι η 
Microsoft εγκαταλείπει αυτό το κομμάτι, αλλά στην πραγματικότητα τίποτα 
τέτοιο δεν συμβαίνει. Η προσέγγιση που ακολουθεί η εταιρεία δείχνει να είναι 
η σωστή, τουλάχιστον κατά την προσωπική μου άποψη, που δεν μπόρεσα 
να καταλάβω για ποιο λόγο η εταιρεία παρουσίασε ένα κινητό Android (έστω 
και χωρίς τα στοιχεία της Google). Όλα όσα ακούστηκαν για εξοικείωση 
των χρηστών με τις υπηρεσίες της Microsoft, αλλά και για τη δυνατότητα να 
κατεβεί σε πιο entry-level σημεία της αγοράς λόγω κόστους, μου φάνηκαν 
παράταιρα. Ο λόγος ήταν ότι τα Windows Phone είναι ένα λειτουργικό 
βελτιστοποιημένο να τρέχει σε κινητά με εξαιρετικά χαμηλό κόστος, όπως 
για παράδειγμα το Lumia 520, παρέχοντας μια σαφώς ανώτερη εμπειρία από 
οποιοδήποτε αντίστοιχο Android κινητό. Η εταιρεία, λοιπόν, εστιάζει στη σειρά 
Lumia όσον αφορά τις ανεπτυγμένες αγορές και θα μεταφέρει και τις entry-
level συσκευές της στα Windows Phone. Αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής 
είναι η ένταση της προσπάθειας της εταιρείας να κερδίσει επιπλέον μερίδιο 
για το λειτουργικό της και να βελτιώσει το συνολικό περιθώριο κέρδους του 
αντίστοιχου business. 

Σε γενικές γραμμές, βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματικά μεγάλη 
αλλαγή που θα δημιουργήσει μια σαφώς πιο επιθετική εταιρεία, την οποία 
περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό. 
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Μπορεί η απώλεια των θέσεων εργασίας να δίνει την εντύπωση ότι η 
Microsoft εγκαταλείπει αυτό το κομμάτι, αλλά στην πραγματικότητα τίποτα 
τέτοιο δεν συμβαίνει. Η προσέγγιση που ακολουθεί η εταιρεία δείχνει να είναι 
η σωστή, τουλάχιστον κατά την προσωπική μου άποψη, που δεν μπόρεσα 
να καταλάβω για ποιο λόγο η εταιρεία παρουσίασε ένα κινητό Android (έστω 
και χωρίς τα στοιχεία της Google). Όλα όσα ακούστηκαν για εξοικείωση 
των χρηστών με τις υπηρεσίες της Microsoft, αλλά και για τη δυνατότητα να 
κατεβεί σε πιο entry-level σημεία της αγοράς λόγω κόστους, μου φάνηκαν 
παράταιρα. Ο λόγος ήταν ότι τα Windows Phone είναι ένα λειτουργικό 
βελτιστοποιημένο να τρέχει σε κινητά με εξαιρετικά χαμηλό κόστος, όπως 
για παράδειγμα το Lumia 520, παρέχοντας μια σαφώς ανώτερη εμπειρία από 
οποιοδήποτε αντίστοιχο Android κινητό. Η εταιρεία, λοιπόν, εστιάζει στη σειρά 
Lumia όσον αφορά τις ανεπτυγμένες αγορές και θα μεταφέρει και τις entry-
level συσκευές της στα Windows Phone. Αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής 
είναι η ένταση της προσπάθειας της εταιρείας να κερδίσει επιπλέον μερίδιο 
για το λειτουργικό της και να βελτιώσει το συνολικό περιθώριο κέρδους του 
αντίστοιχου business. 

Σε γενικές γραμμές, βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματικά μεγάλη 
αλλαγή που θα δημιουργήσει μια σαφώς πιο επιθετική εταιρεία, την οποία 
περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό. 
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Επίθεση φιλίας  
στις SMBs
Mε ανακοίνωσή της η Microsoft 
γνωστοποίησε ότι θα προσφέρει 
μια σειρά από προγράμματα του 
Office 365, τα οποία προορίζονται για 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε 
σημαντικά χαμηλότερες τιμές από 
τις ήδη υφιστάμενες. Συγκεκριμένα, 
τα νέα προγράμματα είναι τα 
Business Essentials, Business και 
Business Premium και ουσιαστικά 
αντικαθιστούν τα Office 365 Small 
Business, Small Business Premium 
and Midsize Business.
Τα νέα προγράμματα θα είναι εμπορικά 
διαθέσιμα από τον ερχόμενο Οκτώβριο 
και, σύμφωνα με αναλυτές, πρόκειται 
για μια ξεκάθαρη προσπάθεια 
της Microsoft να καταστεί πιο 
ανταγωνιστική σε σύγκριση με άλλες 
εταιρείες που προσφέρουν ανάλογα 
προϊόντα, όπως το Google Apps for 
Business.
Info: Microsoft Ελλάς, 211-1206 000

WIND-FORTHNET 

“Πρωταθλητές” στις 
LLU στο β’ τρίμηνο
Η Wind Ελλάς και η Forthnet ήταν οι 
δύο εναλλακτικοί τηλεπικοινωνιακοί 
πάροχοι που απέσπασαν τη μερίδα 
του λέοντος όσον αφορά τις νέες 
συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας 
μέσω αδεσμοποίητης πρόσβασης στον 
τοπικό βρόχο (LLU) το β’ τρίμηνο του 
2014. Σύμφωνα με πληροφορίες, το β’ 
τρίμηνο έκλεισε με τις συνδέσεις LLU 
να φθάνουν στα 1,971 εκατ., όταν το 
αντίστοιχο νούμερο στο τέλος Μαρτίου 
ήταν 1,947 εκατ.  
Ο ρυθμός αύξησης των συνδέσεων 
των εναλλακτικών παρουσιάζει 
μείωση και στο β’ τρίμηνο με πτώση 
30% σε σχέση με το α’ τρίμηνο. Κατά 
το β’ τρίμηνο Forthnet και Wind 
ήταν οι δύο εταιρείες που διεύρυναν 
κατά 13.000 και 12.000 αντίστοιχα τις 
συνδέσεις τους, με την hellas online 
και τη Cyta να παρουσιάζουν οριακή 
αύξηση και την On Telecoms να 
συνεχίζει την καθοδική πορεία της.
Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι, 
σύμφωνα με πληροφορίες, το δίμηνο 
Μάιου – Ιουνίου, ο νικητής της 
άτυπης “μάχης” ήταν η Wind Ελλάς 
που απέσπασε το 52% των νέων 
συνδέσεων. 
Info: Wind Hellas, 210-6158 000 – 
Forthnet, 211-9559 000

Mε μια ματιά

Οι συνεργάτες του καναλιού της Microsoft πρέπει 
επειγόντως να επαναπροσδιορίσουν το business τους, 
ώστε να μεταπωλούν τα προϊόντα cloud της εταιρείας, 
προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Τάδε έφη 
ο Chief Operating Officer της εταιρείας, Kevin Turner, 
μιλώντας ενώπιον 16.000 συνεργατών στο πλαίσιο του 
Microsoft Worldwide Partner Conference.
“O τρόπος συνεργασίας που ακολουθούσαμε κατά το 
παρελθόν ήταν επιτυχημένος τόσο για τη Microsoft 
όσο και για τους συνεργάτες της, ωστόσο δεν θα είναι 
αποδοτικός στην εποχή του mobile first, cloud first”, 
τόνισε ο Turner απευθυνόμενος στους συνεργάτες.

Το στέλεχος της Microsoft επέμεινε στην επίπονη στροφή 
που κάνει η εταιρεία και δήλωσε πως οι συνεργάτες 
πρέπει να ανέβουν στο τρένο τώρα, καθώς η αγορά είναι 
υπό διαμόρφωση και όποιος καθυστερήσει θα χάσει τις 
ευκαιρίες που φέρνει μαζί του το cloud. 
“Η πώληση on-prem λογισμικού ήταν αποδοτική για 
εσάς και εμάς για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά 
το μέλλον βρίσκεται στο cloud και στο mobility και η 
Microsoft σχεδιάζει να πάει σε αυτή την κατεύθυνση, 
διατηρώντας το δίκτυο των συνεργατών μας ανέπαφo”, 
είπε o Turner.
H επιμονή του COO της Microsoft στο cloud έχει να κάνει 

αφενός με τη δεδηλωμένη 
στρατηγική της εταιρείας, 
αφετέρου με τον μικρό 
αριθμό συνεργατών που 
πωλούν τα cloud προϊόντα 
της εταιρείας. Συγκεκριμένα, 
από τους περίπου 600.000 
συνεργάτες της Microsoft σε 
όλο τον κόσμο, μόνο οι 53.000 
μεταπωλούν υπηρεσίες 
cloud. Στόχος της εταιρείας, 
όπως αποκάλυψε ο Turner, 
είναι ο αριθμός αυτός να 
φτάσει τους 150.000 μέσα 
στους επόμενους 12 μήνες.
Info: Microsoft Hellas,  
211-1206 000

Μπορεί μεν το αρνητικό πρόσημο να παραμείνει 
στην ελληνική αγορά τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών τόσο το 2014 όσο και το 2015, ωστόσο 
από την επόμενη χρονιά αναμένεται να υπάρξει μία 
επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης της συνολικής αξίας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του European Information 
Technology Observatory (EITO) που ανακοινώθηκαν 
από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών Ελλάδος, το 2014 η ελληνική 
αγορά τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
αναμένεται ότι θα παρουσιάσει μείωση 3% και η 
συνολική αξία αγοράς αναμένεται να ανέλθει στα €5,716 
δις. Για το 2015 εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει μείωση 
1,8% και θα φτάσει τα €5,612 δις.
Η αγορά πληροφορικής το 2014 αναμένεται ότι θα κινηθεί 

καθοδικά 2,2%, σε σχέση με το 2013 και με αξία αγοράς 
€1,547 δις. Το 2015, η αγορά αναμένεται να παρουσιάσει 
άνοδο 0,9%, που μεταφράζεται σε αξία αγοράς €1,560 
δις. Η προβλεπόμενη για φέτος επίδοση της αγοράς 
πληροφορικής συνιστά υποχώρηση σε σχέση με το 2013, 
αφού η αγορά κατάφερε να εμφανίσει -οριακά έστω- 
αύξηση ανάπτυξης 0,3% και αξία αγοράς €1,582 δις.
Δυσμενέστερη είναι η εικόνα, που αναμένεται να 
εμφανίσει το 2014 για την αγορά τηλεπικοινωνιών. 
Προβλέπεται μείωση 3,3% και αξία αγοράς στα €4,169 
δις. Χρονιά πτώσης προβλέπεται ότι θα είναι και το 2015, 
οπότε εκτιμάται ότι η αγορά θα περιοριστεί κατά 2,8% 
έναντι της χρήσης που διανύουμε και με την αξία αγοράς 
να ανέρχεται στα €4,053 δις.
Info: ΣΕΠΕ, 210-9249 540 

H MICROSOFT ΧΤΥΠΑΕΙ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΠΟ 2015 Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΟΔΟΣ

Ακολουθήστε μας στο cloud τώρα!

Μειωμένη… μείωση της  
εγχώριας αγοράς ΤΠΕ
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Ένα φιλόδοξο R&D πρόγραμμα αξίας $3 δις ανακοίνωσε 
η IBM, ώστε να δημιουργήσει μια νέα γενιά chips τα 
οποία θα προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη 
των τεχνολογιών cloud, big data και cognitive systems. 
Δίνοντας, μάλιστα, περισσότερες λεπτομέρειες για τα 
σχέδιά της, η IBM διευκρίνισε ότι στα επόμενα πέντε 
χρόνια θα αξιοποιήσει τα εν λόγω κεφάλαια για να 
χρηματοδοτήσει δύο μεγάλα προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης που τώρα βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, 
προκειμένου να ξεπεραστούν οι προκλήσεις που 
εμποδίζουν τη δημιουργία ισχυρότερων chips.
“To απλό scaling πέθανε σχεδόν πριν από 10 χρόνια και 
απλά δεν το παραδεχόμαστε”, ήταν η χαρακτηριστική 
αποστροφή στο λόγο του Bernie Meyerson, 
αντιπροέδρου στο innovation τμήμα της εταιρείας, 
θέλοντας να περιγράψει τη στάσιμη κατάσταση που 
επικρατεί σήμερα. Ξεκαθάρισε, δε, ότι οι ερευνητικές 
προσπάθειες της IBM θα οδηγήσουν σε νέα chips. τα 
οποία θα μετατρέψουν την ίδια τη φύση του computing, 
επιτρέποντας στα big data analytics να γίνoυν τόσο 
διαδεδομένα στο μέλλον, όσο οι αριθμομηχανές σήμερα!
Το πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα της IBM θα έχει 
ως στόχο την κλιμάκωση έως τα 7 νανόμετρα, από το 
σημερινό όριο των 22 νανομέτρων. Η εταιρεία σημειώνει 
ότι κάτι τέτοιο θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις και 

καινοτομία σε αρχιτεκτονικές, καθώς και επινόηση νέων 
εργαλείων και τεχνικών παραγωγής.
Το δεύτερο πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη 
εναλλακτικών τεχνολογιών για τα chips στην μετα-
πυριτίου εποχή, ώστε να αρθούν οι φυσικοί περιορισμοί 
που το ίδιο το πυρίτιο θέτει ως υλικό.
Info: IBM Ελλάς, 210-6881 111

Παρουσία του πρωθυπουργού της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κίνας και του πρωθυπουργού της Ελλάδας ξεκίνησε, 
στις 20 Ιουνίου 2014, η λειτουργία του κέντρου διανομής 
της  Huawei στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά. 
Πρώτο φορτίο ήταν τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός 
δικτύων της Huawei, φορτωμένος σε 22 containers, ενώ 
η κινεζική εταιρεία θα μεταφέρει εμπορεύματα από την 
Ελλάδα σε τακτική βάση, πολλές φορές κάθε μήνα.
Η σημαντική αυτή εξέλιξη αποτελεί εκπλήρωση της 
δέσμευσης της Huawei προς την ελληνική κυβέρνηση 
μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψαν οι 
δύο πλευρές το Μάιο του 2013 στο Πεκίνο. Η πρώτη 
πιλοτική αποστολή εμπορευμάτων της Huawei είχε 
πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2013, με το λιμάνι του 
Πειραιά να προσφέρει πλεονεκτήματα χρόνου και κόστους. 
Ο αρχικός σχεδιασμός της Huawei έχει ως στόχο το 

διαμετακομιστικό κέντρο να έχει πλήρως αναπτυχθεί 
εντός της επόμενης πενταετίας, ενώ σε δεύτερο χρόνο 
υπάρχουν πλάνα της κινεζικής εταιρείας για δημιουργία 
στην Ελλάδα ενός κέντρου έρευνας και καινοτομίας.  Η 
Huawei εκτιμά πάντως ότι μόνο από τις επενδύσεις που 
σκοπεύει να υλοποιήσει στο διαμετακομιστικό κέντρο θα 
προκύψει ετήσιος τζίρος της τάξεως των €100 εκατ. για 
την ελληνική αγορά.
Τα προϊόντα που πρόκειται να διανεμηθούν από τον 
Πειραιά περιλαμβάνουν το σύνολο του χαρτοφυλακίου 
προϊόντων της Huawei, όπως δίκτυα σταθερής 
τηλεφωνίας, κινητά τηλέφωνα, οπτικές και ευρυζωνικές 
συσκευές, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακών λύσεων 
για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και 
καταναλωτικά αγαθά.
Info: Huawei, 210-6879 008

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟ CLOUD ΚΑΙ ΤΑ BIG DATA SYSTEMS

ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ €100 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

H IBM θα επενδύσει $3 δις σε νέα chips 

Εγκαίνια του κέντρου διανομής της Huawei στον Πειραιά

MyManaGer SaaS 
πάει παντού!
Ολοένα και περισσότερες εμπορικές 
επιχειρήσεις, επιλέγουν τη λύση 
MyMANAGER ως υπηρεσία (SaaS), 
για την αξιοπιστία, το πλήθος των 
χαρακτηριστικών και την προσιτή τιμή.

MyMANAGER SaaS - 
Μικρότερο κόστος!
• Δεν απαιτείται η αγορά server ή 
άλλου ειδικού εξοπλισμού.
• Δεν απαιτείται η δημιουργία 
αντιγράφων ασφαλείας.
• Δεν απαιτείται η αγορά αδειών 
χρήσης.

MyMANAGER SaaS -  
Μεγαλύτερο όφελος!
• Υποστήριξη υποκαταστημάτων χωρίς 
ανάγκη κεντρικών υποδομών.
• Πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών 
laptop, tablet, smartphone με 
χρήση του Internet, για ανάκτηση 
πληροφοριών που σχετίζονται με 
τα στοιχεία του πελάτη, έλεγχο 
αποθεμάτων, τιμοκαταλόγους, αλλά και 
άμεση καταχώρηση νέων παραγγελιών.
• Σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό 
και απομακρυσμένη τιμολόγηση.
Σύνδεση με eShop και μεταφορά 
δεδομένων. 

Η QUalISYS SOFtWare 
δραστηριοποιείται στους 
τομείς ανάπτυξης και προώθησης 
ολοκληρωμένων μηχανογραφικών 
λύσεων πληροφορικής και 
εξειδικευμένων εφαρμογών 
λογισμικού, για την κάλυψη των 
αναγκών των επιχειρήσεων. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα 
(http://www.qualisys.gr) και στο 
τηλέφωνο 210 7647305.
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Επίθεση φιλίας  
στις SMBs
Mε ανακοίνωσή της η Microsoft 
γνωστοποίησε ότι θα προσφέρει 
μια σειρά από προγράμματα του 
Office 365, τα οποία προορίζονται για 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε 
σημαντικά χαμηλότερες τιμές από 
τις ήδη υφιστάμενες. Συγκεκριμένα, 
τα νέα προγράμματα είναι τα 
Business Essentials, Business και 
Business Premium και ουσιαστικά 
αντικαθιστούν τα Office 365 Small 
Business, Small Business Premium 
and Midsize Business.
Τα νέα προγράμματα θα είναι εμπορικά 
διαθέσιμα από τον ερχόμενο Οκτώβριο 
και, σύμφωνα με αναλυτές, πρόκειται 
για μια ξεκάθαρη προσπάθεια 
της Microsoft να καταστεί πιο 
ανταγωνιστική σε σύγκριση με άλλες 
εταιρείες που προσφέρουν ανάλογα 
προϊόντα, όπως το Google Apps for 
Business.
Info: Microsoft Ελλάς, 211-1206 000

WIND-FORTHNET 

“Πρωταθλητές” στις 
LLU στο β’ τρίμηνο
Η Wind Ελλάς και η Forthnet ήταν οι 
δύο εναλλακτικοί τηλεπικοινωνιακοί 
πάροχοι που απέσπασαν τη μερίδα 
του λέοντος όσον αφορά τις νέες 
συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας 
μέσω αδεσμοποίητης πρόσβασης στον 
τοπικό βρόχο (LLU) το β’ τρίμηνο του 
2014. Σύμφωνα με πληροφορίες, το β’ 
τρίμηνο έκλεισε με τις συνδέσεις LLU 
να φθάνουν στα 1,971 εκατ., όταν το 
αντίστοιχο νούμερο στο τέλος Μαρτίου 
ήταν 1,947 εκατ.  
Ο ρυθμός αύξησης των συνδέσεων 
των εναλλακτικών παρουσιάζει 
μείωση και στο β’ τρίμηνο με πτώση 
30% σε σχέση με το α’ τρίμηνο. Κατά 
το β’ τρίμηνο Forthnet και Wind 
ήταν οι δύο εταιρείες που διεύρυναν 
κατά 13.000 και 12.000 αντίστοιχα τις 
συνδέσεις τους, με την hellas online 
και τη Cyta να παρουσιάζουν οριακή 
αύξηση και την On Telecoms να 
συνεχίζει την καθοδική πορεία της.
Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι, 
σύμφωνα με πληροφορίες, το δίμηνο 
Μάιου – Ιουνίου, ο νικητής της 
άτυπης “μάχης” ήταν η Wind Ελλάς 
που απέσπασε το 52% των νέων 
συνδέσεων. 
Info: Wind Hellas, 210-6158 000 – 
Forthnet, 211-9559 000

Mε μια ματιά

Οι συνεργάτες του καναλιού της Microsoft πρέπει 
επειγόντως να επαναπροσδιορίσουν το business τους, 
ώστε να μεταπωλούν τα προϊόντα cloud της εταιρείας, 
προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Τάδε έφη 
ο Chief Operating Officer της εταιρείας, Kevin Turner, 
μιλώντας ενώπιον 16.000 συνεργατών στο πλαίσιο του 
Microsoft Worldwide Partner Conference.
“O τρόπος συνεργασίας που ακολουθούσαμε κατά το 
παρελθόν ήταν επιτυχημένος τόσο για τη Microsoft 
όσο και για τους συνεργάτες της, ωστόσο δεν θα είναι 
αποδοτικός στην εποχή του mobile first, cloud first”, 
τόνισε ο Turner απευθυνόμενος στους συνεργάτες.

Το στέλεχος της Microsoft επέμεινε στην επίπονη στροφή 
που κάνει η εταιρεία και δήλωσε πως οι συνεργάτες 
πρέπει να ανέβουν στο τρένο τώρα, καθώς η αγορά είναι 
υπό διαμόρφωση και όποιος καθυστερήσει θα χάσει τις 
ευκαιρίες που φέρνει μαζί του το cloud. 
“Η πώληση on-prem λογισμικού ήταν αποδοτική για 
εσάς και εμάς για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά 
το μέλλον βρίσκεται στο cloud και στο mobility και η 
Microsoft σχεδιάζει να πάει σε αυτή την κατεύθυνση, 
διατηρώντας το δίκτυο των συνεργατών μας ανέπαφo”, 
είπε o Turner.
H επιμονή του COO της Microsoft στο cloud έχει να κάνει 

αφενός με τη δεδηλωμένη 
στρατηγική της εταιρείας, 
αφετέρου με τον μικρό 
αριθμό συνεργατών που 
πωλούν τα cloud προϊόντα 
της εταιρείας. Συγκεκριμένα, 
από τους περίπου 600.000 
συνεργάτες της Microsoft σε 
όλο τον κόσμο, μόνο οι 53.000 
μεταπωλούν υπηρεσίες 
cloud. Στόχος της εταιρείας, 
όπως αποκάλυψε ο Turner, 
είναι ο αριθμός αυτός να 
φτάσει τους 150.000 μέσα 
στους επόμενους 12 μήνες.
Info: Microsoft Hellas,  
211-1206 000

Μπορεί μεν το αρνητικό πρόσημο να παραμείνει 
στην ελληνική αγορά τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών τόσο το 2014 όσο και το 2015, ωστόσο 
από την επόμενη χρονιά αναμένεται να υπάρξει μία 
επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης της συνολικής αξίας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του European Information 
Technology Observatory (EITO) που ανακοινώθηκαν 
από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών Ελλάδος, το 2014 η ελληνική 
αγορά τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
αναμένεται ότι θα παρουσιάσει μείωση 3% και η 
συνολική αξία αγοράς αναμένεται να ανέλθει στα €5,716 
δις. Για το 2015 εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει μείωση 
1,8% και θα φτάσει τα €5,612 δις.
Η αγορά πληροφορικής το 2014 αναμένεται ότι θα κινηθεί 

καθοδικά 2,2%, σε σχέση με το 2013 και με αξία αγοράς 
€1,547 δις. Το 2015, η αγορά αναμένεται να παρουσιάσει 
άνοδο 0,9%, που μεταφράζεται σε αξία αγοράς €1,560 
δις. Η προβλεπόμενη για φέτος επίδοση της αγοράς 
πληροφορικής συνιστά υποχώρηση σε σχέση με το 2013, 
αφού η αγορά κατάφερε να εμφανίσει -οριακά έστω- 
αύξηση ανάπτυξης 0,3% και αξία αγοράς €1,582 δις.
Δυσμενέστερη είναι η εικόνα, που αναμένεται να 
εμφανίσει το 2014 για την αγορά τηλεπικοινωνιών. 
Προβλέπεται μείωση 3,3% και αξία αγοράς στα €4,169 
δις. Χρονιά πτώσης προβλέπεται ότι θα είναι και το 2015, 
οπότε εκτιμάται ότι η αγορά θα περιοριστεί κατά 2,8% 
έναντι της χρήσης που διανύουμε και με την αξία αγοράς 
να ανέρχεται στα €4,053 δις.
Info: ΣΕΠΕ, 210-9249 540 

H MICROSOFT ΧΤΥΠΑΕΙ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΠΟ 2015 Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΟΔΟΣ

Ακολουθήστε μας στο cloud τώρα!

Μειωμένη… μείωση της  
εγχώριας αγοράς ΤΠΕ
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EPSON

Εκτυπωτικές  
λύσεις για SMBs
Χαμηλό κόστος, ποιότητα, ταχύτητα και 
ευκολία με ενσωματωμένο σύστημα 
δοχείων μελάνης για εκτυπώσεις 
έως και Α3. Αυτά είναι τα κύρια 
πλεονεκτήματα των νέων εκτυπωτών 
L1300 και L1800 της Epson, με 
ενσωματωμένο σύστημα δοχείων, οι 
κυκλοφορούν ήδη από αυτόν τον μήνα 
στην ελληνική αγορά.
Πρόκειται για συσκευές κατάλληλες 
για ελεύθερους επαγγελματίες, μικρές 
επιχειρήσεις και φωτογράφους, ενώ 
δίνουν τη δυνατότητα εκτύπωσης 
σε μέγεθος έως και Α3. Ο L1300 
ενδείκνυται για την κάλυψη μεγάλων 
εκτυπωτικών αναγκών εύκολα 
και σε χαμηλό κόστος. Ο L1800, 
από την άλλη, είναι κατάλληλος για 
εκτυπώσεις χαμηλού κόστους σε 
επιχειρήσεις μικρού μεγέθους. 
Info: Epson, 210-6852 400

DEVOLO

Η Κωτσόβολος νέος 
συνεργάτης
Πρόσβαση σε ένα ακόμη ευρύτατο 
δίκτυο καταστημάτων, μέσα από 
τα οποία θα μπορεί να διαθέτει 
τα προϊόντα της στο ευρύ κοινό, 
απέκτησε η devolo. Έτσι, μετά την 
πρόσφατη συμφωνία με την Καυκάς, 
αυτή τη φορά σύναψε συνεργασία με 
την Κωτσόβολος.
Η έναρξη της συνεργασίας των δύο 
εταιρειών, θα ενισχύσει περαιτέρω 
την παρουσία της devolo στην 
ελληνική αγορά και προβλέπει την 
προώθηση της πλήρους γκάμας 
των προϊόντων dLAN Powerline 
της devolo, αρχικά σε επιλεγμένα 
καταστήματα της αλυσίδας 
Κωτσόβολος στην Αθήνα και 
αργότερα και σε άλλες πόλεις.
Τα Powerline προϊόντα της devolo 
εκμεταλλεύονται την υφιστάμενη 
καλωδίωση ηλεκτρικού ρεύματος 
για τη μεταφορά δεδομένων. Έτσι 
το υπάρχον καλώδιο ρεύματος 
σε ένα σπίτι ή σε μία επιχείρηση, 
παρέχει διπλή λειτουργία και γίνεται 
προέκταση του καλωδίου δικτύου 
που συνδέει τους υπολογιστές, αλλά 
και τις συσκευές που μπορούν να 
συνδεθούν στο δίκτυο (π.χ Smart TV, 
Media και Blu Ray Players)  
με το Internet ή μεταξύ τους σε ένα 
οικιακό δίκτυο.
Info: Oktabit, 211-8888 000

Mε μια ματιά
ΣΤΟΧΟΣ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ MOBILITY

Westnet-Lenovo στην αγορά  
των smartphones

ΑΡΘΡΟ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ NETCONNECT

Λύσεις NAS από τη 
Synology για κάθε χρήση
Η αξιόπιστη και εύκολη διαχείριση δεδομένων είναι μια 
κρίσιμη πρόκληση για το μοντέρνο χρήστη. Οι σημερινές 
επιχειρήσεις, ακόμα και οι οικιακοί χρήστες, πρέπει 
συνεχώς να βρίσκουν νέους τρόπους για να μπορέσουν 
να διαχειριστούν τον μεγάλο όγκο δεδομένων τους που 
συνεχώς αυξάνεται, αλλά και να τον χρησιμοποιήσουν 
αποτελεσματικά. 
Οι συσκευές NAS ξεκίνησαν σαν απλοί Storage Servers, 
αναλαμβάνοντας τον διαμοιρασμό των δεδομένων σε 
ένα τοπικό δίκτυο. Με τα χρόνια, οι συσκευές NAS έχουν 
εξελιχθεί σε ένα πολυλειτουργικό ιδιωτικό “σύννεφο”, 
με λειτουργίες ευθυγραμμισμένες με τις σύγχρονες 
ανάγκες. Εφαρμογές που στο παρελθόν απαιτούσαν 
πολύπλοκο και ακριβό εξοπλισμό, μπορούν πλέον να 
υλοποιηθούν με τη χρήση ενός NAS άμεσα και πολύ 
πιο οικονομικά. Η Synology είναι ένας κορυφαίος 
κατασκευαστής σε παγκόσμιο επίπεδο, αφοσιωμένος 
μόνο σε συσκευές NAS, που σκοπό έχει να ενσωματώνει 
πάντα τις τελευταίες τεχνολογίες, προσφέροντας 
πρωτοποριακά προϊόντα που κάνουν τη διαφορά για τον 

επαγγελματία, αλλά και τον οικιακό χρήστη. 
Μια συσκευή Synology NAS μπορεί να είναι ο απόλυτος 
σύντροφος στην ψυχαγωγία. Διαθέτει εφαρμογές για όλες 
τις φορητές συσκευές tablet και smartphone, ώστε να 
έχετε πρόσβαση από παντού στα αρχεία δεδομένων και 
πολυμέσων, ενώ είναι είναι ένας τέλειος iTunes και DLNA 
server. Για τις νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, το 
Synology NAS είναι μια αναντικατάστατη συσκευή αφού 
ενσωματώνει λειτουργίες όπως Printer και FTP server, 
Backup δεδομένων από PC/Mac, Server ή και iSCSI LUN 
backup με τεχνολογίες όπως multiple versioning, για 
μέγιστη ευελιξία και απίστευτες δυνατότητες. Αλλά και 
για μεγαλύτερες απαιτήσεις, η Synology έχει πάλι λύση 
με τις σειρές Plus και XS/XS+ που διαθέτουν τεχνολογίες 
όπως Synology High Availability, Global Hot Spare, πολλές 
δυνατότητες επέκτασης και φυσικά συμβατότητα με 
VMWare, Windows και Citrix Virtual Machines. 
Όλα τα μοντέλα της Synology είναι διαθέσιμα στον επίσημο 
διανομέα για την Ελλάδα NetConnect A.E. 
Info: NetConnect, 210-9926 440, www.netconnect.gr

Περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ της 
Westnet Distribution και της Lenovo θα έχουμε το αμέσως 
επόμενο διάστημα, αφού οι δύο εταιρείες εγκαινιάζουν την 
είσοδό τους στην αγορά συσκευών κινητής τηλεφωνίας 
μέσα από μία αποκλειστική συνεργασία που προβλέπει τη 
διανομή των κινητών συσκευών Lenovo από τη Westnet.
Η συνεργασία αυτή κρίνεται σημαντική και για τους δύο 
εταίρους αφού η Westnet Distribution επεκτείνεται στον 
τομέα των mobility προϊόντων, η δε Lenovo αποκτά έναν 
ισχυρό σύμμαχο για την ανάπτυξη των μεριδίων της στο 
χώρο των συσκευών κινητής τηλεφωνίας, όπου πρόκειται 
να εισέλθει τον Σεπτέμβρη.
Η ελληνική αγορά των κινητών τηλεφώνων παρουσιάζει 
πτώση το 2014, αλλά το μέγεθος της παραμένει 
σημαντικό. Το 2013 διατέθηκαν 2,8 εκατ. συσκευές 
κινητής τηλεφωνίας με την αξία της αγοράς να ανέρχεται 
στα €414 εκατομμύρια. Στο α’ τετράμηνο του 2014, 
παρατηρείται πάντως μία πτώση της τάξεως του 15%, με 
τα smartphones να αντιστοιχούν πλέον στο 60%. Η πτώση 
στα smartphones είναι στο -8%, ενώ στα “κλασσικά” 
κινητά τηλέφωνα στο -22%.
Σημειωτέον, πως η Westnet διανέμει αποκλειστικά τα 
tablets της Lenovo και τα αποτελέσματα της συνεργασίας 
κρίνονται ικανοποιητικά. Στην περίοδο Απρίλιος 2013- 

Μάρτιος 2014 (οικονομικό έτος της Lenovo) διετέθησαν 
45.000 tablets της κινεζικής εταιρείας στην ελληνική 
αγορά, αποσπώντας μερίδιο 10,5%, ενώ στο α’ τρίμηνο του 
2014 το μερίδιο έφθασε στο 13,3% και στην τρίτη θέση στο 
σύνολο της αγοράς. Η αρχική εκτίμηση των δύο εταιρειών 
ήταν για πωλήσεις 30.000 tablets. 
Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης, η διοίκηση της 
Westnet αναφέρθηκε και στις εκτιμήσεις για το 2014, 
τονίζοντας πως αναμένει οι πωλήσεις να ανέλθουν στα 
€58 εκατ. έναντι €48 εκατ. το 2013.
Info: Westnet Distribution, 211-3002 100
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Αυτόν το μήνα, σκέφτηκα ότι θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 
δούμε τι λένε μερικοί από τους πιο επιτυχημένους ανθρώπους των 
επιχειρήσεων, σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις. Συγκέντρωσα λοιπόν 6 
ψήγματα μοναδικής σοφίας που ελπίζω να απολαύσετε όσο και εγώ!

6 σοφές συμβουλές

1. Εάν φτιάξεις μία ωραία εμπειρία, οι 
πελάτες σου θα ενημερώσουν κ’ άλλους!
Μία πάντα επίκαιρη συμβουλή από τον  
μετρ της online αγοραστικής εμπειρίας, Jeff 
Bezos. Ο κόσμος είναι έτοιμος να κάνει 
share, είτε η εμπειρία είναι καλή, είτε κακή. 
Φροντίστε να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη 
λοιπόν, και παράλληλα, η διαμοίρασή της να 
είναι πολύ εύκολη!

2. Κατανοήστε τις ανάγκες των πελατών σας, 
καλύτερα από οποιονδήποτε ανταγωνιστή.
Το να κατανοήσεις τον πελάτη σου, 
αποτελούσε το βασικότερο ίσως στατιστικό της 
στρατηγικής του Steve Jobs. Ακόμη και αν δεν 
διεξήγαγε τυποποιημένα focus groups όπως 
φημολογείται, η προτεραιότητα δεν αλλάζει. 
Μάθε τον πελάτη σου, όπως κανείς άλλος!

3. Εάν έπρεπε να χρησιμοποιήσω 3 metrics, 
αυτά θα ήταν η ‘‘ικανοποίηση πελατών’’,  

η ‘‘ικανοποίηση υπαλλήλων’’ και  
το ‘‘cash flow’’.
Τι να την κάνεις την καλύτερη ποιότητα 
προϊόντων ή τις καλύτερες εσωτερικές 
διαδικασίες, εάν αυτό δεν μεταφράζεται σε 
κάποιου είδους πλεονέκτημα για τον πελάτη; 
Κάπως έτσι σκεπτόμενος, ο περίφημος Jack 
Welch, o manager-θρύλος της GE, θέτει τα 3 
βασικά metrics για μία επιχείρηση.

4. Ο καταναλωτής δεν είναι ηλίθιος.  
Είναι η γυναίκα σου!
Ο πάντοτε απολαυστικός David Ogilvy, 
μηδενίζει τη πρακτική και τη θεώρηση 
πολλών πωλητών, ότι ‘‘ο πελάτης είναι 
άσχετος’’. Προφανώς μπορεί να μην  
γνωρίζει, αλλά μην ξεχνάτε ότι γνωρίζει  
πολύ καλά γιατί αγοράζει. Επομένως,  
δώστε του την πληροφορία για να κάνει  
την επιλογή του και μην βιαστείτε να τον 
κρίνετε ως ανίκανο.

5. Ο κόσμος ενεργεί με βάση τους δικούς 
του λόγους. Όχι τους δικούς σας!
Με τα λόγια του να ηχούν ακόμη, ενάμιση 
χρόνο μετά τον θάνατό του, ως μερικές από 
τις καλύτερες συμβουλές όλων των εποχών, 
ο Zig Ziglar μάς υπενθυμίζει ότι τα δικά μας 
προβλήματα και επιδιώξεις, δεν έχουν καμία 
σχέση με αυτά των πελατών μας.

6. Μία εταιρεία που στηρίζεται στις 
υπηρεσίες έχει μόνο ένα πρόβλημα σχετικά 
με τα κέρδη της. Το ότι είναι προκλητικά 
μεγάλα!
Εξαιρετική ατάκα του Henry Ford, ο οποίος 
για ένα διάστημα έδινε τη δυνατότητα 
παραγγελίας μόνο μαύρων αυτοκινήτων! Ο 
λόγος ήταν απλός: Αφού ήταν αδύνατον το να 
ικανοποιηθούν όλοι (με την τεχνολογία της 
εποχής), η επιχείρηση επικέντρωσε σε αυτό 
που ήταν πιο σημαντικό: Την αξιόπιστη και 
οικονομικά προσιτή μεταφορά.
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Νίκος Τηλιακός,  
διευθυντής έκδοσης  

του Tech Channel Partner.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο όμιλος της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
εγκαινίασαν στην Αθήνα μια νέα γενιά 
χρηματοδοτικών εργαλείων και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για να διευκολύνουν την πρόσβαση 
καινοτόμων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.
Συγκεκριμένα, τα επόμενα επτά χρόνια θα 
διατεθούν μέσω των προϊόντων “InnovFin – 
Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την καινοτομία” €24 
δις σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, 
καθώς και σε φορείς προώθησης των υποδομών 
έρευνας για χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας. Η χρηματοδότηση αυτή αναμένεται 
να στηρίξει επενδύσεις έρευνας και καινοτομίας 
ύψους έως και €48 δις.
Το εργαλείο InnovFin θα αποτελείται από 
μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων προϊόντων, 

από εγγυήσεις σε ενδιάμεσους οργανισμούς 
που χορηγούν δάνεια σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις μέχρι δάνεια απευθείας σε 
επιχειρήσεις, με στόχο τη στήριξη σχεδίων 
έρευνας και τεχνολογίας, από τα μικρότερα 

έως τα μεγαλύτερα, στην ΕΕ και τις χώρες που 
συμμετέχουν στο νέο ερευνητικό πρόγραμμα της 
ΕΕ για την περίοδο 2014-2020.
Ο όμιλος της ΕΤΕπ αποτελείται από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ). Η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χορηγεί 
δάνεια σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ή 
εγγυήσεις σε τράπεζες που χορηγούν δάνεια 
στις επιχειρήσεις αυτές. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων θα παρέχει εγγυήσεις σε τράπεζες 
που δανειοδοτούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και, σε μεταγενέστερο στάδιο, θα επενδύει σε 
ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που θα 
παρέχουν μετοχικό κεφάλαιο σε νεοφυείς και 
ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.
Info: Ψηφιακή Σύγκλιση, 210-3722 400

ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΕ: Χρηματοδότηση €24 δις  
στην έρευνα και την τεχνολογία
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EPSON

Εκτυπωτικές  
λύσεις για SMBs
Χαμηλό κόστος, ποιότητα, ταχύτητα και 
ευκολία με ενσωματωμένο σύστημα 
δοχείων μελάνης για εκτυπώσεις 
έως και Α3. Αυτά είναι τα κύρια 
πλεονεκτήματα των νέων εκτυπωτών 
L1300 και L1800 της Epson, με 
ενσωματωμένο σύστημα δοχείων, οι 
κυκλοφορούν ήδη από αυτόν τον μήνα 
στην ελληνική αγορά.
Πρόκειται για συσκευές κατάλληλες 
για ελεύθερους επαγγελματίες, μικρές 
επιχειρήσεις και φωτογράφους, ενώ 
δίνουν τη δυνατότητα εκτύπωσης 
σε μέγεθος έως και Α3. Ο L1300 
ενδείκνυται για την κάλυψη μεγάλων 
εκτυπωτικών αναγκών εύκολα 
και σε χαμηλό κόστος. Ο L1800, 
από την άλλη, είναι κατάλληλος για 
εκτυπώσεις χαμηλού κόστους σε 
επιχειρήσεις μικρού μεγέθους. 
Info: Epson, 210-6852 400

DEVOLO

Η Κωτσόβολος νέος 
συνεργάτης
Πρόσβαση σε ένα ακόμη ευρύτατο 
δίκτυο καταστημάτων, μέσα από 
τα οποία θα μπορεί να διαθέτει 
τα προϊόντα της στο ευρύ κοινό, 
απέκτησε η devolo. Έτσι, μετά την 
πρόσφατη συμφωνία με την Καυκάς, 
αυτή τη φορά σύναψε συνεργασία με 
την Κωτσόβολος.
Η έναρξη της συνεργασίας των δύο 
εταιρειών, θα ενισχύσει περαιτέρω 
την παρουσία της devolo στην 
ελληνική αγορά και προβλέπει την 
προώθηση της πλήρους γκάμας 
των προϊόντων dLAN Powerline 
της devolo, αρχικά σε επιλεγμένα 
καταστήματα της αλυσίδας 
Κωτσόβολος στην Αθήνα και 
αργότερα και σε άλλες πόλεις.
Τα Powerline προϊόντα της devolo 
εκμεταλλεύονται την υφιστάμενη 
καλωδίωση ηλεκτρικού ρεύματος 
για τη μεταφορά δεδομένων. Έτσι 
το υπάρχον καλώδιο ρεύματος 
σε ένα σπίτι ή σε μία επιχείρηση, 
παρέχει διπλή λειτουργία και γίνεται 
προέκταση του καλωδίου δικτύου 
που συνδέει τους υπολογιστές, αλλά 
και τις συσκευές που μπορούν να 
συνδεθούν στο δίκτυο (π.χ Smart TV, 
Media και Blu Ray Players)  
με το Internet ή μεταξύ τους σε ένα 
οικιακό δίκτυο.
Info: Oktabit, 211-8888 000

Mε μια ματιά
ΣΤΟΧΟΣ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ MOBILITY

Westnet-Lenovo στην αγορά  
των smartphones

ΑΡΘΡΟ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ NETCONNECT

Λύσεις NAS από τη 
Synology για κάθε χρήση
Η αξιόπιστη και εύκολη διαχείριση δεδομένων είναι μια 
κρίσιμη πρόκληση για το μοντέρνο χρήστη. Οι σημερινές 
επιχειρήσεις, ακόμα και οι οικιακοί χρήστες, πρέπει 
συνεχώς να βρίσκουν νέους τρόπους για να μπορέσουν 
να διαχειριστούν τον μεγάλο όγκο δεδομένων τους που 
συνεχώς αυξάνεται, αλλά και να τον χρησιμοποιήσουν 
αποτελεσματικά. 
Οι συσκευές NAS ξεκίνησαν σαν απλοί Storage Servers, 
αναλαμβάνοντας τον διαμοιρασμό των δεδομένων σε 
ένα τοπικό δίκτυο. Με τα χρόνια, οι συσκευές NAS έχουν 
εξελιχθεί σε ένα πολυλειτουργικό ιδιωτικό “σύννεφο”, 
με λειτουργίες ευθυγραμμισμένες με τις σύγχρονες 
ανάγκες. Εφαρμογές που στο παρελθόν απαιτούσαν 
πολύπλοκο και ακριβό εξοπλισμό, μπορούν πλέον να 
υλοποιηθούν με τη χρήση ενός NAS άμεσα και πολύ 
πιο οικονομικά. Η Synology είναι ένας κορυφαίος 
κατασκευαστής σε παγκόσμιο επίπεδο, αφοσιωμένος 
μόνο σε συσκευές NAS, που σκοπό έχει να ενσωματώνει 
πάντα τις τελευταίες τεχνολογίες, προσφέροντας 
πρωτοποριακά προϊόντα που κάνουν τη διαφορά για τον 

επαγγελματία, αλλά και τον οικιακό χρήστη. 
Μια συσκευή Synology NAS μπορεί να είναι ο απόλυτος 
σύντροφος στην ψυχαγωγία. Διαθέτει εφαρμογές για όλες 
τις φορητές συσκευές tablet και smartphone, ώστε να 
έχετε πρόσβαση από παντού στα αρχεία δεδομένων και 
πολυμέσων, ενώ είναι είναι ένας τέλειος iTunes και DLNA 
server. Για τις νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, το 
Synology NAS είναι μια αναντικατάστατη συσκευή αφού 
ενσωματώνει λειτουργίες όπως Printer και FTP server, 
Backup δεδομένων από PC/Mac, Server ή και iSCSI LUN 
backup με τεχνολογίες όπως multiple versioning, για 
μέγιστη ευελιξία και απίστευτες δυνατότητες. Αλλά και 
για μεγαλύτερες απαιτήσεις, η Synology έχει πάλι λύση 
με τις σειρές Plus και XS/XS+ που διαθέτουν τεχνολογίες 
όπως Synology High Availability, Global Hot Spare, πολλές 
δυνατότητες επέκτασης και φυσικά συμβατότητα με 
VMWare, Windows και Citrix Virtual Machines. 
Όλα τα μοντέλα της Synology είναι διαθέσιμα στον επίσημο 
διανομέα για την Ελλάδα NetConnect A.E. 
Info: NetConnect, 210-9926 440, www.netconnect.gr

Περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ της 
Westnet Distribution και της Lenovo θα έχουμε το αμέσως 
επόμενο διάστημα, αφού οι δύο εταιρείες εγκαινιάζουν την 
είσοδό τους στην αγορά συσκευών κινητής τηλεφωνίας 
μέσα από μία αποκλειστική συνεργασία που προβλέπει τη 
διανομή των κινητών συσκευών Lenovo από τη Westnet.
Η συνεργασία αυτή κρίνεται σημαντική και για τους δύο 
εταίρους αφού η Westnet Distribution επεκτείνεται στον 
τομέα των mobility προϊόντων, η δε Lenovo αποκτά έναν 
ισχυρό σύμμαχο για την ανάπτυξη των μεριδίων της στο 
χώρο των συσκευών κινητής τηλεφωνίας, όπου πρόκειται 
να εισέλθει τον Σεπτέμβρη.
Η ελληνική αγορά των κινητών τηλεφώνων παρουσιάζει 
πτώση το 2014, αλλά το μέγεθος της παραμένει 
σημαντικό. Το 2013 διατέθηκαν 2,8 εκατ. συσκευές 
κινητής τηλεφωνίας με την αξία της αγοράς να ανέρχεται 
στα €414 εκατομμύρια. Στο α’ τετράμηνο του 2014, 
παρατηρείται πάντως μία πτώση της τάξεως του 15%, με 
τα smartphones να αντιστοιχούν πλέον στο 60%. Η πτώση 
στα smartphones είναι στο -8%, ενώ στα “κλασσικά” 
κινητά τηλέφωνα στο -22%.
Σημειωτέον, πως η Westnet διανέμει αποκλειστικά τα 
tablets της Lenovo και τα αποτελέσματα της συνεργασίας 
κρίνονται ικανοποιητικά. Στην περίοδο Απρίλιος 2013- 

Μάρτιος 2014 (οικονομικό έτος της Lenovo) διετέθησαν 
45.000 tablets της κινεζικής εταιρείας στην ελληνική 
αγορά, αποσπώντας μερίδιο 10,5%, ενώ στο α’ τρίμηνο του 
2014 το μερίδιο έφθασε στο 13,3% και στην τρίτη θέση στο 
σύνολο της αγοράς. Η αρχική εκτίμηση των δύο εταιρειών 
ήταν για πωλήσεις 30.000 tablets. 
Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης, η διοίκηση της 
Westnet αναφέρθηκε και στις εκτιμήσεις για το 2014, 
τονίζοντας πως αναμένει οι πωλήσεις να ανέλθουν στα 
€58 εκατ. έναντι €48 εκατ. το 2013.
Info: Westnet Distribution, 211-3002 100
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NSN

Οι φόροι έφεραν ζημιές
Μείωση εσόδων αλλά αυξημένα 
κέρδη προ φόρων παρουσίασε το 2013 
η “Nokia Λύσεις και Δίκτυα Ελλάς 
Α.Ε.”, όπως είναι η επίσημη επωνυμία 
της ελληνικής θυγατρικής της Nokia 
Solutions & Networks (NSN), η οποία 
αποτελεί πλέον το βασικό τομέα των 
δραστηριοτήτων της Nokia μετά την 
πώληση του τομέα συσκευών  της 
φινλανδικής εταιρείας στη Microsoft.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό της 
NSN Ελλάς, ο κύκλος εργασιών για 
το 2013 διαμορφώθηκε στα €56,6 
εκατ. όταν το 2012 ήταν στα €60,143 
εκατομμύρια. Η εταιρεία μείωσε τις 
δαπάνες της και κατάφερε με αυτό 
τον τρόπο να αυξήσει τα κέρδη προ 
φόρων, τα οποία ανήλθαν για το 2013 
σε €926.000 όταν το 2012 ήταν στις 
€426.000.
Όμως, η κατάσταση στα αποτελέσματα 
μετά φόρων είναι διαφορετική 
με αποτέλεσμα η NSN Ελλάς να 
παρουσιάσει τελικώς καθαρές ζημίες 
ύψους €4,4 εκατ.
Info: NSN, 210-6206 688

CISCO - LOGICOM 

Eστιάζουν στο Software 
Defined Operations
Με στόχο να αναλυθεί πώς οι 
επιχειρήσεις κάθε μεγέθους μπορούν 
μέσω μιας ανοικτής πλατφόρμας 
να ενσωματώνουν στο δίκτυό τους 
εφαρμογές, άμεσα και κυρίως 
οικονομικά, Cisco και Logicom 
Solutions πραγματοποίησαν 
πρόσφατα εκδήλωση με επίκεντρο 
την τεχνολογία Software Defined 
Operations (SDO).
Τα οφέλη της, αναλύθηκαν από 
τα στελέχη της Cisco, Ανδρέα 
Ενωτιάδη, CTO, Software Defined 
Networks & Network Function 
Virtualization, EMEAR SP και Νίκο 
Μουρτζίνο, Cisco, product sales 
specialist, Security/Data Center 
& Virtualization. Στο πάνελ που 
ακολούθησε με τη συμμετοχή των 
παραπάνω στελεχών καθώς και των 
Γιώργου Αθηαινίτη, βοηθού γενικού 
διευθυντή, Cyta Hellas και Πάνου 
Θεοδοσόπουλου, γενικού διευθυντή, 
Logicom Solutions, παρουσιάστηκαν 
συγκεκριμένα παραδείγματα σχετικά 
με την υιοθέτηση της τεχνολογίας SDO 
και την προοπτική εξέλιξης για κάθε 
επιχείρηση.
Info: Cisco Greece, 210-6381 300

Mε μια ματιά

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι πωλήσεις εκτυπωτών 
σε ολόκληρη την περιοχή της EMEA κατά το α’ τρίμηνο 
του 2014, με την Ελλάδα μάλιστα να μην μένει έξω από το 
συγκεκριμένη εξέλιξη. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία 
που δημοσίευσε η Context, μία από τις μεγαλύτερες 
ευρωπαϊκές εταιρείες ερευνών της αγοράς ΙΤ.
Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις εκτυπωτών σημείωσαν 
άνοδο +9% στην EMEA κατά το α’ τρίμηνο του 2014 
σε year-on-year βάση, ενώ στη Δυτική Ευρώπη η 
άνοδος αυτή ήταν λίγο μεγαλύτερη και έφτασε το 10%. 
Πρωταθλητής ανόδου αναδείχθηκε η Ιρλανδία (+51%) και 
ακολούθησαν η Αυστρία (+37%) και η πολύ σημαντική 
αγορά της Μεγάλης Βρετανίας. Αλλά και η ελληνική 

αγορά δεν τα πήγε άσχημα, καθώς οι πωλήσεις νέων 
εκτυπωτών αυξήθηκαν κατά +8%, μία ανάσα μακριά από 
τον μέσο όρο ολόκληρης της αγοράς.
Οι ισχυρότερες πωλήσεις παρατηρήθηκαν στη Μέση 
Ανατολή και την Αφρική, με την ανάπτυξη της αγοράς 
να φτάνει στο +20%, σε αντίθεση με τις πωλήσεις στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, οι οποίες μειώθηκαν 
κατά -4% σε ετήσια βάση το α’ τρίμηνο του έτους, κυρίως 
λόγω της συρρίκνωσης της ρωσικής αγοράς κατά -1%.
Σύμφωνα με τους αναλυτές της Context, το χορό των 
πωλήσεων έσυραν κυρίως τα συστήματα MFPs, τόσο τα 
laser όσο και τα inkjet.
Info: http://bit.ly/UfPbuE

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΜΕΑ ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΑΝΟΔΟΥ

Ισχυρή άνοδος στις πωλήσεις  
εκτυπωτών στην Ελλάδα

Με μεγαλύτερο ρυθμό του αρχικώς αναμενομένου 
επιβραδύνεται η ανάπτυξη της αγοράς των tablets, 
καθώς μια σειρά παραγόντων κάνει τους καταναλωτές 
πιο διστακτικούς στις αγορές τους ή τους σπρώχνει  
σε άλλες λύσεις. Αυτό είναι το συμπέρασμα του 
τελευταίου σχετικού report της IDC, σύμφωνα με το 
οποίο η παγκόσμια αγορά tablets θα αναπτυχθεί κατά 
12,1% το 2014, ποσοστό σημαντικά μικρότερο από το 
51,8% που καταγράφηκε το 2013. Έτσι, στο σύνολο του 
έτους η IDC αναμένει να πωληθούν συνολικά 245,4 
εκατομμύρια tablets.
Δύο είναι τα μείζονα ζητήματα που προκαλούν την 
επιβράδυνση αυτή. Πρώτον, οι καταναλωτές κρατούν τα 
tablets τους, ειδικά τα μοντέλα υψηλότερου κόστους από 
επώνυμους κατασκευαστές, πολύ περισσότερο από ό, τι 
αναμενόταν αρχικά. Και όταν, όμως, τα αντικαθιστούν με 
καινούργιο μοντέλο, συχνά περνούν το παλαιότερο tablet 
σε ένα άλλο μέλος της οικογένειας, μειώνοντας κατ’ 
αυτό τον τρόπο τον αριθμό των δυνητικών αγοραστών, 
υπογραμμίζει η IDC.
Δεύτερον, η αύξηση των διαθέσιμων phablets με οθόνες 
5,5 ιντσών και μεγαλύτερες, έχει στρέψει το ενδιαφέρον 
αρκετών καταναλωτών προς τη συγκεκριμένη κατηγορία 
συσκευών εις βάρος των tablets. Είναι ενδεικτικό 
ότι το μερίδιο των phablets στις συνολικές πωλήσεις 
smartphones έχει υπερδιπλασιαστεί, από 4,3% το 

α’ τρίμηνο του 2013 σε 10,5% κατά το α’ τρίμηνο του 
τρέχοντος έτους.
H IDC αναμένει ότι η αγορά των tablets θα 
ανακάμψει και πάλι, αυτή τη φορά μετατοπιζόμενη 
προς μεγαλύτερες συσκευές, στη λογική του νέου 
Surface Pro 3, το οποίο είναι περισσότερο μια 2 σε 1 
συσκευή (laptop και tablet) παρά μια απλή ταμπλέτα. 
Η στροφή αυτή θα έχει ευεργετικές συνέπειες και 
στα κέρδη των κατασκευαστών καθώς το περιθώριο 
κέρδους είναι πολύ μεγαλύτερο σε τέτοιες συσκευές 
παρά στη “ζούγκλα” των low-cost συσκευών που 
πρωταγωνιστούν για την ώρα.

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Πατάνε “φρένο”  
τα tablets
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Η έλευση του cloud, μπορεί και αλλάζει τον 
κλασικό τρόπο λειτουργίας ενός τμήματος 
ΙΤ. Καθώς τα τμήματα πληροφορικής 
μεταφέρουν μέρος του φόρτου εργασίας τους 
στο public cloud, μπορούν πλέον να αφήσουν 
κάποιον άλλον να ανησυχεί για κάποιο μέρος 
(τουλάχιστον) του καθημερινού maintenance. 
Αυτό σημαίνει ότι τα στελέχη του ΙΤ θα έχουν 
πλέον περισσότερο χρόνο να αφιερώσουν στην 
ανάπτυξη της καινοτομίας και θα είναι σε θέση 
να εστιάσουν στη δημιουργία τoυ επόμενου 
killer app ή της υπηρεσίας που θα προσδώσει 
στην επιχείρηση μοναδικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. Να εστιάσουν, δηλαδή, εκ νέου 
στον πρωταρχικό τους ρόλο που είναι να 
κάνουν την εταιρεία όχι απλώς πιο αποδοτική, 
αλλά περισσότερο καινοτόμο. 

Το ΙΤ ως κέντρο παραγωγής εσόδων
Είναι αλήθεια ότι την τελευταία εικοσαετία, τα 
τμήματα ΙΤ είχαν μετατραπεί σε ένα κέντρο 

κόστους - servers, δίκτυα, υποδομές, όλα 
είχαν κόστος. Και ενώ όλα αυτά αποτελούσαν 
απαραίτητες επενδύσεις για κάθε εταιρεία, 
δεν αντιμετωπίζονταν ως ένας τρόπος για τη 
δημιουργία εσόδων. 
Το cloud όμως έρχεται να το αλλάξει αυτό και 
να δώσει τη δυνατότητα μετατροπής του ΙΤ σε 
μία διεύθυνση που μπορεί να παράγει έσοδα. 
Με τις υπηρεσίες του cloud να έχουν αναλάβει 
πια τη διαχείριση διαδικασιών όπως το εταιρικό 
email και την αποθήκευση δεδομένων, τα 
τμήματα ΙΤ των εταιρειών έχουν περισσότερο 
χρόνο να βοηθήσουν το επιχειρείν να γίνει π.χ. 
περισσότερο διαδραστικό με τους πελάτες και 
τους προμηθευτές. 
Όπως στην περίπτωση μίας αλυσίδας 
φαρμακείων, όπου το ΙΤ δημιούργησε μία 
εφαρμογή για να υπενθυμίζει στους χρήστες να 
παίρνουν τα φάρμακά τους. Αν ο χρήστης δεν 
απαντήσει στην ειδοποίηση της εφαρμογής και 
δεν επιβεβαιώσει ότι πήρε τα χάπια του, τότε  

η εφαρμογή μπορεί να ειδοποιήσει έναν φίλο ή 
συγγενή! 
Η σημαντική αλλαγή που συντελείται εδώ είναι 
το γεγονός πως το ΙΤ μπορεί πια να αρχίσει να 
δημιουργεί νέες υπηρεσίες προστιθέμενης 
αξίας, και μάλιστα με μικρότερο ρίσκο και 
χαμηλότερες δαπάνες. Και όλα αυτά χάρη  
στο cloud. 
Σε αυτό το σημείο όμως προκύπτει και ένα 
σημαντικό ερώτημα. Και αυτό είναι το κατά 
πόσο τα στελέχη του ΙΤ που εστίαζαν στη 
συντήρηση των emails, των servers και των 
εφαρμογών, έχουν τα απαιτούμενα προσόντα 
και τις ικανότητες να γράψουν νέο λογισμικό, 
να συνεργαστούν με το business και να 
επινοήσουν νέες ανταγωνιστικές τεχνολογίες 
και υπηρεσίες. Ακόμη και αν δεν έχουν 
πάντως, σίγουρα είναι σε θέση να αποκτήσουν, 
ενδεχομένως πολύ πιο εύκολα από 
οποιονδήποτε άλλο εμπλεκόμενο. Αυτή είναι 
μία πραγματική ευκαιρία προσωπικής εξέλιξης.

Το cloud κάνει τα τμήματα  
ΙΤ πιο καινοτόμα!
Η ευθύνη και η δουλειά των περισσότερων τμημάτων ΙΤ ήταν  
για πολλά χρόνια η συντήρηση των συστημάτων και των υποδομών 
- η επιδιόρθωση των e-mail συστημάτων, η αντιμετώπιση της 
ασφάλειας, η υποστήριξη των χρηστών κ.ά. Με το cloud, όμως,  
όλα αυτά αλλάζουν...

Δημήτρης 
Γαγανέλης, 

director του 
τμήματος business 

development 
cloud services 

της SoftOne 
Technologies.
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Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια πιο απίθανη 
συνεργασία: Από τη μια μεριά η εταιρεία -επιτομή 
των consumer προϊόντων. Από την άλλη μία 
εταιρεία που πριν αρκετά χρόνια αποφάσισε ότι το 
consumer κομμάτι της αγοράς δεν εξυπηρετούσε 
τους στρατηγικούς της στόχους και φρόντισε να 
απεμπλακεί από αυτό, απόφαση που δικαιώθηκε 
στην πράξη. Και τώρα οι δύο τεχνολογικοί 
κολοσσοί, IBM και Apple, αποφάσισαν να 
“παντρέψουν” τα πλεονεκτήματά τους, ρίχνοντας το 
γάντι στον ανταγωνισμό.
Ο λόγος για την φιλόδοξη συνεργασία που 
ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες, με στόχο το 

integration των iOS συσκευών και εφαρμογών 
με μια σειρά από υπηρεσίες cloud, big data 
και analytics της IBM. Επίσης, η IBM θα γίνει 
η πρώτη systems integrator που θα πουλά 
iPhones και iPads σε συνδυασμό με ειδικές 
“λύσεις” -εφαρμογές, υπηρεσίες και λογισμικό- σε 
επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.
Πρακτικά, IBM και Apple συνασπίζονται για να 
δημιουργήσουν enterprise apps που θα τρέχουν σε 
συσκευές της Apple, με τρόπο που θα ικανοποιούν 
πλήρως τους επιχειρηματικούς πελάτες, όσον 
αφορά ζητήματα διαχείρισης και ασφάλειας. 
Πρόκειται για μια άμεση πρόκληση στα σχέδια της 

Microsoft, η οποία προσπαθεί να πραγματοποιήσει 
κάτι αντίστοιχο μόνη της.
Πώς θα πραγματοποιηθεί το φιλόδοξο αυτό σχέδιο; 
Στο κοινό ανακοινωθέν των δύο εταιρειών τονίζεται 
ότι το “IBM MobileFirst for iOS” -όπως ονομάζεται 
το σχέδιο- θα προικοδοτηθεί με τεράστιο αριθμό 
resources: Πάνω από 100.000 σύμβουλοι και 
προγραμματιστές και 5.000 mobile experts θα 
πλαισιώσουν το project. Αντίστοιχα, από την 
μεριά της Apple θα δημιουργηθεί το AppleCare 
for Enterprise, ένα offering με αποκλειστική 
δραστηριότητα τους επιχειρηματικούς πελάτες.
Info: IBM Ελλάς, 210-6881 111

ΣΥΝΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ IOS ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Apple και IBM ρίχνουν  
το γάντι σε… όλους
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NSN

Οι φόροι έφεραν ζημιές
Μείωση εσόδων αλλά αυξημένα 
κέρδη προ φόρων παρουσίασε το 2013 
η “Nokia Λύσεις και Δίκτυα Ελλάς 
Α.Ε.”, όπως είναι η επίσημη επωνυμία 
της ελληνικής θυγατρικής της Nokia 
Solutions & Networks (NSN), η οποία 
αποτελεί πλέον το βασικό τομέα των 
δραστηριοτήτων της Nokia μετά την 
πώληση του τομέα συσκευών  της 
φινλανδικής εταιρείας στη Microsoft.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό της 
NSN Ελλάς, ο κύκλος εργασιών για 
το 2013 διαμορφώθηκε στα €56,6 
εκατ. όταν το 2012 ήταν στα €60,143 
εκατομμύρια. Η εταιρεία μείωσε τις 
δαπάνες της και κατάφερε με αυτό 
τον τρόπο να αυξήσει τα κέρδη προ 
φόρων, τα οποία ανήλθαν για το 2013 
σε €926.000 όταν το 2012 ήταν στις 
€426.000.
Όμως, η κατάσταση στα αποτελέσματα 
μετά φόρων είναι διαφορετική 
με αποτέλεσμα η NSN Ελλάς να 
παρουσιάσει τελικώς καθαρές ζημίες 
ύψους €4,4 εκατ.
Info: NSN, 210-6206 688

CISCO - LOGICOM 

Eστιάζουν στο Software 
Defined Operations
Με στόχο να αναλυθεί πώς οι 
επιχειρήσεις κάθε μεγέθους μπορούν 
μέσω μιας ανοικτής πλατφόρμας 
να ενσωματώνουν στο δίκτυό τους 
εφαρμογές, άμεσα και κυρίως 
οικονομικά, Cisco και Logicom 
Solutions πραγματοποίησαν 
πρόσφατα εκδήλωση με επίκεντρο 
την τεχνολογία Software Defined 
Operations (SDO).
Τα οφέλη της, αναλύθηκαν από 
τα στελέχη της Cisco, Ανδρέα 
Ενωτιάδη, CTO, Software Defined 
Networks & Network Function 
Virtualization, EMEAR SP και Νίκο 
Μουρτζίνο, Cisco, product sales 
specialist, Security/Data Center 
& Virtualization. Στο πάνελ που 
ακολούθησε με τη συμμετοχή των 
παραπάνω στελεχών καθώς και των 
Γιώργου Αθηαινίτη, βοηθού γενικού 
διευθυντή, Cyta Hellas και Πάνου 
Θεοδοσόπουλου, γενικού διευθυντή, 
Logicom Solutions, παρουσιάστηκαν 
συγκεκριμένα παραδείγματα σχετικά 
με την υιοθέτηση της τεχνολογίας SDO 
και την προοπτική εξέλιξης για κάθε 
επιχείρηση.
Info: Cisco Greece, 210-6381 300

Mε μια ματιά

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι πωλήσεις εκτυπωτών 
σε ολόκληρη την περιοχή της EMEA κατά το α’ τρίμηνο 
του 2014, με την Ελλάδα μάλιστα να μην μένει έξω από το 
συγκεκριμένη εξέλιξη. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία 
που δημοσίευσε η Context, μία από τις μεγαλύτερες 
ευρωπαϊκές εταιρείες ερευνών της αγοράς ΙΤ.
Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις εκτυπωτών σημείωσαν 
άνοδο +9% στην EMEA κατά το α’ τρίμηνο του 2014 
σε year-on-year βάση, ενώ στη Δυτική Ευρώπη η 
άνοδος αυτή ήταν λίγο μεγαλύτερη και έφτασε το 10%. 
Πρωταθλητής ανόδου αναδείχθηκε η Ιρλανδία (+51%) και 
ακολούθησαν η Αυστρία (+37%) και η πολύ σημαντική 
αγορά της Μεγάλης Βρετανίας. Αλλά και η ελληνική 

αγορά δεν τα πήγε άσχημα, καθώς οι πωλήσεις νέων 
εκτυπωτών αυξήθηκαν κατά +8%, μία ανάσα μακριά από 
τον μέσο όρο ολόκληρης της αγοράς.
Οι ισχυρότερες πωλήσεις παρατηρήθηκαν στη Μέση 
Ανατολή και την Αφρική, με την ανάπτυξη της αγοράς 
να φτάνει στο +20%, σε αντίθεση με τις πωλήσεις στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, οι οποίες μειώθηκαν 
κατά -4% σε ετήσια βάση το α’ τρίμηνο του έτους, κυρίως 
λόγω της συρρίκνωσης της ρωσικής αγοράς κατά -1%.
Σύμφωνα με τους αναλυτές της Context, το χορό των 
πωλήσεων έσυραν κυρίως τα συστήματα MFPs, τόσο τα 
laser όσο και τα inkjet.
Info: http://bit.ly/UfPbuE

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΜΕΑ ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΑΝΟΔΟΥ

Ισχυρή άνοδος στις πωλήσεις  
εκτυπωτών στην Ελλάδα

Με μεγαλύτερο ρυθμό του αρχικώς αναμενομένου 
επιβραδύνεται η ανάπτυξη της αγοράς των tablets, 
καθώς μια σειρά παραγόντων κάνει τους καταναλωτές 
πιο διστακτικούς στις αγορές τους ή τους σπρώχνει  
σε άλλες λύσεις. Αυτό είναι το συμπέρασμα του 
τελευταίου σχετικού report της IDC, σύμφωνα με το 
οποίο η παγκόσμια αγορά tablets θα αναπτυχθεί κατά 
12,1% το 2014, ποσοστό σημαντικά μικρότερο από το 
51,8% που καταγράφηκε το 2013. Έτσι, στο σύνολο του 
έτους η IDC αναμένει να πωληθούν συνολικά 245,4 
εκατομμύρια tablets.
Δύο είναι τα μείζονα ζητήματα που προκαλούν την 
επιβράδυνση αυτή. Πρώτον, οι καταναλωτές κρατούν τα 
tablets τους, ειδικά τα μοντέλα υψηλότερου κόστους από 
επώνυμους κατασκευαστές, πολύ περισσότερο από ό, τι 
αναμενόταν αρχικά. Και όταν, όμως, τα αντικαθιστούν με 
καινούργιο μοντέλο, συχνά περνούν το παλαιότερο tablet 
σε ένα άλλο μέλος της οικογένειας, μειώνοντας κατ’ 
αυτό τον τρόπο τον αριθμό των δυνητικών αγοραστών, 
υπογραμμίζει η IDC.
Δεύτερον, η αύξηση των διαθέσιμων phablets με οθόνες 
5,5 ιντσών και μεγαλύτερες, έχει στρέψει το ενδιαφέρον 
αρκετών καταναλωτών προς τη συγκεκριμένη κατηγορία 
συσκευών εις βάρος των tablets. Είναι ενδεικτικό 
ότι το μερίδιο των phablets στις συνολικές πωλήσεις 
smartphones έχει υπερδιπλασιαστεί, από 4,3% το 

α’ τρίμηνο του 2013 σε 10,5% κατά το α’ τρίμηνο του 
τρέχοντος έτους.
H IDC αναμένει ότι η αγορά των tablets θα 
ανακάμψει και πάλι, αυτή τη φορά μετατοπιζόμενη 
προς μεγαλύτερες συσκευές, στη λογική του νέου 
Surface Pro 3, το οποίο είναι περισσότερο μια 2 σε 1 
συσκευή (laptop και tablet) παρά μια απλή ταμπλέτα. 
Η στροφή αυτή θα έχει ευεργετικές συνέπειες και 
στα κέρδη των κατασκευαστών καθώς το περιθώριο 
κέρδους είναι πολύ μεγαλύτερο σε τέτοιες συσκευές 
παρά στη “ζούγκλα” των low-cost συσκευών που 
πρωταγωνιστούν για την ώρα.

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Πατάνε “φρένο”  
τα tablets
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Τα οικονομικά 
αποτελέσματα του 
δευτέρου τριμήνου 
ήταν καλύτερα 
από αυτά που 
προεξοφλούσε η 
αγορά, κάτι που 
οφείλεται, κυρίως, 
στην καλύτερη πορείας 
της αγοράς PCs, αλλά 
και στην ενδυνάμωση 
της παρουσίας της 
εταιρείας στο χώρο 
των tablets, όπου 
φαίνεται πλέον 
ότι ο στόχος των 
40 εκατομμυρίων 
μονάδων μέχρι το 
τέλος του έτους είναι 
εφικτός. 

Biztech 
Update

powered by

Σε τροχιά επιτυχίας 

Σε δήλωσή του ο CEO της εταιρείας, Brian Krzanich, ανέ-
φερε “Τα αποτελέσματα που είχαμε στο δεύτερο τρίμηνο 
δείχνουν ξεκάθαρα τη δυναμική της στρατηγικής μας για 
επέκταση της τεχνολογίας της Intel από το data center στο 
PC και από εκεί στο Internet of Things. 

Τα καθαρά έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση 
της τάξης του 40% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 
περασμένου έτους, φτάνοντας τα 2,8 δις δολάρια, και 
ξεπερνώντας τις αναλύσεις των ειδικών της Wall Street. 
Αντίστοιχα, τα έσοδα της εταιρείας ανέβηκαν κατά 8% σε 
σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, φτά-
νοντας τα 13,8 δις δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες 
των οικονομικών αναλυτών που είχαν κάνει λόγο για 13,7 
δις δολάρια. Λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμά-
των, η μετοχή της εταιρείας ανέβηκε κατά 4%, φτάνοντας 
την αξία της εταιρείας στα 157,85 δις δολάρια. 

Η εταιρεία προχώρησε, επίσης, σε αναθεώρηση της 
ετήσιας οικονομικής της πρόβλεψης, ανακοινώνοντας 
πλέον αύξηση εσόδων της τάξης του 5%, ενώ στην αρ-
χική της πρόβλεψη μιλούσε απλώς για σταθερή πορεία. 
Στους κερδισμένους του τριμήνου είναι και το τμήμα του 
Internet of Things. 

Σύμφωνα με συνεργάτες της εταιρείας, οι βασικοί τομείς 
οι οποίοι βοήθησαν στην ανάπτυξη αφορούσαν σε αυτούς 

των PCs και των servers. Ειδικά στο πρώτο κομμάτι, 
σημαντικός ήταν και ο ρόλος της αντικατάστασης των συ-
στημάτων με Windows XP. 

Οι αναλυτές από την άλλη αναφέρουν ότι (σε παγκόσμιο 
επίπεδο) η σημαντική αύξηση της εταιρείας έχει προέλθει 
μεν από το χώρο των Pcs, συμπεριλαμβανομένων όμως 
και των εναλλακτικών form factors, όπως είναι και τα 
chromebooks, τα small form PCs (πιο γνωστά ως NUCs) 
και τα Ultrabooks. 

Σύμφωνα με αναλυτές της J. Gold Associates, κάτι τέτοιο 
ήταν αναμενόμενο, καθώς η τάση για αντικατάσταση πα-
λαιότερων συστημάτων ήταν εξαιρετικά ισχυρή, κυρίως 
στις επιχειρήσεις για τους business χρήστες. Μάλιστα, 
η τάση αύξησης της αγοράς των PCs αναμένεται να 
είναι εξαιρετικά ισχυρή τουλάχιστον για τα επόμενα 3 
τρίμηνα, καθώς ολοένα και περισσότερα μηχανήματα 
θα αλλάζουν, ενώ η αγορά των tabletς δείχνει σημάδια 
κορεσμού. 

Το τρίμηνο είχε εξαιρετικά θετικό πρόσημο για την Intel, 
η οποία είχε χάσει κάποιο μερίδιο από την μεταφορά των 
καταναλωτών μακριά από τα PCs προς τα smartphones 
και τα tablets. Αλλά και σε αυτό το επίπεδο η εταιρεία 
αναμένεται να μπορεί να ανταγωνιστεί απευθείας με τους 
προμηθευτές επεξεργαστών ARM λόγω των ολοκληρω-
μένων λύσεων 4G/LTE SoC. 

Παρά τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η εται-
ρεία, η πρόβλεψή της είναι για αύξηση σε ετήσια βάση. 

Ειδικότερα, ο κ. Krzanich δήλωσε “Η παρουσίαση της οι-
κογένειας Baytrail SoC, μάς έδωσε τη δυνατότητα να επε-
κταθούμε σε νέες κατηγορίες προϊόντων, όπως αυτά που 
στηρίζονται στο Chrome, και θα μπορέσουμε να φέρουμε 
σε πέρας το στόχο μας για 40 εκατομμύρια tablets. Επι-
πρόσθετα, έχουμε πετύχει έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο 
με την παρουσίαση του Broadwell, που κατασκευάζεται 
με αρχιτεκτονική 14 nm”.  

Η Intel ανακοίνωσε αύξηση της τάξης του 8% στο κομμάτι 
των desktop προϊόντων σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος, με παράλληλη αύξηση της μέσης τιμής πώλησης 
ανά μονάδα 2%. Η εταιρεία ανέφερε, επίσης, αύξηση των 
πωλήσεων των επεξεργαστών για notebooks που έφτασε 
το 9% με παράλληλη μείωση της μέσης τιμής ανά τεμάχιο 
της τάξης του 7%. 

Οικονομικά αποτελέσματα 2ου τριμήμου 

Η εξέλιξη της επόμενης γενιάς 
PCs περνά από τα 14 νανόμετρα 
και το Broadwell SoC.
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Πρόσφατα, έτυχε να συζητήσω το πώς μπορεί μία φοβερά εξειδικευμένη 
επιχείρηση, να χρησιμοποιήσει τα social media προκειμένου να επηρεάσει 
μία μικρή, αλλά απίστευτα σημαντική, ομάδα ανθρώπων. Είναι θέμα’’πώς’’ 
όμως, ή μήπως πρέπει πρώτα να δούμε το ‘‘αν’’;

Αναζητώντας  
τη σωστή λύση

Καλώς ή κακώς, τα social media έχουν έναν 
πιο consumer χαρακτήρα συνήθως, αλλά 
σε κάθε περίπτωση μπορούν κάλλιστα να 
χρησιμοποιηθούν και για πιο b2b καταστάσεις. 
Αρκεί να γνωρίζεις βέβαια, και εμείς στη Social 
Handlers, όλη μας τη γνώση την έχουμε κάνει 
πράξη (και μάλιστα βάσει στόχων) για τους 
πελάτες μας, οπότε όλα καλά...
Τις προάλλες, όμως, ‘‘έπεσα’’ πάνω σε μία πολύ 
εξειδικευμένη εταιρεία, η οποία ‘‘ψάχνεται’’ 
στα social media, αφενός γιατί τα πιστεύει 
συνολικά, αφετέρου διότι είναι βέβαιη ότι θα 
τη διαφοροποιήσουν από τον παλιομοδίτικο 
ανταγωνισμό που κυριαρχεί στην αγορά της.
Τι μπορείς να κάνεις όμως, όταν η επιχείρησή σου 
(και μάλιστα leader στον χώρο της), αφενός έχει 
ένα πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο, αφετέρου 
απευθύνεται σε ακόμη πιο εξειδικευμένους 

ανθρώπους οι οποίοι μάλιστα είναι λίγοι στον 
αριθμό αλλά και διάσπαρτοι σε όλον τον κόσμο; 
Δύσκολη άσκηση... Όχι όμως ανεπίλυτη!
Χωρίς να θέλω να σας κουράσω με λεπτομέρειες, 
αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι το εξής: Το ότι 
η επιχείρησή σας θέλει να βγει στη ‘‘social arena’’ 
δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο μόνος τρόπος είναι το 
Twitter ή το Facebook. Ίσως, ο καλύτερος τρόπος 
να μην είναι καν ένα δίκτυο. Ίσως ένα application, 
ένα mini game ή ένα micro site, σε συνδυασμό με 
direct επικοινωνία, να είναι αυτό που ψάχνετε. Όταν 
δηλαδή σκέφτεστε ‘‘social’’, σκεφτείτε κάθε πτυχή 
της ‘‘κοινωνικότητας’’ των ανθρώπων. 
Από εκεί και πέρα, η ‘‘κλασική’’ παρουσία μπορεί 
να είναι επίσης απαραίτητη (ή έστω επιθυμητή), 
αλλά η χρήση της και η αποτελεσματικότητά 
της να είναι διαφορετική. Το θέμα λοιπόν, είναι 
να θέσετε εξ αρχής τα ζητούμενα και να έχετε 

επίγνωση του τι θέλετε να επιτύχετε με κάθε 
ενέργεια. Μπορεί να ακούγεται προφανές αλλά 
πιστέψτε με, ποτέ δεν είναι! Το φαινόμενο να 
απαιτούμε διαφορετικά πράγματα από την 
επένδυσή μας, από αυτά που θεωρήσαμε ότι 
πρέπει να ‘‘πάρουμε πίσω’’ όταν ξεκινάγαμε, 
είναι αρκετά συχνό. Ο κίνδυνος που εμπεριέχει 
κάτι τέτοιο, είναι το να απαξιωθεί η επένδυση. 
Προστατέψε την λοιπόν, και θυμηθείτε: Τα 
social media δεν είναι πλέον ένα ‘‘nice to 
have’’ παιχνιδάκι. Είναι απαραίτητα, είτε σε 
καθαρά επιχειρηματικό επίπεδο, είτε σε 
επίπεδο στρατηγικής και εντυπώσεων. Με 
δεδομένο λοιπόν ότι κάπως θα πρέπει να τα 
εκμεταλλευτείτε, ορίστε τις προτεραιότητες και 
θέστε στόχους. Με αυτόν τον τρόπο θα καθορίσετε 
και το ύψος της επένδυσής σας, διατηρώντας την 
ισορροπία που απαιτείται.

Αντώνης Ρουσελιωτάκης,  
managing director  

της Social Handlers.

Ξεκίνησε και φανερά η διελκυστίνδα για την 
απόκτηση της Forthnet, με την κατάθεση κοινής 
μη δεσμευτικής πρότασης προς το διοικητικό 
συμβούλιο της Forthnet για την απόκτηση του 
συνόλου των μετοχών της εταιρείας που δεν 
ελέγχουν, από τη Vodafone Group Services (για 
λογαριασμό της Vodafone Ελλάδος) και τη Wind 
Ελλάς, όπως ανακοίνωσε η πρώτη.
Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται πως η 
συγκεκριμένη πρόταση δεν συνιστά δημόσια 
πρόταση προς τους υπόλοιπους μετόχους της 
Forthnet. Η πρόταση αναφέρει ένα ενδεικτικό 
και τελούμενου υπό αιρέσεις τίμημα που 
κυμαίνεται μεταξύ €1,70 και €1,90 ανά μετοχή. 
Με δεδομένο ότι Wind και Vodafone ελέγχουν 
το 39,5% της Forthnet, το ποσό που προτίθενται 
να καταβάλουν οι δύο εταιρείες για το υπόλοιπο 
61,5% διαμορφώνεται περίπου στα €115 με €129 
εκατ., ενώ η συνολική αποτίμηση της εταιρείας 

(συμπεριλαμβανομένων των δανειακών 
υποχρεώσεων περίπου €330 εκατ.) φθάνει στα 
επίπεδα των €520-540 εκατομμύρια
Αυτό που αξίζει να τονισθεί είναι ότι με την πρόταση 
τους, Vodafone και Wind ζητούν από το ΔΣ της 
Forthnet να αποφασίσει κατ’ αρχήν αν θα δεχτεί 
να γίνει due diligence από τις δύο ενδιαφερόμενες 
εταιρείες, οι οποίες επιπλέον ζητούν και 
αποκλειστικές διαπραγματεύσεις. Υπενθυμίζεται 
ότι πρακτικά αντίστοιχο αίτημα υπάρχει και από την 
πλευρά του ΟΤΕ, η προσφορά του οποίου αφορά 
μόνο τη Nova.
Η διαδικασία αναμένεται πάντως να διαρκέσει 
αρκετούς μήνες, καθώς δημόσια πρόταση για 
την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της 
Forthnet από τις Vodafone – Wind θα κατατεθεί 
μετά την ολοκλήρωση του due diligence, εφόσον 
συμφωνήσει σε αυτό το αίτημα το διοικητικό 
συμβούλιο της πρώτης. Το τελευταίο μπορεί, 

βέβαια, να επιλέξει και την προσφορά του ΟΤΕ, 
η πρόταση του οποίου περιλαμβάνει ανάληψη 
δανειακών υποχρεώσεων €225 εκατ. και την 
καταβολή ενός ποσού μεταξύ μεταξύ €25 και €75 
εκατομμυρίων.
Info: Forthnet, 211-9559 000

VODAFONE – WIND ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Forthnet, η πολυφερνη “νυφη”

12

techchannelPartner

νέα & τάσεις
07-08.2014

Τα οικονομικά 
αποτελέσματα του 
δευτέρου τριμήνου 
ήταν καλύτερα 
από αυτά που 
προεξοφλούσε η 
αγορά, κάτι που 
οφείλεται, κυρίως, 
στην καλύτερη πορείας 
της αγοράς PCs, αλλά 
και στην ενδυνάμωση 
της παρουσίας της 
εταιρείας στο χώρο 
των tablets, όπου 
φαίνεται πλέον 
ότι ο στόχος των 
40 εκατομμυρίων 
μονάδων μέχρι το 
τέλος του έτους είναι 
εφικτός. 

Biztech 
Update

powered by

Σε τροχιά επιτυχίας 

Σε δήλωσή του ο CEO της εταιρείας, Brian Krzanich, ανέ-
φερε “Τα αποτελέσματα που είχαμε στο δεύτερο τρίμηνο 
δείχνουν ξεκάθαρα τη δυναμική της στρατηγικής μας για 
επέκταση της τεχνολογίας της Intel από το data center στο 
PC και από εκεί στο Internet of Things. 

Τα καθαρά έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση 
της τάξης του 40% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 
περασμένου έτους, φτάνοντας τα 2,8 δις δολάρια, και 
ξεπερνώντας τις αναλύσεις των ειδικών της Wall Street. 
Αντίστοιχα, τα έσοδα της εταιρείας ανέβηκαν κατά 8% σε 
σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, φτά-
νοντας τα 13,8 δις δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες 
των οικονομικών αναλυτών που είχαν κάνει λόγο για 13,7 
δις δολάρια. Λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμά-
των, η μετοχή της εταιρείας ανέβηκε κατά 4%, φτάνοντας 
την αξία της εταιρείας στα 157,85 δις δολάρια. 

Η εταιρεία προχώρησε, επίσης, σε αναθεώρηση της 
ετήσιας οικονομικής της πρόβλεψης, ανακοινώνοντας 
πλέον αύξηση εσόδων της τάξης του 5%, ενώ στην αρ-
χική της πρόβλεψη μιλούσε απλώς για σταθερή πορεία. 
Στους κερδισμένους του τριμήνου είναι και το τμήμα του 
Internet of Things. 

Σύμφωνα με συνεργάτες της εταιρείας, οι βασικοί τομείς 
οι οποίοι βοήθησαν στην ανάπτυξη αφορούσαν σε αυτούς 

των PCs και των servers. Ειδικά στο πρώτο κομμάτι, 
σημαντικός ήταν και ο ρόλος της αντικατάστασης των συ-
στημάτων με Windows XP. 

Οι αναλυτές από την άλλη αναφέρουν ότι (σε παγκόσμιο 
επίπεδο) η σημαντική αύξηση της εταιρείας έχει προέλθει 
μεν από το χώρο των Pcs, συμπεριλαμβανομένων όμως 
και των εναλλακτικών form factors, όπως είναι και τα 
chromebooks, τα small form PCs (πιο γνωστά ως NUCs) 
και τα Ultrabooks. 

Σύμφωνα με αναλυτές της J. Gold Associates, κάτι τέτοιο 
ήταν αναμενόμενο, καθώς η τάση για αντικατάσταση πα-
λαιότερων συστημάτων ήταν εξαιρετικά ισχυρή, κυρίως 
στις επιχειρήσεις για τους business χρήστες. Μάλιστα, 
η τάση αύξησης της αγοράς των PCs αναμένεται να 
είναι εξαιρετικά ισχυρή τουλάχιστον για τα επόμενα 3 
τρίμηνα, καθώς ολοένα και περισσότερα μηχανήματα 
θα αλλάζουν, ενώ η αγορά των tabletς δείχνει σημάδια 
κορεσμού. 

Το τρίμηνο είχε εξαιρετικά θετικό πρόσημο για την Intel, 
η οποία είχε χάσει κάποιο μερίδιο από την μεταφορά των 
καταναλωτών μακριά από τα PCs προς τα smartphones 
και τα tablets. Αλλά και σε αυτό το επίπεδο η εταιρεία 
αναμένεται να μπορεί να ανταγωνιστεί απευθείας με τους 
προμηθευτές επεξεργαστών ARM λόγω των ολοκληρω-
μένων λύσεων 4G/LTE SoC. 

Παρά τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η εται-
ρεία, η πρόβλεψή της είναι για αύξηση σε ετήσια βάση. 

Ειδικότερα, ο κ. Krzanich δήλωσε “Η παρουσίαση της οι-
κογένειας Baytrail SoC, μάς έδωσε τη δυνατότητα να επε-
κταθούμε σε νέες κατηγορίες προϊόντων, όπως αυτά που 
στηρίζονται στο Chrome, και θα μπορέσουμε να φέρουμε 
σε πέρας το στόχο μας για 40 εκατομμύρια tablets. Επι-
πρόσθετα, έχουμε πετύχει έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο 
με την παρουσίαση του Broadwell, που κατασκευάζεται 
με αρχιτεκτονική 14 nm”.  

Η Intel ανακοίνωσε αύξηση της τάξης του 8% στο κομμάτι 
των desktop προϊόντων σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος, με παράλληλη αύξηση της μέσης τιμής πώλησης 
ανά μονάδα 2%. Η εταιρεία ανέφερε, επίσης, αύξηση των 
πωλήσεων των επεξεργαστών για notebooks που έφτασε 
το 9% με παράλληλη μείωση της μέσης τιμής ανά τεμάχιο 
της τάξης του 7%. 

Οικονομικά αποτελέσματα 2ου τριμήμου 

Η εξέλιξη της επόμενης γενιάς 
PCs περνά από τα 14 νανόμετρα 
και το Broadwell SoC.
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REGATE

Θετική πορεία, 
φιλόδοξοι στόχοι
Μόνο θετικά μπορεί να αποτιμηθεί η 
πορεία της Regate κατά τη διάρκεια 
του α’ εξαμήνου του 2014, καθώς 
η εταιρεία εξακολουθεί να κατέχει 
ηγετικό ρόλο στο χώρο του Outdoor 
Enterprise Mobility. Παράλληλα 
στο ίδιο χρονικό διάστημα συνήψε 
συνεργασίες για την υλοποίηση 
του συστήματος αυτοματοποίησης 
πωλήσεων BizeGate με σημαντικές 
εταιρείες από διάφορους κλάδους 
της ελληνικής αγοράς. Επιπλέον η 
Regate βραβεύτηκε από την Johnson 
& Johnson στα Sales Excellence 
Awards 2014. 
Στο πλαίσιο της περαιτέρω 
ανάπτυξης, η γενική συνέλευση 
που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες 
ημέρες παρουσίασε στους μετόχους 
της Regate το τριετές ανανεωμένο 
πλάνο στρατηγικής επέκτασης της 
εταιρείας. Επίκεντρο του πλάνου 
αυτού είναι η λύση BizeGate και η 
προώθησή της στην κάθετη αγορά των 
τηλεπικοινωνιών, με κύριες αγορές-
στόχους τη Μέση Ανατολή και τη 
Βόρειο Αφρική.
Info: Regate, 215-5517 050

IMPACT

Εργο ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης
Tις λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
της Impact επέλεξε η Pharmathen, 
ελληνική φαρμακευτική εταιρεία με 
εξαγωγικό χαρακτήρα. Λόγω της 
έντονης εξαγωγικής δραστηριότητας 
της εταιρείας, ήταν ιδιαίτερα σημαντική 
η σταδιακή ένταξη των πελατών του 
εξωτερικού και εν συνεχεία των 
εγχώριων, αλλά και η δυνατότητα 
πληροφόρησης σχετικά με την 
παραλαβή των τιμολογίων μέσω 
αυτοματοποιημένων μηχανισμών.
Συγκεκριμένα, μέσω της λύσης 
Paperless Connect της Impact, η 
Pharmathen προχώρησε στην άυλη 
ηλεκτρονική αποστολή των τιμολογίων, 
τόσο σε πελάτες του εξωτερικού όσο 
και σε πελάτες από την ελληνική 
αγορά, καθώς και στην ηλεκτρονική 
αρχειοθέτηση των παραστατικών 
της. Η υλοποίηση του έργου αυτού 
βελτιστοποίησε τη διαδικασία 
τιμολόγησης και εξυπηρέτησης των 
πελατών, και αναμένεται να μειώσει 
σημαντικά λειτουργικά κόστη.
Info: Impact, 210-8833 624

Mε μια ματιά

ΣΤΟΥΣ 500 ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Σε ΙΒΜ και Cosmos BS ο  
ελληνικός υπερυπολογιστής
Την προμήθεια και εγκατάσταση του πρώτου εθνικού 
υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων (High 
Performance Computer - HPC) για την υποστήριξη 
επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης  κλίμακας, ανέλαβε 
η Cosmos Business Systems σε συνεργασία με την ΙΒΜ, 
έπειτα από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που διενήργησε η 
ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας).
Το σύστημα βασίζεται στην πλατφόρμα NeXtScale 
της ΙΒΜ, θα ενσωματώνει την τελευταία γενιά 
επεξεργαστών Intel Xeon E5 v2 τεχνολογίας Ivy 
Bridge, και θα προσφέρει υπολογιστική ισχύ που 
αγγίζει τα 180TFlops. Διαθέτοντας 426 υπολογιστικούς 
κόμβους, θα προσφέρει συνολικά πάνω από 8500 
επεξεργαστικούς πυρήνες (CPU cores) διασυνδεμένους 

σε δίκτυο FDR Infiniband, μία τεχνολογία διασύνδεσης 
που προσφέρει πολύ χαμηλή καθυστέρηση (low 
latency) και υψηλό εύρος ζώνης (high bandwidth). 
Επιπλέον, θα προσφέρει αποθηκευτικό χώρο υψηλών 
επιδόσεων, μεγέθους περίπου 1 Petabyte (τετράκις 
εκατομμύρια bytes), βασισμένο στο IBM General 
Parallel File System (GPFS).
Η νέα υποδομή θα ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό 
οικοσύστημα υπερυπολογιστών, φιλοδοξώντας να 
συμπεριληφθεί στους 500 ισχυρότερους υπολογιστές 
του κόσμου, και να ενισχύσει τη συμμετοχή της 
Ελλάδας στην πανευρωπαϊκή υποδομή PRACE 
(Partnership for Advanced Computing in Europe).
Info: Cosmos Business Systems, 210-6492 800

Παρακαλώ δέστε τις ζώνες σας, η Nadella era 
βρίσκεται προ των πυλών. Αυτή θα μπορούσε να είναι 
η επικεφαλίδα της νέας σελίδας στο βιβλίο της ιστορίας 
της Microsoft, καθώς ο νέος CEO της εταιρείας με μια 
μακροσκελέστατη επιστολή που έστειλε προς τους 
εργαζομένους, ξεκαθάρισε ότι υπό την ηγεσία του τα 
πάντα θα επανεξεταστούν.
H πιο άμεση και επίπονη αλλαγή περιλαμβάνει 
περικοπές 18.000 θέσεων εργασίας. Οι περικοπές 
αυτές ήταν περίπου αναπόφευκτες, καθώς έρχονται ως 
αποτέλεσμα της απόκτησης του mobile unit της Nokia 
και της ομαλής ενσωμάτωσής του στις λειτουργικές 
δομές της Microsoft. 
“Τίποτα δεν είναι εκτός συζήτησης και όλες οι 
ξεπερασμένες παραδόσεις θα κριθούν”. Σε ποιο 
βαθμό; Στο μεγαλύτερο δυνατό, καθώς ο Satya Nadella 
αντικατέστησε ακόμα και το σύνθημα devices and 
services company του προκατόχου του, με το οποίο 
ο Ballmer σηματοδότησε τη στροφή της Microsoft σε 
πεδία δραστηριοποίησης πέραν του software.
Και για να μην αφήσει καμία αμφιβολία για το πώς 
οραματίζεται την έννοια του productivity πρόσθεσε 
ότι “η παραγωγικότητα για εμάς πηγαίνει πολύ πιο 

πέρα από τα έγγραφα, τα λογιστικά φύλλα και τις 
διαφάνειες. Εμείς θα οικοδομήσουμε τις λύσεις που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες παραγωγικότητας 
ομάδων, οργανισμών, αλλά και απλών χρηστών, 
τοποθετώντας τους στο επίκεντρο του computing 
experience”.
Στην πραγματικότητα ο Nadella καθιστά σαφές 
ένα πράγμα: Ενώ οι συσκευές και οι υπηρεσίες 
εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
Microsoft για το μέλλον, δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
ως ο στόχος αλλά το μέσο που θα πάει την Microsoft στον 
στόχο, δηλαδή το productivity για τον τελικό χρήστη.
Το ζήτημα είναι βέβαια ότι όλα τα παραπάνω 
προϋποθέτουν ευελιξία, ακαριαίες αντιδράσεις, ανοιχτό 
μυαλό και πρωτοβουλίες, στοιχεία για τα οποία -ή 
μάλλον για την έλλειψη των οποίων- η Microsoft έχει 
επικριθεί σφοδρά στο παρελθόν. Και εδώ ο Nadella 
είχε ένα ισχυρό μήνυμα, αυτή τη φορά αποκλειστικά 
προς το εσωτερικό της εταιρείας, τονίζοντας ότι μαζί με 
τους στενούς συνεργάτες του βρίσκεται σε διαδικασία 
αποφάσεων που θα προκαλέσουν μεγάλο shakeup 
στην εταιρική κουλτούρα της Microsoft.
Info: Microsoft Hellas, 211-1206 000

Ο SATYA NADELLA ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Τα πάντα υπό αίρεση  
στη νέα Μicrosoft
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ΑΡΘΡΟ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ D-LINK HELLAS

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Λύσεις που βελτιώνουν το σύγχρονο 
τρόπο ζωής από τη D-Link

Nέα υπηρεσία cloud και mobile  
computing από την Singular Logic

Η D-Link, ως καινοτόμος κατασκευαστής στο χώρο 
της δικτύωσης, εδώ και πάνω από δύο χρόνια 
παρέχει υπηρεσίες Cloud στα προϊόντα της, δίνοντας 
ολοκληρωμένες λύσεις που απλοποιούν και βελτιώνουν 
την καθημερινότητά μας.
Η Cloud υπηρεσία mydlink δίνει απομακρυσμένη 
πρόσβαση, έλεγχο και διαχείριση των συσκευών από 
παντού μέσω Internet. Παρακολουθήστε χώρους και τα 
αγαπημένα σας πρόσωπα μέσω των Cloud IP καμερών, 
διαχειριστείτε το δίκτυό σας μέσω των Cloud Routers 
και διαμοιράστε το ψηφιακό σας περιεχόμενο μέσω των 
Cloud Storage συσκευών της D-Link. 
Ειδικότερα, η πλήρης γκάμα Cloud IP καμερών, έχει 
καταστήσει την D-Link σε ηγετική θέση, αφού τα μοντέλα 
της καλύπτουν κάθε οικιακή και επαγγελματική ανάγκη. 
Υψηλή ευκρίνεια, απρόσκοπτη και ασφαλή συνδεσιμότητα, 
πολλαπλοί τρόποι καταγραφής, εύκολη πρόσβαση και 
παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, καθώς και έξυπνοι 

αισθητήρες ήχου, κίνησης και θερμοκρασίας, δίνουν την 
κατάλληλη λύση για κάθε απαιτητική εγκατάσταση.
Με γνώμονα την καινοτομία τόσο για τον τελικό 
καταναλωτή όσο και τις επιχειρήσεις, η D-Link συνεχίζει 
την επένδυση για περαιτέρω ανάπτυξη Cloud συσκευών, 
και σύντομα θα παρουσιαστεί μία νέα εκτενή γκάμα 
μοντέλων και εφαρμογών για το “έξυπνο σπίτι”.
Ήδη η υπηρεσία mydlink έχει ξεπεράσει τα δύο 
εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, οι οποίοι με ασφαλή 
και εύκολο τρόπο μπορούν από τον υπολογιστή, το tablet 
ή το smartphone τους να “έχουν παντού μαζί τους, όλο 
τον κόσμο τους”.
Το κανάλι μεταπωλητών της D-Link πλέον γνωρίζει καλά 
τις έξυπνες Cloud λύσεις που μπορεί να προσφέρει και 
την προστιθέμενη αξία τους. Αυτός είναι και ο λόγος που 
η D-Link είναι με διαφορά πρώτη στις SOHO πωλήσεις 
IP καμερών και NAS στην ελληνική αγορά.
Info: D-link, 213-0020 352

Η Singular Logic παρουσίασε τη νέα υπηρεσία myGalaxy 
view, η οποία προσφέρει απομακρυσμένη πρόσβαση 
σε κρίσιμη εταιρική πληροφόρηση μέσω internet και 
οποιαδήποτε συσκευή, όπως smartphone, tablet, Η/Υ και 
laptop. Η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν στους πελάτες 
της SingularLogic με ενεργό συμβόλαιο νέων εκδόσεων 
στις εφαρμογές της εταιρείας και απευθύνεται σε όλα τα 
στελέχη της επιχείρησης, από τον επιχειρηματία μέχρι 
τους πωλητές, τα στελέχη παραγωγής αλλά και σε κάθε 
εργαζόμενο που βρίσκεται συχνά εκτός γραφείου.
Ειδικότερα, επιτρέπει στο χρήστη, από όπου κι αν 
βρίσκεται, να έχει πρόσβαση και συνολική εικόνα για τα 
επιχειρηματικά δεδομένα, παρέχοντάς του περισσότερη 
ευελιξία, μεγαλύτερο έλεγχο και καλύτερη οργάνωση. Η 
πληροφόρηση αφορά ενδεικτικά στοιχεία πελατών και 
πωλήσεων, ταμειακές ροές, αξιόγραφα, αποθέματα και 

διαθεσιμότητα πρώτων υλών, κ.ά. και απεικονίζεται μέσα 
από ένα εύχρηστο περιβάλλον εργασίας σε αναφορές, 
γραφήματα και χάρτες, που εκτελούνται με χρήση 
δυναμικών φίλτρων. Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα 
ελεύθερης διαμόρφωσης αναφορών, γραφημάτων και 
χαρτών εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο στο χρήστη 
περισσότερες επιλογές.
Παράλληλα, η Singular Logic, σε συνεργασία με τη 
Microsoft, ανέπτυξε το myGalaxy view ως δωρεάν 
Windows Store application για συσκευές με 
λειτουργικό σύστημα Windows 8.1, προσφέροντας 
απομακρυσμένη πρόσβαση και εκτέλεση αναφορών, 
γραφημάτων και χαρτών, που έχουν σχεδιαστεί για 
τις εφαρμογές της Singular Logic, μέσω φορητών 
συσκευών (laptop, tablet).
Info: Singular logic, 210-6266 500

Oracle

Βελτιωμένοι  
servers x86
Τις νέες προτάσεις της στη σειρά 
των server επιπέδου enterprise 
για συγκεκριμένους φόρτους 
εργασίας, ανακοίνωσε η Oracle. 
Πρόκειται για τους Sun Server X4-
4 και Sun Server X4-8, οι οποίοι 
έχουν αναπτυχθεί σε συνδυασμό 
με λογισμικό και υλικό εξοπλισμό 
της Oracle και είναι οι πρώτοι που 
περιλαμβάνουν δυνατότητες για 
elastic υπολογιστικά συστήματα.
Ειδικότερα, το σύστημα Sun Server 
X4-8 είναι ιδανικό για την εκτέλεση 
της Oracle Database.
Αντίστοιχα, το σύστημα Sun Server 
X4-4 είναι κατάλληλο για εφαρμογές 
που απαιτούν τη χρήση εικονικών 
μηχανών με μεγάλες απαιτήσεις 
μνήμης.
Info: Oracle hellas,  
210-6789 200

PerFOrMance 
technOlOGIeS

Εργο για τη Forthnet
Η Performance Technologies 
ολοκλήρωσε έργο μετάπτωσης 
πλατφόρμας ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας και αναβάθμισης 
των παρεχομένων υπηρεσιών 
σε επίπεδο συνεργασίας (email 
& collaboration suite) για τη 
Forthnet. Η νέα πλατφόρμα παρέχει 
δυνατότητες κοινού ημερολογίου 
και επαφών καλύπτοντας το σύνολο 
των χρηστών της εταιρείας, δίνοντας 
έμφαση στην υποστήριξη όλων των 
νέων τεχνολογιών πρόσβασης, όπως 
κινητά, tablets, κλπ.
Η υπηρεσία δίνεται μέσα από την 
υποδομή του private cloud της 
Forthnet, εξασφαλίζοντας την υψηλή 
διαθεσιμότητα της παρεχόμενης 
υπηρεσίας και την άμεση απόκριση 
σε έξτρα φορτία και νέους χρήστες.
Info: Performance Technologies, 
210-9947 100

Mε μια ματιά
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REGATE

Θετική πορεία, 
φιλόδοξοι στόχοι
Μόνο θετικά μπορεί να αποτιμηθεί η 
πορεία της Regate κατά τη διάρκεια 
του α’ εξαμήνου του 2014, καθώς 
η εταιρεία εξακολουθεί να κατέχει 
ηγετικό ρόλο στο χώρο του Outdoor 
Enterprise Mobility. Παράλληλα 
στο ίδιο χρονικό διάστημα συνήψε 
συνεργασίες για την υλοποίηση 
του συστήματος αυτοματοποίησης 
πωλήσεων BizeGate με σημαντικές 
εταιρείες από διάφορους κλάδους 
της ελληνικής αγοράς. Επιπλέον η 
Regate βραβεύτηκε από την Johnson 
& Johnson στα Sales Excellence 
Awards 2014. 
Στο πλαίσιο της περαιτέρω 
ανάπτυξης, η γενική συνέλευση 
που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες 
ημέρες παρουσίασε στους μετόχους 
της Regate το τριετές ανανεωμένο 
πλάνο στρατηγικής επέκτασης της 
εταιρείας. Επίκεντρο του πλάνου 
αυτού είναι η λύση BizeGate και η 
προώθησή της στην κάθετη αγορά των 
τηλεπικοινωνιών, με κύριες αγορές-
στόχους τη Μέση Ανατολή και τη 
Βόρειο Αφρική.
Info: Regate, 215-5517 050

IMPACT

Εργο ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης
Tις λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
της Impact επέλεξε η Pharmathen, 
ελληνική φαρμακευτική εταιρεία με 
εξαγωγικό χαρακτήρα. Λόγω της 
έντονης εξαγωγικής δραστηριότητας 
της εταιρείας, ήταν ιδιαίτερα σημαντική 
η σταδιακή ένταξη των πελατών του 
εξωτερικού και εν συνεχεία των 
εγχώριων, αλλά και η δυνατότητα 
πληροφόρησης σχετικά με την 
παραλαβή των τιμολογίων μέσω 
αυτοματοποιημένων μηχανισμών.
Συγκεκριμένα, μέσω της λύσης 
Paperless Connect της Impact, η 
Pharmathen προχώρησε στην άυλη 
ηλεκτρονική αποστολή των τιμολογίων, 
τόσο σε πελάτες του εξωτερικού όσο 
και σε πελάτες από την ελληνική 
αγορά, καθώς και στην ηλεκτρονική 
αρχειοθέτηση των παραστατικών 
της. Η υλοποίηση του έργου αυτού 
βελτιστοποίησε τη διαδικασία 
τιμολόγησης και εξυπηρέτησης των 
πελατών, και αναμένεται να μειώσει 
σημαντικά λειτουργικά κόστη.
Info: Impact, 210-8833 624

Mε μια ματιά

ΣΤΟΥΣ 500 ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Σε ΙΒΜ και Cosmos BS ο  
ελληνικός υπερυπολογιστής
Την προμήθεια και εγκατάσταση του πρώτου εθνικού 
υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων (High 
Performance Computer - HPC) για την υποστήριξη 
επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης  κλίμακας, ανέλαβε 
η Cosmos Business Systems σε συνεργασία με την ΙΒΜ, 
έπειτα από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που διενήργησε η 
ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας).
Το σύστημα βασίζεται στην πλατφόρμα NeXtScale 
της ΙΒΜ, θα ενσωματώνει την τελευταία γενιά 
επεξεργαστών Intel Xeon E5 v2 τεχνολογίας Ivy 
Bridge, και θα προσφέρει υπολογιστική ισχύ που 
αγγίζει τα 180TFlops. Διαθέτοντας 426 υπολογιστικούς 
κόμβους, θα προσφέρει συνολικά πάνω από 8500 
επεξεργαστικούς πυρήνες (CPU cores) διασυνδεμένους 

σε δίκτυο FDR Infiniband, μία τεχνολογία διασύνδεσης 
που προσφέρει πολύ χαμηλή καθυστέρηση (low 
latency) και υψηλό εύρος ζώνης (high bandwidth). 
Επιπλέον, θα προσφέρει αποθηκευτικό χώρο υψηλών 
επιδόσεων, μεγέθους περίπου 1 Petabyte (τετράκις 
εκατομμύρια bytes), βασισμένο στο IBM General 
Parallel File System (GPFS).
Η νέα υποδομή θα ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό 
οικοσύστημα υπερυπολογιστών, φιλοδοξώντας να 
συμπεριληφθεί στους 500 ισχυρότερους υπολογιστές 
του κόσμου, και να ενισχύσει τη συμμετοχή της 
Ελλάδας στην πανευρωπαϊκή υποδομή PRACE 
(Partnership for Advanced Computing in Europe).
Info: Cosmos Business Systems, 210-6492 800

Παρακαλώ δέστε τις ζώνες σας, η Nadella era 
βρίσκεται προ των πυλών. Αυτή θα μπορούσε να είναι 
η επικεφαλίδα της νέας σελίδας στο βιβλίο της ιστορίας 
της Microsoft, καθώς ο νέος CEO της εταιρείας με μια 
μακροσκελέστατη επιστολή που έστειλε προς τους 
εργαζομένους, ξεκαθάρισε ότι υπό την ηγεσία του τα 
πάντα θα επανεξεταστούν.
H πιο άμεση και επίπονη αλλαγή περιλαμβάνει 
περικοπές 18.000 θέσεων εργασίας. Οι περικοπές 
αυτές ήταν περίπου αναπόφευκτες, καθώς έρχονται ως 
αποτέλεσμα της απόκτησης του mobile unit της Nokia 
και της ομαλής ενσωμάτωσής του στις λειτουργικές 
δομές της Microsoft. 
“Τίποτα δεν είναι εκτός συζήτησης και όλες οι 
ξεπερασμένες παραδόσεις θα κριθούν”. Σε ποιο 
βαθμό; Στο μεγαλύτερο δυνατό, καθώς ο Satya Nadella 
αντικατέστησε ακόμα και το σύνθημα devices and 
services company του προκατόχου του, με το οποίο 
ο Ballmer σηματοδότησε τη στροφή της Microsoft σε 
πεδία δραστηριοποίησης πέραν του software.
Και για να μην αφήσει καμία αμφιβολία για το πώς 
οραματίζεται την έννοια του productivity πρόσθεσε 
ότι “η παραγωγικότητα για εμάς πηγαίνει πολύ πιο 

πέρα από τα έγγραφα, τα λογιστικά φύλλα και τις 
διαφάνειες. Εμείς θα οικοδομήσουμε τις λύσεις που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες παραγωγικότητας 
ομάδων, οργανισμών, αλλά και απλών χρηστών, 
τοποθετώντας τους στο επίκεντρο του computing 
experience”.
Στην πραγματικότητα ο Nadella καθιστά σαφές 
ένα πράγμα: Ενώ οι συσκευές και οι υπηρεσίες 
εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
Microsoft για το μέλλον, δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
ως ο στόχος αλλά το μέσο που θα πάει την Microsoft στον 
στόχο, δηλαδή το productivity για τον τελικό χρήστη.
Το ζήτημα είναι βέβαια ότι όλα τα παραπάνω 
προϋποθέτουν ευελιξία, ακαριαίες αντιδράσεις, ανοιχτό 
μυαλό και πρωτοβουλίες, στοιχεία για τα οποία -ή 
μάλλον για την έλλειψη των οποίων- η Microsoft έχει 
επικριθεί σφοδρά στο παρελθόν. Και εδώ ο Nadella 
είχε ένα ισχυρό μήνυμα, αυτή τη φορά αποκλειστικά 
προς το εσωτερικό της εταιρείας, τονίζοντας ότι μαζί με 
τους στενούς συνεργάτες του βρίσκεται σε διαδικασία 
αποφάσεων που θα προκαλέσουν μεγάλο shakeup 
στην εταιρική κουλτούρα της Microsoft.
Info: Microsoft Hellas, 211-1206 000

Ο SATYA NADELLA ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Τα πάντα υπό αίρεση  
στη νέα Μicrosoft
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Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν -το επιχειρείν, ο τρόπος που λειτουργούν οι εταιρείες, ο ανταγωνισμός, η 
τεχνολογία, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των τελικών χρηστών- τα συστήματα ERP δεν θα μπορούσαν να 
μείνουν ανεπηρέαστα. Cloud, mobile, social, μοντέλα SaaS και πολλά άλλα αλλάζουν την αγορά του ERP και 
μετασχηματίζουν τόσο το λογισμικό ERP όσο και τα μοντέλα και τις προσεγγίσεις υλοποίησής του. Οι πελάτες 
στρέφονται σε νέας γενιάς συστήματα και αναζητούν στις νέες, βελτιωμένες λύσεις που προσφέρουν οι 
κατασκευαστές περισσότερη ευελιξία, επεκτασιμότητα αλλά και ευκολία υλοποίησης και ευχρηστία.

Next  
Generation  
ERP 
Το ERP αλλάζει, οι ευκαιρίες διευρύνονται
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Τ
α συστήματα Enterprise Resource 
Planning έκαναν δυναμική εμφά-
νιση στο χώρο του επιχειρηματι-
κού λογισμικού στη δεκαετία του 
‘90. Αν και η λειτουργία τους δεν 
έχει πολλά να κάνει με τον σχε-

διασμό (Planning), τα συστήματα ERP παρέχουν 
στις εταιρείες τρόπους με τους οποίους καθίσταται 
δυνατή η κεντρικοποίηση και η ενοποίηση της 
συλλογής των δεδομένων των συναλλαγών (ό-
πως για παράδειγμα οι παραγγελίες, οι κινήσεις 
του inventory κ.ά.), η αυτοματοποίηση των διαδι-
κασιών διοίκησης, καθώς και η διαχείριση των 
οικονομικών και λογιστικών ζητημάτων και των 
αντίστοιχων διαδικασιών. Σήμερα, τα συστήματα 
ERP αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της 
πληροφοριακής υποδομής των σύγχρονων εται-
ρειών. Βέβαια, παρά τη “δημοτικότητά” τους και 
την πολύχρονη παρουσία τους, τα συστήματα ERP 
δεν έρχονται χωρίς “ελαττώματα”. 

Σήμερα, χάρη στην ανάδυση των νέων τεχνολογι-
ών αλλά και της γνώσης που έχει αναπτυχθεί, οι 
αναλυτές εκτιμούν ότι διανύουμε την εποχή που τα 
ERP συστήματα θα υποστούν σημαντικό μετασχη-
ματισμό, ο οποίος θα οδηγήσει στην αντιμετώπιση 
των μειονεκτημάτων τους. 
Όπως αποδεικνύεται από έρευνα της Ventana 
Research, η δημογραφική αλλαγή που λαμβά-
νει χώρα όσον αφορά τα ανώτερα στελέχη και 
τους managers των εταιρειών -η γενιά των baby 
boomers δίνει πλέον τη σκυτάλη σε γενιές που 
έχουν μεγαλώσει με την τεχνολογία της πληρο-
φορικής- θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για 
λογισμικό νέας γενιάς. Πλέον, τα συστήματα ERP 
για να είναι ανταγωνιστικά θα πρέπει να παρέχουν 
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καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι κατα-
σκευαστές ERP συστημάτων είναι η βελτίωση της 
εμπειρίας χρήστη, η οποία αποτελεί ολοένα και 
περισσότερο ένα πολύ σημαντικό κομμάτι κάθε 
επιχειρηματικής εφαρμογής. Τα συστήματα ERP 
επόμενης γενιάς έχουν πια αρχίσει να σχεδιάζο-
νται αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία και 
γνώση αλλά και πιο ισχυρά τεχνολογικά εργαλεία 
από ότι μέχρι σήμερα. Η επιτυχία της Apple, για 
παράδειγμα, οφείλεται εν πολλοίς στους έξυπνους 
συνδυασμούς τεχνολογίας και design. Σήμερα, 
είναι πιο σημαντικό από ποτέ να αξιοποιηθούν τα 
βασικά concepts του βιομηχανικού design και της 
εργονομίας στη δημιουργία των user interfaces. 
Και αυτή η ανάγκη εκτείνεται πέρα από τη μετα-
τροπή των παλιών code bases. Εξαιτίας, κυρίως, 
των tablets και των mobile computing platforms, 
οι χρήστες πλέον εργάζονται σε πολλαπλά είδη 
interfaces και χρησιμοποιούν μια πιο ευρεία γκά-
μα μεθόδων και κινήσεων για να αλληλεπιδρούν 
με τις συσκευές τους. Το ERP λογισμικό επόμενης 
γενιάς καλείται να αφομοιώσει αυτές τις αλλαγές. 

Οι τάσεις που οδηγούν  
τις εξελίξεις
H αγορά του ERP μέχρι πρόσφατα δεν χαρακτηρι-
ζόταν από τις ραγδαίες εξελίξεις. Η άνοδος, όμως, 
των μετασχηματιστικών τάσεων της πληροφορι-
κής, όπως το cloud και το mobility, τα τελευταία 
χρόνια, έχει απελευθερώσει δυνάμεις οι οποίες 
μεταλλάσσουν σημαντικά ολόκληρη την περιοχή 
του ERP. Σύμφωνα με τους ειδικούς αναλυτές της 
αγοράς, οι πιο σημαντικές τάσεις που επηρεάζουν 
και θα συνεχίσουν να καθορίζουν τις εξελίξεις 
στην αγορά του ERP περιλαμβάνουν:

Mobile ERP: To mobility είναι μία ευρύτερη και 
κυρίαρχη τάση που βρίσκεται σε συνεχή ανοδική 
πορεία. Με αυτό ως δεδομένο, οι εταιρείες -διοική-
σεις και εργαζόμενοι- θα επιθυμούν όλο και περισ-
σότερο πρόσβαση στην πληροφορία σε πραγματικό 
χρόνο, ανεξαρτήτως το πού μπορεί να βρίσκονται. 
Οι μέρες όπου η πρόσβαση σε ένα σύστημα ERP 
ήταν εφικτή μόνο μέσω ενός υπολογιστή έχουν 
περάσει ανεπιστρεπτί – οι χρήστες χρησιμοποιούν 
πια smartphones και tablets σε αντίστοιχο βαθμό, 
αν όχι και περισσότερο, με τους υπολογιστές και τα 
laptops. Πλέον, όλοι οι κατασκευαστές έχουν αρχί-
σει να ενσωματώνουν στις λύσεις και τα προϊόντα 
τους τρόπους και εργαλεία που καθιστά την πρό-
σβαση στο ERP μέσω φορητών συσκευών εύκολη 
και ασφαλή. Το αποτέλεσμα είναι το επόμενο διά-
στημα να αυξηθεί η υιοθέτηση mobile λύσεων ERP 
και μάλιστα όχι μόνο για αναφορές και dashboards, 
αλλά και για τη διεξαγωγή βασικών επιχειρηματι-
κών διαδικασιών.  

Η επίδραση του consumerization: Η άλλη μεγάλη 
τάση της εποχής μας, το consumerization του ΙΤ, 
αναμένεται πλέον να αρχίσει να αφήνει το απο-
τύπωμά της και στο back office. Τα παραδοσιακά 
συστήματα ERP θα αρχίσουν να αντικαθίστανται 
σταδιακά με τεχνολογία που είναι περισσότερο 
ευέλικτη, διασυνδεδεμένη, social και mobile, 
όπως ακριβώς έχει αρχίσει να γίνεται ήδη στα 
front office συστήματα. Αποτέλεσμα αυτής της 
μετάβασης θα είναι οι εργαζόμενοι τόσο στις 
front office όσο και στις back office λειτουργίες 
θα συνδεθούν πιο στενά με τους πελάτες. Αν το 
προηγούμενο διάστημα χαρακτηρίστηκε από πε-
λατοκεντρικές καινοτομίες στο front office, το ε-
πόμενο διάστημα θα είναι η σειρά του back office. 
Με τη δημιουργία μίας συνεκτικής θεώρησης 

Ανάμεσα σε άλλα, η δημογραφική 
αλλαγή που λαμβάνει χώρα όσον 
αφορά τα ανώτερα στελέχη και τους 
managers των εταιρειών -η γενιά 

των baby boomers δίνει πλέον τη σκυτάλη σε 
γενιές που έχουν μεγαλώσει με την τεχνολογία 
της πληροφορικής- θα οδηγήσει σε αύξηση 
της ζήτησης για λογισμικό νέας γενιάς. Πλέον, 
τα συστήματα ERP για να είναι ανταγωνιστικά 
θα πρέπει να παρέχουν βελτιωμένη 
εμπειρία χρήστη, μεγαλύτερη ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα, mobility, καθώς και 
χαμηλότερο κόστος κτήσης.

βελτιωμένη εμπειρία χρήστη, μεγαλύτερη ευελιξία 
και προσαρμοστικότητα, mobility, καθώς και χα-
μηλότερο κόστος κτήσης. 
Η έρευνα Ventana Research ERP Innovation 
Benchmark Research, δείχνει ότι τα μέχρι πρό-
σφατα εγκατεστημένα ERP συστήματα δεν αντα-
ποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες και 
τις απαιτήσεις των εταιρειών. Μόλις το 21% των 
μεγάλων εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευ-
να δήλωσε ότι η ανάπτυξη νέων ικανοτήτων στα 
ERP συστήματα είναι εύκολη, ενώ πάνω από το 
30% τη χαρακτήρισε πολύ δύσκολη. Ως αποτέλε-
σμα, η τρέχουσα γενιά ERP λογισμικού θεωρείται 
πλέον ότι τροχοπεδεί την καινοτομία και τη βελτί-
ωση της αποδοτικότητας. 

Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να υπογραμμι-
στεί το γεγονός ότι, ίσως, περισσότερο από κάθε 
άλλο κομμάτι επιχειρηματικού λογισμικού, τα συ-
στήματα ERP αποτελούν μία τεράστια πρόκληση 
εξαιτίας της πολυπλοκότητας των επιχειρήσεων. 
Και αυτό είναι ένα γεγονός που ανεξάρτητα από 
τις βελτιώσεις που επιδιώκονται από κατασκευα-
στές, υλοποιητές και τελικούς χρήστες, δεν πρό-
κειται να αλλάξει. 
Ωστόσο, αν και κάποιες πλευρές του ERP θα είναι 
πάντα περίπλοκες και θα απαιτούν εξειδικευμένη 
γνώση για τον σχεδιασμό τους και τη συντήρησή 
τους, υπό τις πιέσεις των νέων τάσεων και απαι-
τήσεων, οι περισσότεροι κατασκευαστές πλέον 
εστιάζουν στην ανάπτυξη “μαζικών παραμετρο-
ποιήσεων”, προκειμένου να κάνουν ευκολότερη 
για τις εταιρείες την υλοποίηση, τη συντήρηση και 
τις αλλαγές στο ERP, ενώ ταυτόχρονα με αυτόν 
τον τρόπο επιτυγχάνουν και μείωση του συνολι-
κού κόστους κτήσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι 
περισσότεροι κατασκευαστές προσπαθούν πια να 
ελαχιστοποιήσουν τα κόστη ανάπτυξης,προσφέ-
ροντας πακέτα εξειδικευμένα για συγκεκριμένους 
κλάδους ή out-of-the-box configurations λύσεις 
που απευθύνονται σε μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις. Παράλληλα, οι λύσεις ERP που βασίζονται 
στο cloud, και που πλέον προσφέρουν όλοι οι 
μεγάλοι κατασκευαστές, είναι μία ακόμα λύση στο 
πρόβλημα των δαπανηρών αναβαθμίσεων.   
Μία άλλη περιοχή στην οποία εστιάζουν πλέον οι 
περισσότεροι κατασκευαστές είναι η αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που σχετίζονται με την αναβάθ-
μιση των on-premise συστημάτων. Κίνητρο πίσω 
από αυτή την προσπάθεια είναι να κάνουν την α-
ναβάθμιση όσο το δυνατόν πιο εύκολη και οικονο-
μική, προκειμένου να κρατήσουν τους υπάρχοντες 
πελάτες τους. Ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες αγορές 
οι μεγάλοι κύκλοι upgrade οδηγούν συχνά τις ε-
ταιρείες στο να εξετάσουν την πιθανότητα του κατά 
πόσο ένα καινούργιο σύστημα άλλου κατασκευ-
αστή θα ήταν προτιμότερο. Αν και τα τελευταία 
χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετά βήματα προς την 
κατεύθυνση ελαχιστοποίησης των δυσκολιών και 
του κόστους του configuration και της αναβάθμι-
σης του ERP λογισμικού, υπάρχει ακόμα ανάγκη 
για περαιτέρω βελτίωση. 
Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις τις οποίες 
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Αρθρο του Γιάννη Διακάτου
Τα εξελισσόμενα πληροφοριακά συστήματα 
διασφαλίζουν τη διαχρονικότητα της επένδυσης  
και της υποστήριξης μιας επιχείρησης 

Το Next Generation ERP αφορά στην εξέλιξη των συστη-
μάτων που στηρίζουν, αυτοματοποιούν και προωθούν τη 
λειτουργία των επιχειρήσεων. Ποια είναι τα κύρια χαρα-
κτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένα ERP ώστε να φέρει 
αυτό τον τίτλο; Με βάση την BSA, ένα NEXT GENARATION 
ERP πρέπει να διαθέτει:
Διαρκή εξέλιξη: Το επενδυτικό πλάνο 2014-2016 της 
Entersoft ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ και αφορά στο διπλασι-
ασμό του δυναμικού του R&D, στην ανάπτυξη νέων προϊ-
όντων & υποσυστημάτων, όπως, WMS, MRP Ι, υποστήριξη 
του Android στις mobile εφαρμογές και φυσικά τη διαρκή 
εξέλιξη των υπαρχόντων εφαρμογών με νέες λειτουργικό-
τητες και υποσυστήματα, όπως Segmentation Builder, ABC 
Analysis, visit plans και άλλα.  
Ευελιξία στον τρόπο χρήσης: Το Entersoft Business Suite 
είναι πιστοποιημένο από το Microsoft Azure και διαθέτει σημαντικές εγκατα-
στάσεις στο Cloud, ως SaaS αλλά και με υβριδικές εγκαταστάσεις. 
Συνεργασία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον της Επιχεί-
ρησης: Το EBS υποστηρίζει το διαμοιρασμό δεδομένων και διαδικασιών, 
παρακολουθεί work flows στο εσωτερικό περιβάλλον και αυτοματοποιεί όλες 
τις διεταιρικές διαδικασίες και συναλλαγές (B2C/B2B portals) με Πελάτες και 
Προμηθευτές.
Ευέλικτη και προσαρμόσιμη τεχνολογική πλατφόρμα: Η τεχνολογική 
πλατφόρμα του Entersoft Business Suite διαθέτει υψηλού επίπεδου 
εργαλεία και προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες των χρηστών και της 
επιχείρησης, ενσωματώνοντας νέες διαδικασίες και λειτουργίες. (User 
Interface, Business Rules, Work-Flows, Reporting, Scheduling κ.ά.). 
Όλες οι προσαρμογές είναι πλήρως συμβατές με τις μελλοντικές εκδόσεις 
του λογισμικού.   
Εργασιοστραφές (Role-Based): Οι διαδικασίες και οι λειτουργίες οργα-
νώνονται με βάση το ρόλο του κάθε χρήστη. Διαθέτει λειτουργίες όπως: 
προσαρμογή ανά χρήστη/ρόλο του menu, των αγαπημένων και Dashboard 
Home pages. 
Προωθεί πληροφορίες: Το λογισμικό οργανώνει τις διαδικασίες και τις πλη-
ροφορίες μέσα από διαδραστικά Dashboard Home Pages και ο χρήστης έχει 
άμεσα εποπτική εικόνα των πληροφοριών που τον αφορούν. Υπενθυμίσεις 
και ειδοποιήσεις ορίζονται παραμετρικά όταν πληρούνται κάποιες συνθήκες.  

Πρόσβαση κάθε στιγμή από παντού: Η Entersoft διαθέτει 
native mobile apps που αφορούν διαφόρους ρόλους χρη-
στών, π.χ. MIS 360o, Visit Plan, Παραγγελιοληψία, Δραστη-
ριότητες Πωλήσεων (SFA), Merchandising & Ερωτηματο-
λόγια, Service, υποστηρίζοντας τις εργασίες των ρόλων που 
δρουν εκτός της επιχείρησης. Οι εφαρμογές αυτές διατίθε-
νται και για ERP άλλων κατασκευαστών.
Προάγει την Επιχειρηματική Ευφυΐα (BI): Μια εκτεταμένη βι-
βλιοθήκη BI reports και KPI’s βοηθά τους χρήστες να παρα-
κολουθούν, αξιολογούν και βελτιώνουν τις επιχειρηματικές 
λειτουργίες. Η βιβλιοθήκη, αποτελεί μέρος της τεχνογνωσίας 
και των βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών που συμπε-
ριλαμβάνονται στο λογισμικό. Με τα ενσωματωμένα tools 
(designers) οι χρήστες μπορούν εύκολα να σχεδιάσουν νέα 
reports, OLAPs, Dashboards κ.λπ. 

Ενσωμάτωση, Διαχείριση & Αυτοματοποίηση όλων των Επιχειρηματικών 
Διαδικασιών: To λογισμικό διαχειρίζεται και αυτοματοποιεί τις επιχειρη-
ματικές διαδικασίες και δεδομένα end to end, αποτελώντας κεντρική πηγή 
διαχείρισης και πληροφόρησης για όλες τις διαδικασίες, αποτρέποντας τη 
δημιουργία αποκομμένων νησίδων διαδικασιών και πληροφοριών. 
Υποστηρίζει Ομίλους Επιχειρήσεων: To EBS διαχειρίζεται ομίλους επιχει-
ρήσεων, ώστε να μοιράζονται κοινά δεδομένα και διαδικασίες. Αυτοματο-
ποιεί τις ενδοομιλικές συναλλαγές και παρέχει ενοποιημένη πληροφόρηση. 
Είναι εναρμονισμένο με τις πρακτικές και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας για 
τις χώρες που εξάγεται άλλα και με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Το Entersoft Business Suite είναι ένα συνεχώς εξελισσόμενο ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό σύστημα, με το 60% των εταιρειών που το χρησιμοποιούν να 
το συστήνουν ανεπιφύλακτα και το 40% των πελατών να δηλώνουν ότι το λο-
γισμικό έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις προσδοκίες τους*. 
Στην Entersoft αξιοποιούμε τις προκλήσεις βασιζόμενοι στη συνεχή εξέλιξη 
των προϊόντων μας, ώστε να είναι διαρκώς στην αιχμή της τεχνολογίας, 
καλύπτοντας με τον καλύτερο τρόπο τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των 
πελατών μας, και στην διαρκή ανάπτυξη του δικτύου των συνεργατών μας, 
προσφέροντας ανταγωνιστικά προϊόντα, σχεδιασμένα να  αξιοποιούν την 
προστιθέμενη αξία που μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες τους, μεγι-
στοποιώντας τα έσοδά τους.   
(*) ανεξάρτητη έρευνα ικανοποίησης πελατών Entersoft, 2014

Γιάννης Διακάτος, Εμπορικός Διευθυ-
ντής Enterprise Applications Division, 

Entersoft A.E.

των πολλαπλών σημείων επαφής με τους πελά-
τες, οι εταιρείες θα αποκτήσουν τη δυνατότητα 
να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης 
πελάτη και να λαμβάνουν καλύτερα ενημερωμέ-
νες αποφάσεις, και κατά συνέπεια να επιτύχουν 
επικερδή ανάπτυξη. 

Two-tier ERP: Κάποτε, οι επιχειρήσεις προσπα-
θούσαν να χτίσουν ένα σφαιρικό ERP σύστημα το 
οποίο θα αναλάμβανε τη φροντίδα κάθε πλευράς 
των οργανωτικών συστημάτων. Οι όχι και τόσο 
σπάνιες αλλά ακριβές αποτυχίες αυτών των 
προσπαθειών, οδήγησαν σταδιακά σε μία αλλαγή 

στρατηγικής με τις εταιρείες να κινούνται όλο και 
περισσότερο προς μία two-tier προσέγγιση για το 
ERP. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να περιλαμβάνει, 
για παράδειγμα, την αξιοποίηση του ΕRP ενός κα-
τασκευαστή ως το βασικό σύστημα, ενώ χρησιμο-
ποιούνται άλλα συστήματα για tier two. Το δεύτερο 
tier χρησιμοποιείται συνήθως ως πλατφόρμα για 
τις καινούργιες ανάγκες, όπως το mobile ERP. 
Κάποιοι κατασκευαστές “παίζουν” και στα δύο 
στρατόπεδα, προσφέροντας ένα σύστημα για tier 
one και κάποιο άλλο για τα “πιο κάτω διαζώματα”. 
Οι ειδικοί του ERP εκτιμούν ότι μέσα στη χρονιά 
που διανύουμε η τάση του two-tier ERP θα διευ-

θυνθεί περαιτέρω, καθώς οι μεγάλες εταιρείες 
που έχουν επενδύσει σημαντικά σε on-premise 
ERP συστήματα, στρέφονται όλο και περισσότερο 
σε πιο ευέλικτα και ευκολότερα στην ανάπτυξη 
τους συστήματα, τα οποία μπορούν να αξιοποιη-
θούν σε νέα τμήματα ή θυγατρικές. Αυτή η προ-
σέγγιση αξιοποιείται ήδη σε σημαντικό βαθμό από 
τους παγκόσμιους systems integrators, όπως η 
Capgemini, η Accenture και η Deloitte. 

Το Cloud ERP κερδίζει έδαφος: Το cloud κερδίζει 
συνεχώς και σταθερά έδαφος στον επιχειρημα-
τικό κόσμο εδώ και αρκετό καιρό. Αλλά πολλοί 
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καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι κατα-
σκευαστές ERP συστημάτων είναι η βελτίωση της 
εμπειρίας χρήστη, η οποία αποτελεί ολοένα και 
περισσότερο ένα πολύ σημαντικό κομμάτι κάθε 
επιχειρηματικής εφαρμογής. Τα συστήματα ERP 
επόμενης γενιάς έχουν πια αρχίσει να σχεδιάζο-
νται αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία και 
γνώση αλλά και πιο ισχυρά τεχνολογικά εργαλεία 
από ότι μέχρι σήμερα. Η επιτυχία της Apple, για 
παράδειγμα, οφείλεται εν πολλοίς στους έξυπνους 
συνδυασμούς τεχνολογίας και design. Σήμερα, 
είναι πιο σημαντικό από ποτέ να αξιοποιηθούν τα 
βασικά concepts του βιομηχανικού design και της 
εργονομίας στη δημιουργία των user interfaces. 
Και αυτή η ανάγκη εκτείνεται πέρα από τη μετα-
τροπή των παλιών code bases. Εξαιτίας, κυρίως, 
των tablets και των mobile computing platforms, 
οι χρήστες πλέον εργάζονται σε πολλαπλά είδη 
interfaces και χρησιμοποιούν μια πιο ευρεία γκά-
μα μεθόδων και κινήσεων για να αλληλεπιδρούν 
με τις συσκευές τους. Το ERP λογισμικό επόμενης 
γενιάς καλείται να αφομοιώσει αυτές τις αλλαγές. 

Οι τάσεις που οδηγούν  
τις εξελίξεις
H αγορά του ERP μέχρι πρόσφατα δεν χαρακτηρι-
ζόταν από τις ραγδαίες εξελίξεις. Η άνοδος, όμως, 
των μετασχηματιστικών τάσεων της πληροφορι-
κής, όπως το cloud και το mobility, τα τελευταία 
χρόνια, έχει απελευθερώσει δυνάμεις οι οποίες 
μεταλλάσσουν σημαντικά ολόκληρη την περιοχή 
του ERP. Σύμφωνα με τους ειδικούς αναλυτές της 
αγοράς, οι πιο σημαντικές τάσεις που επηρεάζουν 
και θα συνεχίσουν να καθορίζουν τις εξελίξεις 
στην αγορά του ERP περιλαμβάνουν:

Mobile ERP: To mobility είναι μία ευρύτερη και 
κυρίαρχη τάση που βρίσκεται σε συνεχή ανοδική 
πορεία. Με αυτό ως δεδομένο, οι εταιρείες -διοική-
σεις και εργαζόμενοι- θα επιθυμούν όλο και περισ-
σότερο πρόσβαση στην πληροφορία σε πραγματικό 
χρόνο, ανεξαρτήτως το πού μπορεί να βρίσκονται. 
Οι μέρες όπου η πρόσβαση σε ένα σύστημα ERP 
ήταν εφικτή μόνο μέσω ενός υπολογιστή έχουν 
περάσει ανεπιστρεπτί – οι χρήστες χρησιμοποιούν 
πια smartphones και tablets σε αντίστοιχο βαθμό, 
αν όχι και περισσότερο, με τους υπολογιστές και τα 
laptops. Πλέον, όλοι οι κατασκευαστές έχουν αρχί-
σει να ενσωματώνουν στις λύσεις και τα προϊόντα 
τους τρόπους και εργαλεία που καθιστά την πρό-
σβαση στο ERP μέσω φορητών συσκευών εύκολη 
και ασφαλή. Το αποτέλεσμα είναι το επόμενο διά-
στημα να αυξηθεί η υιοθέτηση mobile λύσεων ERP 
και μάλιστα όχι μόνο για αναφορές και dashboards, 
αλλά και για τη διεξαγωγή βασικών επιχειρηματι-
κών διαδικασιών.  

Η επίδραση του consumerization: Η άλλη μεγάλη 
τάση της εποχής μας, το consumerization του ΙΤ, 
αναμένεται πλέον να αρχίσει να αφήνει το απο-
τύπωμά της και στο back office. Τα παραδοσιακά 
συστήματα ERP θα αρχίσουν να αντικαθίστανται 
σταδιακά με τεχνολογία που είναι περισσότερο 
ευέλικτη, διασυνδεδεμένη, social και mobile, 
όπως ακριβώς έχει αρχίσει να γίνεται ήδη στα 
front office συστήματα. Αποτέλεσμα αυτής της 
μετάβασης θα είναι οι εργαζόμενοι τόσο στις 
front office όσο και στις back office λειτουργίες 
θα συνδεθούν πιο στενά με τους πελάτες. Αν το 
προηγούμενο διάστημα χαρακτηρίστηκε από πε-
λατοκεντρικές καινοτομίες στο front office, το ε-
πόμενο διάστημα θα είναι η σειρά του back office. 
Με τη δημιουργία μίας συνεκτικής θεώρησης 

Ανάμεσα σε άλλα, η δημογραφική 
αλλαγή που λαμβάνει χώρα όσον 
αφορά τα ανώτερα στελέχη και τους 
managers των εταιρειών -η γενιά 

των baby boomers δίνει πλέον τη σκυτάλη σε 
γενιές που έχουν μεγαλώσει με την τεχνολογία 
της πληροφορικής- θα οδηγήσει σε αύξηση 
της ζήτησης για λογισμικό νέας γενιάς. Πλέον, 
τα συστήματα ERP για να είναι ανταγωνιστικά 
θα πρέπει να παρέχουν βελτιωμένη 
εμπειρία χρήστη, μεγαλύτερη ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα, mobility, καθώς και 
χαμηλότερο κόστος κτήσης.

βελτιωμένη εμπειρία χρήστη, μεγαλύτερη ευελιξία 
και προσαρμοστικότητα, mobility, καθώς και χα-
μηλότερο κόστος κτήσης. 
Η έρευνα Ventana Research ERP Innovation 
Benchmark Research, δείχνει ότι τα μέχρι πρό-
σφατα εγκατεστημένα ERP συστήματα δεν αντα-
ποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες και 
τις απαιτήσεις των εταιρειών. Μόλις το 21% των 
μεγάλων εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευ-
να δήλωσε ότι η ανάπτυξη νέων ικανοτήτων στα 
ERP συστήματα είναι εύκολη, ενώ πάνω από το 
30% τη χαρακτήρισε πολύ δύσκολη. Ως αποτέλε-
σμα, η τρέχουσα γενιά ERP λογισμικού θεωρείται 
πλέον ότι τροχοπεδεί την καινοτομία και τη βελτί-
ωση της αποδοτικότητας. 

Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να υπογραμμι-
στεί το γεγονός ότι, ίσως, περισσότερο από κάθε 
άλλο κομμάτι επιχειρηματικού λογισμικού, τα συ-
στήματα ERP αποτελούν μία τεράστια πρόκληση 
εξαιτίας της πολυπλοκότητας των επιχειρήσεων. 
Και αυτό είναι ένα γεγονός που ανεξάρτητα από 
τις βελτιώσεις που επιδιώκονται από κατασκευα-
στές, υλοποιητές και τελικούς χρήστες, δεν πρό-
κειται να αλλάξει. 
Ωστόσο, αν και κάποιες πλευρές του ERP θα είναι 
πάντα περίπλοκες και θα απαιτούν εξειδικευμένη 
γνώση για τον σχεδιασμό τους και τη συντήρησή 
τους, υπό τις πιέσεις των νέων τάσεων και απαι-
τήσεων, οι περισσότεροι κατασκευαστές πλέον 
εστιάζουν στην ανάπτυξη “μαζικών παραμετρο-
ποιήσεων”, προκειμένου να κάνουν ευκολότερη 
για τις εταιρείες την υλοποίηση, τη συντήρηση και 
τις αλλαγές στο ERP, ενώ ταυτόχρονα με αυτόν 
τον τρόπο επιτυγχάνουν και μείωση του συνολι-
κού κόστους κτήσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι 
περισσότεροι κατασκευαστές προσπαθούν πια να 
ελαχιστοποιήσουν τα κόστη ανάπτυξης,προσφέ-
ροντας πακέτα εξειδικευμένα για συγκεκριμένους 
κλάδους ή out-of-the-box configurations λύσεις 
που απευθύνονται σε μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις. Παράλληλα, οι λύσεις ERP που βασίζονται 
στο cloud, και που πλέον προσφέρουν όλοι οι 
μεγάλοι κατασκευαστές, είναι μία ακόμα λύση στο 
πρόβλημα των δαπανηρών αναβαθμίσεων.   
Μία άλλη περιοχή στην οποία εστιάζουν πλέον οι 
περισσότεροι κατασκευαστές είναι η αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που σχετίζονται με την αναβάθ-
μιση των on-premise συστημάτων. Κίνητρο πίσω 
από αυτή την προσπάθεια είναι να κάνουν την α-
ναβάθμιση όσο το δυνατόν πιο εύκολη και οικονο-
μική, προκειμένου να κρατήσουν τους υπάρχοντες 
πελάτες τους. Ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες αγορές 
οι μεγάλοι κύκλοι upgrade οδηγούν συχνά τις ε-
ταιρείες στο να εξετάσουν την πιθανότητα του κατά 
πόσο ένα καινούργιο σύστημα άλλου κατασκευ-
αστή θα ήταν προτιμότερο. Αν και τα τελευταία 
χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετά βήματα προς την 
κατεύθυνση ελαχιστοποίησης των δυσκολιών και 
του κόστους του configuration και της αναβάθμι-
σης του ERP λογισμικού, υπάρχει ακόμα ανάγκη 
για περαιτέρω βελτίωση. 
Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις τις οποίες 
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Τι αλλάζει στο ERP;

Η αυξανόμενη χρήση των 
νέων τεχνολογιών ανοι-
κτού κώδικα, των mobile 
συσκευών, του cloud και 
του μοντέλου διάθεσης 
Software as a Service, 
αναδιαμορφώνουν το μεγα-
λύτερο ίσως μηχανογραφικό 
σύστημα των τελευταίων 
δεκαετιών κάθε επιχείρη-
σης, το ERP. 
Σε αρκετά σημεία, τα σημε-
ρινά συστήματα ERP χαρα-
κτηρίζονται ως δύσχρηστα, 
ακριβά και χρονοβόρα στο 
“στήσιμό” τους, τη συντήρηση και την παρα-
μετροποίησή τους, σε βαθμό που επιδρούν 
αρνητικά στη δημιουργικότητα και ανάπτυξη 
μιας επιχείρησης.

Ποια είναι η αντίδραση;
Αν αναφέρετε τον όρο ERP σε λογιστές επιχει-
ρήσεων, το πιθανότερο είναι ότι θα λάβετε δι-
άφορες απαντήσεις. Ανάλογα με την εμπειρία 
τους στη διαχείριση αντίστοιχων συστημάτων 
θα δηλώσουν ότι, είτε πρόκειται για ένα προ-
ϊόν με απρόβλεπτα αυξανόμενες απαιτήσεις 
ειδικού εξοπλισμού που προσπαθεί να μετα-
βάλει τμήματα της επιχείρησής τους, είτε για 
το κεντρικό τμήμα ενός πολύ μεγάλου έργου, 
που απαιτεί πολύ χρήμα και χρόνο, αλλά δεν 
τελειώνει ποτέ και δεν έχει τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα.

Τι ετοιμάζουν οι κατασκευαστές;
Οι περισσότεροι κατασκευαστές λογισμικού, 
τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, 
έχουν αρχίσει να ετοιμάζουν τα ERP της 
επόμενης γενιάς. Ένα καίριο σημείο στον ε-
πανασχεδιασμό των ERP συστημάτων είναι το 
φιλικό user interface και το αναβαθμισμένο 
user experience. Τα συστήματα αυτά, σχεδι-
άζονται από αναλυτές και κατασκευάζονται 
από προγραμματιστές με εμπειρία αρκετών 
δεκαετιών στην υλοποίηση εφαρμογών, χρη-
σιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης, 
νέες πλατφόρμες και το Internet. Ακόμα ένα 
σημαντικό χαρακτηριστικό αυτών των συστη-
μάτων, είναι η ταχύτητα υλοποίησης στα μέτρα 
του εκάστοτε πελάτη με νέες τεχνικές μαζικής 
παραμετροποίησης. 

Είναι, επίσης, ξεκάθαρο ότι τα ERP της ε-

πόμενης γενιάς θα είναι 
ταχύτερα, καθώς θα αξι-
οποιούν στο έπακρο τους 
διαθέσιμους πόρους και 
θα αντικαταστήσουν τις 
περισσότερες χρονοβόρες 
batch διαδικασίες. Άλλη μια 
σημαντική αλλαγή θα είναι 
η δυνατότητα να εξάγονται 
στατιστικά σε πραγματικό 
χρόνο από τα δεδομένα  
που θα αποθηκεύονται στο 
σύστημα, αφού όλες οι λύ-
σεις θα χρησιμοποιούν σύγ-
χρονες βάσεις δεδομένων 

και τεχνολογίες big data.

Τι επιλέγει η αγορά;
Οι λύσεις βασισμένες στο Cloud αποτελούν την 
πιο προσιτή οικονομική προσέγγιση την οποία 
φαίνεται ότι προτιμάει ολοένα και μεγαλύτερο 
μερίδιο της αγοράς. Έχοντας πρόσβαση σε 
νέες τεχνολογίες και περισσότερες συσκευές 
(mobile, tablet, κ.λπ.), οι χειριστές απαιτούν 
τα συστήματα αυτά να λειτουργούν με τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο από οποιαδήποτε συσκευή και 
οπουδήποτε και εάν βρίσκονται. Η χρήση από 
mobile συσκευές, είναι ήδη μια δυνατότητα 
κάποιων υφιστάμενων συστημάτων. Όμως 
είναι σημαντικό οι κατασκευαστές ERP να ε-
στιάσουν σε αυτά τα στοιχεία όπου το mobility 
βελτιώνει την εμπειρία χρήσης.
Οι πελάτες θα μπορούν, πλέον, να επιλέξουν 
τη λύση που τους παρέχει πλούσια χαρακτη-
ριστικά, πολλαπλούς τρόπους πρόσβασης 
και ευκολία χρήσης, αφού το νέο λογισμικό 
καλούνται να χειριστούν περισσότεροι εργαζό-
μενοι, που μέχρι σήμερα δεν είχαν πρόσβαση 
στο παραδοσιακό μοντέλο ERP.

Υπάρχει ευκαιρία;
Σημαντικές ευκαιρίες θα προκύψουν, επίσης, 
από τη σύναψη νέων συνεργασιών, μεταξύ 
των κατασκευαστών και του δικτύου μετα-
πωλητών, δεδομένου ότι το νέο, ανανεωμένο, 
σύστημα ERP θα απαιτήσει την παροχή νέων 
υπηρεσιών προς τον πελάτη, όπως pre-sales, 
εκπαίδευσης και after-sales. Είναι δεδομένο 
πλέον ότι, όπως η αγορά θα απαιτήσει το κα-
λύτερο δυνατό σύστημα από πλευράς λογισμι-
κού, έτσι θα αξιώσει να συνεργαστεί και με τον 
πιο καλά καταρτισμένο μεταπωλητή, ώστε να 
πάρει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα.

Αθανάσιος Αλεκιζόγλου, Γενικός Διευθυ-
ντής, Qualisys Software

χρήστες ERP εμφανίζονταν απρόθυμοι να τοποθε-
τήσουν τα “ακριβά κοσμήματα” της εταιρείας τους 
στο σύννεφο. Ωστόσο, αυτοί οι δισταγμοί σταδιακά 
ξεπερνιούνται, καθώς τα οφέλη του cloud γίνονται 
προφανή και όλο και πιο ελκυστικά. 
Οι λύσεις Software-as-a-Service ERP τοποθε-
τούν τις αντίστοιχες πλατφόρμες στο σύννεφο, 
γεγονός που επιτρέπει στις εταιρείες καταρχήν 
να συνενώσουν και να ενοποιήσουν τις επιχει-
ρηματικές τους διαδικασίες όσο διάσπαρτες ανά 
τον κόσμο και να είναι. Το πιο σημαντικό όμως 
πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι αφού πλέον τα 
δεδομένα βρίσκονται στο cloud είναι πιο εύκολη 
η συγχώνευση και ενοποίηση όλων των δικτύων 
προμηθευτών και των εφοδιαστικών αλυσίδων, 
κάτι που ενισχύει σημαντικά την αποδοτικότητα 
και την παραγωγικότητα, ειδικά στις περιπτώσεις 
μεγάλων έργων. 

Ο ανταγωνισμός του cloud: Με την ανάδυση και 
την άνοδο των ERP λύσεων που βασίζονται στο 
cloud, οι μεγάλοι κατασκευαστές όπως η Oracle, 
η SAP και η Microsoft αναγκάστηκαν να προσαρ-
μόσουν τις λύσεις τους ανάλογα προκειμένου να 
ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα της αγοράς και 
τις νέες απαιτήσεις του επιχειρηματικού κόσμου. 
Παράλληλα, στο παιχνίδι μπήκαν και καινούρ-
γιοι παίκτες, οι οποίοι διεκδικούν μερίδιο στην 
αγορά, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι λύσεις 
τους εκπροσωπούν το “πραγματικό” cloud ή “πε-
ρισσότερο” cloud σε σχέση με τα offerings του 
ανταγωνισμού.
Το αποτέλεσμα είναι να έχει δημιουργηθεί κά-
ποια “σύγχυση” στην αγορά σχετικά με το τι είναι 
και τι δεν είναι “πραγματική λύση cloud”. Ανεξάρ-
τητα από τη σύγχυση αυτή, οι ειδικοί εκτιμούν ότι 
το επόμενο διάστημα πολλοί ακόμα κατασκευ-
αστές θα μπουν στο παιχνίδι του ανταγωνισμού 
της αγοράς του cloud ERP. Καθώς το ενδιαφέρον 
για cloud ERP λύσεις θα διευρύνεται και θα ε-
κτείνεται ακόμα και σε εταιρείες που παραδοσια-
κά δεν ήταν πελάτες cloud λύσεων, είναι φυσικό 
να εντείνεται και ο ανταγωνισμός στην αγορά. 
Και αυτό με τη σειρά του σημαίνει μεταπωλητές, 
systems integrators αλλά και τελικοί χρήστες 
θα πρέπει να αξιολογούν ακόμα πιο προσεκτικά 
τους κατασκευαστές ανάλογα, κυρίως, με τις ιδι-
αιτερότητες και τα standards κάθε κλάδου. 

Social ERP – ή μήπως όχι;: Το τελευταίο διάστη-
μα, η συζήτηση σχετικά με τα social media και 
το πόσο σημαντικό -ή όχι- είναι να προστεθούν 
στα συστήματα ERP έχει κορυφωθεί. Οι περισσό-
τεροι κατασκευαστές έχουν αντιδράσει ταχύτατα 
προκειμένου να αξιοποιήσουν την ευκαιρία και 
έχουν προσθέσει social media πακέτα στα ERP 
συστήματά τους. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί που 
ακόμα αναρωτιούνται για το κατά πόσο προκύ-
πτουν πραγματικά οφέλη από την ενοποίηση των 
social media με το ERP. Πιθανότατα, διανύουμε 
μία περίοδο που το concept του social ERP είτε 
θα αποδείξει την αξία του, ή θα απαξιωθεί και θα 
μείνει στο περιθώριο. 
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Next Generation ERP: Mobility & Simplicity! 

Οι επιχειρήσεις, σήμερα, ανεξαρτήτως μεγέθους 
και δραστηριότητας, αναζητούν την καλύτερη 
ERP λύση, όχι μόνο για την παρακολούθηση των 
καθημερινών τους λειτουργιών, αλλά και για να 
επιτύχουν τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων, 
την κατάλληλη στιγμή μέσα από την πλούσια πλη-
ροφόρηση που προσφέρει και η οποία συλλέγεται 
από κάθε τομέα της επιχείρησης. Επιπλέον, στην 
Ελλάδα οι συνεχείς φορολογικές αλλαγές επι-
βάλλουν ένα αξιόπιστο και έγκαιρα ενημερωμένο 
ERP που θα καταστήσει τους επιχειρηματίες ικα-
νούς να ανταποκριθούν on time στις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις.  
Σήμερα, στην αγορά υπάρχουν πολλές λύσεις 
ERP που ικανοποιούν σε κάποιο βαθμό τις επι-
χειρήσεις. Αρκετές, όμως, δεν καταφέρνουν να 
εναρμονιστούν απόλυτα με το νέο επιχειρημα-
τικό περιβάλλον και τις συνεχώς αυξανόμενες 
ανάγκες των στελεχών. Οι εξελίξεις τρέχουν και 
καθώς η πληροφορική αποτελεί, εκ των πραγ-
μάτων, έναν από τους ταχύτερα εξελισσόμενους 
τομείς σε όλον τον κόσμο, το ERP επιβάλλεται να 
ακολουθήσει την πορεία αυτή, ώστε να συνεχί-
σει να αποτελεί ένα βασικό μοχλό επιχειρηματι-
κής ανάπτυξης. 
Οι ανάγκες των επιχειρήσεων καθορίζουν τις 
τάσεις και τις εξελίξεις και αυτές μάς καθοδηγούν 
στο να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε την κα-
λύτερη ERP λύση, αλλά και να την εξελίξουμε με 
όλα εκείνα τα στοιχεία που βλέπουμε ότι σίγουρα 
θα τους χρειαστούν στο μέλλον.
Για να είναι σήμερα το ERP ένα αποτελεσματικό 
εργαλείο παραγωγικότητας και ανάπτυξης για 
κάθε σύγχρονη επιχείρηση θα πρέπει, καταρχήν, 
να υποστηρίζει την πρόσβαση από οπουδήποτε! 
Το mobility αποτελεί μεγάλη ανάγκη, αλλά και 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις. 
Τα tablet και τα smartphone αποτελούν, πλέον, 
απαραίτητο εργαλείο δουλειάς για τα στελέχη που 
βρίσκονται εκτός επιχείρησης. Μπορούν, μέσω 
της φορητής συσκευής τους και χωρίς κανένα 
χρονικό και γεωγραφικό περιορισμό, να έχουν 

πρόσβαση στο πληροφοριακό 
σύστημα της επιχείρησης, 
εκτελώντας τις καθημερινές 
τους λειτουργίες (αναφορές, 
στατιστικά, παρουσιάσεις, 
παραγγελίες, τιμολογήσεις, 
απογραφές, αποστολή-λή-
ψη e-mail, πρόσβαση στο 
site της εταιρίας κ.ά.), όπως 
ακριβώς θα έκαναν και αν 
ήταν εντός επιχείρησης. Τα 
στελέχη, πλέον, είναι σε θέση 
να διεκπεραιώνουν άψογα όλες 
τις εργασίες που απαιτούνται 
όταν βρίσκονται στον πελάτη, ενώ έχουν και όλη 
εκείνη την πληροφόρηση που είναι απαραίτητη, 
ώστε να είναι ακόμα περισσότερο παραγωγικοί 
στη δουλειά τους.
Το Mobility απαιτεί απλότητα. Σε αυτή την απαίτη-
ση προσαρμόζεται το ERP, βελτιώνοντας σημαντι-
κά την πρόσβαση, τη διαδικασία αναζήτησης της 
πληροφορίας και της εκτέλεσης των λειτουργιών 
μέσω οποιασδήποτε συσκευής. Οι πολύπλοκες 
διαδικασίες διαχείρισης ενός συστήματος ERP 
αποτελούν παρελθόν, αφού ο επιχειρηματίας 
μπορεί, πλέον, να επικεντρωθεί στον έλεγχο και 
την οργάνωση της επιχείρησής του με τη βοήθεια 
του ERP, αντλώντας περισσότερη πληροφόρηση 
σε λιγότερο χρόνο και με το μικρότερο κόστος.  
Το κατάλληλο ERP είναι εκείνο που προσαρμό-
ζεται έγκαιρα και εύκολα στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες, είναι ευέλικτο, εύχρηστο και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από κάθε υπάλληλο που έχει 
έστω και περιορισμένες γνώσεις ή ελάχιστη προ-
ηγούμενη εμπειρία, καθώς προσφέρει ασφάλεια 
δεδομένων, πρόσβαση από παντού και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες στον πελάτη. Το σύγχρονο 
ERP, επίσης, επιβάλλεται να διαθέτει κάποια 
στοιχεία Business Intelligence και Business 
Analytics για πιο αποτελεσματική διαχείριση και 
αξιοποίηση των πληροφοριών που βελτιώνουν 
σημαντικά τα επίπεδα αποδοτικότητας και κάνουν 

ταχύτερη τη λήψη των κατάλλη-
λων αποφάσεων.
Η ενίσχυση της συνεργασίας 
είναι ένα βασικό πλεονέκτημα 
που προσφέρει το ERP, αφού η 
διάθεση της πληροφορίας από 
όλους τους τομείς της επιχείρη-
σης (εμπορικό τμήμα, οικονομι-
κό τμήμα, παραγωγή, αποθήκη 
κ.ά.) επιτρέπει στους χειριστές 
να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 
σε πραγματικό χρόνο, να δια-

σταυρώνουν πληροφορίες και να 
εξασφαλίζουν τη σωστή, έγκαιρη 

και με ασφάλεια διεκπεραίωση των καθημερι-
νών εργασιών.
Σήμερα, ένα αξιόπιστο ERP σύστημα είναι απα-
ραίτητο για κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα με το 
μέγεθος ή με τον τομέα που δραστηριοποιείται για 
να βελτιώσει τις διαδικασίες και τα επίπεδα εξυ-
πηρέτησης των πελατών της και να ανταποκριθεί 
γρήγορα σε κάθε απαίτηση της αγοράς. 
Τέλος, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι οι άνθρω-
ποι που βρίσκονται πίσω από το ERP. Αυτοί που 
το σχεδιάζουν, το υλοποιούν και το υποστηρί-
ζουν. Για να αποκομίσει η επιχείρηση στο 100% 
τα οφέλη μίας τέτοιας επένδυσης θα πρέπει η 
εταιρεία παραγωγής του ERP να μεταφέρει όλη 
τη γνώση στα στελέχη και τους χειριστές, ώστε 
να αξιοποιήσουν κάθε δυνατότητα του συστήμα-
τος. Η συνεργασία θα πρέπει να είναι συνεχής 
και στενή, ώστε η επιχείρηση να λαμβάνει όλη 
την υποστήριξη, αλλά και την καθοδήγηση που 
χρειάζεται για να αντιμετωπίσει με επιτυχία όλες 
τις αλλαγές και τις προκλήσεις. 
Η Μegasoft καταγράφει καθημερινά τις ανάγκες 
των πελατών της και με την επιβεβαιωμένη 
διορατικότητά της προσαρμόζει κατάλληλα τις 
εφαρμογές της PRISMA Win πηγαίνοντάς τες 
βήματα μπροστά, βοηθώντας έτσι τις επιχειρή-
σεις που τις επιλέγουν να επιτύχουν τους επιχει-
ρηματικούς τους στόχους!  

Ξανθίππη Ντόντου, Marketing 
Manager, Megasoft A.E.

Cloud ERP: προκλήσεις  
και ευκαιρίες
Αναπόφευκτα όλες οι παραπάνω τάσεις δημιουρ-
γούν σημαντικές ευκαιρίες για το κανάλι των συ-
νεργατών, καθώς φαίνεται ότι η ζήτηση θα ενισχύε-
ται όσο οι ανάγκες θα μεγαλώνουν αλλά και οι προ-
σφερόμενες δυνατότητες θα βελτιώνονται, και όσο 

θα διευρύνονται και οι απαιτήσεις για αναβαθμίσεις 
και προσθήκη νέων ικανοτήτων στα υπάρχοντα 
συστήματα προκειμένου αυτά να ανταποκρίνονται 
στα νέα δεδομένα. 
Αν εξαιρέσουμε το αμιγώς τεχνολογικό κομμάτι και 
την πρόοδο που συντελείται σε αυτό, η σημαντικό-
τερη ίσως τάση στην αγορά του ERP, και η οποία 

επιδρά με πολλαπλούς τρόπους στο κανάλι των 
συνεργατών είναι αυτή του ERP στο cloud. 
Στην περιοχή των cloud ERP λύσεων, το κανάλι 
των συνεργατών “απειλείται” με μικρότερα έσοδα 
σε σχέση με αυτά που θα είχε από τις υλοποιήσεις 
on-premises λύσεων. Σίγουρα, εργασίες που αφο-
ρούν τη φυσική φόρτωση, τον έλεγχο και την επι-
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Τι αλλάζει στο ERP;

Η αυξανόμενη χρήση των 
νέων τεχνολογιών ανοι-
κτού κώδικα, των mobile 
συσκευών, του cloud και 
του μοντέλου διάθεσης 
Software as a Service, 
αναδιαμορφώνουν το μεγα-
λύτερο ίσως μηχανογραφικό 
σύστημα των τελευταίων 
δεκαετιών κάθε επιχείρη-
σης, το ERP. 
Σε αρκετά σημεία, τα σημε-
ρινά συστήματα ERP χαρα-
κτηρίζονται ως δύσχρηστα, 
ακριβά και χρονοβόρα στο 
“στήσιμό” τους, τη συντήρηση και την παρα-
μετροποίησή τους, σε βαθμό που επιδρούν 
αρνητικά στη δημιουργικότητα και ανάπτυξη 
μιας επιχείρησης.

Ποια είναι η αντίδραση;
Αν αναφέρετε τον όρο ERP σε λογιστές επιχει-
ρήσεων, το πιθανότερο είναι ότι θα λάβετε δι-
άφορες απαντήσεις. Ανάλογα με την εμπειρία 
τους στη διαχείριση αντίστοιχων συστημάτων 
θα δηλώσουν ότι, είτε πρόκειται για ένα προ-
ϊόν με απρόβλεπτα αυξανόμενες απαιτήσεις 
ειδικού εξοπλισμού που προσπαθεί να μετα-
βάλει τμήματα της επιχείρησής τους, είτε για 
το κεντρικό τμήμα ενός πολύ μεγάλου έργου, 
που απαιτεί πολύ χρήμα και χρόνο, αλλά δεν 
τελειώνει ποτέ και δεν έχει τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα.

Τι ετοιμάζουν οι κατασκευαστές;
Οι περισσότεροι κατασκευαστές λογισμικού, 
τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, 
έχουν αρχίσει να ετοιμάζουν τα ERP της 
επόμενης γενιάς. Ένα καίριο σημείο στον ε-
πανασχεδιασμό των ERP συστημάτων είναι το 
φιλικό user interface και το αναβαθμισμένο 
user experience. Τα συστήματα αυτά, σχεδι-
άζονται από αναλυτές και κατασκευάζονται 
από προγραμματιστές με εμπειρία αρκετών 
δεκαετιών στην υλοποίηση εφαρμογών, χρη-
σιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης, 
νέες πλατφόρμες και το Internet. Ακόμα ένα 
σημαντικό χαρακτηριστικό αυτών των συστη-
μάτων, είναι η ταχύτητα υλοποίησης στα μέτρα 
του εκάστοτε πελάτη με νέες τεχνικές μαζικής 
παραμετροποίησης. 

Είναι, επίσης, ξεκάθαρο ότι τα ERP της ε-

πόμενης γενιάς θα είναι 
ταχύτερα, καθώς θα αξι-
οποιούν στο έπακρο τους 
διαθέσιμους πόρους και 
θα αντικαταστήσουν τις 
περισσότερες χρονοβόρες 
batch διαδικασίες. Άλλη μια 
σημαντική αλλαγή θα είναι 
η δυνατότητα να εξάγονται 
στατιστικά σε πραγματικό 
χρόνο από τα δεδομένα  
που θα αποθηκεύονται στο 
σύστημα, αφού όλες οι λύ-
σεις θα χρησιμοποιούν σύγ-
χρονες βάσεις δεδομένων 

και τεχνολογίες big data.

Τι επιλέγει η αγορά;
Οι λύσεις βασισμένες στο Cloud αποτελούν την 
πιο προσιτή οικονομική προσέγγιση την οποία 
φαίνεται ότι προτιμάει ολοένα και μεγαλύτερο 
μερίδιο της αγοράς. Έχοντας πρόσβαση σε 
νέες τεχνολογίες και περισσότερες συσκευές 
(mobile, tablet, κ.λπ.), οι χειριστές απαιτούν 
τα συστήματα αυτά να λειτουργούν με τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο από οποιαδήποτε συσκευή και 
οπουδήποτε και εάν βρίσκονται. Η χρήση από 
mobile συσκευές, είναι ήδη μια δυνατότητα 
κάποιων υφιστάμενων συστημάτων. Όμως 
είναι σημαντικό οι κατασκευαστές ERP να ε-
στιάσουν σε αυτά τα στοιχεία όπου το mobility 
βελτιώνει την εμπειρία χρήσης.
Οι πελάτες θα μπορούν, πλέον, να επιλέξουν 
τη λύση που τους παρέχει πλούσια χαρακτη-
ριστικά, πολλαπλούς τρόπους πρόσβασης 
και ευκολία χρήσης, αφού το νέο λογισμικό 
καλούνται να χειριστούν περισσότεροι εργαζό-
μενοι, που μέχρι σήμερα δεν είχαν πρόσβαση 
στο παραδοσιακό μοντέλο ERP.

Υπάρχει ευκαιρία;
Σημαντικές ευκαιρίες θα προκύψουν, επίσης, 
από τη σύναψη νέων συνεργασιών, μεταξύ 
των κατασκευαστών και του δικτύου μετα-
πωλητών, δεδομένου ότι το νέο, ανανεωμένο, 
σύστημα ERP θα απαιτήσει την παροχή νέων 
υπηρεσιών προς τον πελάτη, όπως pre-sales, 
εκπαίδευσης και after-sales. Είναι δεδομένο 
πλέον ότι, όπως η αγορά θα απαιτήσει το κα-
λύτερο δυνατό σύστημα από πλευράς λογισμι-
κού, έτσι θα αξιώσει να συνεργαστεί και με τον 
πιο καλά καταρτισμένο μεταπωλητή, ώστε να 
πάρει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα.

Αθανάσιος Αλεκιζόγλου, Γενικός Διευθυ-
ντής, Qualisys Software

χρήστες ERP εμφανίζονταν απρόθυμοι να τοποθε-
τήσουν τα “ακριβά κοσμήματα” της εταιρείας τους 
στο σύννεφο. Ωστόσο, αυτοί οι δισταγμοί σταδιακά 
ξεπερνιούνται, καθώς τα οφέλη του cloud γίνονται 
προφανή και όλο και πιο ελκυστικά. 
Οι λύσεις Software-as-a-Service ERP τοποθε-
τούν τις αντίστοιχες πλατφόρμες στο σύννεφο, 
γεγονός που επιτρέπει στις εταιρείες καταρχήν 
να συνενώσουν και να ενοποιήσουν τις επιχει-
ρηματικές τους διαδικασίες όσο διάσπαρτες ανά 
τον κόσμο και να είναι. Το πιο σημαντικό όμως 
πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι αφού πλέον τα 
δεδομένα βρίσκονται στο cloud είναι πιο εύκολη 
η συγχώνευση και ενοποίηση όλων των δικτύων 
προμηθευτών και των εφοδιαστικών αλυσίδων, 
κάτι που ενισχύει σημαντικά την αποδοτικότητα 
και την παραγωγικότητα, ειδικά στις περιπτώσεις 
μεγάλων έργων. 

Ο ανταγωνισμός του cloud: Με την ανάδυση και 
την άνοδο των ERP λύσεων που βασίζονται στο 
cloud, οι μεγάλοι κατασκευαστές όπως η Oracle, 
η SAP και η Microsoft αναγκάστηκαν να προσαρ-
μόσουν τις λύσεις τους ανάλογα προκειμένου να 
ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα της αγοράς και 
τις νέες απαιτήσεις του επιχειρηματικού κόσμου. 
Παράλληλα, στο παιχνίδι μπήκαν και καινούρ-
γιοι παίκτες, οι οποίοι διεκδικούν μερίδιο στην 
αγορά, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι λύσεις 
τους εκπροσωπούν το “πραγματικό” cloud ή “πε-
ρισσότερο” cloud σε σχέση με τα offerings του 
ανταγωνισμού.
Το αποτέλεσμα είναι να έχει δημιουργηθεί κά-
ποια “σύγχυση” στην αγορά σχετικά με το τι είναι 
και τι δεν είναι “πραγματική λύση cloud”. Ανεξάρ-
τητα από τη σύγχυση αυτή, οι ειδικοί εκτιμούν ότι 
το επόμενο διάστημα πολλοί ακόμα κατασκευ-
αστές θα μπουν στο παιχνίδι του ανταγωνισμού 
της αγοράς του cloud ERP. Καθώς το ενδιαφέρον 
για cloud ERP λύσεις θα διευρύνεται και θα ε-
κτείνεται ακόμα και σε εταιρείες που παραδοσια-
κά δεν ήταν πελάτες cloud λύσεων, είναι φυσικό 
να εντείνεται και ο ανταγωνισμός στην αγορά. 
Και αυτό με τη σειρά του σημαίνει μεταπωλητές, 
systems integrators αλλά και τελικοί χρήστες 
θα πρέπει να αξιολογούν ακόμα πιο προσεκτικά 
τους κατασκευαστές ανάλογα, κυρίως, με τις ιδι-
αιτερότητες και τα standards κάθε κλάδου. 

Social ERP – ή μήπως όχι;: Το τελευταίο διάστη-
μα, η συζήτηση σχετικά με τα social media και 
το πόσο σημαντικό -ή όχι- είναι να προστεθούν 
στα συστήματα ERP έχει κορυφωθεί. Οι περισσό-
τεροι κατασκευαστές έχουν αντιδράσει ταχύτατα 
προκειμένου να αξιοποιήσουν την ευκαιρία και 
έχουν προσθέσει social media πακέτα στα ERP 
συστήματά τους. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί που 
ακόμα αναρωτιούνται για το κατά πόσο προκύ-
πτουν πραγματικά οφέλη από την ενοποίηση των 
social media με το ERP. Πιθανότατα, διανύουμε 
μία περίοδο που το concept του social ERP είτε 
θα αποδείξει την αξία του, ή θα απαξιωθεί και θα 
μείνει στο περιθώριο. 
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Οι νέες τάσεις για το ERP της σύγχρονης επιχείρησης

Είναι γεγονός ότι διανύουμε μια ιδιαίτερη περίοδο στην ο-
ποία οι επιχειρήσεις επαναπροσδιορίζουν τη σχέση τους με 
τα συστήματα ERP. Η διαμόρφωση νέων ισχυρών τάσεων 
σχετικά με τις λειτουργίες τους και οι διαφοροποιήσεις που 
επέρχονται σε κύρια χαρακτηριστικά τους, αναδεικνύουν α-
κόμη περισσότερο τη σημασία επιλογής κατάλληλων συστη-
μάτων για την υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Η εξέλιξη στα συστήματα ERP τροφοδοτείται σε πολύ μεγάλο 
βαθμό από τη συνεχή, τα τελευταία χρόνια, διάθεση νέων 
τεχνολογιών, που όχι μόνο δίνουν λύσεις σε λειτουργικές 
αδυναμίες του παρελθόντος, αλλά ικανοποιούν με αποτελε-
σματικό τρόπο και τις νεότερες απαιτήσεις των χρηστών. 

Οι επιχειρήσεις είναι σήμερα υποχρεωμένες να λειτουρ-
γήσουν σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον, το οποίο κατά κύριο λόγο 
χαρακτηρίζεται από:
• οικονομική αστάθεια που επιβάλλει τον πληρέστερο έλεγχο των λειτουργι-
κών δαπανών και τη διαμόρφωση πιο αποδοτικών business διαδικασιών,
• αυξημένο ανταγωνισμό που επιβάλλει την ενίσχυση της ευελιξίας για τα-
χύτερη ενσωμάτωση αλλαγών και άμεση προσαρμογή της επιχείρησης στις 
συνθήκες των αγορών 
• αλλαγές στο μοντέλο εργασίας που επιβάλλουν την ενασχόληση με δραστη-
ριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, χωρίς να υπάρχουν γεωγραφικοί ή 
χρονικοί περιορισμοί.

Ακόμη, δημιουργούνται διαρκώς για τις επιχειρήσεις νέες απαιτήσεις που 
προκύπτουν από την ίδια την εξέλιξη της τεχνολογίας. Σαν παράδειγμα μπο-
ρεί να αναφερθεί η ανάπτυξη του mobility και η ανάγκη που δημιουργήθηκε 
για ενσωμάτωση λύσεων φορητότητας στις παραγωγικές διαδικασίες των 
επιχειρήσεων.
Τα σύγχρονα συστήματα ERP πρέπει να είναι σε πλήρη αντιστοίχιση με τις 
συνθήκες που προαναφέρθηκαν. Έτσι, σε συμβατότητα και με τη γενικότερη 
τάση που επικρατεί για “consumerization” του business λογισμικού (δηλαδή, 
τη δημιουργία εφαρμογών που είναι πολύ πιο απλές, εύχρηστες και φιλικές 
για τους χρήστες), τα συστήματα ERP οφείλουν σήμερα να δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στο “user experience” που δημιουργούν, να περιλαμβάνουν λύσεις 

για όλες τις απαιτήσεις “επιχειρησιακής φορητότητας”, να 
επιτρέπουν την εύκολη προσαρμογή λειτουργιών για κά-
λυψη ειδικών απαιτήσεων και βέβαια να οδηγούν σε ένα 
χαμηλότερο δείκτη TCO (total cost of ownership) σε σχέση 
με το παρελθόν.
Βρισκόμαστε, λοιπόν, σε μια περίοδο που τα συστήματα ERP 
εξελίσσονται και εναρμονίζονται με σύγχρονες απαιτήσεις 
σχετικά με το interface και τις λειτουργίες που περιλαμβά-
νουν, αλλά και τον τρόπο που διατίθενται και χρησιμοποιού-
νται. Και ασφαλώς η εξέλιξη αυτή επηρεάζεται από την ύ-
παρξη σημαντικών γενικότερων τάσεων που παρουσιάζουν 
ραγδαία ανάπτυξη, όπως το cloud computing, το mobility και 
τα analytics.
Ειδικότερα, η ανάπτυξη του cloud computing δημιουργεί μια 
νέα πραγματικότητα που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όχι μόνο 

από τους κατασκευαστές των συστημάτων ERP, αλλά και από όσους τα χρησι-
μοποιούν. Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αξιολογούν το ERP με βάση 
την ευκολία εγκατάστασης, λειτουργίας και “κατανάλωσής” του, ενώ γίνονται 
λιγότερο ανεκτικές σε λύσεις που είναι σύνθετες, ακριβές και μονολιθικές. 
Έτσι, η κατηγορία του Cloud ERP παρουσιάζει σήμερα ιδιαίτερα σημαντικό 
ρυθμό ανάπτυξης, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ρυθμό ανάπτυξης της γενικό-
τερης αγοράς ERP, προσφέροντας ουσιαστικές λύσεις στις προκλήσεις που 
πρέπει να αντιμετωπίσουν σήμερα οι επιχειρήσεις. Η αμεσότητα πρόσβασης 
στο λογισμικό, η δυνατότητα εύκολης αξιοποίησης εταιρικών δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο, η επικέντρωση της επιχείρησης στο core business, η ευε-
λιξία χρήσης του ERP και οι οικονομίες που επιτυγχάνονται με λειτουργία στη 
βάση πραγματικών κάθε φορά αναγκών, είναι σε θέση να δημιουργήσουν 
ισχυρά πλεονεκτήματα και να διαφοροποιήσουν αποτελεσματικά την επιχεί-
ρηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό της. 

Ακολουθώντας όλες τις τάσεις που προαναφέρθηκαν για τα συστήματα 
ERP, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και διαθέτοντας εξαιρετική 
πληρότητα λειτουργιών, η νέα γενιά λογισμικού Soft1 Open Enterprise δίνει 
σήμερα τη δυνατότητα σε κάθε δυναμική, σύγχρονη επιχείρηση να αποκτή-
σει ένα σύστημα ERP που είναι σε θέση να υποστηρίξει με τον πλέον απο-
τελεσματικό τρόπο τη λειτουργία της και να συμβάλλει αποφασιστικά στην 
αναπτυξιακή προοπτική της.

Δημήτρης Γαγανέλης, Director του 
τμήματος business development 
cloud services, Softone Technologies

διόρθωση του λογισμικού σε on-premise servers 
δεν απαιτούνται πλέον. Το debugging του νέου 
λογισμικού επίσης δεν είναι απαραίτητο, καθώς ο 
κώδικας τρέχει στον server του κατασκευαστή και 
όχι στον server του πελάτη. Οι ροές εσόδων επίσης 
διαφοροποιούνται, καθώς η χρέωση στον πελάτη 
γίνεται πια σε μηνιαία βάση.
Παράλληλα, και το μείγμα των εσόδων αλλάζει. 
Απαιτείται περισσότερη δουλειά σε περιοχές όπως 
η εκκαθάριση δεδομένων, το data migration και η 
ενοποίηση cloud-to-cloud/cloud-to-on-premise, 
ενώ άλλες εργασίες configuration μπορεί να απαι-
τούν λιγότερη δουλειά. 
Οι cloud λύσεις έρχονται περισσότερο εξοπλισμένες 
με ισχυρές πλατφόρμες ανάπτυξης και υλοποίησης. 

Οι μέρες που απαιτούνταν ατέλειωτες γραμμές κώ-
δικα έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Τα προϊόντα που 
είναι χτισμένα πάνω σε δυναμικά Platform-as-a-
Service (PaaS) περιβάλλοντα επιτρέπουν στους με-
ταπωλητές και τους πελάτες τους να δημιουργούν 
σημαντικές λειτουργικές, κάθετες και οριζόντιες 
επεκτάσεις προϊόντων, οι οποίες αυτομάτως εφαρ-
μόζονται στις νέες εκδοχές του βασικού λογισμικού. 
Αυτή η PaaS ικανότητα αποτελεί μία σημαντική 
ευκαιρία για τους συνεργάτες εκείνους που επι-
θυμούν να αντλήσουν έσοδα και από δικαιώματα 
– και όχι μόνο από τις υπηρεσίες. Το κλειδί εδώ, για 
κάθε συνεργάτη, είναι να αναγνωρίσει τις κάθετες 
/ ανά κλάδο ή οριζόντιες προϊοντικές ενισχύσεις 
και επεκτάσεις τις οποίες σκοπεύει να δημιουργή-

σει. Και αντίστοιχα να αναπτύξει την κατάλληλες ή 
στοχευμένες στρατηγικές πωλήσεων και μάλιστα 
χωρίς τους γεωγραφικούς περιορισμούς που επι-
φέρει η παροχή υπηρεσιών. Και αυτό είναι ίσως το 
πιο εντυπωσιακό και ενδιαφέρον ίσως στοιχείο. Οι 
πελάτες πια θα επιθυμούν μεν μία core ERP λύση, 
αλλά ταυτόχρονα θα επιζητούν έναν υλοποιητή που 
διαθέτει πραγματική τεχνογνωσία για τον κλάδο 
τους και τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Από τη στιγμή 
που η λύση θα βρίσκεται στο cloud, οι systems 
integrators δεν θα χρειάζεται να ξοδεύουν πολύ 
χρόνο on site. Το configuration, η εκκαθάριση 
δεδομένων κ.λπ. θα γίνεται απομακρυσμένα. Στην 
πράξη, ακόμα και η ίδια η πώληση θα μπορεί να 
γίνεται από μακριά. TCP
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Οι νέες τάσεις για το ERP της σύγχρονης επιχείρησης

Είναι γεγονός ότι διανύουμε μια ιδιαίτερη περίοδο στην ο-
ποία οι επιχειρήσεις επαναπροσδιορίζουν τη σχέση τους με 
τα συστήματα ERP. Η διαμόρφωση νέων ισχυρών τάσεων 
σχετικά με τις λειτουργίες τους και οι διαφοροποιήσεις που 
επέρχονται σε κύρια χαρακτηριστικά τους, αναδεικνύουν α-
κόμη περισσότερο τη σημασία επιλογής κατάλληλων συστη-
μάτων για την υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Η εξέλιξη στα συστήματα ERP τροφοδοτείται σε πολύ μεγάλο 
βαθμό από τη συνεχή, τα τελευταία χρόνια, διάθεση νέων 
τεχνολογιών, που όχι μόνο δίνουν λύσεις σε λειτουργικές 
αδυναμίες του παρελθόντος, αλλά ικανοποιούν με αποτελε-
σματικό τρόπο και τις νεότερες απαιτήσεις των χρηστών. 

Οι επιχειρήσεις είναι σήμερα υποχρεωμένες να λειτουρ-
γήσουν σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον, το οποίο κατά κύριο λόγο 
χαρακτηρίζεται από:
• οικονομική αστάθεια που επιβάλλει τον πληρέστερο έλεγχο των λειτουργι-
κών δαπανών και τη διαμόρφωση πιο αποδοτικών business διαδικασιών,
• αυξημένο ανταγωνισμό που επιβάλλει την ενίσχυση της ευελιξίας για τα-
χύτερη ενσωμάτωση αλλαγών και άμεση προσαρμογή της επιχείρησης στις 
συνθήκες των αγορών 
• αλλαγές στο μοντέλο εργασίας που επιβάλλουν την ενασχόληση με δραστη-
ριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, χωρίς να υπάρχουν γεωγραφικοί ή 
χρονικοί περιορισμοί.

Ακόμη, δημιουργούνται διαρκώς για τις επιχειρήσεις νέες απαιτήσεις που 
προκύπτουν από την ίδια την εξέλιξη της τεχνολογίας. Σαν παράδειγμα μπο-
ρεί να αναφερθεί η ανάπτυξη του mobility και η ανάγκη που δημιουργήθηκε 
για ενσωμάτωση λύσεων φορητότητας στις παραγωγικές διαδικασίες των 
επιχειρήσεων.
Τα σύγχρονα συστήματα ERP πρέπει να είναι σε πλήρη αντιστοίχιση με τις 
συνθήκες που προαναφέρθηκαν. Έτσι, σε συμβατότητα και με τη γενικότερη 
τάση που επικρατεί για “consumerization” του business λογισμικού (δηλαδή, 
τη δημιουργία εφαρμογών που είναι πολύ πιο απλές, εύχρηστες και φιλικές 
για τους χρήστες), τα συστήματα ERP οφείλουν σήμερα να δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στο “user experience” που δημιουργούν, να περιλαμβάνουν λύσεις 

για όλες τις απαιτήσεις “επιχειρησιακής φορητότητας”, να 
επιτρέπουν την εύκολη προσαρμογή λειτουργιών για κά-
λυψη ειδικών απαιτήσεων και βέβαια να οδηγούν σε ένα 
χαμηλότερο δείκτη TCO (total cost of ownership) σε σχέση 
με το παρελθόν.
Βρισκόμαστε, λοιπόν, σε μια περίοδο που τα συστήματα ERP 
εξελίσσονται και εναρμονίζονται με σύγχρονες απαιτήσεις 
σχετικά με το interface και τις λειτουργίες που περιλαμβά-
νουν, αλλά και τον τρόπο που διατίθενται και χρησιμοποιού-
νται. Και ασφαλώς η εξέλιξη αυτή επηρεάζεται από την ύ-
παρξη σημαντικών γενικότερων τάσεων που παρουσιάζουν 
ραγδαία ανάπτυξη, όπως το cloud computing, το mobility και 
τα analytics.
Ειδικότερα, η ανάπτυξη του cloud computing δημιουργεί μια 
νέα πραγματικότητα που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όχι μόνο 

από τους κατασκευαστές των συστημάτων ERP, αλλά και από όσους τα χρησι-
μοποιούν. Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αξιολογούν το ERP με βάση 
την ευκολία εγκατάστασης, λειτουργίας και “κατανάλωσής” του, ενώ γίνονται 
λιγότερο ανεκτικές σε λύσεις που είναι σύνθετες, ακριβές και μονολιθικές. 
Έτσι, η κατηγορία του Cloud ERP παρουσιάζει σήμερα ιδιαίτερα σημαντικό 
ρυθμό ανάπτυξης, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ρυθμό ανάπτυξης της γενικό-
τερης αγοράς ERP, προσφέροντας ουσιαστικές λύσεις στις προκλήσεις που 
πρέπει να αντιμετωπίσουν σήμερα οι επιχειρήσεις. Η αμεσότητα πρόσβασης 
στο λογισμικό, η δυνατότητα εύκολης αξιοποίησης εταιρικών δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο, η επικέντρωση της επιχείρησης στο core business, η ευε-
λιξία χρήσης του ERP και οι οικονομίες που επιτυγχάνονται με λειτουργία στη 
βάση πραγματικών κάθε φορά αναγκών, είναι σε θέση να δημιουργήσουν 
ισχυρά πλεονεκτήματα και να διαφοροποιήσουν αποτελεσματικά την επιχεί-
ρηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό της. 

Ακολουθώντας όλες τις τάσεις που προαναφέρθηκαν για τα συστήματα 
ERP, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και διαθέτοντας εξαιρετική 
πληρότητα λειτουργιών, η νέα γενιά λογισμικού Soft1 Open Enterprise δίνει 
σήμερα τη δυνατότητα σε κάθε δυναμική, σύγχρονη επιχείρηση να αποκτή-
σει ένα σύστημα ERP που είναι σε θέση να υποστηρίξει με τον πλέον απο-
τελεσματικό τρόπο τη λειτουργία της και να συμβάλλει αποφασιστικά στην 
αναπτυξιακή προοπτική της.

Δημήτρης Γαγανέλης, Director του 
τμήματος business development 
cloud services, Softone Technologies

διόρθωση του λογισμικού σε on-premise servers 
δεν απαιτούνται πλέον. Το debugging του νέου 
λογισμικού επίσης δεν είναι απαραίτητο, καθώς ο 
κώδικας τρέχει στον server του κατασκευαστή και 
όχι στον server του πελάτη. Οι ροές εσόδων επίσης 
διαφοροποιούνται, καθώς η χρέωση στον πελάτη 
γίνεται πια σε μηνιαία βάση.
Παράλληλα, και το μείγμα των εσόδων αλλάζει. 
Απαιτείται περισσότερη δουλειά σε περιοχές όπως 
η εκκαθάριση δεδομένων, το data migration και η 
ενοποίηση cloud-to-cloud/cloud-to-on-premise, 
ενώ άλλες εργασίες configuration μπορεί να απαι-
τούν λιγότερη δουλειά. 
Οι cloud λύσεις έρχονται περισσότερο εξοπλισμένες 
με ισχυρές πλατφόρμες ανάπτυξης και υλοποίησης. 

Οι μέρες που απαιτούνταν ατέλειωτες γραμμές κώ-
δικα έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Τα προϊόντα που 
είναι χτισμένα πάνω σε δυναμικά Platform-as-a-
Service (PaaS) περιβάλλοντα επιτρέπουν στους με-
ταπωλητές και τους πελάτες τους να δημιουργούν 
σημαντικές λειτουργικές, κάθετες και οριζόντιες 
επεκτάσεις προϊόντων, οι οποίες αυτομάτως εφαρ-
μόζονται στις νέες εκδοχές του βασικού λογισμικού. 
Αυτή η PaaS ικανότητα αποτελεί μία σημαντική 
ευκαιρία για τους συνεργάτες εκείνους που επι-
θυμούν να αντλήσουν έσοδα και από δικαιώματα 
– και όχι μόνο από τις υπηρεσίες. Το κλειδί εδώ, για 
κάθε συνεργάτη, είναι να αναγνωρίσει τις κάθετες 
/ ανά κλάδο ή οριζόντιες προϊοντικές ενισχύσεις 
και επεκτάσεις τις οποίες σκοπεύει να δημιουργή-

σει. Και αντίστοιχα να αναπτύξει την κατάλληλες ή 
στοχευμένες στρατηγικές πωλήσεων και μάλιστα 
χωρίς τους γεωγραφικούς περιορισμούς που επι-
φέρει η παροχή υπηρεσιών. Και αυτό είναι ίσως το 
πιο εντυπωσιακό και ενδιαφέρον ίσως στοιχείο. Οι 
πελάτες πια θα επιθυμούν μεν μία core ERP λύση, 
αλλά ταυτόχρονα θα επιζητούν έναν υλοποιητή που 
διαθέτει πραγματική τεχνογνωσία για τον κλάδο 
τους και τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Από τη στιγμή 
που η λύση θα βρίσκεται στο cloud, οι systems 
integrators δεν θα χρειάζεται να ξοδεύουν πολύ 
χρόνο on site. Το configuration, η εκκαθάριση 
δεδομένων κ.λπ. θα γίνεται απομακρυσμένα. Στην 
πράξη, ακόμα και η ίδια η πώληση θα μπορεί να 
γίνεται από μακριά. TCP
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QUALITY & RELIABILITY

Ίδρυση θυγατρικής και 
έκδοση δανείου
Πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική 
συνέλευση της Quality & Reliability, 
στη διάρκεια της οποίας εγκρίθηκαν 
δύο σημαντικές αποφάσεις: Η ίδρυση 
θυγατρικής εταιρείας στην Αγγλία και 
η λήψη κοινού ομολογιακού δανείου 
μέχρι ποσού €2,5 εκατομμυρίων. Το 
δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την 
ενίσχυση της ρευστότητας και για την 
εκπλήρωση των στρατηγικών σκοπών 
του ομίλου και θα γίνει προσπάθεια 
να εισαχθεί άμεσα στο χρηματιστήριο 
αξιών της Κύπρου.
Επίσης, η συνέλευση εξουσιοδότησε 
το ΔΣ να προβεί όποτε αυτό κρίνει 
απαραίτητο στην επέκταση των 
ήδη υπαρχουσών θυγατρικών 
εταιρειών ή στην αγορά, πώληση 
θυγατρικών εταιρειών ή και στην 
ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή 
υποκαταστημάτων συναφών με 
το αντικείμενο της εταιρείας στο 
εξωτερικό και την Ελλάδα.
Info: Quality & Reliability, 210-8029 409

INTRASOFT – INTRAKAT 

Ξεκινούν τις “έξυπνες” 
στάσεις
Στην υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ για 
το έργο της Τηλεματικής σε λεωφορεία 
και τρόλεϊ προχώρησε ο Οργανισμός 
Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και 
η εταιρεία ειδικού σκοπού Advanced 
Transport Telematics την οποία 
συνέστησε ο ιδιωτικός φορέας 
σύμπραξης “Ένωση προσώπων 
Intrasoft International S.A. – 
Intrakat”. Πρόκειται για ένα έργο το 
οποίο περιλαμβάνει την εγκατάσταση 
εξοπλισμού σε 1.750 λεωφορεία και 
250 τρόλεϊ για την παρακολούθηση του 
συγκοινωνιακού έργου σε πραγματικό 
χρόνο και την πληροφόρηση του 
επιβατικού κοινού για την εκτέλεση 
των δρομολογίων μέσω 1000 
“έξυπνων” στάσεων. Παράλληλα 
θα λειτουργεί διαδραστικό σύστημα 
πληροφόρησης κοινού για το σύνολο 
των γραμμών και των δρομολογίων 
μέσω διαδικτύου. H σύμβαση 
είναι δωδεκαετής, προβλέπει την 
κατασκευή και υλοποίηση του έργου 
εντός 18 μηνών από την ημερομηνία 
υπογραφής και τη διαχείριση και 
λειτουργία του έργου για 10 χρόνια και 
6 μήνες από τον ανάδοχο.
Info: Intrasoft International,  
210-6876 400

Mε μια ματιά

ΕΠΕΝΔΥΣΗ €5 ΕΚΑΤ. ΣΕ R&D

Νέο επενδυτικό πλάνο από την Entersoft
Τεχνολογική καινοτομία, κάθετες αγορές και επέκταση σε 
χώρες του εξωτερικού είναι το τρίπτυχο πάνω στο οποίο 
θα ξεδιπλωθεί η στρατηγική της Entersoft την επόμενη 
τριετία, όπως περιέγραψαν στελέχη της εταιρείας σε 
εκπροσώπους του Τύπου.
Ειδικότερα, ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης 
σε R&D για την τριετία 2014-2016, θα αγγίξει τα €5 
εκατ. και θα καλύπτει όλους τους παραπάνω στόχους. 
Μάλιστα, ήδη υλοποιείται το πλάνο ενίσχυσης του 
τμήματος R&D, με αύξηση του δυναμικού κατά 50%. Τα 
βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που θα αναπτύξει 
το τμήμα θα εστιάζουν στη δημιουργία προστιθέμενης 
αξίας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στη 
δυνατότητα για διεθνή ανάπτυξη των πελατών της 
Entersoft που θα τα επιλέξουν. 
Πιο συγκεκριμένα, τα προϊόντα που εξελίσσει η εταιρεία 
αυτή τη στιγμή είναι τα Marketing CRM, Social CRM, 
Merchandizing, Segmentation Analysis, E-Commerce, 
WMS κ.ά. Παράλληλα, όλα τα βασικά προϊόντα της 
εταιρείας θα παρέχονται On Premise, On Cloud αλλά και 
ως Software as a Service, για μεγαλύτερη ευελιξία.

Το τμήμα R&D, έχει ήδη ολοκληρώσει το μεγαλύτερο 
μέρος της ανάπτυξης του νέου Entersoft Business 
Suite release 5. Η ναυαρχίδα των προϊόντων της 
εταιρείας, στοχεύει, κυρίως, στην ενίσχυση της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με υποσυστήματα 
που θα παρέχουν στους πελάτες τη δυνατότητα να 
δραστηριοποιούνται αποτελεσματικά και αποδοτικά 
σε περιβάλλον ξένων αγορών. Το πλάνο ανάπτυξης 
της εταιρείας στοχεύει, επίσης, με συγκεκριμένα και 
εξειδικευμένα προϊόντα σε κάθετες αγορές, όπως 
η βιομηχανία, μεταφορικές εταιρείες και ιδιωτική 
εκπαίδευση, παρέχοντας προστιθέμενη αξία στους 
πελάτες, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και τη 
δυνατότητα για διεθνή επέκταση.
Στο ίδιο πλαίσιο, έως το τέλος του ερχόμενου 
Σεπτεμβρίου η Enetrsoft  θα αποκτήσει γραφεία στο 
Ντουμπάι, στο οποίο έχει παρουσία τα 2 τελευταία 
χρόνια μέσω συνεργατών. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 13% 
του συνολικού τζίρου του ομίλου, προέρχεται από τις 
δραστηριότητες σε ξένες αγορές.
Info: Entersoft, 210-9525 001

Ραγδαία ανάπτυξη και στην ελληνική αγορά 
σημειώνουν τα Managed Print Services (MPS), καθώς 
όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εφαρμόζουν ήδη ή 
συζητούν την εφαρμογή τους με σκοπό την αξιοποίηση 
των σημαντικών ωφελειών που προκύπτουν από την 
υλοποίησή τους. Αυτό προκύπτει από την πρόσφατη 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική  
υποστήριξη της Xerox Ελλάδος και στόχο την 
αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας όσον 
αφορά τις υπηρεσίες. Η δραστική μείωση στις δαπάνες 
εκτύπωσης, βελτίωση της παραγωγικότητας των 
εργαζομένων, απόδοση των διαδικασιών, ασφάλεια 
των δεδομένων και η ποιότητα εκτύπωσης, είναι οι 
κινητήριες δυνάμεις πίσω από την ανάπτυξη των MPS 
στη χώρα μας.
Στην έρευνα έλαβαν μέρος 246 στελέχη ΙΤ, 
οικονομικών, marketing, πωλήσεων κ.α., απαντώντας 
σε ένα ερωτηματολόγιο και εκφράζοντας την άποψη 
τους όσον αφορά τις υπηρεσίες MPS και τα οφέλη 
που πιστεύουν ότι προκύπτουν, τα κριτήρια επιλογής 
και τους ανασταλτικούς παράγοντες, καθώς και άλλες 
ενδιαφέρουσες πτυχές αυτών των υπηρεσιών.
Μερικά από τα κύρια συμπεράσματα είναι τα εξής:
• 6 στους 10 απάντησαν ότι είτε διαθέτουν συμβόλαιο 
MPS είτε βρίσκονται στη φάση διερεύνησης.
• Οι υπηρεσίες MPS θεωρούνται άμεσα συνδεδεμένες 

με τον έλεγχο του κόστους και τη δραστική μείωσή του.
• Εκτός από τη μείωση κόστους, οι υπηρεσίες MPS 
θεωρούνται ως βασική υποδομή για τη μείωση του 
χρόνου των εργαζόμενων στην καθημερινή χρήση και 
διαχείριση συσκευών εκτύπωσης, αναλωσίμων και 
αιτημάτων χρηστών.
• Κύρια κριτήρια επιλογής συνεργάτη για την παροχή 
υπηρεσιών MPS θεωρούνται α) το επίπεδο τεχνικής 
υποστήριξης, β) το κόστος της προτεινόμενης λύσης 
MPS, και γ) η τεχνολογία και καινοτομία που παρέχει ο 
συνεργάτης μέσα από την προτεινόμενη λύση MPS.
• Σημαντικότεροι ανασταλτικοί παράγοντες της μη-
υιοθέτησης υπηρεσιών MPS θεωρούνται α) η έλλειψη 
αναλυτικής ενημέρωσης σχετικά με το πλαίσιο 
εφαρμογής των υπηρεσιών MPS στην κάθε εταιρία 
και β) το αρχικό κόστος της επένδυσης (σημ. που 
λανθασμένα θεωρείται ότι υπάρχει, δεδομένου ότι η 
εφαρμογή υπηρεσιών MPS δεν απαιτεί καμία αρχική 
επένδυση/εκταμίευση πόρων).
• Όλοι σχεδόν αντιλαμβάνονται ότι με τις υπηρεσίες 
MPS επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός του εκτυπωτικού 
εξοπλισμού (άρα και των υπηρεσιών εκτύπωσης 
που παρέχονται στους χρήστες κάθε επιχείρησης), με 
ταυτόχρονη εισαγωγή νέων λειτουργιών όπως mobile 
printing και λύσεις cloud.
Info: Xerox Hellas, 210-9307 000

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΧΕRΟΧ

Στην εποχή των Managed Print  
Services η Ελλάδα
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INTERWORKS

Υπηρεσία Virtual Data 
Center 
Mε μία νέα υπηρεσία, το Cloud Data 
Center, η Interworks φιλοδοξεί 
να παράσχει νέες, εξελιγμένες 
δυνατότητες σε εταιρείες IT και τις 
επιχειρήσεις. Το κύριο χαρακτηριστικό 
της υπηρεσίας, είναι η ευελιξία 
που παρέχει στην αυξομείωση 
των resources και η δυνατότητα 
δημιουργίας enterprise-class Cloud 
Servers μέσω από ένα ασφαλές 
δίκτυο. Mε το Cloud Data Center o 
πελάτης δημιουργεί ένα απομονωμένο 
ιδιωτικό δίκτυο και μπορεί να 
παραμετροποιήσει Cloud Servers 
on Demand βάσει των αναγκών του.  
Με τη χρήση ενός Cloud Gateway 
o πελάτης, επίσης, μπορεί να 
προσθέσει υπηρεσίες Firewall, NAT/
Access rules, Load Balancing, και 
διασύνδεση VPN. 
Info: Interworks, 210-6849 277

SPACE HELLAS

Συμμετοχή σε 
ευρωπαϊκό έργο 
Τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό 
έργο PHAROS, το οποίο εγκρίθηκε για 
χρηματοδότηση ύστερα από έντονο 
ανταγωνισμό στη θεματική περιοχή 
Space, του 7ου προγράμματος 
πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(FP7), ανακοίνωσε η Space Hellas. 
O συνολικός προϋπολογισμός 
του έργου είναι €3,4 εκατ. και 
στην κοινοπραξία συμμετέχουν 8 
ιδιωτικές εταιρείες και ερευνητικοί 
φορείς, από 6 ευρωπαϊκές χώρες. 
Στο πλαίσιο του έργου, η Space 
Hellas, μέσα από μια ευέλικτη 
αρχιτεκτονική αναπτύσσει τον 
πυρήνα λογισμικού της πλατφόρμας 
υπηρεσιών (Service Platform). 
Το PHAROS επικεντρώνεται στην 
ανάπτυξη μιας βιώσιμης, ανοιχτής 
πλατφόρμας υπηρεσιών, η οποία 
ενσωματώνει διαστημικές τεχνολογίες 
παρατήρησης Γης, τηλεπικοινωνιών 
και πλοήγησης, με σκοπό την παροχή 
καινοτόμων υπηρεσιών, στον τομέα 
των φυσικών κινδύνων. Μέσω της 
πλατφόρμας αυτής θα είναι δυνατή 
η πρόβλεψη και έγκαιρη διάγνωση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η 
προειδοποίηση και ενημέρωση του 
πληθυσμού, η παρακολούθηση του 
περιβάλλοντος, η διαχείριση κρίσεων 
και η εκτίμηση κινδύνου.
Info: Space Hellas, 210-6504 100

Mε μια ματιά

Τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου, το οποίο έληξε στις 31 
Μαΐου, ανακοίνωσε η Oracle, από τα οποία προκύπτουν 
ποικίλα συμπεράσματα για την πορεία της εταιρείας. 
Καταρχήν, η Oracle είναι πλέον δεύτερος μεγαλύτερος 
SaaS vendor μετά τη Salesforce. Ωστόσο τα συνολικά 
κέρδη της κατά το δ’ τρίμηνο σημείωσαν κάμψη της 
τάξης του 4%.
Συγκεκριμένα, τα έσοδα για δ’ τέταρτο τρίμηνο 
αυξήθηκαν κατά 3% σε $11,3 δις, ενώ τα καθαρά κέρδη 

μειώθηκαν 4% σε $3,65 δις. Οι πωλήσεις νέων αδειών 
λογισμικού για το τρίμηνο έφτασαν τα $3,77 δις – 
σταθερές σε ετήσια βάση -  ενώ οι ενημερώσεις αδειών 
λογισμικού και η υποστήριξη προϊόντων ανήλθαν στα 
$4,7 δις, σημειώνοντας αύξηση 7%.
Αλλά στους τομείς SaaS και PaaS τα έσοδα αυξήθηκαν 
κατά 25% σε $322 εκατομμύρια και στο IaaS κατά 13% 
στα 128 εκατομμύρια. “Σχεδιάζουμε να επικεντρωθούμε 
ακόμα πιο πολύ στο cloud ώστε να γίνουμε Νο1 τόσο 

στο SaaS όσο και στο PaaS 
business“, δήλωσε ο CEO της 
εταιρείας, Larry Ellison.
Το δ’ τρίμηνο έδειξε σημάδια 
ζωής και για το hardware 
business της Oracle, καθώς οι 
πωλήσεις νέων συστημάτων 
αυξήθηκαν κατά 2% στα $870 
εκατ., όπως και υποστήριξη 
παλαιών συστημάτων που 
έφτασε στα $596 εκατομμύρια.
Τέλος, όσον αφορά το 
σύνολο του έτους, τα έσοδα 
αυξήθηκαν κατά 3% σε  
$38,3 δις, ενώ τα καθαρά 
κέρδη παρέμειναν σταθερά 
στα $11 δις.
Info: Oracle Ελλάς,  
210-6789 200 

Μία ακόμη πολύ σημαντική διάκριση απέσπασε η 
Globo, καθώς έγινε η πρώτη ελληνική εταιρεία που 
συμπεριλαμβάνεται σε Magic Quadrant (“MQ”) της 
Gartner και η μόνη νέα εταιρεία παγκοσμίως που 
συμπεριλήφθηκε στο συγκεκριμένο Magic Quadrant, 
το οποίο αφορά σε λύσεις για Enterprise Mobility 
Management και δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα.
Σημειώνεται ότι φέτος η Gartner μετονόμασε το 
συγκεκριμένο ΜQ από Mobile Device Management 
(MDM) σε Enterprise Mobility Management 
(EMM), ενισχύοντας τα κριτήρια επιλογής, ώστε να 
αντικατοπτρίζουν τη δυναμική της ολοένα εξελισσόμενης 
και απαιτητικής αγοράς του Enterprise Mobility και 
ιδιαίτερα την αυξανόμενη ζήτηση για διαχείριση 
εφαρμογών και περιεχομένου.
Για τις ανάγκες του MQ EMM αξιολογήθηκαν πάνω από 
100 εταιρείες, έναντι μιας σειράς κριτηρίων και οι οποίες 

έπρεπε ανάμεσα σε άλλα να πληρούν, κατ’ ελάχιστο, τις 
παρακάτω προϋποθέσεις:
• $8 εκατ. πωλήσεις ΕΜΜ
• 1.500 πελάτες ΕΜΜ
• 500.000 άδειες ΕΜΜ εγκατεστημένες στα εργασιακά 
περιβάλλοντα πελατών
• MDM υποστήριξη για τουλάχιστον τρία λειτουργικά 
συστήματα κινητών συσκευών (π.χ. iOS, Android, 
Windows Phone 8, BlackBerry)
Σημειώνεται ότι η Globo είναι από τις ελάχιστες εταιρείες 
παγκοσμίως που καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών 
“Enterprise Mobility” που μπορεί να έχει μια εταιρεία, 
παρέχοντας λύσεις για Enterprise Mobility Management 
(EMM) και Mobile Application Development (MADP), 
υποστηρίζοντας ταυτόχρονα όλα τα ευρέως διαδεδομένα 
λειτουργικά συστήματα κινητών συσκευών.
Info: Globo, 212-1217 200

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΤΟ MAGIC QUADRANT ΤΗΣ GARTNER

Aνοδος στην 2η θέση των 
SaaS vendors για την Oracle

Παγκόσμια αναγνώριση για την Globo 
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QUALITY & RELIABILITY

Ίδρυση θυγατρικής και 
έκδοση δανείου
Πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική 
συνέλευση της Quality & Reliability, 
στη διάρκεια της οποίας εγκρίθηκαν 
δύο σημαντικές αποφάσεις: Η ίδρυση 
θυγατρικής εταιρείας στην Αγγλία και 
η λήψη κοινού ομολογιακού δανείου 
μέχρι ποσού €2,5 εκατομμυρίων. Το 
δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την 
ενίσχυση της ρευστότητας και για την 
εκπλήρωση των στρατηγικών σκοπών 
του ομίλου και θα γίνει προσπάθεια 
να εισαχθεί άμεσα στο χρηματιστήριο 
αξιών της Κύπρου.
Επίσης, η συνέλευση εξουσιοδότησε 
το ΔΣ να προβεί όποτε αυτό κρίνει 
απαραίτητο στην επέκταση των 
ήδη υπαρχουσών θυγατρικών 
εταιρειών ή στην αγορά, πώληση 
θυγατρικών εταιρειών ή και στην 
ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή 
υποκαταστημάτων συναφών με 
το αντικείμενο της εταιρείας στο 
εξωτερικό και την Ελλάδα.
Info: Quality & Reliability, 210-8029 409

INTRASOFT – INTRAKAT 

Ξεκινούν τις “έξυπνες” 
στάσεις
Στην υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ για 
το έργο της Τηλεματικής σε λεωφορεία 
και τρόλεϊ προχώρησε ο Οργανισμός 
Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και 
η εταιρεία ειδικού σκοπού Advanced 
Transport Telematics την οποία 
συνέστησε ο ιδιωτικός φορέας 
σύμπραξης “Ένωση προσώπων 
Intrasoft International S.A. – 
Intrakat”. Πρόκειται για ένα έργο το 
οποίο περιλαμβάνει την εγκατάσταση 
εξοπλισμού σε 1.750 λεωφορεία και 
250 τρόλεϊ για την παρακολούθηση του 
συγκοινωνιακού έργου σε πραγματικό 
χρόνο και την πληροφόρηση του 
επιβατικού κοινού για την εκτέλεση 
των δρομολογίων μέσω 1000 
“έξυπνων” στάσεων. Παράλληλα 
θα λειτουργεί διαδραστικό σύστημα 
πληροφόρησης κοινού για το σύνολο 
των γραμμών και των δρομολογίων 
μέσω διαδικτύου. H σύμβαση 
είναι δωδεκαετής, προβλέπει την 
κατασκευή και υλοποίηση του έργου 
εντός 18 μηνών από την ημερομηνία 
υπογραφής και τη διαχείριση και 
λειτουργία του έργου για 10 χρόνια και 
6 μήνες από τον ανάδοχο.
Info: Intrasoft International,  
210-6876 400

Mε μια ματιά

ΕΠΕΝΔΥΣΗ €5 ΕΚΑΤ. ΣΕ R&D

Νέο επενδυτικό πλάνο από την Entersoft
Τεχνολογική καινοτομία, κάθετες αγορές και επέκταση σε 
χώρες του εξωτερικού είναι το τρίπτυχο πάνω στο οποίο 
θα ξεδιπλωθεί η στρατηγική της Entersoft την επόμενη 
τριετία, όπως περιέγραψαν στελέχη της εταιρείας σε 
εκπροσώπους του Τύπου.
Ειδικότερα, ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης 
σε R&D για την τριετία 2014-2016, θα αγγίξει τα €5 
εκατ. και θα καλύπτει όλους τους παραπάνω στόχους. 
Μάλιστα, ήδη υλοποιείται το πλάνο ενίσχυσης του 
τμήματος R&D, με αύξηση του δυναμικού κατά 50%. Τα 
βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που θα αναπτύξει 
το τμήμα θα εστιάζουν στη δημιουργία προστιθέμενης 
αξίας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στη 
δυνατότητα για διεθνή ανάπτυξη των πελατών της 
Entersoft που θα τα επιλέξουν. 
Πιο συγκεκριμένα, τα προϊόντα που εξελίσσει η εταιρεία 
αυτή τη στιγμή είναι τα Marketing CRM, Social CRM, 
Merchandizing, Segmentation Analysis, E-Commerce, 
WMS κ.ά. Παράλληλα, όλα τα βασικά προϊόντα της 
εταιρείας θα παρέχονται On Premise, On Cloud αλλά και 
ως Software as a Service, για μεγαλύτερη ευελιξία.

Το τμήμα R&D, έχει ήδη ολοκληρώσει το μεγαλύτερο 
μέρος της ανάπτυξης του νέου Entersoft Business 
Suite release 5. Η ναυαρχίδα των προϊόντων της 
εταιρείας, στοχεύει, κυρίως, στην ενίσχυση της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με υποσυστήματα 
που θα παρέχουν στους πελάτες τη δυνατότητα να 
δραστηριοποιούνται αποτελεσματικά και αποδοτικά 
σε περιβάλλον ξένων αγορών. Το πλάνο ανάπτυξης 
της εταιρείας στοχεύει, επίσης, με συγκεκριμένα και 
εξειδικευμένα προϊόντα σε κάθετες αγορές, όπως 
η βιομηχανία, μεταφορικές εταιρείες και ιδιωτική 
εκπαίδευση, παρέχοντας προστιθέμενη αξία στους 
πελάτες, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και τη 
δυνατότητα για διεθνή επέκταση.
Στο ίδιο πλαίσιο, έως το τέλος του ερχόμενου 
Σεπτεμβρίου η Enetrsoft  θα αποκτήσει γραφεία στο 
Ντουμπάι, στο οποίο έχει παρουσία τα 2 τελευταία 
χρόνια μέσω συνεργατών. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 13% 
του συνολικού τζίρου του ομίλου, προέρχεται από τις 
δραστηριότητες σε ξένες αγορές.
Info: Entersoft, 210-9525 001

Ραγδαία ανάπτυξη και στην ελληνική αγορά 
σημειώνουν τα Managed Print Services (MPS), καθώς 
όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εφαρμόζουν ήδη ή 
συζητούν την εφαρμογή τους με σκοπό την αξιοποίηση 
των σημαντικών ωφελειών που προκύπτουν από την 
υλοποίησή τους. Αυτό προκύπτει από την πρόσφατη 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική  
υποστήριξη της Xerox Ελλάδος και στόχο την 
αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας όσον 
αφορά τις υπηρεσίες. Η δραστική μείωση στις δαπάνες 
εκτύπωσης, βελτίωση της παραγωγικότητας των 
εργαζομένων, απόδοση των διαδικασιών, ασφάλεια 
των δεδομένων και η ποιότητα εκτύπωσης, είναι οι 
κινητήριες δυνάμεις πίσω από την ανάπτυξη των MPS 
στη χώρα μας.
Στην έρευνα έλαβαν μέρος 246 στελέχη ΙΤ, 
οικονομικών, marketing, πωλήσεων κ.α., απαντώντας 
σε ένα ερωτηματολόγιο και εκφράζοντας την άποψη 
τους όσον αφορά τις υπηρεσίες MPS και τα οφέλη 
που πιστεύουν ότι προκύπτουν, τα κριτήρια επιλογής 
και τους ανασταλτικούς παράγοντες, καθώς και άλλες 
ενδιαφέρουσες πτυχές αυτών των υπηρεσιών.
Μερικά από τα κύρια συμπεράσματα είναι τα εξής:
• 6 στους 10 απάντησαν ότι είτε διαθέτουν συμβόλαιο 
MPS είτε βρίσκονται στη φάση διερεύνησης.
• Οι υπηρεσίες MPS θεωρούνται άμεσα συνδεδεμένες 

με τον έλεγχο του κόστους και τη δραστική μείωσή του.
• Εκτός από τη μείωση κόστους, οι υπηρεσίες MPS 
θεωρούνται ως βασική υποδομή για τη μείωση του 
χρόνου των εργαζόμενων στην καθημερινή χρήση και 
διαχείριση συσκευών εκτύπωσης, αναλωσίμων και 
αιτημάτων χρηστών.
• Κύρια κριτήρια επιλογής συνεργάτη για την παροχή 
υπηρεσιών MPS θεωρούνται α) το επίπεδο τεχνικής 
υποστήριξης, β) το κόστος της προτεινόμενης λύσης 
MPS, και γ) η τεχνολογία και καινοτομία που παρέχει ο 
συνεργάτης μέσα από την προτεινόμενη λύση MPS.
• Σημαντικότεροι ανασταλτικοί παράγοντες της μη-
υιοθέτησης υπηρεσιών MPS θεωρούνται α) η έλλειψη 
αναλυτικής ενημέρωσης σχετικά με το πλαίσιο 
εφαρμογής των υπηρεσιών MPS στην κάθε εταιρία 
και β) το αρχικό κόστος της επένδυσης (σημ. που 
λανθασμένα θεωρείται ότι υπάρχει, δεδομένου ότι η 
εφαρμογή υπηρεσιών MPS δεν απαιτεί καμία αρχική 
επένδυση/εκταμίευση πόρων).
• Όλοι σχεδόν αντιλαμβάνονται ότι με τις υπηρεσίες 
MPS επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός του εκτυπωτικού 
εξοπλισμού (άρα και των υπηρεσιών εκτύπωσης 
που παρέχονται στους χρήστες κάθε επιχείρησης), με 
ταυτόχρονη εισαγωγή νέων λειτουργιών όπως mobile 
printing και λύσεις cloud.
Info: Xerox Hellas, 210-9307 000

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΧΕRΟΧ

Στην εποχή των Managed Print  
Services η Ελλάδα
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Στις 7 Ιουλίου το Tech Channel Partner και το biztech.gr βρέθηκαν στο Old Billingsgate Market, στην καρδιά 
του Λονδίνου, προσκεκλημένο της EMC. Εκεί, στα πλαίσια του event “Redefine Possible” παρακολουθήσαμε 
την παρουσίαση νέων, καινοτόμων λύσεων με το σήμα της EMC στην ούγια.

EMC: Fish and chips  
και… hybrid cloud

Αυτή τη φορά, όμως, η EMC δεν παρουσίασε α-
πλά κάποια νέα προϊόντα. Κυρίως παρουσίασε το 
όραμά της για το μετασχηματισμό του σύγχρονου 
ΙΤ, με φόντο, αλλά και επίκεντρο, το hybrid cloud. 
Ας δούμε, λοιπόν, μαζί, πώς η EMC επιδιώκει να 
“επαναπροσδιορίσει το εφικτό” στον κόσμο του ΙΤ.

Η εκδήλωση
Εντελώς επιγραμματικά θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι η EMC ανακοίνωσε ορισμένες σημαντικές νέες 
προτάσεις στην κατηγορία των προϊόντων Flash, 
enterprise storage και Scale-Out NAS. Όπως μας 
εξήγησαν ο David Goulden, CEO, EMC Information 
Infrastructure και ο Jeremy Burton, πρόεδρος, 
EMC Products, Marketing & Solutions, η EMC με 
τις λύσεις αυτές θέλει να δώσει ένα χέρι βοηθείας 
στις διευθύνσεις IT για να επιταχύνουν τη μετά-
βαση προς το hybrid cloud. Έτσι, στη διάρκεια της 
δίωρης παρουσίασης, τα στελέχη της εταιρείας 
ανακοίνωσαν τις νέες εκδόσεις των EMC XtremIO, 
EMC VMAX3, EMC Isilon OneFS, αλλά και τη δια-
θεσιμότητα των EMC ViPR 2.0, ViPR SRM 3.5, και 
EMC Elastic Cloud Storage Appliance.

Το διακύβευμα
Για τους ανθρώπους της EMC είναι ξεκάθαρο ότι, τα 
τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντι-
μέτωπες με μια σαφή πρόκληση: Να αξιοποιήσουν 
τις κατακλυσμιαίες αλλαγές που έχουν επιφέρει 
τα κοινωνικά δίκτυα, το cloud, το mobility και τα 
big data στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών. Όσες, 
λοιπόν, το καταφέρουν, αλλάζουν ριζικά τον κλάδο 
στον οποίο δραστηριοποιούνται και κατά συνέπεια η 
επόμενη μέρα θα τις βρει όχι μόνο παρούσες αλλά 
και δυνατότερες. Θεωρητικά, η συνταγή για έναν 
επιτυχή μετασχηματισμό του IT είναι απλή: Μειώνω 

τα ποσά που κατευθύνονται στη συντήρηση εφαρ-
μογών που ήδη χρησιμοποιούνται και έτσι μπορώ 
να επενδύσω σε νέες. Αλλά…

Το πρόβλημα
Αυτό που συμβαίνει στην πράξη είναι ότι ο όγκος 
των δεδομένων τον οποίο διεκπεραιώνουν οι 

υφιστάμενες εφαρμογές αυξάνεται κατά 29% κάθε 
χρόνο, η υποστήριξη των υποδομών δημιουργεί 
ένα “βάρος” της τάξης του 58%, ενώ η ανάγκη για 
πιο γρήγορες επιδόσεις σε συγκεκριμένες εφαρ-
μογές είναι όλο και πιο πιεστική. Έτσι, οι επιχειρή-
σεις βρίσκονται αντιμέτωπες με τις δυσκολίες που 
κρύβει η διαχείριση πολλών και διαφορετικών 
workloads, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να ικα-
νοποιούν τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη νέων 

1. Panel από ειδικούς και customers σχολίαζε σε ζωντανή μετάδοση τις ανακοινώσεις της EMC. 2. Partners και 
δημοσιογράφοι από ολόκληρη την Ευρώπη βρέθηκαν στο event της EMC. 3. O David Goulden, CEO, EMC Information 
Infrastructure, εξηγεί επί σκηνής τη θεμελιώδη σημασία του ViPR για τη στρατηγική της εταιρείας. 
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storage που έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογές 
data center. Το ECS Appliance (powered by ViPR 
2.0) θέτει τις υποδομές storage σε νέα οικονομική 
βάση, καθώς συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του 
public cloud -κόστος, απλότητα, επεκτασιμότη-
τα- με την ασφάλεια και το επίπεδο ελέγχου του 
private cloud. Σύμφωνα με τα στελέχη της EMC, το 
κόστος για τους πελάτες του Elastic Cloud περιο-
ρίζεται από 23% έως 28% σε σύγκριση με το public 
coud. Όσο για τον πρώτο πελάτη; Η Βιβλιοθήκη 
του Βατικανού έχει ήδη αποκτήσει το πρώτο ECS 
Appliance, για τη δημιουργία ενός συστήματος με 
συνολική χωρητικότητα τριών Petabytes, οπότε η 
λύση μάλλον έχει και τις ευλογίες της αγίας έδρας.

Επίλογος
Εν κατακλείδι, οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις 

έδειξαν δύο πράγματα: Αφενός η EMC ανοίγει μια 
δίοδο που θα επιτρέψει στους πελάτες της να πε-
ράσουν από τις κλασσικές ΙΤ δομές σ’ ένα cloud 
μέλλον με όσο το δυνατόν μικρότερες αναταρά-
ξεις. Αφετέρου αποδεικνύει, για μία ακόμη φορά, 
ότι δεν είναι απλώς μια storage εταιρεία. Ήδη το 
storage αποτελεί μόλις το 28% των δραστηριο-
τήτων της, ενώ το 52% “έρχεται” από το software 
και το 20% από υπηρεσίες.
Επίσης, η EMC αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό 
τον τρόπο προσέγγισης του πελάτη. Μιλά για 
πρώτη φορά για την παροχή συστημάτων με βά-
ση το SLA (Service Level Aggreement). Mε άλλα 
λόγια ένα σύστημα διαθέτει πλέον αποθηκευτική 
λύση που δίνεται με βάση την ποθούμενη αξιο-
πιστία και όχι τη χωρητικότητα. Βασικός στόχος 
της είναι να μπορέσει με αυτό τον τρόπο να μι-
λήσει στους business owners και όχι στους IT 
managers. TCP 

εφαρμογών για χρήση τόσο on-premise, όσο και 
σε δημόσια cloud. Με άλλα λόγια το πρόβλημα 
που αναδύεται αναπόφευκτα είναι το εξής: Η με-
τάβαση στις next gen τεχνολογίες δεν μπορεί να 
επιτευχθεί χωρίς την υποστήριξη των ήδη υφιστά-
μενων. Δεν μπορείς να περάσεις στο καινούριο, 
πετώντας απλά το παλιό από το παράθυρο.

Οι λύσεις
Η EMC υποστηρίζει ότι το εν λόγω πρόβλημα μπο-
ρεί να παρακαμφθεί και μάλιστα αποτελεσματικά. 
Και αυτό μπορεί να γίνει με τις λύσεις που προτεί-
νει και οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στα τμήματα 
ΙΤ να μειώσουν δραστικά το συνολικό κόστος 
χρήσης (TCO) των εφαρμογών που ήδη διαθέτουν, 
ώστε να επιταχύνουν τη δημιουργία νέων εφαρμο-
γών, οι οποίες τελικά θα οδηγήσουν τη μετάβαση 
στο hybrid cloud. Πρακτικά, οι λύσεις που ανακοί-
νωσε η EMC λειτουργούν ως γεφυροποιός που 
επιτρέπει τη διαχείριση παλαιών και νέων εφαρμο-
γών με το μικρότερο δυνατό κόστος.
Ας δούμε, λοιπόν, τις νέες λύσεις της EMC και τι 
αυτές προσφέρουν:
• XtremIO 3.0: Η all-flash υποδομή διαθέτει νέ-
ες λειτουργίες και configurations, δυνατότητες 
ενοποίησης με άλλα προϊόντα EMC (ecosystem 
integrations), και ειδικά business programs για 
τα all-flash arrays της οικογένειας EMC XtremIO. 
Συνολικά, προστίθενται περισσότερες δυνατότη-
τες επέκτασης (scale), πρόσθετες λειτουργίες και 
καλύτερες επιδόσεις για απαιτητικές, virtualized 
εφαρμογές.
• VMAX3: Το VMAX μετατρέπεται σε μια προηγμέ-
νη πλατφόρμα παροχής data services, αλλάζοντας 
ριζικά αυτό που μέχρι σήμερα θεωρούνταν εφικτό 
για ένα σύστημα enterprise storage. Το data center 
αποκτά ευελιξία επιπέδου cloud, υψηλές επιδό-
σεις και μεγάλες δυνατότητες ελέγχου. Το VMAX3 
enterprise data service platform δίνει τη δυνα-
τότητα στους χρήστες να ανακτήσουν τον έλεγχο 
του πού είναι καλύτερο να τρέχουν συγκεκριμένες 
εφαρμογές, μέσα στο data center τους ή στο public 
cloud. Μάλιστα, η EMC χαρακτηρίζει το VMAX3 ως 
θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία ενός hybrid cloud.
• IsilonOneFS: Η αναβαθμισμένη έκδοση, καθώς 
και οι νέες πλατφόρμες Isilon και εφαρμογές, περι-
λαμβάνουν support για το HDFS και βοηθούν τους 
πελάτες να συγκεντρώνουν, να αποθηκεύουν, να 
προστατεύουν και να διαχειρίζονται ακόμη μεγαλύ-
τερο όγκο unstructured data.
• ViPR: Εδώ φτάνουμε σε ένα fundamental -έτσι 
χαρακτηρίστηκε από πολλά στελέχη- προϊόν της 
EMC. Έτσι, η διαθεσιμότητα των EMC ViPR 2.0 και 
EMC ViPR SRM 3.5 βοηθά τους πελάτες της να 
αναπτύξουν σύγχρονες υποδομές storage πάνω 
σε συνηθισμένο hardware του εμπορίου, και πα-
ράλληλα κάνει τη διαχείριση οποιουδήποτε storage 
infrastructure εξαιρετικά απλή, είτε πρόκειται για 
ένα cluster με δύο arrays, είτε για hyperscale υπο-
δομές πολλών Petabyte.
• ECS Appliance: Πρόκειται για ένα hyperscale 

Στο πλαίσιο του “Redefine Possible”, είχαμε την 
ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Jon Siegal, 
senior director, product marketing, enterprise 
& midrange systems division, EMC. To στέλε-
χος της ΕΜC μάς απάντησε για αρκετά θέματα 
που έχουν να κάνουν τόσο με το κανάλι όσο 
και με τη θεώρηση που έχει η εταιρεία για το 
μέλλον του ΙΤ.
Η συζήτηση ξεκίνησε γύρω από το κανάλι 
των συνεργατών, το οποίο έχει κεντρικό ρόλο 
στη στρατηγική της EMC, όπως μας τόνισε ο 
κ. Siegal. Συγκεκριμένα, το στέλεχος της ΕΜC 
διευκρίνισε ότι το κανάλι επέτρεψε στην εται-
ρεία τα τελευταία 4-5 χρόνια να εισέλθει για τα 
καλά στην αγορά των SMBs, σε σημείο μάλιστα 
ώστε σήμερα το 20% των προϊόντων της να κα-
τευθύνονται προς SMBs. Ακόμη περισσότερο, 
μας αποκάλυψε ότι θα μέναμε έκπληκτοι -αυτή 
ήταν η ακριβής φράση του- αν γνωρίζαμε πόσο 
μεγάλη βοήθεια προσφέρει το κανάλι στις πω-
λήσεις, όχι μόνο προς SMBs, αλλά και προς τις 
μεγάλες επιχειρήσεις.
Τα νέα προϊόντα που ανακοίνωσε η EMC έχουν, 
επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον για το κανάλι, όπως 
μας είπε ο κ. Siegal. Ειδικότερα, οι channel 
partners της εταιρείας θα μπορέσουν μέσω 
αυτών να προσφέρουν νέες υπηρεσίες προς 
τους πελάτες τους. Κάποιοι θα “στήσουν” νέες 
off-prem υπηρεσίες μέσω των προϊόντων αυ-
τών, άλλοι θα βοηθήσουν τους πελάτες τους να 
γεφυρώσουν το πέρασμα προς το hybrid cloud. 
Όλοι, όμως, οι channel partners θα βρουν στα 

νέα προϊόντα της EMC ευκαιρίες για νέες πηγές 
εσόδων. Και κυρίως θα μπορέσουν να δώσουν 
στους πελάτες τους τη δυνατότητα της επιλογής 
των υπηρεσιών που επιθυμούν, γιατί σε τελική 
ανάλυση η επιλογή είναι αυτό που επιθυμούν οι 
πελάτες, τόνισε το στέλεχος της EMC.
Όσον αφορά τις ανακοινώσεις της EMC, o κ. 
Siegal στάθηκε σε δύο προϊόντα: Το νέο VMAX 
και το ViPR. Πέρα από τις τεχνολογικές καινο-
τομίες που περιλαμβάνει, το νέο VMAX έχει και 
το πλεονέκτημα της χαμηλότερης τιμής, η οποία 
θα ξεκινά από τα $100.000, γεγονός που θα το 
κάνει προσιτό και σε μικρότερες επιχειρήσεις. 
Για το ViPR και ο κ. Siegal χρησιμοποίησε τις 
λέξεις “θεμελιώδες” και “κλειδί” για να το χαρα-
κτηρίσει. Γενικά, η εκτίμηση που αποκομίσαμε 
είναι ότι στην EMC ποντάρουν πολλά στην επι-
τυχία του ViPR. O κ. Siegal μάς είπε ότι το ViPR 
είναι ακριβώς εκείνος ο κρίκος που θα επιτρέ-
ψει στους service providers να εκμεταλλευθούν 
στο έπακρο τις δυνατότητες του hardware, ώστε 
να “παραδώσουν” στους end users το επιθυμη-
τό επίπεδο service.
Για το hybrid cloud η γνώμη του κ. Siegal ήταν 
ξεκάθαρη: Πρόκειται για την καλύτερη επιλογή 
για τις επιχειρήσεις καθώς εμπεριέχει δύο 
ξεκάθαρα πλεονεκτήματα: Αφενός επιτρέπει 
την ανεμπόδιστη μεταφορά workloads από 
on-prem σε off-prem. Αφετέρου, αυτό επι-
τυγχάνεται με το μικρότερο δυνατό κόστος και 
προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί η EMC, 
κατέληξε ο Jon Siegal.  

Συνέντευξη με τον Jon Siegal

“Το κανάλι και τα μάτια μας”
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Αποστολή με την EMC
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ανάλυση
07-08.2014

Στις 7 Ιουλίου το Tech Channel Partner και το biztech.gr βρέθηκαν στο Old Billingsgate Market, στην καρδιά 
του Λονδίνου, προσκεκλημένο της EMC. Εκεί, στα πλαίσια του event “Redefine Possible” παρακολουθήσαμε 
την παρουσίαση νέων, καινοτόμων λύσεων με το σήμα της EMC στην ούγια.

EMC: Fish and chips  
και… hybrid cloud

Αυτή τη φορά, όμως, η EMC δεν παρουσίασε α-
πλά κάποια νέα προϊόντα. Κυρίως παρουσίασε το 
όραμά της για το μετασχηματισμό του σύγχρονου 
ΙΤ, με φόντο, αλλά και επίκεντρο, το hybrid cloud. 
Ας δούμε, λοιπόν, μαζί, πώς η EMC επιδιώκει να 
“επαναπροσδιορίσει το εφικτό” στον κόσμο του ΙΤ.

Η εκδήλωση
Εντελώς επιγραμματικά θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι η EMC ανακοίνωσε ορισμένες σημαντικές νέες 
προτάσεις στην κατηγορία των προϊόντων Flash, 
enterprise storage και Scale-Out NAS. Όπως μας 
εξήγησαν ο David Goulden, CEO, EMC Information 
Infrastructure και ο Jeremy Burton, πρόεδρος, 
EMC Products, Marketing & Solutions, η EMC με 
τις λύσεις αυτές θέλει να δώσει ένα χέρι βοηθείας 
στις διευθύνσεις IT για να επιταχύνουν τη μετά-
βαση προς το hybrid cloud. Έτσι, στη διάρκεια της 
δίωρης παρουσίασης, τα στελέχη της εταιρείας 
ανακοίνωσαν τις νέες εκδόσεις των EMC XtremIO, 
EMC VMAX3, EMC Isilon OneFS, αλλά και τη δια-
θεσιμότητα των EMC ViPR 2.0, ViPR SRM 3.5, και 
EMC Elastic Cloud Storage Appliance.

Το διακύβευμα
Για τους ανθρώπους της EMC είναι ξεκάθαρο ότι, τα 
τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντι-
μέτωπες με μια σαφή πρόκληση: Να αξιοποιήσουν 
τις κατακλυσμιαίες αλλαγές που έχουν επιφέρει 
τα κοινωνικά δίκτυα, το cloud, το mobility και τα 
big data στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών. Όσες, 
λοιπόν, το καταφέρουν, αλλάζουν ριζικά τον κλάδο 
στον οποίο δραστηριοποιούνται και κατά συνέπεια η 
επόμενη μέρα θα τις βρει όχι μόνο παρούσες αλλά 
και δυνατότερες. Θεωρητικά, η συνταγή για έναν 
επιτυχή μετασχηματισμό του IT είναι απλή: Μειώνω 

τα ποσά που κατευθύνονται στη συντήρηση εφαρ-
μογών που ήδη χρησιμοποιούνται και έτσι μπορώ 
να επενδύσω σε νέες. Αλλά…

Το πρόβλημα
Αυτό που συμβαίνει στην πράξη είναι ότι ο όγκος 
των δεδομένων τον οποίο διεκπεραιώνουν οι 

υφιστάμενες εφαρμογές αυξάνεται κατά 29% κάθε 
χρόνο, η υποστήριξη των υποδομών δημιουργεί 
ένα “βάρος” της τάξης του 58%, ενώ η ανάγκη για 
πιο γρήγορες επιδόσεις σε συγκεκριμένες εφαρ-
μογές είναι όλο και πιο πιεστική. Έτσι, οι επιχειρή-
σεις βρίσκονται αντιμέτωπες με τις δυσκολίες που 
κρύβει η διαχείριση πολλών και διαφορετικών 
workloads, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να ικα-
νοποιούν τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη νέων 

1. Panel από ειδικούς και customers σχολίαζε σε ζωντανή μετάδοση τις ανακοινώσεις της EMC. 2. Partners και 
δημοσιογράφοι από ολόκληρη την Ευρώπη βρέθηκαν στο event της EMC. 3. O David Goulden, CEO, EMC Information 
Infrastructure, εξηγεί επί σκηνής τη θεμελιώδη σημασία του ViPR για τη στρατηγική της εταιρείας. 
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Πρόσφατα, το Tech Channel Partner βρέθηκε στο Λονδίνο, σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά data centers της Fujitsu, 
έχοντας την ευκαιρία να συζητήσει από κοντά τα πλάνα της εταιρείας για το μέλλον αλλά και τις νέες ανακοινώσεις της.

Fujistu: Νέα οργάνωση και 
νέες επενδύσεις στο cloud

Η 
προσήλωση της Fujitsu στην εξυ-
πηρέτηση των πελατών της είναι 
γνωστή, και είναι αυτή ακριβώς 
που οδήγησε την εταιρεία σε μία 
νέα οργάνωση. Στόχος, δηλαδή, 
της νέας δομής, δεν είναι ούτε η 

οικονομία κλίμακος (ο σύγχρονος ευφημισμός για 
τις απολύσεις), ούτε η ένταξη κάποιας νέας δραστη-
ριότητας στο σχήμα της εταιρείας.
Ο στόχος, είναι η δημιουργία ενός πραγματικά ενο-
ποιημένου και παγκόσμιου οργανισμού, ο οποίος 
όχι μόνο θα εξυπηρετεί τους πελάτες του καλύτερα 
όπου κ’ αν αυτοί βρίσκονται, αλλά ταυτόχρονα θα 
είναι και πιο ευέλικτος σε όλα τα επίπεδα.
Στη συζήτηση που είχαμε με τον Duncan Tait, α-
νώτερο αντιπρόεδρο της Fujitsu και επικεφαλής 
για την περιοχή της EMEIA (Ευρώπη, Μέση Ανα-
τολή, Ινδία και Αφρική), το στέλεχος της εταιρείας 
κατέστησε σαφές ότι ο οργανισμός γίνεται πλέον 
πιο ‘‘επίπεδος’’. Με άλλα λόγια, μεγαλύτερες αρ-
μοδιότητες σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων, 
μεταφέρονται προς το κάτω μέρος της πυραμίδας, 
αφήνοντας περισσότερο χρόνο στους επικεφαλής 
να ασχολούνται με θέματα στρατηγικής και όχι με 
εγκρίσεις ή άλλες χρονοβόρες διαδικασίες.
Ακόμη και οι εγκρίσεις των deals έχουν μετακι-
νηθεί σε ‘‘χαμηλότερα’’ επίπεδα, μετατρέποντας τη 

Fujitsu σε έναν πιο άμεσο και ευέλικτο οργανισμό.
Θεωρώντας ότι αυτός ο μετασχηματισμός θα έχει 
πολύ θετική επίπτωση και στα αποτελέσματα της 
εταιρείας, ο κ. Tait έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη 
των στόχων, τόσο σε επίπεδο τζίρου (προσέλκυση 
νέων πελατών), όσο και κερδοφορίας (βελτιστο-
ποίηση του delivery που θα οδηγήσει σε αύξηση 
του μικτού κέρδους), ενώ παράλληλα στοχεύει να 
αυξήσει σημαντικά τη διείσδυση της Fujitsu στις top 
100 επιχειρήσεις.
Σε επίπεδο ανακοινώσεων και παρουσιάσεων 
νέων υπηρεσιών και λύσεων, η Fujitsu έδωσε 
μεταξύ άλλων έμφαση στα εξής:
• Η υπηρεσία RunMyProcess (προϊόν αντίστοιχης 
εξαγοράς), διευρύνει την παρουσία της ανοίγοντας 
κατάστημα στο Λονδίνο. Πρόκειται για μία εξαιρετι-
κά εύχρηστη όσο και ιδιαίτερα ‘‘έξυπνη’’ υπηρεσία, 
η οποία αποτελεί ουσιαστικά μία PaaS (Platform as 
a Service) για business application development. 
Η πλατφόρμα διαθέτει πάνω από 2.500 έτοιμους 
connectors προκειμένου να πραγματοποιεί εύκολες 
διασυνδέσεις με business συστήματα και δίνει την 
ευκαιρία δημιουργίας business εφαρμογών που 
τρέχουν σε οποιαδήποτε συσκευή.
• Η λύση ‘‘cluster in a box’’ ανανεώνεται σημαντι-
κά. Ο λόγος για τη νέα γενιά ευέλικτων και ‘‘έτοιμων 
προς χρήση’’ integrated συστημάτων, τα οποία μέσα 

σε μία ώρα μπορούν να τεθούν σε λειτουργία προ-
σφέροντας ένα μικρό αλλά υψηλής διαθεσιμότητας 
datacenter! Τα νέα συστήματα έχουν στόχο την 
προστασία κρίσιμων δεδομένων, και έχουν ανα-
πτυχθεί πάνω στην τεχνολογία των νέων Primergy 
servers της Fujitsu.
Έτσι, κάθε μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να απο-
κτήσει ένα high availability σύστημα, το οποίο πε-
ριλαμβάνει 2 servers, κοινό storage και δίκτυο, σε 
ένα σασί με δυνατότητα virtualization. Η νέα γενιά 
‘‘cluster in a box’’ κάνει χρήση των Primergy BX400 
blade servers ή του Primergy CX420, διαθέτοντας 
επεξεργαστές Xeon και λειτουργικό Windows 
Server 2012R με υποστήριξη για SSD.
• Νέα integrated συστήματα με προκαθορισμέ-
νους ρόλους, έρχονται να προστεθούν στο σύγχρο-
νο data center που έχει πλέον επίκεντρο την επιχεί-
ρηση. Τα νέα συστήματα στοχεύουν σε συγκεκρι-
μένα σενάρια (για τα οποία διαθέτουν και σχετική 
πιστοποίηση) και μπορούν να γίνουν άμεσα deploy, 
έχοντας διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία με 
λειτουργικά συστήματα, δίκτυα, αποθηκευτικά μέσα 
και εργαλεία διαχείρισης.
Στο portfolio περιλαμβάνονται servers των σειρών 
Primergy, Primequest και Eternus της Fujitsu, 
αλλά και η πλατφόρμα NetApp FAS για τις ανάγκες 
της αποθήκευσης, με τα διαθέσιμα σενάρια να κα-
λύπτουν 8 περιπτώσεις, όπως αυτή της SAP (π.χ. 
HANA), της Microsoft, αλλά και χρήσεις IT security, 
VDI, server virtualization κ.α.
Παράλληλα, η Fujitsu συνεχίζει τις επενδύσεις 
της στο cloud με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας 
αλλά και της επιχειρηματικής καινοτομίας των πε-
λατών της, ‘‘ρίχνοντας’’ περίπου 2 δις δολάρια στο 
cloud (για IaaS, PaaS, SaaS και Cloud Integration 
Services), κατά την τριετία 2014-2016. Με αυτόν 
τον τρόπο, αναμένει πωλήσεις σε επίπεδο cloud 
της τάξεως των 3,5 δις δολαρίων. Άλλωστε, σύμ-
φωνα με την Frost & Sullivan, η παγκόσμια αγορά 
του cloud computing υπολογίζεται περίπου στα 
36 δις δολάρια για το 2013, αλλά υπολογίζεται να 
‘‘τρέχει’’ με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 33,4%, 
φθάνοντας τα 86 δις δολάρια το 2016. Οι υπηρεσίες 
PaaS και SaaS εξακολουθούν να είναι οι πιο δη-
μοφιλείς σε επίπεδο cloud, αλλά ο τομέας του IaaS 
δείχνει σημαντική δυναμική, αφού αναμένεται να 
αυξάνεται κατά 40% ανά έτος! TCP

Άποψη από το 
datacenter της Fujitsu 

στο Βόρειο Λονδίνο.
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Με αφορμή το πρόσφατο λανσάρισμα των λύσεων IP παρακολούθησης από την D-Link, ο Luigi Salmoiraghi, 
Southern Europe Sales & Marketing Director της εταιρείας, μίλησε στο Tech Channel Partner, για τους 
στρατηγικούς στόχους της D-Link το επόμενο διάστημα, ενώ υπογράμμισε και τη σημασία του καναλιού των 
συνεργατών για την υγιή εμπορική δραστηριότητα και την τελική επιτυχία της εταιρείας. 

D-Link: ‘‘Η σχέση με τους συνεργάτες  
μας οφείλει να είναι win-win’’

TCP: Ποιες είναι οι κύριες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες της D-Link; Ποια είναι η 
στρατηγική της εταιρείας σας; 
L.S.: Εδώ και 28 χρόνια, η D-Link είναι ευρέως 
γνωστή για τις δικτυακές της λύσεις και, πρόσφατα, 
για τα προϊόντα παρακολούθησης και καταγρα-
φής (IP Surveillance) που διαθέτει. Η γκάμα των 
προϊόντων μας περιλαμβάνει Switches, Access 
Points, Broadband Connectivity για DSL και 3G/4G, 
Κάμερες IP, αποθηκευτικές λύσεις NAS και όλα τα 
παρελκόμενα είδη για κάθε κατηγορία.
Τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να ενταχθούν μόνο 
σε μία οικογένεια προϊόντων, διότι αναπτύσσουμε 
διαρκώς προϊόντα τα οποία αποτελούν ολοκλη-
ρωμένες λύσεις. Η συμβατότητα και η διασύνδεση 
μεταξύ τους αποτελούν πολύ σημαντικά στοιχεία. 
Αυτό σημαίνει ότι κάτω από μία ενιαία Cloud πλατ-
φόρμα μπορούμε να διαχειριστούμε κάθε ανάγκη 
για παρακολούθηση, καταγραφή και διαμοιρασμό 
περιεχομένου, όπου οι παραμετροποιήσεις γίνονται 
ευκολότερες για τους τελικούς χρήστες, αλλά και 
τους integrators. 
Η στρατηγική αυτή γίνεται πιο εύκολα κατανοητή 
με το παράδειγμα της υπηρεσίας μας mydlink, 
την οποία λανσάραμε το 2010, ωστόσο η ιδέα μίας 
ευέλικτης και ολοκληρωμένης προσέγγισης αφορά 
εξίσου σε όλα τα επαγγελματικά μας προϊόντα.

TCP: Σε ποιους κύριους τομείς θα εστιάσετε  
στο μέλλον;
L.S.: Το πρόσφατο λανσάρισμα των λύσεων μας για 
IP παρακολούθηση δεν αποτελεί τη μοναδική μας 
προσπάθεια: ακόμη μία επένδυση έχει προγραμμα-
τιστεί και αναμένεται. 
Η νέα προϊοντική σειρά -της οποίας το όνομα δεν 
μπορούμε ακόμη να αποκαλύψουμε- θα ανακοι-
νωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, μαζί με ένα νέο 

brand και μία ειδική πλατφόρμα Cloud.
Η σειρά αυτή θα τοποθετήσει την εταιρεία στην αγο-
ρά του Home Automation, ανοίγοντας το δρόμο σε 
μία πληθώρα νέων εμπορικών σεναρίων. Αρχικά, 
θα παρουσιάσουμε μόνο προϊόντα για κατανα-
λωτές, αλλά στη συνέχεια θα επεκταθούμε και σε 
επαγγελματικές λύσεις.
Παράλληλα, η D-Link δεν θα αποκλίνει από τους 
ουσιαστικούς τομείς που εστιάζει: η σειρά προϊό-
ντων mydlink θα εξακολουθήσει να είναι ο βασικός 
στόχος σε καταναλωτικό επίπεδο, ενώ σε επίπεδο 
B2B αναμένουμε μεγάλη ανάπτυξη για τις επαγγελ-
ματικές λύσεις IP παρακολούθησης. 

TCP: Τι ρόλο παίζουν οι συνεργάτες και ποια είναι 
η στρατηγική της εταιρείας σχετικά με το πρό-
γραμμα συνεργατών; 
L.S.: Οι συνεργάτες μας εντάσσονται στο πρόγραμ-
μα επιβράβευσης “PIV+”. Στην D-Link, το ψευδώ-
νυμο που έχουμε για τους Συνεργάτες μας είναι 
“VIPs”, και αυτό ακριβώς αποτελούν για εμάς: τους 
προσφέρουμε ειδικές τιμές, στοχευμένη εξυπη-
ρέτηση, καθώς και αποκλειστική και προνομιακή 
πρόσβαση σε μία σειρά εργαλείων και εφαρμογών 

που μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή τους 
να αναπτυχθεί.
Οι Συνεργάτες αποτελούν για εμάς την πρώτη έν-
δειξη ότι η εμπορική μας δραστηριότητα είναι υγιής. 
Προσφέρουμε δωρεάν εκπαιδεύσεις και πιστοποι-
ήσεις, ενώ ακόμη συχνότερα, πραγματοποιούμε 
τεχνικά webinars με αντικείμενο τα πιο κοινά και 
εξειδικευμένα θέματα για όλα τα προϊόντα μας. 
Η σχέση μεταξύ της D-Link και των Συνεργατών 
οφείλει να είναι μία win-win στρατηγική. Τα υπόλοι-
πα καλύπτονται από τις ανταγωνιστικές μας τιμές.

TCP: Πώς υποστηρίζει η D-Link τους 
συνεργάτες της στις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες; Ποια είναι τα προνόμια για τους 
resellers, integrators και παρόχους λύσεων 
προστιθέμενης αξίας;
L.S.: Όταν έχουμε να κάνουμε με ένα Συνεργάτη 
-για παράδειγμα, στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού- 
συνήθως δουλεύουμε με τον ίδιο και το κανάλι 
διανομής ταυτόχρονα, διασφαλίζοντας ότι μπορού-
με να του προσφέρουμε τις καλύτερες τιμές και 
συνθήκες.
Για εμάς στη D-Link, η ικανότητα να προσαρμο-
ζόμαστε στις ανάγκες του πελάτη, αποσκοπώντας 
σε μακροχρόνια σχέση, αποτελεί σημαντική αξία. 
Σεβόμαστε και προστατεύουμε το Κανάλι. Οι πε-
λάτες μας εμπιστεύονται την υποστήριξη που τους 
παρέχουμε, καθώς ο κοινός μας στόχος είναι η 
επαγγελματική ανάπτυξη και το κέρδος.
Στη D-Link, προσπαθούμε επίσης να βελτιώ-
νουμε τις λύσεις μας και να προσφέρουμε στους 
Συνεργάτες μας την καλύτερη υποστήριξη και 
μετά την πώληση: τις περισσότερες φορές, οι 
εκπρόσωποι πωλήσεών μας και οι τεχνικοί μας 
αφιερώνουν αρκετό χρόνο για να υποστηρίξουν 
συγκεκριμένα αιτήματα.

Οι Συνεργάτες αποτελούν για εμάς την πρώτη ένδειξη ότι 
η εμπορική μας δραστηριότητα είναι υγιής. Προσφέρουμε 
δωρεάν εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις, ενώ ακόμη συχνότερα, 
πραγματοποιούμε τεχνικά webinars με αντικείμενο τα πιο κοινά 

και εξειδικευμένα θέματα για όλα τα προϊόντα μας.

Luigi Salmoiraghi, Southern 
Europe Sales & Marketing 
Director, D-Link
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Αποστολή με τη Fujitsu

techchannelPartner

ανάλυση
 07-08.2014

Πρόσφατα, το Tech Channel Partner βρέθηκε στο Λονδίνο, σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά data centers της Fujitsu, 
έχοντας την ευκαιρία να συζητήσει από κοντά τα πλάνα της εταιρείας για το μέλλον αλλά και τις νέες ανακοινώσεις της.

Fujistu: Νέα οργάνωση και 
νέες επενδύσεις στο cloud

Η 
προσήλωση της Fujitsu στην εξυ-
πηρέτηση των πελατών της είναι 
γνωστή, και είναι αυτή ακριβώς 
που οδήγησε την εταιρεία σε μία 
νέα οργάνωση. Στόχος, δηλαδή, 
της νέας δομής, δεν είναι ούτε η 

οικονομία κλίμακος (ο σύγχρονος ευφημισμός για 
τις απολύσεις), ούτε η ένταξη κάποιας νέας δραστη-
ριότητας στο σχήμα της εταιρείας.
Ο στόχος, είναι η δημιουργία ενός πραγματικά ενο-
ποιημένου και παγκόσμιου οργανισμού, ο οποίος 
όχι μόνο θα εξυπηρετεί τους πελάτες του καλύτερα 
όπου κ’ αν αυτοί βρίσκονται, αλλά ταυτόχρονα θα 
είναι και πιο ευέλικτος σε όλα τα επίπεδα.
Στη συζήτηση που είχαμε με τον Duncan Tait, α-
νώτερο αντιπρόεδρο της Fujitsu και επικεφαλής 
για την περιοχή της EMEIA (Ευρώπη, Μέση Ανα-
τολή, Ινδία και Αφρική), το στέλεχος της εταιρείας 
κατέστησε σαφές ότι ο οργανισμός γίνεται πλέον 
πιο ‘‘επίπεδος’’. Με άλλα λόγια, μεγαλύτερες αρ-
μοδιότητες σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων, 
μεταφέρονται προς το κάτω μέρος της πυραμίδας, 
αφήνοντας περισσότερο χρόνο στους επικεφαλής 
να ασχολούνται με θέματα στρατηγικής και όχι με 
εγκρίσεις ή άλλες χρονοβόρες διαδικασίες.
Ακόμη και οι εγκρίσεις των deals έχουν μετακι-
νηθεί σε ‘‘χαμηλότερα’’ επίπεδα, μετατρέποντας τη 

Fujitsu σε έναν πιο άμεσο και ευέλικτο οργανισμό.
Θεωρώντας ότι αυτός ο μετασχηματισμός θα έχει 
πολύ θετική επίπτωση και στα αποτελέσματα της 
εταιρείας, ο κ. Tait έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη 
των στόχων, τόσο σε επίπεδο τζίρου (προσέλκυση 
νέων πελατών), όσο και κερδοφορίας (βελτιστο-
ποίηση του delivery που θα οδηγήσει σε αύξηση 
του μικτού κέρδους), ενώ παράλληλα στοχεύει να 
αυξήσει σημαντικά τη διείσδυση της Fujitsu στις top 
100 επιχειρήσεις.
Σε επίπεδο ανακοινώσεων και παρουσιάσεων 
νέων υπηρεσιών και λύσεων, η Fujitsu έδωσε 
μεταξύ άλλων έμφαση στα εξής:
• Η υπηρεσία RunMyProcess (προϊόν αντίστοιχης 
εξαγοράς), διευρύνει την παρουσία της ανοίγοντας 
κατάστημα στο Λονδίνο. Πρόκειται για μία εξαιρετι-
κά εύχρηστη όσο και ιδιαίτερα ‘‘έξυπνη’’ υπηρεσία, 
η οποία αποτελεί ουσιαστικά μία PaaS (Platform as 
a Service) για business application development. 
Η πλατφόρμα διαθέτει πάνω από 2.500 έτοιμους 
connectors προκειμένου να πραγματοποιεί εύκολες 
διασυνδέσεις με business συστήματα και δίνει την 
ευκαιρία δημιουργίας business εφαρμογών που 
τρέχουν σε οποιαδήποτε συσκευή.
• Η λύση ‘‘cluster in a box’’ ανανεώνεται σημαντι-
κά. Ο λόγος για τη νέα γενιά ευέλικτων και ‘‘έτοιμων 
προς χρήση’’ integrated συστημάτων, τα οποία μέσα 

σε μία ώρα μπορούν να τεθούν σε λειτουργία προ-
σφέροντας ένα μικρό αλλά υψηλής διαθεσιμότητας 
datacenter! Τα νέα συστήματα έχουν στόχο την 
προστασία κρίσιμων δεδομένων, και έχουν ανα-
πτυχθεί πάνω στην τεχνολογία των νέων Primergy 
servers της Fujitsu.
Έτσι, κάθε μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να απο-
κτήσει ένα high availability σύστημα, το οποίο πε-
ριλαμβάνει 2 servers, κοινό storage και δίκτυο, σε 
ένα σασί με δυνατότητα virtualization. Η νέα γενιά 
‘‘cluster in a box’’ κάνει χρήση των Primergy BX400 
blade servers ή του Primergy CX420, διαθέτοντας 
επεξεργαστές Xeon και λειτουργικό Windows 
Server 2012R με υποστήριξη για SSD.
• Νέα integrated συστήματα με προκαθορισμέ-
νους ρόλους, έρχονται να προστεθούν στο σύγχρο-
νο data center που έχει πλέον επίκεντρο την επιχεί-
ρηση. Τα νέα συστήματα στοχεύουν σε συγκεκρι-
μένα σενάρια (για τα οποία διαθέτουν και σχετική 
πιστοποίηση) και μπορούν να γίνουν άμεσα deploy, 
έχοντας διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία με 
λειτουργικά συστήματα, δίκτυα, αποθηκευτικά μέσα 
και εργαλεία διαχείρισης.
Στο portfolio περιλαμβάνονται servers των σειρών 
Primergy, Primequest και Eternus της Fujitsu, 
αλλά και η πλατφόρμα NetApp FAS για τις ανάγκες 
της αποθήκευσης, με τα διαθέσιμα σενάρια να κα-
λύπτουν 8 περιπτώσεις, όπως αυτή της SAP (π.χ. 
HANA), της Microsoft, αλλά και χρήσεις IT security, 
VDI, server virtualization κ.α.
Παράλληλα, η Fujitsu συνεχίζει τις επενδύσεις 
της στο cloud με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας 
αλλά και της επιχειρηματικής καινοτομίας των πε-
λατών της, ‘‘ρίχνοντας’’ περίπου 2 δις δολάρια στο 
cloud (για IaaS, PaaS, SaaS και Cloud Integration 
Services), κατά την τριετία 2014-2016. Με αυτόν 
τον τρόπο, αναμένει πωλήσεις σε επίπεδο cloud 
της τάξεως των 3,5 δις δολαρίων. Άλλωστε, σύμ-
φωνα με την Frost & Sullivan, η παγκόσμια αγορά 
του cloud computing υπολογίζεται περίπου στα 
36 δις δολάρια για το 2013, αλλά υπολογίζεται να 
‘‘τρέχει’’ με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 33,4%, 
φθάνοντας τα 86 δις δολάρια το 2016. Οι υπηρεσίες 
PaaS και SaaS εξακολουθούν να είναι οι πιο δη-
μοφιλείς σε επίπεδο cloud, αλλά ο τομέας του IaaS 
δείχνει σημαντική δυναμική, αφού αναμένεται να 
αυξάνεται κατά 40% ανά έτος! TCP

Άποψη από το 
datacenter της Fujitsu 

στο Βόρειο Λονδίνο.



Εν όψει καλοκαιρινών διακοπών...

Δέχομαστε 
επιστολές, 
κίτρινες και μη, 
στο kitriniaris@
socialhandlers.com.

Με τις καλοκαιρινές διακοπές -για τους περισσότε-
ρους τουλάχιστον- να βρίσκονται προ των πυλών, το 
μυαλό είναι λογικό να “τρέχει” σε... άλλη γη στα πέρα 
μέρη, όπως λένε και οι στίχοι του τραγουδιού.

Βέβαια, επειδή οι υποχρεώσεις και οι ανάγκες δεν 
σταματούν ποτέ, αυτονόητο είναι πως η συγκεκριμέ-
νη χρονική περίοδος προσφέρεται για σκέψεις, εκτι-
μήσεις, απολογισμούς και φυσικά για σχεδιασμούς 
της επόμενης ημέρας. Μην ξεχνάτε πως για πολλούς 
η (ημερολογιακή) έναρξη του φθινοπώρου, νοείται 
ως έναρξη μιας νέας χρονιάς. Κάτι σαν την έναρξη 
των σχολικών μαθημάτων... 

Το θετικό είναι πως τα πράγματα δείχνουν να σταθε-
ροποιούνται σε πρώτη ανάγνωση, προετοιμάζοντας 
ένα σαφώς περισσότερο ευοίωνο μέλλον. Όχι, δεν 
κάνουμε λόγο για τίποτε “τραβηγμένα” πράγματα, 
αλλά τουλάχιστον για ορισμένες κινήσεις που εμπερι-
έχουν λογική. Γιατί, η αλήθεια είναι πως “χορτάσαμε” 
από υπερβολές, οι οποίες δεν μας οδήγησαν και 
στη... Γη της Επαγγελίας. Οπότε, μόνο ως καλοδεχού-
μενες μπορούν να θεωρηθούν μετρημένες κινήσεις, 
που στηρίζονται σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς 
και όχι σε αυτές που προσπαθούν να τις δημιουργή-
σουν εκβιαστικά.

Τελευταία, μαθαίνουμε πως στην “Τίγρη 
που βρυχάται” έχουν ανακρούσει πρύμναν 
σε ότι αφορά την όλη τους στρατηγική. Κι 
αυτό, έπειτα από μια παρατεταμένη περίο-

δο εξωστρέφειας και φουλ επίθεσης σε κάθε μέτω-
πο. Κινήσεις, που είχαν επηρεάσει αρνητικά αρκε-
τούς παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι δεν είχαν τη 
δυνατότητα (είτε δεν είχαν συνηθίσει) να ακολουθή-
σουν. Η γνωστή λογική με το γκαζόν, την κατσίκα 
κ.ά. του γείτονα... 

Τι μαθαίνουμε; Πως έχει ξεκινήσει το... domino 
effect. Όλα ξεκίνησαν από την μετακίνηση ορισμένων 
στελεχών, την αναβάθμιση με την ταυτόχρονη υπο-
βάθμιση (ακόμη και απομάκρυνση κάποιων) άλλων, 
και ακολουθούν οι συγχωνεύσεις τμημάτων. Στο 
πλάνο δεν αποκλείεται αρκετός κόσμος να δει την 
πόρτα της εξόδου... 

Εάν αναρωτιέστε, τα νούμερα μόνο ως αρνητικά δεν 
μπορούν να θεωρηθούν, ωστόσο μην ξεχνάτε δύ-
ο-τρεις ιδιαίτερα σημαντικές παραμέτρους: Κατ’ αρχήν, 
η πρωτιά θεωρείται όχι απλά επιθυμητή, αλλά ως εκ 
των ουκ άνευ. Όχι μόνο συνολικά, αλλά και σε κάθε 
τομέα! “Μα, γίνεται κάτι τέτοιο;”, ευλόγως μπορεί να 
σκεφτείτε. Το ζήτημα για τα στελέχη της “Τίγρης που 
βρυχάται” δεν είναι εάν γίνεται, αλλά το πώς. Κατά 
δεύτερον, εάν ένα μέρος του πλάνου μπορεί να υλο-
ποιηθεί με σαφώς περισσότερο περιορισμένα μέσα 
(ανθρώπινα και υλικά), ποιος ο λόγος να ξοδευόμαστε; 
Τρίτον, δεν υφίσταται το one size fits all. Απαιτείται 
ξεχωριστή “ανάγνωση” κάθε αγοράς, η αναζήτηση των 
ιδιαιτεροτήτων, και τέλος η εύρεση και εφαρμογή των 
κατάλληλων στρατηγικών. 

Ταπεινή μας άποψη; Μάλλον θα πρέπει να βάλουν 
νερό στο κρασί τους. Ενδεχομένως και αρκετό... 

Στα θετικά νέα, η κίνηση του “Μεγάρου” να 
υποβάλει πρόταση επαναγοράς στους κατό-
χους ομολόγων με ορίζοντα λήξης τόσο τον 
προσεχή Φεβρουάριο, όσο και τον Μάιο του 

2016. Τα εν λόγω ομόλογα (ύψους 787 και 895 εκα-
τομμυρίων ευρώ αντίστοιχα) βαρύνονται από σχετικά 
υψηλό επιτόκιο. Εδώ βρίσκεται και η ουσία του ζητή-
ματος, καθώς στο “Μέγαρο” θεωρούν πως θα είναι 
σε θέση να αντικαταστήσουν τον ακριβό δανεισμό με 
πολύ φθηνότερο. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα μειωθούν οι 
τόκοι και, ταυτόχρονα, θα βελτιωθούν αισθητά τόσο 
οι ταμειακές ροές όσο και εν τέλει η κερδοφορία! 

Αποτέλεσμα; Ένας διαφορετικός (και προς το α-
κόμη θετικότερο) ισολογισμός, μέσω του οποίου 
θα παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού των 
επερχόμενων επενδυτικών κινήσεων. Κι αυτό, με 
“γεμάτα” ταμεία! 

Στο λιμάνι, οι εταιρείες του ευρύτερου 
κλάδου μας, διαγκωνίζονται σχετικά με το 
ποια θα προλάβει να κλείσει θέση στα βα-
γόνια, προκειμένου να προωθήσει τα “κα-

λούδια” της στη λοιπή ηπειρωτική Ευρώπη. 

Τελευταία, πληροφορούμαστε πως ο “Σαμουράϊ” 
κάνει… “χοντρό” παιχνίδι, καταφέρνοντας να μετα-
φέρει τεράστιες ποσότητες εμπορευμάτων, οι οποίες 
μπορεί και να ξεπερνούν αντίστοιχες που αφορούν 
επιχειρήσεις που πρωτοστάτησαν στην καθιέρωση 
της συγκεκριμένης γραμμής! Φημολογείται δε, πως 
στο λιμάνι σύντομα θα κατευθυνθούν και οι “Κινέζοι 
με αμερικανικές καταβολές”. Πόσω μάλλον, από 
τη στιγμή κατά την οποία αφενός μεν εμπλουτίζουν 
διαρκώς την προϊοντική τους γκάμα και αφετέρου δε 
επιχειρούν να ενισχύσουν το “αποτύπωμά” τους στη 
Γηραιά Ήπειρο. 

Της... καθυστέρησης δείχνει να λαμβάνει 
χώρα στο πολύκροτο τηλε-ζήτημα που απα-
σχολεί την αγορά μας τελευταία. 

Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί η δυναμική 
είσοδος του “Μεγάρου” στο όλο παιχνίδι; Παρόλα 
αυτά, η εν λόγω κίνηση μάλλον αποτελεί προσπάθεια 
διασποράς περισσότερων εμποδίων στη διαδικα-
σία, καθώς μπορεί το προσφερόμενο τίμημα για τη 
συνδρομητική τηλεόραση να θεωρείται ως ιδιαίτερα 
ελκυστικό, ωστόσο το παν δεν είναι τα χρήματα. 
Αλήθεια, έχετε σκεφτεί τι θα κάνουν οι Άραβες με 
τη σταθερή τηλεφωνία που θα τους μείνει... αμανάτι, 
καθώς το “ζευγάρι” δεν δείχνει ενδιαφέρον να την α-
ποκτήσει “σκέτη”, αλλά επιδιώκουν μια λύση-πακέτο; 
Τέλος, στην εξίσωση δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει 
και ο παράγοντας της έγκρισης από την πλευρά της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού. Όχι τόσο της εγχώριας, 
αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης...

Όπως ισχυρίζεται και ο πλέον έγκριτος συνάδελφος 
περί των τηλεπικοινωνιών (και όχι μόνο) θεμάτων 
στη χώρα μας, κατά πως φαίνεται οδηγούμαστε σε 
ένα πολύμηνο σίριαλ με πολλά επεισόδια. 

Σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση δείχνουν 
να κινούνται οι “Τηλε-κουμπάροι”, καθώς τα 
πάντα κινούνται βάσει σχεδίου, σύμφωνα 
με όσα διαλαλούν. Μια πρώτη, όσο και 

“χορταστική”, γεύση αποτελεί και η αντιμετώπιση των 
νησίδων τηλεπικοινωνιών των έργων πληροφορι-
κής, όπου δεν άφησαν τίποτε να τους ξεφύγει, “χτυ-
πώντας” οτιδήποτε υπήρχε! Ακόμη και την κινητή 
τηλεφωνία, καθώς ξεκίνησαν το πιλοτικό για το 
MVNO, όπου για πρώτη φορά χρησιμοποιούν 
εξοπλισμό που προέρχεται κατευθείαν από 
την Shenzhen. Παράλληλα, εντός του Σε-
πτεμβρίου οι “Τηλε-κουμπάροι” αναμέ-
νεται να σημάνουν γενική επίθεση και 
στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας.

Ο... πόλεμος δείχνει να  
κορυφώνεται!

Αγαπητοί μας αναγνώστες καλωσορίσατε για ακόμη μια φορά στη 

φιλόξενη γωνιά του “Κιτρινιάρη”.
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Εν όψει καλοκαιρινών διακοπών...

Δέχομαστε 
επιστολές, 
κίτρινες και μη, 
στο kitriniaris@
socialhandlers.com.

Με τις καλοκαιρινές διακοπές -για τους περισσότε-
ρους τουλάχιστον- να βρίσκονται προ των πυλών, το 
μυαλό είναι λογικό να “τρέχει” σε... άλλη γη στα πέρα 
μέρη, όπως λένε και οι στίχοι του τραγουδιού.

Βέβαια, επειδή οι υποχρεώσεις και οι ανάγκες δεν 
σταματούν ποτέ, αυτονόητο είναι πως η συγκεκριμέ-
νη χρονική περίοδος προσφέρεται για σκέψεις, εκτι-
μήσεις, απολογισμούς και φυσικά για σχεδιασμούς 
της επόμενης ημέρας. Μην ξεχνάτε πως για πολλούς 
η (ημερολογιακή) έναρξη του φθινοπώρου, νοείται 
ως έναρξη μιας νέας χρονιάς. Κάτι σαν την έναρξη 
των σχολικών μαθημάτων... 

Το θετικό είναι πως τα πράγματα δείχνουν να σταθε-
ροποιούνται σε πρώτη ανάγνωση, προετοιμάζοντας 
ένα σαφώς περισσότερο ευοίωνο μέλλον. Όχι, δεν 
κάνουμε λόγο για τίποτε “τραβηγμένα” πράγματα, 
αλλά τουλάχιστον για ορισμένες κινήσεις που εμπερι-
έχουν λογική. Γιατί, η αλήθεια είναι πως “χορτάσαμε” 
από υπερβολές, οι οποίες δεν μας οδήγησαν και 
στη... Γη της Επαγγελίας. Οπότε, μόνο ως καλοδεχού-
μενες μπορούν να θεωρηθούν μετρημένες κινήσεις, 
που στηρίζονται σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς 
και όχι σε αυτές που προσπαθούν να τις δημιουργή-
σουν εκβιαστικά.

Τελευταία, μαθαίνουμε πως στην “Τίγρη 
που βρυχάται” έχουν ανακρούσει πρύμναν 
σε ότι αφορά την όλη τους στρατηγική. Κι 
αυτό, έπειτα από μια παρατεταμένη περίο-

δο εξωστρέφειας και φουλ επίθεσης σε κάθε μέτω-
πο. Κινήσεις, που είχαν επηρεάσει αρνητικά αρκε-
τούς παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι δεν είχαν τη 
δυνατότητα (είτε δεν είχαν συνηθίσει) να ακολουθή-
σουν. Η γνωστή λογική με το γκαζόν, την κατσίκα 
κ.ά. του γείτονα... 

Τι μαθαίνουμε; Πως έχει ξεκινήσει το... domino 
effect. Όλα ξεκίνησαν από την μετακίνηση ορισμένων 
στελεχών, την αναβάθμιση με την ταυτόχρονη υπο-
βάθμιση (ακόμη και απομάκρυνση κάποιων) άλλων, 
και ακολουθούν οι συγχωνεύσεις τμημάτων. Στο 
πλάνο δεν αποκλείεται αρκετός κόσμος να δει την 
πόρτα της εξόδου... 

Εάν αναρωτιέστε, τα νούμερα μόνο ως αρνητικά δεν 
μπορούν να θεωρηθούν, ωστόσο μην ξεχνάτε δύ-
ο-τρεις ιδιαίτερα σημαντικές παραμέτρους: Κατ’ αρχήν, 
η πρωτιά θεωρείται όχι απλά επιθυμητή, αλλά ως εκ 
των ουκ άνευ. Όχι μόνο συνολικά, αλλά και σε κάθε 
τομέα! “Μα, γίνεται κάτι τέτοιο;”, ευλόγως μπορεί να 
σκεφτείτε. Το ζήτημα για τα στελέχη της “Τίγρης που 
βρυχάται” δεν είναι εάν γίνεται, αλλά το πώς. Κατά 
δεύτερον, εάν ένα μέρος του πλάνου μπορεί να υλο-
ποιηθεί με σαφώς περισσότερο περιορισμένα μέσα 
(ανθρώπινα και υλικά), ποιος ο λόγος να ξοδευόμαστε; 
Τρίτον, δεν υφίσταται το one size fits all. Απαιτείται 
ξεχωριστή “ανάγνωση” κάθε αγοράς, η αναζήτηση των 
ιδιαιτεροτήτων, και τέλος η εύρεση και εφαρμογή των 
κατάλληλων στρατηγικών. 

Ταπεινή μας άποψη; Μάλλον θα πρέπει να βάλουν 
νερό στο κρασί τους. Ενδεχομένως και αρκετό... 
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2016. Τα εν λόγω ομόλογα (ύψους 787 και 895 εκα-
τομμυρίων ευρώ αντίστοιχα) βαρύνονται από σχετικά 
υψηλό επιτόκιο. Εδώ βρίσκεται και η ουσία του ζητή-
ματος, καθώς στο “Μέγαρο” θεωρούν πως θα είναι 
σε θέση να αντικαταστήσουν τον ακριβό δανεισμό με 
πολύ φθηνότερο. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα μειωθούν οι 
τόκοι και, ταυτόχρονα, θα βελτιωθούν αισθητά τόσο 
οι ταμειακές ροές όσο και εν τέλει η κερδοφορία! 

Αποτέλεσμα; Ένας διαφορετικός (και προς το α-
κόμη θετικότερο) ισολογισμός, μέσω του οποίου 
θα παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού των 
επερχόμενων επενδυτικών κινήσεων. Κι αυτό, με 
“γεμάτα” ταμεία! 

Στο λιμάνι, οι εταιρείες του ευρύτερου 
κλάδου μας, διαγκωνίζονται σχετικά με το 
ποια θα προλάβει να κλείσει θέση στα βα-
γόνια, προκειμένου να προωθήσει τα “κα-

λούδια” της στη λοιπή ηπειρωτική Ευρώπη. 

Τελευταία, πληροφορούμαστε πως ο “Σαμουράϊ” 
κάνει… “χοντρό” παιχνίδι, καταφέρνοντας να μετα-
φέρει τεράστιες ποσότητες εμπορευμάτων, οι οποίες 
μπορεί και να ξεπερνούν αντίστοιχες που αφορούν 
επιχειρήσεις που πρωτοστάτησαν στην καθιέρωση 
της συγκεκριμένης γραμμής! Φημολογείται δε, πως 
στο λιμάνι σύντομα θα κατευθυνθούν και οι “Κινέζοι 
με αμερικανικές καταβολές”. Πόσω μάλλον, από 
τη στιγμή κατά την οποία αφενός μεν εμπλουτίζουν 
διαρκώς την προϊοντική τους γκάμα και αφετέρου δε 
επιχειρούν να ενισχύσουν το “αποτύπωμά” τους στη 
Γηραιά Ήπειρο. 

Της... καθυστέρησης δείχνει να λαμβάνει 
χώρα στο πολύκροτο τηλε-ζήτημα που απα-
σχολεί την αγορά μας τελευταία. 

Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί η δυναμική 
είσοδος του “Μεγάρου” στο όλο παιχνίδι; Παρόλα 
αυτά, η εν λόγω κίνηση μάλλον αποτελεί προσπάθεια 
διασποράς περισσότερων εμποδίων στη διαδικα-
σία, καθώς μπορεί το προσφερόμενο τίμημα για τη 
συνδρομητική τηλεόραση να θεωρείται ως ιδιαίτερα 
ελκυστικό, ωστόσο το παν δεν είναι τα χρήματα. 
Αλήθεια, έχετε σκεφτεί τι θα κάνουν οι Άραβες με 
τη σταθερή τηλεφωνία που θα τους μείνει... αμανάτι, 
καθώς το “ζευγάρι” δεν δείχνει ενδιαφέρον να την α-
ποκτήσει “σκέτη”, αλλά επιδιώκουν μια λύση-πακέτο; 
Τέλος, στην εξίσωση δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει 
και ο παράγοντας της έγκρισης από την πλευρά της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού. Όχι τόσο της εγχώριας, 
αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης...

Όπως ισχυρίζεται και ο πλέον έγκριτος συνάδελφος 
περί των τηλεπικοινωνιών (και όχι μόνο) θεμάτων 
στη χώρα μας, κατά πως φαίνεται οδηγούμαστε σε 
ένα πολύμηνο σίριαλ με πολλά επεισόδια. 

Σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση δείχνουν 
να κινούνται οι “Τηλε-κουμπάροι”, καθώς τα 
πάντα κινούνται βάσει σχεδίου, σύμφωνα 
με όσα διαλαλούν. Μια πρώτη, όσο και 

“χορταστική”, γεύση αποτελεί και η αντιμετώπιση των 
νησίδων τηλεπικοινωνιών των έργων πληροφορι-
κής, όπου δεν άφησαν τίποτε να τους ξεφύγει, “χτυ-
πώντας” οτιδήποτε υπήρχε! Ακόμη και την κινητή 
τηλεφωνία, καθώς ξεκίνησαν το πιλοτικό για το 
MVNO, όπου για πρώτη φορά χρησιμοποιούν 
εξοπλισμό που προέρχεται κατευθείαν από 
την Shenzhen. Παράλληλα, εντός του Σε-
πτεμβρίου οι “Τηλε-κουμπάροι” αναμέ-
νεται να σημάνουν γενική επίθεση και 
στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας.

Ο... πόλεμος δείχνει να  
κορυφώνεται!

Αγαπητοί μας αναγνώστες καλωσορίσατε για ακόμη μια φορά στη 

φιλόξενη γωνιά του “Κιτρινιάρη”.

techchannelPartner
07-08.2014




