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Παρά τις εδώ και χρόνια προβλέψεις και “υπο-
σχέσεις” για τη δηµιουργία του “paperless office” 
και “paperless business”, οι επιχειρηµατικές ε-
κτυπώσεις εξακολουθούν να “βασιλεύουν”. Αυτό 
αποδεικνύει η διεθνής εµπειρία, η µικρή αλλά 
σταθερή παγκόσµια ανάπτυξη της αγοράς -τόσο σε 
επίπεδο πωλήσεων εκτυπωτικών µηχανηµάτων, 
όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών-, καθώς και οι 
συνεχείς εξελίξεις και βελτιώσεις των τεχνολογιών 

της εκτύπωσης. Οι εταιρείες θα εξακολουθήσουν 
να επιδιώκουν την ενίσχυση της ενοποίησης των 
εκτυπωτικών τους συσκευών και τη βελτιστοποίη-
ση της διαχείρισης αυτών, µε βασικότερο στόχο τη 
συγκράτηση και τον καλύτερο έλεγχο του κόστους. 
Όπως εκτιµά η Gartner, τα επόµενα χρόνια αναµέ-
νεται µία διεύρυνση στη χρήση δικτυακών εκτυπω-
τών στα εταιρικά περιβάλλοντα, γεγονός που θα ο-
δηγήσει σε αύξηση εγκατάστασης νέων συσκευών 

και αντικατάστασης παλαιών.
Η αγορά του business printing, λοιπόν, αν και ώρι-
µη, εξακολουθεί να είναι “ζωντανή” και να εξελίσ-
σεται παράλληλα µε τις κυρίαρχες τεχνολογικές και 
επιχειρηµατικές τάσεις, δηµιουργώντας σηµαντικές 
ευκαιρίες για τους συνεργάτες -τόσο σε επίπεδο 
hardware και software, όσο και σε επίπεδο υπηρε-
σιών-, και µάλιστα ευκαιρίες µε διάρκεια στη ροή 
εσόδων που προσφέρουν στο κανάλι. Σελ. 20

Shuttle Mini PCs: Αξιοπιστία και ποιότητα κατασκευής
H NetConnect είναι ο επίσηµος διανοµέα των “Small-
Form-Factor” Mini Pcs της Shuttle Inc. Σελ. 9

Η HP σπάει... και καλά κάνει!
Εκπλήσσοντας διάφορους (αλλά όχι και εµάς) η ΗΡ ανακοίνωσε τη διάσπαση της 
εταιρείας σε δύο τµήµατα. Διαβάστε γιατί αυτή η απόφαση είναι και σωστή, στην ανάλυση 
του Αντώνη Ρουσελιωτάκη. Σελ. 3

Οι τεχνολογικές εξελίξεις 
ενισχύουν τη ζήτηση για 
Enterprise Servers
Τεράστιοι όγκοι δεδοµένων, big data, 
advanced analytics, νέας γενιάς λογισµικό, 
mobility, cloud computing, ταχύτητα και 
φυσικά η ασφάλεια διαµορφώνουν τις 
σύγχρονες ανάγκες των εταιρειών και τις 
απαιτήσεις για αξιόπιστα, δυναµικά, απόλυτα 
λειτουργικά, ευέλικτα και ταυτόχρονα 
ελεγχόµενου κόστους και χαµηλής 
κατανάλωσης ενέργειας data centers. 
Όλα αυτά συνηγορούν στην ενίσχυση της 
ζήτησης για enterprise servers οι οποίοι θα 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, 
και κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Σελ. 16
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Το Business Printing είναι παρόν 
και προσφέρει ευκαιρίες

ΤΟ ΝΕΟ LENOVO 
S860 SMARTPHONE
ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ ΕΩΣ 3 ΗΜΕΡΕΣ* ΘΑ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑΣ

#RESTLESSENERGY
*Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΜΕΓΙΣΤΟ

Διανοµή:



*Διστίθενται προαιρετικά. **Αφορά στα μοντέλα 3G και 4G μόνο. 
Η Lenovo διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει ανά πάσα στιγμή, δίχως ειδοποίηση, προσφορές προϊόντων και χαρακτηριστικά. Η Lenovo δεν ευθύνεται για φωτογραφικά και τυπογραφικά σφάλματα. Οι διαφημιζόμενες προσφορές δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Εμπορικά σήματα: Lenovo, το 
λογότυπο της Lenovo, For Those Who Do, ThinkPad, ThinkPlus, TrackPoint, ThinkVantage and Active Protection System είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Lenovo. Intel, Intel Inside, Intel Core και Core Inside είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. ή / και σε 
άλλες χώρες. Microsoft και Windows είναι καταχωρημένα σήματα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ ή / και σε άλ λες χώρες. Άλλες επωνυμίες εταιρειών, προϊόντων ή υπηρεσιών ενδεχομένως να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών τρίτων ©2014 Lenovo. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

02   WINDOWS 8.1/    
       WINDOWS 8.1 PRO

04   10.1” WUXGA IPS (1920x1200)  LCD

05   ΘΥΡΑ MICRO HDMI 

09   STANDARD USB 2.0

11   

08  ΘΥΡΑ MICRO SD

03  10 ΩΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

01 ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ GORILLA® GLASS

ΤΕΤΡΑΠΥΡΗΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ INTEL® Z3795 06 ΤΟ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ QUICKSHOT COVER*

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΡΑΦΙΔΑ 1024 ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ*
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THINKPAD 10
ΣΗΜΑΙΝΕΙ BUSINESS.
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ LAPTOP Η’ DESKTOP 
ΣΤΗΝ ΦΟΡΗΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ TABLET.

H Lenovo® συνιστά Windows.

Οικοσύστημα Windows

Έως 4GB RAM

Έως 128GB εσωτερική αποθήκευση 
(επεκτάσιμη με micro SD card)

Κάμερα: 8MP πίσω, 2MP μπροστά

Συνδεσιμότητα: WiFi, 3G/ 4G & NFC**

Ανάγνωση δακτυλικού αποτυπώματος**

Πλήρους μεγέθους,φορητό 
πληκτρολόγιο με μηχανικά 
πλήκτρα, ενσωματωμένο 
touchpad, ενδεικτική 
λυχνία κατάστασης 
LED και υποδοχή για 
digitizer pen. 

ThinkPad 10 Ultrabook Keyboard
Δημιουργήστε ένα κέντρο παραγωγικότητας 
στο σπίτι ή το γραφείο με αυτόν τον 
πρακτικό σταθμό που περιλαμβάνει τρεις 
θύρες USB 3.0 (1always-on για τη 
φόρτιση συνοδευτικών συσκευών), θύρες 
HDMI και ήχου, υποστήριξη εκκίνησης 
PXE και υποδοχή Ethernet.

Το μοναδικό Quickshot cover επιτρέπει 
με μια απλή κίνηση στο φακό να είναι 
εκτεθειμένος ενεργοποιώντας παράλληλα 
την εφαρμογή της κάμερας. Επιπλέον, 
διαθέτει μαγνητικό κούμπωμα που ενεργοποιεί 
τη λειτουργία αδράνειας όταν είναι κλειστό και 
επαναφέρει το tablet σε λειτουργία όταν είναι ανοικτό.

ThinkPad 10 Dock ThinkPad 10 Quickshot Cover

www.lenovo.com

(Part Number: 4X30E68112) (Part Number: 4X10E76527) (Part Number: 4X80E76538)

Για περισσότερες πληροφορίες και αγορά επικοινωνήστε με τους εξουσιοδοτημένους διανομείς της Lenovo: 
Info Quest Technologies, τηλ. 211-999 4000 / OKTABIT A.E. τηλ. 2118888000 / WestNet Distribution, τηλ. 211-300 2150 
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Αγάπη μου, πρέπει  
να χωρίσουμε... ΑΝΤΏΝΗΣ ΡΟΥΣΕΛΙΏΤΑΚΗΣ

antony@socialhandlers.com

Μ
ου φαίνεται απίστευτο, αλλά όταν 
πριν από 3 χρόνια είχα γράψει 
για τη διάσπαση της ΗΡ από τον 
Leo Apotheker, είχα τολμήσει να 
προβλέψω ότι η διάσπαση, αργά ή 
γρήγορα, τελικά θα γινόταν! Και αυτό 

διότι ‘‘Το μεγάλο πρόβλημα με την πιθανή απόσχιση του PSG 
δεν ήταν αυτό καθ’ αυτό το spin-off. Το πρόβλημα ήταν ο 
τρόπος με τον οποίο ένας παγκόσμιος γίγαντας ‘σύρθηκε’ σε 
μία τέτοια επιλογή και ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώθηκε 
στην αγορά.’’
Όπερ και εγένετο!
Η ‘‘κωλοτούμπα’’ της εταιρείας, και ειδικότερα της 
επικεφαλής, Meg Whitman, που βρέθηκε στην απελπιστικά 
δύσκολη θέση να δικαιολογήσει και τις δύο αποφάσεις 
(και τη μη διάσπαση πριν 3 χρόνια, και την κανονικότατη 
σήμερα), ήταν αναπόφευκτη.
Αφήνοντας το PR embarrassment στην άκρη, ας 
περάσουμε απευθείας στην ουσία. Έπρεπε ή όχι να 
διασπαστεί η ΗΡ; 
Η γνώμη μου δεν έχει αλλάξει μετά από 3 χρόνια. 
Η εταιρεία πρέπει να διασπαστεί και μάλιστα άμεσα 
(προσωπικά πιστεύω ότι έχει καθυστερήσει 4-5 χρόνια 
τουλάχιστον), για μία σειρά από λόγους:
• Πρώτος λόγος, είναι ότι έχει μείνει πίσω σε διάφορες 
τεχνολογικές εξελίξεις, συμπεριφερόμενη ως δυσκίνητος 
δεινόσαυρος και όχι ως innovator, παρά τους πακτωλούς 
χρημάτων που πήγαιναν στο R&D (το τραγικότερο 
λάθος του Mark Hurd αλλά και της Carly Fiorina ήταν η 
απαξίωση αυτού). Η Meg Whitman απέλυσε δεκάδες 
χιλιάδες ανθρώπους για να επαναφέρει την εταιρεία στο 
τεχνολογικό focus που χρειάζεται μέσω της καινοτομίας, 
αλλά η διατήρηση του μεγέθους της εξακολουθεί να 
είναι τροχοπέδη. Είναι σαφές, ότι μικρότερα σχήματα 
καινοτομούν πιο εύκολα και -κυρίως- πιο γρήγορα.
• Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι οι οικονομίες  
κλίμακος και κυρίως, οι συνέργιες, που προκύπτουν 
σε έναν μεγάλο οργανισμό, δεν είναι τόσο σημαντικές 
ή καταλυτικές, όσο ελπίζει το εκάστοτε management 
team. Οι πελάτες αγοράζουν πλέον πολύ πιο εύκολα 
από διαφορετικούς κατασκευαστές, το cloud ισοπεδώνει 
την έννοια του hardware, και φυσικά, η συνεργασία 

μεταξύ των τμημάτων εμποδίζεται από χιλιάδες λόγους 
μικροπολιτικής των εργαζομένων. 
• Σημαντικός λόγος επίσης, ήταν το γεγονός ότι δεν ήταν 
πολύ σαφής η εικόνα για το πόσο κερδοφόρο ή πόσο 
αποτελεσματικό ήταν κάθε τμήμα. Η συνένωση υπολογιστών 
και εκτυπωτών (PSG και IPG), έκανε αυτήν την ασάφεια λίγο 
πιο έντονη. Μπορεί το cross-sell να ήταν καλό, αλλά πάντοτε 
οι επενδυτές και οι μέτοχοι αναρωτιόντουσαν: Πόσο καλά θα 
πήγαινε το PSG εάν δεν υπήρχαν οι servers; Εάν ένα τμήμα 
δεν τα πάει καλά, γιατί να χρηματοδοτείται από τα υπόλοιπα;
• Παράλληλα, πολλοί λόγοι για τους οποίους εφαρμόζεις ένα 
σχήμα αρχικά, κάποια στιγμή παύουν να είναι τόσο σημαντικοί 
ή επιμέρους αποφάσεις, τους αναιρούν. Για παράδειγμα, το 
‘‘one face to the customer’’ ήταν ένα εξαιρετικό επιχείρημα 
για έναν μεγάλο οργανισμό, αλλά όταν τα τμήματα διασπώνται 
και επανενώνονται κάθε 18 μήνες, μάλλον δύσκολα 
επιτυγχάνεται. Επιπλέον, η κατάργηση της οριζόντιας δομής 
του τμήματος που αφορούσε στους συνεργάτες (SPO), 
επέτεινε τον κατακερματισμό, δυσκολεύοντας την προσπάθεια 
για ενιαία προσέγγιση του πελάτη.
• Τέλος, υπάρχει και το θέμα της χρηματοδότησης, για το 
οποίο κάποιοι λένε ότι είναι πολύ προτιμότερο να υπάρχουν 
2 εταιρείες, παρά 1 που θα προσπαθεί να εξασφαλίσει κάθε 
φορά τα διπλάσια ποσά.
Με άλλα λόγια, όταν η πραγματική εσωτερική σου δομή 
και λειτουργία, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο σε χειρίζεται 
η αγορά, οδηγεί σε αυτόνομα κάθετα τμήματα, ολοένα και 
πιο έντονα, γιατί να έχεις έναν ενιαίο οργανισμό για να τα 
‘‘στεγάσεις’’; Μήπως αυτά που κερδίζεις έχοντας ένα ενιαίο 
τμήμα HR ή λογιστήριο, είναι σαφώς λιγότερα από όσα θα 
κέρδιζες αυξάνοντας την καινοτομία, μειώνοντας το time-
to-market και φυσικά, μπορώντας επιτέλους να κάνεις και 
κάποιες συνεργασίες που μέχρι πρότινος δεν μπορούσες 
λόγω κάποιου conflict;

Νομίζω πως η απάντηση είναι προφανής και θεωρώ πως 
η διάσπαση της ΗΡ θα ωφελήσει πολλαπλά, τόσο την ίδια 
(ενδεχομένως, ακόμη και τους εργαζόμενούς της), όσο και 
τους πελάτες της. Θεωρώ μάλιστα, πως θα ωφελήσει και την 
αγορά συνολικότερα αφού δεν θα μου έκανε εντύπωση εάν 
τα specs για διάφορους προμηθευτές αρχίσουν να πέφτουν 
βροχή μέσα στο 2015.

Διευθυντής έκδοσης:  
Νίκος Τηλιακός

Αρχισυνταξία: 
Αγγελική Κορρέ

Διεύθυνση διαφήμισης:  
Νίκος Μπάστας 

Ειδικοί συνεργάτες:  
Γιώργος Μαρκατάτος, 
Γιάννης Σύρρος,  
Δημήτρης Μαλλάς,
Βασίλης Δρόλιας

Παραγωγή: 
Γραφικές τέχνες Graphica

Εκδότης:  
Αντώνης Ρουσελιωτάκης

Ιδιοκτησία:  
Social Handlers

Το μηνιαίο έντυπο Tech Channel 
Partner (αρ. εντύπου 01-0023) 
κυκλοφορεί 11 μήνες το χρόνο  
από τη Social Handlers  
(Λ. Κηφισίας 105Α & Πανόρμου, 115 
23, Αθήνα, Τηλ.: 210 6980 061, Fax. 211 
7703929, email: info@socialhandlers.
com)  Copyright © 2012

Απαγορεύονται η αναδημοσίευση, η 
αναπαραγωγή και η μετάδοση όλου 
ή μέρους του περιοδικού χωρίς την 
έγγραφη άδεια του εκδότη.  
Η άποψη των συντακτών δεν εκφράζει 
απαραίτητα και την επίσημη άποψη 
του περιοδικού.
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02   WINDOWS 8.1/    
       WINDOWS 8.1 PRO

04   10.1” WUXGA IPS (1920x1200)  LCD

05   ΘΥΡΑ MICRO HDMI 

09   STANDARD USB 2.0

11   

08  ΘΥΡΑ MICRO SD

03  10 ΩΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

01 ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ GORILLA® GLASS

ΤΕΤΡΑΠΥΡΗΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ INTEL® Z3795 06 ΤΟ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ QUICKSHOT COVER*
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THINKPAD 10
ΣΗΜΑΙΝΕΙ BUSINESS.
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ LAPTOP Η’ DESKTOP 
ΣΤΗΝ ΦΟΡΗΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ TABLET.

H Lenovo® συνιστά Windows.

Οικοσύστημα Windows

Έως 4GB RAM

Έως 128GB εσωτερική αποθήκευση 
(επεκτάσιμη με micro SD card)

Κάμερα: 8MP πίσω, 2MP μπροστά

Συνδεσιμότητα: WiFi, 3G/ 4G & NFC**

Ανάγνωση δακτυλικού αποτυπώματος**

Πλήρους μεγέθους,φορητό 
πληκτρολόγιο με μηχανικά 
πλήκτρα, ενσωματωμένο 
touchpad, ενδεικτική 
λυχνία κατάστασης 
LED και υποδοχή για 
digitizer pen. 

ThinkPad 10 Ultrabook Keyboard
Δημιουργήστε ένα κέντρο παραγωγικότητας 
στο σπίτι ή το γραφείο με αυτόν τον 
πρακτικό σταθμό που περιλαμβάνει τρεις 
θύρες USB 3.0 (1always-on για τη 
φόρτιση συνοδευτικών συσκευών), θύρες 
HDMI και ήχου, υποστήριξη εκκίνησης 
PXE και υποδοχή Ethernet.

Το μοναδικό Quickshot cover επιτρέπει 
με μια απλή κίνηση στο φακό να είναι 
εκτεθειμένος ενεργοποιώντας παράλληλα 
την εφαρμογή της κάμερας. Επιπλέον, 
διαθέτει μαγνητικό κούμπωμα που ενεργοποιεί 
τη λειτουργία αδράνειας όταν είναι κλειστό και 
επαναφέρει το tablet σε λειτουργία όταν είναι ανοικτό.

ThinkPad 10 Dock ThinkPad 10 Quickshot Cover

www.lenovo.com

(Part Number: 4X30E68112) (Part Number: 4X10E76527) (Part Number: 4X80E76538)

Για περισσότερες πληροφορίες και αγορά επικοινωνήστε με τους εξουσιοδοτημένους διανομείς της Lenovo: 
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Cloud in a box  
από τη Microsoft ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ

nick@socialhandlers.com

Π
ριν από λίγες ημέρες ο Satya Nadella ανακοίνωσε  
τις νέες εξελίξεις γύρω από το Azure αλλά και γενικότερα 
τις υπηρεσίες Cloud της Microsoft. Ένα από τα πράγματα 
που μου τράβηξαν την προσοχή ήταν κάτι που δεν  
πήρε, ίσως, την αναμενόμενη δημοσιότητα. Και δεν  
είναι άλλο από το Microsoft Cloud Platform System ή πιο  

απλά το Azure in a Box. 

Τα δεδομένα είναι απλά. Η Microsoft παρέχει υπηρεσίες cloud για πάρα 
πολλά χρόνια πλέον, μέσα στις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον 
5 γενιές hardware. Αλλά το hardware είναι μόνο η μία πλευρά του 
νομίσματος. Η άλλη είναι, βέβαια, το software και πιο συγκεκριμένα ο 
hypervisor, τα εργαλεία διαχείρισης και ο αυτοματισμός. Το αποτέλεσμα 
που δεν γίνεται άμεσα αντιληπτό είναι ένα πλήρως software defined data 
center. Η εταιρεία, έχοντας φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο εξέλιξης και 
ολοκλήρωσης, πραγματοποιεί το επόμενο βήμα. Πακετοποιεί το offering της 
για τους συνεργάτες της και τους πελάτες της. 

Η υπόσχεση για ένα Azure in a box υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό. Στοιχεία 
από αυτή την προσπάθεια είχαμε δει τόσο σε υλοποιήσεις της HP και της 
Dell, όπως και στα εργαλεία orchestration που είχαν ενσωματωθεί στις πιο 
πρόσφατες εκδόσεις του System Center, αλλά και στο δωρεάν Windows 
Azure Pack. Μέχρι σήμερα, όμως, δεν υπήρχε ένα ενιαίο προϊόν, το οποίο 
θα υποστηρίζεται από ένα και μόνο σημείο. Αυτό ακριβώς το κενό έρχεται 
να καλύψει το Cloud Platform System, αφού στην ουσία παρέχει ό,τι είναι 
απαραίτητο για μία εταιρεία να δημιουργήσει ένα δικό της private cloud – ένα 
software defined data center.

Tο μεγάλο ερώτημα που έπρεπε να απαντηθεί σε αυτή την προσπάθεια 
είναι τι είναι στην πραγματικότητα το private cloud και τι θα πρέπει να 
παρέχει στους χρήστες. Η Microsoft, διαθέτοντας υπηρεσίες όπως είναι οι 
Bing, Hotmail και Azure, έμαθε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τι απαιτείται 
για να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει μια cloud υπηρεσία. Σε αυτά 
προστέθηκαν και τα trends που πολλές φορές οδηγούν τις αποφάσεις των 
πελατών. Στόχος είναι να προσφερθεί στον τελικό χρήστη μια εμπειρία 
αλληλεπίδρασης με τα εργαλεία της δουλειάς του αντίστοιχη με αυτή που 
έχει όταν χρησιμοποιεί το Facebook ή το Gmail. 

Οι χρήστες περιμένουν επίπεδο εξυπηρέτησης αντίστοιχο μιας public cloud 
υπηρεσίας, όπου το πέσιμο για παράδειγμα του Gmail είναι θέμα για την 
πρώτη σελίδα των ειδησεογραφικών portals. Κάτι τέτοιο, μέχρι πρότινος, ήταν 
εξαιρετικά δύσκολο να αναπαραχθεί σε επίπεδο επιχείρησης. 

Υπάρχει, όμως, και ένα μεγαλύτερο σύνολο απαιτήσεων που σχετίζεται με 
το γεγονός ότι οι developers απαιτούν πλέον προγραμματιστική πρόσβαση 

Η Microsoft διαθέτοντας 
υπηρεσίες όπως είναι οι 
Bing, Hotmail και Azure 
έμαθε με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τι απαιτείται για να 
δημιουργηθεί και να λειτουργήσει μια 
cloud υπηρεσία.

στην υποδομή, με APIs που θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν θέματα 
κλιμάκωσης ή εγκατάστασης servers. 

Αν τα βάλουμε όλα αυτά μαζί βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ ενδιαφέρον 
αποτέλεσμα. Η εταιρεία που θέλει να προσφέρει ένα τέτοιο σύστημα (η 
Microsoft στην περίπτωση αυτή) πρέπει να δώσει ένα πλήρως πιστοποιημένο 
σύστημα, ξεκινώντας από τους δίσκους που χρησιμοποιεί το σύστημα και 
φτάνοντας μέχρι το portal που αποτελεί τον τρόπο αλληλεπίδρασης των 
τελικών χρηστών. Σε αυτή την περίπτωση, η Microsoft “αναγκάζεται” να δώσει 
κάτι πολύ παραπάνω από το software. Πρέπει να δώσει και το hardware και 
μάλιστα μία λύση που θα διαθέτει την απαραίτητη εφοδιαστική αλυσίδα από 
πίσω για να τη στηρίξει. Πέρα από το hardware, όμως, οι πελάτες απαιτούν 
από μία λύση cloud και ένα ενιαίο σημείο υποστήριξης και η Microsoft 
παρέχει αυτό ακριβώς. Οι πελάτες της θα καλέσουν την εταιρεία και αυτή θα 
φροντίσει τη σύνδεση με τον κατάλληλο άνθρωπο. 

Τι είναι τελικά, όμως, το Microsoft Cloud Platform System; Στην ουσία 
πρόκειται για ένα “κουτί” που ακολουθεί τις αρχές του Azure. Μπορεί να 
μην παρέχει το πλήρες σύνολο υπηρεσιών του Azure, αλλά ο πελάτης έχει 
τα εργαλεία και τα χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να διαμοιράσει την 
υποδομή του με τη λογική υπηρεσίας. Η Microsoft συνεργάστηκε με την Dell 
σε επίπεδο hardware (servers, storage και δικτύωση), ενώ στο κομμάτι του 
software συναντάμε το Windows Server 2012 R2 και τον Hyper-V hypervisor, 
το System center 2012 R2 και βέβαια το Windows Azure Pack.  

Ο βασικός διαχωρισμός που κάνει η εταιρεία είναι ότι στην ουσία δεν 
πρόκειται για ένα ακόμα software defined data center που εστιάζει στο 
virtualization, αλλά για ένα cloud τρόπο εργασίας, αυτό που δηλαδή 
απαιτούν οι σύγχρονοι χρήστες. 
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LG ELECTRONICS HELLAS

Επεκτείνει την 
παρουσία της στην 
κυπριακή αγορά
Η LG electronics Hellas παρουσίασε 
σε εκπροσώπους του Τύπου αλλά 
και συνεργάτες τη νέα στρατηγική 
που θα ακολουθήσει προκειµένου να 
επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία της 
στην αγορά της Κύπρου.
Ειδικότερα, η εταιρεία παρουσίασε τόσο 
τα νέα προϊόντα κινητής τηλεφωνίας, 
όσο και το ήδη υπάρχον διευρυµένο 
portfolio των προϊόντων της, τα οποία 
θα είναι πλέον διαθέσιµα στους 
κύπριους καταναλωτές. Η στρατηγική 
της LG θα ξεδιπλωθεί µέσω του 
επίσηµου αντιπροσώπου για την 
Κύπρο, της MT Techonline, µε τα 
προϊόντα κινητής τηλεφωνίας της LG 
να καθίστανται διαθέσιµα σε ακόµα 
περισσότερα καταστήµατα λιανικής.
Info: LG Electronics Hellas, 
210-4800 500

ENTERSOFT

Εδραιώνεται στην 
αγορά του Life Science
Η εξειδικευµένη λύση λογισµικού 
Pharma της Entersoft, βασισµένη 
στο Entersoft Mobile Sales Force 
Automation & Entersoft Mobile 
Merchandising, δείχνει να εδραιώνει 
όλο και περισσότερο την παρουσία 
της στην ελληνική αγορά, καθώς 
περισσότερα από 350 στελέχη 
πωλήσεων και ιατρικοί επισκέπτες, από 
20 ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες 
τη χρησιµοποιούν καθηµερινά, όπως 
ανακοίνωσε η εταιρεία. Ειδικότερα, η 
κάθετη λύση Pharma της Entersoft 
έχει επιλεγεί από εταιρείες όπως 
η Κώστας Α. Παπαέλληνας, ΠΕΙ.
ΦΑ.ΣΥΝ., Frezyderm, GAP, Lavipharm 
Hellas, L’Oreal Hellas, PharmaSwiss 
Hellas, µεταξύ άλλων. Η κάθετη λύση 
Pharma της Entersoft βελτιστοποιεί το 
σύνολο των πολύπλοκων διαδικασιών 
πώλησης από τον στρατηγικό 
σχεδιασµό, την υλοποίηση των 
ενεργειών marketing και πωλήσεων 
στο φυσικό χώρο του πελάτη, την 
ενηµέρωση και τις διαδραστικές 
παρουσιάσεις (e-detail), την 
παραγγελιοληψία και το merchandising 
(στα φαρµακεία), τις εµπορικές 
και πιστωτικές πολιτικές, έως την 
αξιολόγηση και αναφορά της ατοµικής 
και συνολικής απόδοσης των στελεχών 
πωλήσεων και ιατρικής ενηµέρωσης. 
Info: Entersoft, 210-9525 001

Mε µια µατιά
ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΝΑ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ SMARTPHONES ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ €100

Και η Symantec οδεύει προς διάσπαση

Τα φθηνά smartphones 
πρωταγωνιστές στην Ελλάδα

Οµόφωνη ήταν η έγκριση που έδωσε το Δ.Σ. της 
Symantec στο σχέδιο διάσπασης της εταιρείας σε 
δύο ξεχωριστά businesses, όπως ανακοινώθηκε και 
επισήµως στις 9 Οκτωβρίου 2014. 
Το Security business, το οποίο είχε έσοδα $4,2 δις κατά 
τη διάρκεια του οικονοµικού 2014, θα περιλαµβάνει 
τους τοµείς consumer και enterprise endpoint security, 
endpoint management, encryption, mobile, SSL 
certificates, user authentication, mail, Web και data 
center security, data loss prevention, hosted security και 
managed security services. Αντίστοιχα, το Information 
Management business, είχε έσοδα $2,5 δις και θα 
αποτελείται από τα backup and recovery, archiving, 
eDiscovery, storage management και information 
availability solutions.
Στη Symantec, µια ενδεχόµενη διάσπαση αναδυόταν 
ως επιλογή από το 2005, όταν η εταιρεία εξαγόρασε την 
Veritas. Από τότε, οι εκάστοτε CEOs ήρθαν αντιµέτωποι 
µε το συγκεκριµένο ζήτηµα και τόσο ο Enrique Salem, 
(CEO 2009-2012) όσο και ο Steve Bennett (CEO 2012-
2014) είχαν απορρίψει τελικά το ενδεχόµενο αυτό. Τελικά 
ο Bennett απολύθηκε τον περασµένο Μάρτιο, εξαιτίας 
της συνεχιζόµενης καθοδικής πορείας της Symantec, και 

στη θέση του το Δ.Σ. όρισε ως CEO τον Michael Brown, ο 
οποίος υποστηρίζει σθεναρά τη διάσπαση της εταιρείας.
Αρκετοί αναλυτές πιθανολογούν πως τα δύο νέα 
businesses που θα προκύψουν ίσως µπουν στο 
στόχαστρο εξαγοράς από εταιρείες όπως η EMC και η 
HP, οι οποίες ενδιαφέρονται για stand-alone security και 
storage επιχειρήσεις.
Info: Symantec Hellas, 210-8254 649

Επιµένουν στα φθηνά smartphones οι 
έλληνες καταναλωτές, αφού σύµφωνα 
µε πληροφορίες από κύκλους της 
αγοράς που επικαλούνται στοιχεία της 
GfK, κατά τους πρώτους επτά µήνες 
του 2014 ένα στα πέντε smartphones 
που πουλήθηκαν στη χώρα µας είχαν 
τιµή κάτω από τα €100, ενώ πάνω 
από το 70% των “έξυπνων” κινητών 
τηλεφώνων που διατέθηκαν µέσα στο 2014 κόστιζε 
κάτω από τα €200. 
Πιο συγκεκριµένα, το 22% των smartphones που 
διετέθησαν κόστιζε κάτω από €100, το 25,9% µεταξύ 
€100 και €150 και το 23,3% ήταν µεταξύ €150 και €200. 
Συνολικά, το 71,2% των smartphones που διετέθησαν 
κόστιζαν έως €200, περίπου στα ίδια επίπεδα µε το 
2013, όταν, όµως, µόλις το 14,5% ήταν κάτω από τα 
€100. Αξιοσηµείωτο είναι ακόµη ότι έχει µειωθεί 
το ποσοστό των συσκευών µε τιµή πώλησης άνω 
των €500, καθώς από το 12,2% στο 7µηνο του 2013, 
έπεσε φέτος στο 8,5%. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι 
παρατηρείται µία αύξηση στις πωλήσεις των συσκευών 

που κινούνται σε επίπεδο τιµών µεταξύ 
€200 και €500, πιθανότατα επειδή πλέον 
υπάρχουν µοντέλα που προσφέρουν 
εξαιρετική σχέση τιµής -επιδόσεων.
Στα smartphones, µε βάση τις 
πωλήσεις τεµαχίων, έχουµε ορισµένες 
ενδιαφέρουσες εκπλήξεις. Η Samsung 
είναι µακράν πρώτη µε µερίδιο 36,5%, 
κυριαρχώντας στην κατηγορία €100-

200, µε τη Sony να ακολουθεί µε 10,7% και τη Vodafone 
να είναι τρίτη µε 10,7%. Το ποσοστό της τελευταίας 
αποτελεί έκπληξη, δεδοµένου ότι είναι λίγα τα µοντέλα 
της και πωλούνται µόνο από τα καταστήµατα της, ενώ 
είναι αξιοσηµείωτο ότι έχει το 31% της αγοράς κάτω 
από τα €100. Ακόµη, µεγαλύτερη έκπληξη είναι, όµως, 
η τέταρτη θέση της Nokia, η οποία είναι η µόνη που 
“ασχολείται” µε το λειτουργικό Windows Phone, µε 
µερίδιο στα smartphones της τάξεως του 9,2%. Η Nokia 
ξεπέρασε την Apple που είναι στο 8,9% αλλά και την LG 
που είναι στο 8%. Άξιο αναφοράς επίσης το 3,7% των 
συσκευών Turbo-X της Πλαίσιο Computers.
Info: GfK Hellas, 210-7572 600
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Η αγορά του IP Surveillance σε όλο τον κόσµο µεγαλώνει 
µε αύξηση άνω του 30% κάθε χρόνο σε πωλήσεις. 
Υπολογίζεται ότι µέχρι το 2016 µόλις το 20% των καµερών 
που θα πωλούνται θα είναι αναλογικές, ενώ το 80% 
θα είναι ψηφιακές IP. Οι λόγοι έχουν να κάνουν µε 
τα καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν 
-όπως η σαφώς καλύτερη ποιότητα εικόνας-, η ευκολία 
πρόσβασης για παρακολούθηση από παντού, η ευκολία 
εγκατάστασης, καταγραφής κτλ.
Στην Ελλάδα, η αγορά του IP Surveillance αναπτύσσεται 
επίσης µε γρήγορους ρυθµούς και η D-Link είναι πρώτη 
σε πωλήσεις σε SOHO λύσεις. Μία πρωτιά που της δίνει 
η τεχνολογία mydlink cloud που διαθέτει από το 2012. 
Η σειρά cloud IP cameras της D-Link µε την εύκολη 
εγκατάσταση, και την εύκολη παρακολούθηση από τη 
δωρεάν εφαρµογή για smartphones και tablets, αποτελεί 
την καλύτερη λύση για το σπίτι και το γραφείο.
Η D-Link διαθέτει µία µεγάλη γκάµα καµερών, µε 
περισσότερα από 30 µοντέλα αυτή τη στιγµή στην αγορά, 
για κάθε χώρο. Από την οικιακή, για το γραφείο µέχρι 
µεγάλους οργανισµούς και επιχειρήσεις. Εσωτερικού 

και εξωτερικού χώρου, ενσύρµατες και ασύρµατες, 
dome, µε κίνηση (PTZ), νυχτός, µε ειδικούς φακούς, για 
κάθε απαιτητική χρήση υπάρχει το κατάλληλο µοντέλο. 
Η επαγγελµατική σειρά διαθέτει φυσικά και όλες τις 
πιστοποιήσεις και τα standards της αγοράς, όπως το 
ONVIF, για να υπάρχει συµβατότητα σε υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις αλλά και χρησιµοποίηση των καµερών µε 
λογισµικά αναγνώρισης. Η γκάµα συµπληρώνεται από 
τα απαραίτητα καταγραφικά και λογισµικό, για να δίνεται 
πάντα µία ολοκληρωµένη λύση.
Μία άλλη καινοτοµία που σύντοµα θα παρουσιαστεί 
είναι οι λύσεις Video Surveillance as a Service (VSaaS). 
Η D-Link είναι από τους πρώτους κατασκευαστές που 
υιοθέτησαν το VSaaS και θα δώσει λύσεις µε αυτές τις 
νέες δυνατότητες .
Η οµάδα της D-Link στην Ελλάδα µε συνεχής ενηµέρωση, 
εκπαιδεύσεις, συναντήσεις µε το κανάλι και προσφορές, 
προσπαθεί να αναπτύξει περαιτέρω τις συνεργασίες και 
να τη φέρει πρώτη σε πωλήσεις και στην επαγγελµατική 
αγορά.
Info: D-Link Hellas, 213-0020 352

Πραγµατοποιήθηκε και φέτος η ετήσια εκδήλωση 
συνεργατών της Softone σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
στις 23 Σεπτεµβρίου και 3 Οκτωβρίου αντίστοιχα, στη 
διάρκεια της οποίας οι 300 και πλέον πιστοποιηµένοι 
συνεργάτες της Softοne είχαν την ευκαιρία να 
ενηµερωθούν για τις νέες business λύσεις της 
εταιρείας, που θα αποτελέσουν όχηµα για τη 
διατήρηση της ανοδικής πορείας και των θετικών 
ρυθµών ανάπτυξης. Σκοπός της εκδήλωσης 
αποτέλεσε η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων µε 
το διευρυµένο δίκτυο συνεργατών της, καθώς και η 
οριοθέτηση της κοινής στρατηγικής κατεύθυνσης στο 
προσεχές µέλλον.
Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάστηκαν, η υπηρεσία 

ηλεκτρονικής τιµολόγησης eINVOICE, η ολοκληρωµένη 
λύση λιανικής πώλησης Retail Studio by iQom, η 
εφαρµογή επιχειρησιακής φορητότητας Soft1 360, 
καθώς και η σύγχρονη λύση ηλεκτρονικού εµπορίου 
OneShop της Micronet.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Softοne, Αντώνης 
Κυριαζής, προχώρησε σε µία αποτίµηση της τρέχουσας 
πορείας της εταιρείας, επισηµαίνοντας τη σηµαντική 
αύξηση µεριδίου αγοράς. Ιδιαίτερη µνεία απέδωσε 
στην εδραίωση της ηγετικής θέσης στην αγορά 
παροχής λύσεων στο cloud, µέσα από το σταθερά 
αυξανόµενο αριθµό επιχειρήσεων που επιλέγουν τις 
cloud υπηρεσίες της Softone. 
Info: Softone Technologies, 211-1022 222 

ΑΡΘΡΟ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ D-LINK 

ΟΙ ΝΕΕΣ BUSINESS ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Στρατηγική εστίαση στην 
αγορά του IP Surveillance

Η Softone ενημέρωσε τους συνεργάτες

CYTA ΕΛΛΑΔΟΣ

Αλλαγή ηγεσίας
Αλλαγή διευθύνοντος συµβούλου 
είχαµε στη Cyta Ελλάδος, καθώς τη 
θέση του διευθύνοντος συµβούλου της 
εταιρείας ανέλαβε από τις 8/10/2014 
ο Γιάννης Κουλίας, σε αντικατάσταση 
του Γιώργου Κουφάρη, ο οποίος 
αποχώρησε πρόσφατα.
Ο κ. Κουλίας διατηρεί παράλληλα 
τη θέση του διευθυντή εθνικής και 
διεθνούς χονδρικής αγοράς στον 
οργανισµό, καθώς και τις θέσεις 
του διευθύνοντος συµβούλου στις 
θυγατρικές εταιρείες Cyta UK και 
Cytaglobal Hellas. Πρόκειται για 
στέλεχος µε µεγάλη εµπειρία στον 
κλάδο των τηλεπικοινωνιών και έχει 
εργαστεί σε διάφορες θέσεις ευθύνης. 
Info: Cyta Ελλάδας, 210-8772 800

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Ολοκληρώθηκε το παζλ 
των προσφορών
Δύο είναι τελικά οι διεκδικητές για 
το έργο “Σύζευξις ΙΙ - Κεντρικές 
Υπηρεσίες ISP & SLA”, όπως 
ανακοίνωσε η Κοινωνία της 
Πληροφορίας. Συγκεκριµένα, 
προσφορές κατέθεσαν οι 
ενώσεις εταιρειών ΟΤΕ, Space 
Hellas, Unisystems και Intrasoft 
International, καθώς και οι 
PriceWaterhouseCoopers Business 
Solutions και Cosmos Business 
Systems. Ο προϋπολογισµός του 
συγκεκριµένου έργου ανέρχεται στα 
€26,6 εκατοµµύρια.
Επίσης, τέσσερις προσφορές 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διεθνούς 
ανοικτού διαγωνισµού για το έργο 
“Σύζευξις ΙΙ – Κεντρική Υποδοµή 
Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και 
Υποδοµές Κέντρου Δεδοµένων”, 
συνολικού προϋπολογισµού €12,753 
εκατοµµυρίων. Προσφορές κατέθεσαν 
η ένωση εταιρειών Space Hellas, 
Unisystems, Lamda Hellix, ο ΟΤΕ, 
η Mediterranean Nautilus και η 
Forthnet.
Info: KτΠ ΑΕ, 213-1300 700
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LG ELECTRONICS HELLAS

Επεκτείνει την 
παρουσία της στην 
κυπριακή αγορά
Η LG electronics Hellas παρουσίασε 
σε εκπροσώπους του Τύπου αλλά 
και συνεργάτες τη νέα στρατηγική 
που θα ακολουθήσει προκειµένου να 
επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία της 
στην αγορά της Κύπρου.
Ειδικότερα, η εταιρεία παρουσίασε τόσο 
τα νέα προϊόντα κινητής τηλεφωνίας, 
όσο και το ήδη υπάρχον διευρυµένο 
portfolio των προϊόντων της, τα οποία 
θα είναι πλέον διαθέσιµα στους 
κύπριους καταναλωτές. Η στρατηγική 
της LG θα ξεδιπλωθεί µέσω του 
επίσηµου αντιπροσώπου για την 
Κύπρο, της MT Techonline, µε τα 
προϊόντα κινητής τηλεφωνίας της LG 
να καθίστανται διαθέσιµα σε ακόµα 
περισσότερα καταστήµατα λιανικής.
Info: LG Electronics Hellas, 
210-4800 500

ENTERSOFT

Εδραιώνεται στην 
αγορά του Life Science
Η εξειδικευµένη λύση λογισµικού 
Pharma της Entersoft, βασισµένη 
στο Entersoft Mobile Sales Force 
Automation & Entersoft Mobile 
Merchandising, δείχνει να εδραιώνει 
όλο και περισσότερο την παρουσία 
της στην ελληνική αγορά, καθώς 
περισσότερα από 350 στελέχη 
πωλήσεων και ιατρικοί επισκέπτες, από 
20 ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες 
τη χρησιµοποιούν καθηµερινά, όπως 
ανακοίνωσε η εταιρεία. Ειδικότερα, η 
κάθετη λύση Pharma της Entersoft 
έχει επιλεγεί από εταιρείες όπως 
η Κώστας Α. Παπαέλληνας, ΠΕΙ.
ΦΑ.ΣΥΝ., Frezyderm, GAP, Lavipharm 
Hellas, L’Oreal Hellas, PharmaSwiss 
Hellas, µεταξύ άλλων. Η κάθετη λύση 
Pharma της Entersoft βελτιστοποιεί το 
σύνολο των πολύπλοκων διαδικασιών 
πώλησης από τον στρατηγικό 
σχεδιασµό, την υλοποίηση των 
ενεργειών marketing και πωλήσεων 
στο φυσικό χώρο του πελάτη, την 
ενηµέρωση και τις διαδραστικές 
παρουσιάσεις (e-detail), την 
παραγγελιοληψία και το merchandising 
(στα φαρµακεία), τις εµπορικές 
και πιστωτικές πολιτικές, έως την 
αξιολόγηση και αναφορά της ατοµικής 
και συνολικής απόδοσης των στελεχών 
πωλήσεων και ιατρικής ενηµέρωσης. 
Info: Entersoft, 210-9525 001

Mε µια µατιά
ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΝΑ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ SMARTPHONES ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ €100

Και η Symantec οδεύει προς διάσπαση

Τα φθηνά smartphones 
πρωταγωνιστές στην Ελλάδα

Οµόφωνη ήταν η έγκριση που έδωσε το Δ.Σ. της 
Symantec στο σχέδιο διάσπασης της εταιρείας σε 
δύο ξεχωριστά businesses, όπως ανακοινώθηκε και 
επισήµως στις 9 Οκτωβρίου 2014. 
Το Security business, το οποίο είχε έσοδα $4,2 δις κατά 
τη διάρκεια του οικονοµικού 2014, θα περιλαµβάνει 
τους τοµείς consumer και enterprise endpoint security, 
endpoint management, encryption, mobile, SSL 
certificates, user authentication, mail, Web και data 
center security, data loss prevention, hosted security και 
managed security services. Αντίστοιχα, το Information 
Management business, είχε έσοδα $2,5 δις και θα 
αποτελείται από τα backup and recovery, archiving, 
eDiscovery, storage management και information 
availability solutions.
Στη Symantec, µια ενδεχόµενη διάσπαση αναδυόταν 
ως επιλογή από το 2005, όταν η εταιρεία εξαγόρασε την 
Veritas. Από τότε, οι εκάστοτε CEOs ήρθαν αντιµέτωποι 
µε το συγκεκριµένο ζήτηµα και τόσο ο Enrique Salem, 
(CEO 2009-2012) όσο και ο Steve Bennett (CEO 2012-
2014) είχαν απορρίψει τελικά το ενδεχόµενο αυτό. Τελικά 
ο Bennett απολύθηκε τον περασµένο Μάρτιο, εξαιτίας 
της συνεχιζόµενης καθοδικής πορείας της Symantec, και 

στη θέση του το Δ.Σ. όρισε ως CEO τον Michael Brown, ο 
οποίος υποστηρίζει σθεναρά τη διάσπαση της εταιρείας.
Αρκετοί αναλυτές πιθανολογούν πως τα δύο νέα 
businesses που θα προκύψουν ίσως µπουν στο 
στόχαστρο εξαγοράς από εταιρείες όπως η EMC και η 
HP, οι οποίες ενδιαφέρονται για stand-alone security και 
storage επιχειρήσεις.
Info: Symantec Hellas, 210-8254 649

Επιµένουν στα φθηνά smartphones οι 
έλληνες καταναλωτές, αφού σύµφωνα 
µε πληροφορίες από κύκλους της 
αγοράς που επικαλούνται στοιχεία της 
GfK, κατά τους πρώτους επτά µήνες 
του 2014 ένα στα πέντε smartphones 
που πουλήθηκαν στη χώρα µας είχαν 
τιµή κάτω από τα €100, ενώ πάνω 
από το 70% των “έξυπνων” κινητών 
τηλεφώνων που διατέθηκαν µέσα στο 2014 κόστιζε 
κάτω από τα €200. 
Πιο συγκεκριµένα, το 22% των smartphones που 
διετέθησαν κόστιζε κάτω από €100, το 25,9% µεταξύ 
€100 και €150 και το 23,3% ήταν µεταξύ €150 και €200. 
Συνολικά, το 71,2% των smartphones που διετέθησαν 
κόστιζαν έως €200, περίπου στα ίδια επίπεδα µε το 
2013, όταν, όµως, µόλις το 14,5% ήταν κάτω από τα 
€100. Αξιοσηµείωτο είναι ακόµη ότι έχει µειωθεί 
το ποσοστό των συσκευών µε τιµή πώλησης άνω 
των €500, καθώς από το 12,2% στο 7µηνο του 2013, 
έπεσε φέτος στο 8,5%. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι 
παρατηρείται µία αύξηση στις πωλήσεις των συσκευών 

που κινούνται σε επίπεδο τιµών µεταξύ 
€200 και €500, πιθανότατα επειδή πλέον 
υπάρχουν µοντέλα που προσφέρουν 
εξαιρετική σχέση τιµής -επιδόσεων.
Στα smartphones, µε βάση τις 
πωλήσεις τεµαχίων, έχουµε ορισµένες 
ενδιαφέρουσες εκπλήξεις. Η Samsung 
είναι µακράν πρώτη µε µερίδιο 36,5%, 
κυριαρχώντας στην κατηγορία €100-

200, µε τη Sony να ακολουθεί µε 10,7% και τη Vodafone 
να είναι τρίτη µε 10,7%. Το ποσοστό της τελευταίας 
αποτελεί έκπληξη, δεδοµένου ότι είναι λίγα τα µοντέλα 
της και πωλούνται µόνο από τα καταστήµατα της, ενώ 
είναι αξιοσηµείωτο ότι έχει το 31% της αγοράς κάτω 
από τα €100. Ακόµη, µεγαλύτερη έκπληξη είναι, όµως, 
η τέταρτη θέση της Nokia, η οποία είναι η µόνη που 
“ασχολείται” µε το λειτουργικό Windows Phone, µε 
µερίδιο στα smartphones της τάξεως του 9,2%. Η Nokia 
ξεπέρασε την Apple που είναι στο 8,9% αλλά και την LG 
που είναι στο 8%. Άξιο αναφοράς επίσης το 3,7% των 
συσκευών Turbo-X της Πλαίσιο Computers.
Info: GfK Hellas, 210-7572 600
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LAMDA HELLIX

To πρώτο “πράσινο” 
data center
Την ανάληψη έργου για τη 
δηµιουργία του πρώτου data 
center στην Ελλάδα, βασισµένου 
αποκλειστικά σε ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας, για λογαριασµό 
του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), ανακοίνωσε η 
Lamda Hellix. 
Ο σχεδιασµός του data center 
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, πλήρως 
αυτοµατοποιηµένη λειτουργία 
σε οποιεσδήποτε συνθήκες, 
προηγµένα συστήµατα φυσικής 
και ηλεκτρονικής ασφαλείας και 
περιµετρικής προστασίας, καθώς 
και υπηρεσίες 24ωρης ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης από το Κέντρο 
Ελέγχου Τεχνικών Λειτουργιών της 
Lamda Hellix.
Info: Lamda Hellix, 210-7450 770

Mε µια µατιά
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

EMC: Περισσότερη “ελευθερία” 
και κίνητρα στους resellers 
Με στόχο την αύξηση του µεριδίου της στο εισαγωγικό 
κοµµάτι της αγοράς EMEA (δηλ. τις πωλήσεις προϊόντων 
αξίας µεταξύ $5.000 και $25.000), η EMC ανακοίνωσε ότι 
αλλάζει τον τρόπο συνεργασίας µε τους resellers των 
προϊόντων της στη συγκεκριµένη περιοχή.
Πιο συγκεκριµένα, η EMC απλοποιεί τη διαδικασία 
υποβολής προσφοράς σε πελάτες, παρουσιάζει νέα 
προϊόντα και εγκαινιάζει ένα καινοτόµο πρόγραµµα 
ανταµοιβής για την ενίσχυση των πωλήσεων. Όσον αφορά 
το νέο τρόπο συνεργασίας, η EMC επιτρέπει πλέον στους 
συνεργάτες της να υποβάλλουν αµέσως την πρόταση τους, 
χωρίς να είναι απαραίτητη η προέγκριση από πλευράς 
της εταιρείας. Έτσι, µειώνεται ο χρόνος που απαιτείται 
για την ολοκλήρωση µιας συµφωνίας, και παράλληλα 
οι resellers αποκτούν µεγαλύτερο έλεγχο στην όλη 
διαδικασία πώλησης. Η αλλαγή αυτή είναι επωφελής 
τόσο για τους διανοµείς (οι οποίοι θα µπορούν πλέον να 
κλείνουν συµφωνίες διατηρώντας ένα σταθερό περιθώριο 
κέρδους), όσο και για την EMC (η οποία επωφελείται από 
την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης).
Το νέο πρόγραµµα ανταµοιβής της EMC είναι το πρώτο 

που συνδέεται µε πωλήσεις στην εισαγωγική κατηγορία, 
και παρέχει µια σειρά κίνητρα που βοηθούν τους resellers 
να απευθύνονται µε επιτυχία στο συγκεκριµένο κοµµάτι 
της αγοράς. Δύο είναι τα στοιχεία που περιλαµβάνει το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα:
• Κίνητρα για τους Resellers – Μόλις ολοκληρώσουν 
µε επιτυχία τρεις συµφωνίες πώλησης, οι resellers θα 
παίρνουν bonus $300 για κάθε πώληση (αναδροµικά από 
την πρώτη συµφωνία).
• Κίνητρα για τους Διανοµείς – Μέσω µιας ειδικής φόρµας 
(Goal Acknowledgement Form) οι διανοµείς αποκτούν 
συγκεκριµένους στόχους τριµήνου. Σε περίπτωση που 
οι πωλήσεις τους υπερβούν το στόχο αυτό, οι διανοµείς 
θα κερδίζουν πρόσθετες εκπτώσεις (rebate) επί των 
συγκεκριµένων πωλήσεων.
Στην περιοχή της EMEA υπάρχουν περίπου 4.500 
resellers της EMC οι οποίοι µπορούν να συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα, από τους οποίους οι πρώτοι 620 έχουν ήδη 
ξεκινήσει τη διαδικασία προώθησης των συγκεκριµένων 
προϊόντων στην αγορά.
Info: EMC Hellas, 210-6147 009
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Αφορµή για τη στήλη αυτού του µήνα, ήταν µία φράση στο editorial 
του Αντώνη Ρουσελιωτάκη σχετικά µε τη διάσπαση της ΗΡ. Σύµφωνα 
µε τον Αντώνη, η διάσπαση της εταιρείας θα επιτρέψει ‘‘και κάποιες 
συνεργασίες που µέχρι πρότινος δεν µπορούσες λόγω κάποιου 
conflict’’. Μεγάλη αλήθεια...

Συνεργασία. Είστε έξω ή μέσα;

Έχοντας εργαστεί σε πολύ µεγάλες επιχειρήσεις 
και µάλιστα µε πολυεθνικό χαρακτήρα, πολύ 
συχνά έπεφτα πάνω στο εξής πρόβληµα: Μία 
πολύ έξυπνη ιδέα και µία πολύ καλή συνεργασία 
στην οποία συµφωνούσαν και τα δύο µέρη 
επί της αρχής, ‘‘σκόνταφτε’’ στο γεγονός ότι 
ο υπόλοιπος όµιλος διατηρούσε κάποια 
ανταγωνιστική δραστηριότητα µε την εταιρεία 
µε την οποία ήθελα να συνεργαστώ. Έτσι, ένα 
ανδρικό portal δεν µπορούσε να συνεργαστεί 
µε το περιοδικό µου επειδή ‘‘Νίκο µου, και 
εµείς έχουµε ανδρικό portal’’, ένα συνέδριο 
δεν µπορούσε να υποστηριχτεί από το site µου 
γιατί ‘‘Νίκο µου, και εµείς κάνουµε παρόµοια 
συνέδρια’’ κ.λπ. κ.λπ. Η πρώτη µου αντίδραση 
ήταν η προφανής: Αφού δεν µπορώ να παίξω 
µπάλα µε κάποιον ‘‘εξωγηπεδικό’’, ας το κάνουµε 
µαζί. Αµ, δε! ‘‘Ξέρεις, η αλήθεια είναι...’’, ‘‘και 
πρέπει να το δούµε’’, ‘‘και τι ακριβώς θα πρέπει 
να κάνουµε’’, ‘‘ναι, αλλά µήπως πρώτα θα πρέπει 

να...’’ ήταν συνήθως η αρχή των προτάσεων που 
συνόδευαν τις συζητήσεις µας.

Πέρα από αυτές τις περιπτώσεις βέβαια, 
υπήρχαν και άλλες, καθαρά ‘‘ενδογηπεδικές’’, 
κατά τις οποίες ήθελα απλά µία υποστήριξη 
ή µία κοινή ενέργεια. Και εκεί τα πράγµατα 
ήταν δύσκολα, και ουσιαστικά το όλο 
θέµα εξαρτιόταν κάθε φορά από το πόσο 
συνεργάσιµος θα ήταν ένας και µοναδικός 
άνθρωπος. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις 
αποτελούνται από ανθρώπους, και είναι αυτοί 
οι άνθρωποι που κάνουν (ή µη) τη διαφορά. 
Όποια και αν είναι η βούληση της εταιρείας και 
της διοίκησης, όποιες και αν είναι οι εντολές, 
όταν δεν υπάρχει διάθεση συνεργασίας, είτε 
δεν θα καταφέρετε τίποτα, είτε αυτό που θα 
επιτύχετε δεν θα αξίζει τον κόπο.

Γιατί τα γράφω όλα αυτά; Μα γιατί η ευκαιρία 

της ενδοεταιρικής αλλά και της εξωτερικής 
συνεργασίας είναι ασύλληπτα σηµαντική για 
να µείνει ανεκµετάλλευτη. Μην τα παρατάτε 
λοιπόν! Εξαντλήστε τις δυνατότητες εσωτερικής 
συνεργασίας, βρείτε τα κατάλληλα άτοµα 
και εφαρµόστε κάποιες απλές διαδικασίες 
ώστε η επόµενη φορά να γίνεται εύκολα και 
‘‘αυτόµατα’’. Είναι απίστευτο το πόσο δεδοµένο 
και απλό θεωρείται κάτι εάν έχει ξαναγίνει.
Παράλληλα, όµως, στρέψτε τα µάτια σας και 
έξω. Μην φοβηθείτε τις συνεργασίες µε εν 
δυνάµει ανταγωνιστές. Απλά σκεφτείτε τις και 
σχεδιάστε τις σωστά. Εν ανάγκη, παρακάµψτε 
κάποιες εσωτερικές αγκυλώσεις, παίρνοντας 
το πράσινο φως από τον ένα και µοναδικό 
άνθρωπο που πρέπει, και δρώντας ‘‘under the 
radar’’. Άλλωστε, το αποτέλεσµα είναι αυτό 
που µετράει, ενώ η αξία στα πρόσωπα των 
εσωτερικών αντιρρησιών µόλις δουν αυτό το 
αποτέλεσµα, είναι απλά ανεκτίµητη.
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Πάνω από €700 εκατοµµύρια είναι το ποσό που έχουν δαπανήσει οι 
έλληνες καταναλωτές για να επισκευάσουν ή να αντικαταστήσουν 
κατεστραµµένα smartphones την τελευταία επταετία, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι η αγορά του maintenance των “’έξυπνων” συσκευών 
κρύβει σηµαντικές ευκαιρίες. Όπως, λοιπόν, αποκαλύπτει η έρευνα της 
SquareTrade, για την τελευταία επταετία, οι δαπάνες αυτές κυριολεκτικά 
απογειώθηκαν, αφού τα smartphones αποτελούν πλέον εργαλεία για 
καθηµερινή και σκληρή χρήση. Έτσι, οι έλληνες καταναλ ωτές πλήρωσαν 

από το 2007 µέχρι σήµερα, συνολικά €701,064 εκατ. για να επισκευάσουν ή 
να αντικαταστήσουν κατεστραµµένα smartphones. 
Εντυπωσιακό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το 40% των κατόχων 
smartphones, έχουν βιώσει µια βλάβη ή καταστροφή της συσκευή 
τους την τελευταία διετία. Ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης ήταν 
µεγαλύτερος των 7 ηµερών για το 30% των παθόντων. Όσον αφορά το ποσό 
που απαιτεί µια επισκευή, η έρευνα έδειξε ότι η µέση δαπάνη ανέρχεται 
στα €243, το δεύτερο µεγαλύτερο ποσό στην Ευρώπη.

H Shuttle Inc ιδρύθηκε στην Ταϊβάν το 1983 και 
εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόµων 
“Small-Form-Factor” Mini PCs. Aντιπροσωπεύεται 
σε όλο τον κόσµο µέσω ενός δικτύου κεντρικών, ανά 
ήπειρο, υποκαταστηµάτων. Την ευρωπαϊκή αγορά 
εξυπηρετεί η Shuttle Computer Handels GmbH, που 
είναι εγκατεστηµένη στο Elmshorn της Γερµανίας, 
αντίστοιχα υποκαταστήµατα λειτουργούν σε Ταϊβάν, 
ΗΠΑ και Ιαπωνία. Από την εισαγωγή του πρώτου Mini-
PC στον κόσµο, του XPC SV24, το 2001, η Shuttle έχει 
µεταφέρει το επίκεντρο των προϊόντων που παράγει, 
από τις παραδοσιακές mainboard ATX της δεκαετίας του 
1990, στους εξαιρετικά ελκυστικούς -σε σχήµα κύβου- 
υπολογιστές, που έχουν γίνει η βασική δραστηριότητα 
της εταιρείας που εδρεύει στην Ταϊβάν. Χάρη στη 
µακροχρόνια εµπειρία της στην κατασκευή υψηλής 
ποιότητας µητρικών καρτών, τα Shuttle XPCs έχουν 
εξελιχθεί και είναι πλέον εξαιρετικά αναγνωρίσιµα παγκοσµίως, τόσο από 
τους τελικούς χρήστες αλλά και τον ειδικό τύπο.
Η Shuttle βασίζει την επιτυχία της τόσο στην αποτελεσµατική διαχείριση 
όσο και σε ένα ευρύ δίκτυο διανοµέων, µεταπωλητών, VARs και ODMs που 
έχουν κάνει τα Shuttle Mini PCs, προϊόντα πρώτης επιλογής τους λόγω της 
υψηλής αξιοπιστίας τους και της ποιότητας κατασκευής τους. 
Το σύνολο των Shuttle Mini PCs πωλούνται είτε ως πλήρη συστήµατα, µε 
ή χωρίς λειτουργικό σύστηµα, είτε ως υπολογιστές barebone που απαιτούν 
την εγκατάσταση ορισµένων πρόσθετων στοιχείων, όπως επεξεργαστή, 
µνήµη, δίσκους και κάρτες γραφικών για να αποτελέσουν πλήρη συστήµατα, 
έτοιµα προς χρήση. Τα περισσότερα bareb ones, ανάλογα µε το µοντέλο, 
προσφέρονται µε κουτί, µητρική, τροφοδοτικό και ψύξη της CPU. Ωστόσο, 
προϊόντα από τις σειρές fanless Slim PC και All-in-One Series PC, σε 
µοντέλα τελευταίας γενιάς, έχουν προεγκατεστηµένο επεξεργαστή Intel 

Atom ή Celeron. Επιπλέον, υπάρχει µια ολόκληρη σειρά 
από αξεσουάρ που διατίθενται για να συµπληρώσουν 
τις δυνατότητες της σειράς των Mini PCs. Στα αξεσουάρ 
αυτά περιλαµβάνονται, για παράδειγµα, Wireless-
LAN modules, τροφοδοτικά, VESA κιτ τοποθέτησης και 
προσαρµογείς/adaptors θυρών επέκτασης.
Η οικογένεια προϊόντων της Shuttle περιλαµβάνει: 
1. τη σειρά “XPC” Mini, που µπορεί να συνδυαστεί 
µε ισχυρά components και να δώσουν έναν ισχυρό 
υπολογιστή. 2. τη σειρά “Slim PC” που χρησιµοποιεί 
τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας και ορισµένα 
µοντέλα της σειράς είναι κατάλληλα για 24/7 
λειτουργία, εφόσον έχουν εγκατασταθεί τα κατάλληλα 
συµπληρωµατικά συστατικά. 3.Τα “All-in-One PC”, που 
είναι τα καταλληλότερα για επαγγελµατικές εφαρµογές 
σε κάθετες αγορές, τα εντελώς αθόρυβα και fanless 
µοντέλα των 15,6 και 18 ιντσών, µε οθόνη αφής, µπορούν 

για παράδειγµα να χρησιµοποιηθούν ως συστήµατα POS ή µηχανήµατα 
kiosk. 4.Τέλος, η “slim σειρά DS”, που µπορεί να δώσει λύσεις σε 
εφαρµογές ψηφιακής σήµανσης. Το καλοκαίρι του 2014, παρουσιάστηκε 
η πρώτη Android-based συσκευή της σειράς, το DSA2LS, που µπορεί 
να λειτουργήσει ως ένα media player, ειδικό σε εφαρµογές ψηφιακής 
σήµανσης. 
Η Shuttle Computer Handels GmbH συνεργάζεται άµεσα µε την Netconnect 
A.E. που µε τη σειρά της συντηρεί ένα πυκνό δίκτυο µεταπωλητών που 
βοηθούν την περαιτέρω διάδοση των προϊόντων Shuttle µέσα στο κανάλι. 
Η NetConnect A.E. επίσηµος διανοµέας της Shuttle Computer Handels 
GmbH προσφέρει όλες τις σειρές προϊόντων στην Ελλάδα, πάντα µε το 
κορυφαίο after sales support, καθώς και διαδικασίες αντικατάστασης και 
DOA προαντικατάστασης.
Info: NetConnect, 210-9926 440, www.netconnect.gr , www.shuttle.eu

ΠΕΡΙΠΟΥ €100 ΕΚΑΤ. Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΡΘΡΟ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ NETCONNECT

Εχει“ψωμί” η συντήρηση των smartphones

Shuttle Mini PCs: Αξιοπιστία και ποιότητα κατασκευής 

Δηµήτρης Γιαννόπουλος, Product 
Manager, NetConnect
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LAMDA HELLIX

To πρώτο “πράσινο” 
data center
Την ανάληψη έργου για τη 
δηµιουργία του πρώτου data 
center στην Ελλάδα, βασισµένου 
αποκλειστικά σε ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας, για λογαριασµό 
του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), ανακοίνωσε η 
Lamda Hellix. 
Ο σχεδιασµός του data center 
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, πλήρως 
αυτοµατοποιηµένη λειτουργία 
σε οποιεσδήποτε συνθήκες, 
προηγµένα συστήµατα φυσικής 
και ηλεκτρονικής ασφαλείας και 
περιµετρικής προστασίας, καθώς 
και υπηρεσίες 24ωρης ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης από το Κέντρο 
Ελέγχου Τεχνικών Λειτουργιών της 
Lamda Hellix.
Info: Lamda Hellix, 210-7450 770

Mε µια µατιά
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

EMC: Περισσότερη “ελευθερία” 
και κίνητρα στους resellers 
Με στόχο την αύξηση του µεριδίου της στο εισαγωγικό 
κοµµάτι της αγοράς EMEA (δηλ. τις πωλήσεις προϊόντων 
αξίας µεταξύ $5.000 και $25.000), η EMC ανακοίνωσε ότι 
αλλάζει τον τρόπο συνεργασίας µε τους resellers των 
προϊόντων της στη συγκεκριµένη περιοχή.
Πιο συγκεκριµένα, η EMC απλοποιεί τη διαδικασία 
υποβολής προσφοράς σε πελάτες, παρουσιάζει νέα 
προϊόντα και εγκαινιάζει ένα καινοτόµο πρόγραµµα 
ανταµοιβής για την ενίσχυση των πωλήσεων. Όσον αφορά 
το νέο τρόπο συνεργασίας, η EMC επιτρέπει πλέον στους 
συνεργάτες της να υποβάλλουν αµέσως την πρόταση τους, 
χωρίς να είναι απαραίτητη η προέγκριση από πλευράς 
της εταιρείας. Έτσι, µειώνεται ο χρόνος που απαιτείται 
για την ολοκλήρωση µιας συµφωνίας, και παράλληλα 
οι resellers αποκτούν µεγαλύτερο έλεγχο στην όλη 
διαδικασία πώλησης. Η αλλαγή αυτή είναι επωφελής 
τόσο για τους διανοµείς (οι οποίοι θα µπορούν πλέον να 
κλείνουν συµφωνίες διατηρώντας ένα σταθερό περιθώριο 
κέρδους), όσο και για την EMC (η οποία επωφελείται από 
την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης).
Το νέο πρόγραµµα ανταµοιβής της EMC είναι το πρώτο 

που συνδέεται µε πωλήσεις στην εισαγωγική κατηγορία, 
και παρέχει µια σειρά κίνητρα που βοηθούν τους resellers 
να απευθύνονται µε επιτυχία στο συγκεκριµένο κοµµάτι 
της αγοράς. Δύο είναι τα στοιχεία που περιλαµβάνει το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα:
• Κίνητρα για τους Resellers – Μόλις ολοκληρώσουν 
µε επιτυχία τρεις συµφωνίες πώλησης, οι resellers θα 
παίρνουν bonus $300 για κάθε πώληση (αναδροµικά από 
την πρώτη συµφωνία).
• Κίνητρα για τους Διανοµείς – Μέσω µιας ειδικής φόρµας 
(Goal Acknowledgement Form) οι διανοµείς αποκτούν 
συγκεκριµένους στόχους τριµήνου. Σε περίπτωση που 
οι πωλήσεις τους υπερβούν το στόχο αυτό, οι διανοµείς 
θα κερδίζουν πρόσθετες εκπτώσεις (rebate) επί των 
συγκεκριµένων πωλήσεων.
Στην περιοχή της EMEA υπάρχουν περίπου 4.500 
resellers της EMC οι οποίοι µπορούν να συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα, από τους οποίους οι πρώτοι 620 έχουν ήδη 
ξεκινήσει τη διαδικασία προώθησης των συγκεκριµένων 
προϊόντων στην αγορά.
Info: EMC Hellas, 210-6147 009
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Αφορµή για τη στήλη αυτού του µήνα, ήταν µία φράση στο editorial 
του Αντώνη Ρουσελιωτάκη σχετικά µε τη διάσπαση της ΗΡ. Σύµφωνα 
µε τον Αντώνη, η διάσπαση της εταιρείας θα επιτρέψει ‘‘και κάποιες 
συνεργασίες που µέχρι πρότινος δεν µπορούσες λόγω κάποιου 
conflict’’. Μεγάλη αλήθεια...

Συνεργασία. Είστε έξω ή μέσα;

Έχοντας εργαστεί σε πολύ µεγάλες επιχειρήσεις 
και µάλιστα µε πολυεθνικό χαρακτήρα, πολύ 
συχνά έπεφτα πάνω στο εξής πρόβληµα: Μία 
πολύ έξυπνη ιδέα και µία πολύ καλή συνεργασία 
στην οποία συµφωνούσαν και τα δύο µέρη 
επί της αρχής, ‘‘σκόνταφτε’’ στο γεγονός ότι 
ο υπόλοιπος όµιλος διατηρούσε κάποια 
ανταγωνιστική δραστηριότητα µε την εταιρεία 
µε την οποία ήθελα να συνεργαστώ. Έτσι, ένα 
ανδρικό portal δεν µπορούσε να συνεργαστεί 
µε το περιοδικό µου επειδή ‘‘Νίκο µου, και 
εµείς έχουµε ανδρικό portal’’, ένα συνέδριο 
δεν µπορούσε να υποστηριχτεί από το site µου 
γιατί ‘‘Νίκο µου, και εµείς κάνουµε παρόµοια 
συνέδρια’’ κ.λπ. κ.λπ. Η πρώτη µου αντίδραση 
ήταν η προφανής: Αφού δεν µπορώ να παίξω 
µπάλα µε κάποιον ‘‘εξωγηπεδικό’’, ας το κάνουµε 
µαζί. Αµ, δε! ‘‘Ξέρεις, η αλήθεια είναι...’’, ‘‘και 
πρέπει να το δούµε’’, ‘‘και τι ακριβώς θα πρέπει 
να κάνουµε’’, ‘‘ναι, αλλά µήπως πρώτα θα πρέπει 

να...’’ ήταν συνήθως η αρχή των προτάσεων που 
συνόδευαν τις συζητήσεις µας.

Πέρα από αυτές τις περιπτώσεις βέβαια, 
υπήρχαν και άλλες, καθαρά ‘‘ενδογηπεδικές’’, 
κατά τις οποίες ήθελα απλά µία υποστήριξη 
ή µία κοινή ενέργεια. Και εκεί τα πράγµατα 
ήταν δύσκολα, και ουσιαστικά το όλο 
θέµα εξαρτιόταν κάθε φορά από το πόσο 
συνεργάσιµος θα ήταν ένας και µοναδικός 
άνθρωπος. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις 
αποτελούνται από ανθρώπους, και είναι αυτοί 
οι άνθρωποι που κάνουν (ή µη) τη διαφορά. 
Όποια και αν είναι η βούληση της εταιρείας και 
της διοίκησης, όποιες και αν είναι οι εντολές, 
όταν δεν υπάρχει διάθεση συνεργασίας, είτε 
δεν θα καταφέρετε τίποτα, είτε αυτό που θα 
επιτύχετε δεν θα αξίζει τον κόπο.

Γιατί τα γράφω όλα αυτά; Μα γιατί η ευκαιρία 

της ενδοεταιρικής αλλά και της εξωτερικής 
συνεργασίας είναι ασύλληπτα σηµαντική για 
να µείνει ανεκµετάλλευτη. Μην τα παρατάτε 
λοιπόν! Εξαντλήστε τις δυνατότητες εσωτερικής 
συνεργασίας, βρείτε τα κατάλληλα άτοµα 
και εφαρµόστε κάποιες απλές διαδικασίες 
ώστε η επόµενη φορά να γίνεται εύκολα και 
‘‘αυτόµατα’’. Είναι απίστευτο το πόσο δεδοµένο 
και απλό θεωρείται κάτι εάν έχει ξαναγίνει.
Παράλληλα, όµως, στρέψτε τα µάτια σας και 
έξω. Μην φοβηθείτε τις συνεργασίες µε εν 
δυνάµει ανταγωνιστές. Απλά σκεφτείτε τις και 
σχεδιάστε τις σωστά. Εν ανάγκη, παρακάµψτε 
κάποιες εσωτερικές αγκυλώσεις, παίρνοντας 
το πράσινο φως από τον ένα και µοναδικό 
άνθρωπο που πρέπει, και δρώντας ‘‘under the 
radar’’. Άλλωστε, το αποτέλεσµα είναι αυτό 
που µετράει, ενώ η αξία στα πρόσωπα των 
εσωτερικών αντιρρησιών µόλις δουν αυτό το 
αποτέλεσµα, είναι απλά ανεκτίµητη.
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MICROSOFT

O όμιλος Σαρακάκη 
επιλέγει Dynamics AX
Ο όμιλος Σαρακάκη, έμπορος και 
διανομέας Honda, Mitsubishi, AB 
Volvo, Dupont, Komatsu Ltd, FIAT 
Group, κ.ά, σε Ελλάδα και Βουλγαρία, 
αποφάσισε τη μετάβαση του σε 
Microsoft Dynamics AX προκειμένου 
να βελτιώσει την υποδομή 
πληροφορικής που διέθετε. Στόχοι 
της αναβάθμισης της υποδομής 
πληροφορικών συστημάτων 
ήταν η εξοικονόμηση πόρων, η 
βελτιστοποίηση της επικοινωνίας  
με τους αντιπροσώπους σε Ελλάδα 
και Βουλγαρία, καθώς και εσωτερικά 
ανάμεσα στους 350 υπαλλήλους  
της εταιρείας.
Η Dynamic Integrated Solutions (DIS), 
που είναι χρυσός πιστοποιημένος 
συνεργάτης της Microsoft με ειδίκευση 
στο ERP, ανέλαβε και πραγματοποίησε 
την εγκατάσταση των Microsoft 
Dynamics AX 2009 και Annata 
Dynamics IDMS.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, 
η εισαγωγή του Microsoft Dynamics 
AX 2009 επέφερε σημαντικά οφέλη 
στην εταιρεία. 
Info: Microsoft Ελλάς, 211-1206 000

ERICSSON

Εξαγορά με φόντο το 
enterprise IT cloud
Η Ericsson ανακοίνωσε τη συμφωνία 
για την αγορά του πλειοψηφικού 
πακέτου μετοχών της Apcera, 
εταιρείας επιχειρηματικών υπηρεσιών 
με έδρα τις ΗΠΑ και δημιουργού 
της πλατφόρμας υπηρεσιών PaaS 
επόμενης γενιάς Continuum, η οποία 
λειτουργεί σε cloud, επιτόπιο και 
μεικτό περιβάλλον. 
Με την προσθήκη της τεχνολογίας 
PaaS της Apcera στο χαρτοφυλάκιο 
λύσεων της, η Ericsson θα καταστήσει 
δυνατή την πλήρη αυτοματοποίηση 
στο νέφος για κάθε φόρτο εργασίας 
και κάθε περίπτωση χρήσης, ενώ 
ταυτόχρονα θα προσφέρει πλήρη 
έλεγχο των υποδομών. Το cloud είναι 
ένας από τους στρατηγικούς τομείς 
στους οποίους στοχεύει η Ericsson για 
την ανάπτυξή της, και η κατάληψη της 
ηγετικής θέσης στην τεχνολογία PaaS 
είναι το κλειδί για τη στρατηγική αυτή, 
όπως εκτιμούν στη σουηδική εταιρεία.
Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί 
το τελευταίο τρίμηνο του 2014. 
Info: Ericsson Ελλάς, 210-6695 100

Mε μια ματιά

Την εκπροσώπηση της Baidu, της 
μεγαλύτερης μηχανής αναζήτησης 
στην Κίνα, αναλαμβάνει σε Ελλάδα 
και Κύπρο η online minds, όπως 
ανακοινώθηκε σχετικά. Πρόκειται 
για κίνηση η οποία προσφέρει έναν 
αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης 
προϊόντων και υπηρεσιών στην 
κινέζικη αγορά, κάτι που άλλωστε 
αποτελεί ζητούμενο για πολλούς 
επαγγελματίες και επιχειρήσεις της 
χώρας μας.
Μέσω της συνεργασίας αυτής, η 
online minds φέρνει στην Ελλάδα 
και την Κύπρο την πλατφόρμα 
online/ search marketing της Baidu, 
ανοίγοντας σημαντικά παράθυρα 
ευκαιριών στις ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις 
ανεξαρτήτως κλάδου (τουρισμός, αγροτική παραγωγή 
κ.ά.) προκειμένου να προωθήσουν αποτελεσματικά 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στο τεράστιο και 
δυναμικό κοινό της Κίνας.
Βασικά πλεονεκτήματα της πλατφόρμας online 
marketing της Baidu είναι:
• η δυνατότητα που προσφέρει στο διαφημιζόμενο 
να στοχεύσει σε ένα κοινό της τάξης των 1,3 

δισεκατομμυρίων χρηστών.
• ο τρόπος τιμολόγησης με κόστος ανά κλικ, 
καθώς ο διαφημιζόμενος πληρώνει μόνο όταν ο 
χρήστης ενδιαφερθεί ενεργά, πατώντας στο link του 
διαφημιστικού μηνύματος.
• η γνώση των ιδιαιτεροτήτων της κινέζικης γλώσσας, 
που είναι απαραίτητη ώστε το μήνυμα του επαγγελματία 
να φθάσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και την 
καλύτερη δυνατή απόδοση σε περισσότερους χρήστες.
Info: online minds, 6946-309 429

Η ONLINE MINDS ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ

H Baidu στην 
ελληνική αγορά

Η υιοθέτηση του cloud computing, και η αξιοποίηση 
των πολλαπλών δυνατοτήτων του, είναι ένα στοίχημα 
που πρέπει να κερδηθεί από κάθε μέση ελληνική 
επιχείρηση, με τη βοήθεια χρήσιμων εργαλείων, όπως 
η πλατφόρμα Business Cloud. Σχεδιασμένη να βοηθά 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν 
τις δυσκολίες του σύγχρονου, απαιτητικού και 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, η πλατφόρμα Business 
Cloud αποτελεί μία ισχυρή απάντηση στην ανάγκη 
διαχείρισης δεδομένων. Η πλατφόρμα προσφέρεται ως 
συνδρομητική υπηρεσία εξειδικευμένων εφαρμογών 
(εμπορική διαχείριση, εστίαση, ξενοδοχειακό), 
με το μοντέλο “Software as a Service”. Ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικά είναι τα νούμερα που έδωσε στο TCP 
ο Στράτος Ζέρβας, Γενικός Διευθυντής του Business 
Cloud. “Ήδη, η εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης, 

μέσα σε λιγότερο από 12 μήνες, είναι εγκατεστημένη 
σε περισσότερες από 320 επιχειρήσεις σε όλη την 
Ελλάδα, ενώ υπάρχουν περισσότεροι από 850 
λογαριασμοί σε δωρεάν ή δοκιμαστική έκδοση. Κάθε 
τρίμηνο διπλασιάζουμε σε πλήθος τους λογαριασμούς 
του προηγούμενου”. Και συμπληρώνει “Η ανάπτυξη 
των εφαρμογών μας είναι συνεχής και δουλεύουμε 
βασιζόμενοι σε ανάγκες και ιδέες των πελατών. 
Θέλουμε το Business Cloud να γίνει η πιο εύχρηστη και 
πληρέστερη πλατφόρμα διαχείρισης μίας επιχείρησης”. 
Κλείνοντας, ο κ. Ζέρβας υποσχέθηκε ότι σύντομα θα 
παρουσιαστούν νέα ενδιαφέροντα modules, widgets και 
add-ons, που θα εμπλουτίσουν περαιτέρω την εμπειρία 
χρήσης και τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών, ενώ θα 
ενεργοποιηθεί και το δίκτυο μεταπωλητών.
Info: Business Cloud, www.businesscloud.gr

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ CLOUD ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Το Business Cloud ανεβάζει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις …στα σύννεφα
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Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα του ERP στο 
cloud περιλαµβάνουν τα παρακάτω. 
Ταχύτερη υλοποίηση: Ένα cloud-based 
σύστηµα ERP απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο 
υλοποίησης σε σχέση µε µία on-premise 
λύση. Και αυτό γιατί το cloud σύστηµα είναι ήδη 
“σεταρισµένο”. Ωστόσο, ο χρόνος που απαιτείται 
για τον επανασχεδιασµό των επιχειρηµατικών 
διαδικασιών παραµένει ο ίδιος.
Χαµηλότερο κόστος: Σε γενικές γραµµές, µία 
λύση ERP στο cloud κοστίζει λιγότερο από µία 
on-premise λύση. Και αυτό γιατί η εταιρεία σας 
µοιράζεται το hardware, τις υποδοµές και άλλα 
κόστη µε άλλους πελάτες του παρόχου της λύσης. 
Ευκολία στην εγκατάσταση: Από τη στιγµή που 
το βασικό ERP σύστηµα είναι ήδη ρυθµισµένο 

στις εγκαταστάσεις του παρόχου, η εγκατάσταση 
του δικού σας ERP είναι πολύ πιο εύκολη. 
Επιπλέον, το δυναµικό του παρόχου είναι ήδη 
εξοικειωµένο µε το σύστηµα ώστε να σας 
βοηθήσει σε µια πιο οµαλή εγκατάσταση. 
Δεν απαιτούνται patches και αναβαθµίσεις: Σε 
ένα cloud ERP σύστηµα, patches, αναβαθµίσεις 
και άλλα ζητήµατα συντήρησης τα αναλαµβάνει 
ο πάροχος. Εσείς δεν έχετε να ανησυχείτε για 
τίποτα από αυτά. 
Επεκτασιµότητα πόρων: Οι περισσότεροι 
πάροχοι cloud λύσεων σάς επιτρέπουν να 
αγοράσετε µόνο τα resources που χρειάζεστε, 
ενώ µπορούν µε ευκολία να επεκτείνουν τους 
προσφερόµενους πόρους εφόσον αυτό ζητηθεί 
ή κριθεί απαραίτητο. 

Εργατικό κόστος: Οι άνθρωποι του ΙΤ που 
µπορούν να διαχειριστούν τα συστήµατα ERP 
είναι συνήθως υψηλά αµειβόµενοι. Με την 
επιλογή µίας cloud λύσης ERP, µοιράζεστε το 
κόστος του εξειδικευµένου προσωπικού που 
απαιτείται µε τους υπόλοιπους πελάτες του 
παρόχου.  
Προβλέψιµα κόστη: Συνήθως, οι πάροχοι cloud 
λύσεων ERP χρεώνουν σε µηνιαία βάση για 
τις υπηρεσίες τους. Το βασικό πλεονέκτηµα 
εδώ είναι ότι το µηνιαίο κόστος χρήσης του 
συστήµατός σας είναι προβλέψιµο, σε αντίθεση 
µε το κόστος ενός on-premises συστήµατος, το 
οποίο µπορεί να ποικίλλει από µήνα σε µήνα, 
ανάλογα µε τη συντήρηση ή άλλες υπηρεσίες 
που µπορεί να χρειαστούν. 

Ανακαλύπτοντας τα πλεονεκτήματα 
του ERP στο Cloud
Το ERP στο cloud, που µέχρι πρόσφατα πολλοί θεωρούσαν 
µία απίθανη προοπτική, εξαιτίας της κρισιµότητας του ERP 
για το business, αποτελεί σήµερα µία πραγµατικότητα µε 
διαπιστωµένα πλεονεκτήµατα – ιδιαίτερα για τις µικρές 
και µεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν τους πόρους να 
υποστηρίξουν µία παραδοσιακή, on-premise λύση.

Δηµήτρης 
Γαγανέλης, 

director του 
τµήµατος business 

development 
cloud services 

της SoftOne 
Technologies.
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Η MICROSOFT ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Μετά τα Windows 8, 
τα... Windows 10! 
Στην επίσηµη παρουσίαση των νέων Windows 
προχώρησε η Microsoft πριν λίγες εβδοµάδες 
στο Σαν Φρανσίσκο και εξέπληξε τους πάντες, 
διατηρώντας µεν την αριθµητική ονοµασία, αλλά 
“πηδώντας” µία ολόκληρη γενιά (τα Windows 9), και 
πηγαίνοντας απευθείας στην έκδοση 10. 
Έτσι, τα Windows 8 θα δώσουν τη θέση τους στα 
Windows 10, και αυτή η έκδοση θα είναι -όπως 
όλα δείχνουν- η πρώτη πραγµατικά ενοποιηµένη 
έκδοση των Windows. Οι developers θα 
αναπτύσσουν εφαρµογές που θα τρέχουν σε όλες 
τις συσκευές, ενώ διαφορετικές διαστάσεις οθονών 
θα υποστηρίζονται µε ενιαίο τρόπο.
Το start menu επανέρχεται µε έναν νέο (και όπως 

όλα δείχνουν, πολύ έξυπνο) τρόπο, συνδυάζοντας 
παρελθόν και µέλλον, δηλαδή κλασικές και 
“universal” εφαρµογές (αυτές του store). Τα 
live tiles φυσικά και είναι παρόντα, ενώ βέβαια 
µπορούν να διαµορφωθούν στα µέτρα του χρήστη, 
κατά το δοκούν. Συνολικά, το διττό περιβάλλον των 
Windows 8 θα αποτελέσει πλέον παρελθόν, και ο 
χρήστης θα έχει µία ενιαία εµπειρία.
Με δεδοµένο ότι τα νέα Windows θα υποστηρίξουν 
κάθε συσκευή, δεν θα ήταν περίεργο να περίµενε 
κανείς κάποια ιδιαίτερη αντιµετώπιση των 
υβριδικών συσκευών, αυτών δηλαδή που µε µία 
κίνηση µετατρέπονται από laptops σε tablets και το 
αντίστροφο. Πράγµατι, τα Windows 10 θα διαθέτουν 

ένα νέο Continuum mode, το οποίο µε µία κίνηση θα 
αφήνει τους χρήστες µε ένα απλό touch περιβάλλον 
όταν µετατρέπουν τη συσκευή τους σε tablet, και 
θα γυρνάει τη λειτουργικότητα στον “παλιό” και 
εξαιρετικά ισχυρό κόσµο του “κλασικού PC”.
Info: Microsoft Ελλάς, 211-1206 000
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MICROSOFT

O όμιλος Σαρακάκη 
επιλέγει Dynamics AX
Ο όμιλος Σαρακάκη, έμπορος και 
διανομέας Honda, Mitsubishi, AB 
Volvo, Dupont, Komatsu Ltd, FIAT 
Group, κ.ά, σε Ελλάδα και Βουλγαρία, 
αποφάσισε τη μετάβαση του σε 
Microsoft Dynamics AX προκειμένου 
να βελτιώσει την υποδομή 
πληροφορικής που διέθετε. Στόχοι 
της αναβάθμισης της υποδομής 
πληροφορικών συστημάτων 
ήταν η εξοικονόμηση πόρων, η 
βελτιστοποίηση της επικοινωνίας  
με τους αντιπροσώπους σε Ελλάδα 
και Βουλγαρία, καθώς και εσωτερικά 
ανάμεσα στους 350 υπαλλήλους  
της εταιρείας.
Η Dynamic Integrated Solutions (DIS), 
που είναι χρυσός πιστοποιημένος 
συνεργάτης της Microsoft με ειδίκευση 
στο ERP, ανέλαβε και πραγματοποίησε 
την εγκατάσταση των Microsoft 
Dynamics AX 2009 και Annata 
Dynamics IDMS.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, 
η εισαγωγή του Microsoft Dynamics 
AX 2009 επέφερε σημαντικά οφέλη 
στην εταιρεία. 
Info: Microsoft Ελλάς, 211-1206 000

ERICSSON

Εξαγορά με φόντο το 
enterprise IT cloud
Η Ericsson ανακοίνωσε τη συμφωνία 
για την αγορά του πλειοψηφικού 
πακέτου μετοχών της Apcera, 
εταιρείας επιχειρηματικών υπηρεσιών 
με έδρα τις ΗΠΑ και δημιουργού 
της πλατφόρμας υπηρεσιών PaaS 
επόμενης γενιάς Continuum, η οποία 
λειτουργεί σε cloud, επιτόπιο και 
μεικτό περιβάλλον. 
Με την προσθήκη της τεχνολογίας 
PaaS της Apcera στο χαρτοφυλάκιο 
λύσεων της, η Ericsson θα καταστήσει 
δυνατή την πλήρη αυτοματοποίηση 
στο νέφος για κάθε φόρτο εργασίας 
και κάθε περίπτωση χρήσης, ενώ 
ταυτόχρονα θα προσφέρει πλήρη 
έλεγχο των υποδομών. Το cloud είναι 
ένας από τους στρατηγικούς τομείς 
στους οποίους στοχεύει η Ericsson για 
την ανάπτυξή της, και η κατάληψη της 
ηγετικής θέσης στην τεχνολογία PaaS 
είναι το κλειδί για τη στρατηγική αυτή, 
όπως εκτιμούν στη σουηδική εταιρεία.
Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί 
το τελευταίο τρίμηνο του 2014. 
Info: Ericsson Ελλάς, 210-6695 100

Mε μια ματιά

Την εκπροσώπηση της Baidu, της 
μεγαλύτερης μηχανής αναζήτησης 
στην Κίνα, αναλαμβάνει σε Ελλάδα 
και Κύπρο η online minds, όπως 
ανακοινώθηκε σχετικά. Πρόκειται 
για κίνηση η οποία προσφέρει έναν 
αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης 
προϊόντων και υπηρεσιών στην 
κινέζικη αγορά, κάτι που άλλωστε 
αποτελεί ζητούμενο για πολλούς 
επαγγελματίες και επιχειρήσεις της 
χώρας μας.
Μέσω της συνεργασίας αυτής, η 
online minds φέρνει στην Ελλάδα 
και την Κύπρο την πλατφόρμα 
online/ search marketing της Baidu, 
ανοίγοντας σημαντικά παράθυρα 
ευκαιριών στις ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις 
ανεξαρτήτως κλάδου (τουρισμός, αγροτική παραγωγή 
κ.ά.) προκειμένου να προωθήσουν αποτελεσματικά 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στο τεράστιο και 
δυναμικό κοινό της Κίνας.
Βασικά πλεονεκτήματα της πλατφόρμας online 
marketing της Baidu είναι:
• η δυνατότητα που προσφέρει στο διαφημιζόμενο 
να στοχεύσει σε ένα κοινό της τάξης των 1,3 

δισεκατομμυρίων χρηστών.
• ο τρόπος τιμολόγησης με κόστος ανά κλικ, 
καθώς ο διαφημιζόμενος πληρώνει μόνο όταν ο 
χρήστης ενδιαφερθεί ενεργά, πατώντας στο link του 
διαφημιστικού μηνύματος.
• η γνώση των ιδιαιτεροτήτων της κινέζικης γλώσσας, 
που είναι απαραίτητη ώστε το μήνυμα του επαγγελματία 
να φθάσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και την 
καλύτερη δυνατή απόδοση σε περισσότερους χρήστες.
Info: online minds, 6946-309 429

Η ONLINE MINDS ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ

H Baidu στην 
ελληνική αγορά

Η υιοθέτηση του cloud computing, και η αξιοποίηση 
των πολλαπλών δυνατοτήτων του, είναι ένα στοίχημα 
που πρέπει να κερδηθεί από κάθε μέση ελληνική 
επιχείρηση, με τη βοήθεια χρήσιμων εργαλείων, όπως 
η πλατφόρμα Business Cloud. Σχεδιασμένη να βοηθά 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν 
τις δυσκολίες του σύγχρονου, απαιτητικού και 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, η πλατφόρμα Business 
Cloud αποτελεί μία ισχυρή απάντηση στην ανάγκη 
διαχείρισης δεδομένων. Η πλατφόρμα προσφέρεται ως 
συνδρομητική υπηρεσία εξειδικευμένων εφαρμογών 
(εμπορική διαχείριση, εστίαση, ξενοδοχειακό), 
με το μοντέλο “Software as a Service”. Ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικά είναι τα νούμερα που έδωσε στο TCP 
ο Στράτος Ζέρβας, Γενικός Διευθυντής του Business 
Cloud. “Ήδη, η εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης, 

μέσα σε λιγότερο από 12 μήνες, είναι εγκατεστημένη 
σε περισσότερες από 320 επιχειρήσεις σε όλη την 
Ελλάδα, ενώ υπάρχουν περισσότεροι από 850 
λογαριασμοί σε δωρεάν ή δοκιμαστική έκδοση. Κάθε 
τρίμηνο διπλασιάζουμε σε πλήθος τους λογαριασμούς 
του προηγούμενου”. Και συμπληρώνει “Η ανάπτυξη 
των εφαρμογών μας είναι συνεχής και δουλεύουμε 
βασιζόμενοι σε ανάγκες και ιδέες των πελατών. 
Θέλουμε το Business Cloud να γίνει η πιο εύχρηστη και 
πληρέστερη πλατφόρμα διαχείρισης μίας επιχείρησης”. 
Κλείνοντας, ο κ. Ζέρβας υποσχέθηκε ότι σύντομα θα 
παρουσιαστούν νέα ενδιαφέροντα modules, widgets και 
add-ons, που θα εμπλουτίσουν περαιτέρω την εμπειρία 
χρήσης και τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών, ενώ θα 
ενεργοποιηθεί και το δίκτυο μεταπωλητών.
Info: Business Cloud, www.businesscloud.gr

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ CLOUD ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Το Business Cloud ανεβάζει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις …στα σύννεφα



12

TECHCHANNELPARTNER

νέα & τάσεις
10.2014

Οι πωλήσεις των 
PCs και των servers 
ήταν εξαιρετικές 
για την Intel μέσα 
στο τρίτο τρίμηνο 
του έτους, δίνοντας 
αντίστοιχα εξαιρετικά 
οικονομικά 
αποτελέσματα στην 
εταιρεία.

BizTech 
Update

powered by

Τα PCs και οι servers 
προπομποί ανάπτυξης 

Το τμήμα Data Center 
ανέβηκε κατά 6% σε 
όγκο πωλήσεων, ενώ 

την ίδια στιγμή η μέση τιμή πώλησης 
ανέβηκε κατά 9%. 

Η άνοδος της αγοράς των PCs και αυτής των servers 
έδωσε στην Intel το καλύτερο οικονομικό τρίμηνό της, 
σύμφωνα με την αναφορά της εταιρείας. Το τρίτο τρίμη-
νο της Intel έκλεισε στις 27 Σεπτεμβρίου και η εταιρεία 
ανακοίνωσε έσοδα 14,6 δις δολάρια, μια αύξηση της 
τάξης του 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα απο-
τελέσματα αυτά ήρθαν σε ένα τρίμηνο όπου η εταιρεία 
είχε ρεκόρ πωλήσεων επεξεργαστών για PCs, servers, 
tablets, smartphones και συσκευές για το Internet of 
Things. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της εταιρείας ξε-
πέρασαν τα 100 εκατομμύρια μικροεπεξεργαστές. 

Τα έσοδα του τμήματος PC Client ανέβηκαν κατά 9% σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 9,2 δις δο-
λάρια. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, το τμήμα Data Center 
είχε αύξηση στα έσοδα της τάξης του 16% φτάνοντας 
στα 3,7 δις δολάρια. Τα έσοδα του τμήματος Internet of 
Things έφτασαν στα 530 εκατομμύρια δολάρια, μία αύξη-
ση της τάξης του 14% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 
ενώ το τμήμα Mobile and Communications έφτασε το 1 
εκατομμύριο δολάρια, κάτι που ήταν αναμενόμενο, σύμ-
φωνα με την εταιρεία. 

Αν δούμε τα δεδομένα με βάση τον όγκο, το τμήμα PC 
Client της εταιρείας παρουσίασε αύξηση της τάξης του 
15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κάτι που ισοδυ-
ναμεί με μείωση της μέσης τιμής πώλησης που φτάνει 
στο 5%. Το τμήμα Data Center ανέβηκε κατά 6% σε 
όγκο πωλήσεων, ενώ την ίδια στιγμή η μέση τιμή πώ-
λησης ανέβηκε κατά 9%. Οι πωλήσεις της πλατφόρμας 
notebooks ανέβηκαν κατά 21%, αλλά η μέση τιμή πώ-
λησης έπεσε κατά 10% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 
2013. Στα desktop οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση της 
τάξης του 6%, ενώ η μέση τιμή ανέβηκε κατά 2% σε σχέ-
ση με το 2013. Το μόνο τμήμα της εταιρείας που παρου-
σίασε ζημιές ήταν το Mobile and Communications, που 
σε λειτουργικό επίπεδο έφτασαν στο 1,04 δις δολάρια. Ο 
διευθύνων σύμβουλος της Intel, Brian Krzanich, ανέ-
φερε στη διάρκεια ενός conference call με αναλυτές, ότι 
η εταιρεία έχει πολύ καλή πορεία σε όλα τα επίπεδα με 
ελάχιστα τμήματα να κινούνται με ρυθμούς μικρότερους 
του αναμενόμενου. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η σχετικά 
αργή υιοθέτηση της τεχνολογίας 14 νανομέτρων. 

Το όραμα της εταιρείας είναι όπως το μετέφερε ο κ. 

Krzanich. Αν είναι έξυπνο και συνδέεται τότε είναι Intel. 

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα ζητήματα που έθιξε 
ο Brian Krzanich, αφορούσε στην αναλογία που βλέ-
πει η εταιρεία όσον αφορά στις συσκευές Android και 
Windows. Η αναλογία δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς το 
80% των πωλήσεων της εταιρείας καταλήγουν σε κάποια 
συσκευή Android. Μάλιστα ο κ. Krzanich παρομοίασε το 
προϊοντικό mix της εταιρείας με την πραγματικότητα της 
αγοράς, αναφέροντας ότι στην ουσία η αναλογία είναι 
αντίστοιχη με αυτή που συναντάς σε κάποιο κατάστημα. 

Ο CFO της εταιρείας Stacy Smith, αναφέρθηκε στους 
λόγους που παρατηρήθηκε αύξηση στις πωλήσεις 
των PCs. Πιο συγκεκριμένα μίλησε για την καινοτομία 
που προκύπτει από την έλευση των νέων εκδόσεων 
Windows αλλά και των νέων form factors που έχουν 
παρουσιαστεί από τους κατασκευαστές. Η ανάγκη ανα-
νέωσης των παλαιότερων συστημάτων ήταν ένας ακόμη 
λόγος που ώθησε της πωλήσεις. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της εταιρείας, το τέταρτο 
οικονομικό τρίμηνο αναμένεται να έχει έσοδα της τάξης 
των 14,7 δις δολάρια (με μια απόκλιση συν-πλην της 
τάξης των 500 εκατομμυρίων δολαρίων). Σε κάθε περί-
πτωση αυτό το νούμερο είναι καλύτερο από τα 13, 8 δις 
δολάρια που ήταν τα έσοδα της εταιρείας για το τέταρτο 
τρίμηνο του 2013. Αντίστοιχα, σε επίπεδο μικτού κέρδους 
η πρόβλεψη της εταιρείας είναι στο 64% (με απόκλιση της 
τάξης του 2%), που είναι απόλυτα συγκρίσιμο με το 62% 
του προηγούμενου έτους. 

Οικονομικά αποτελέσματα Intel 

Stacy Smith, CFO της Intel 
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 13 Οκτωβρίου, 
η πολυαναµενόµενη ανοικτή δηµοπρασία για τη 
χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
στις φασµατικές περιοχές των 800 και 2600 MHz, 
γνωστή και ως ψηφιακό µέρισµα. Και λέµε µε 
επιτυχία, αφού τόσο το ελληνικό δηµόσιο πρέπει να 
είναι ευχαριστηµένο µε το τίµηµα που εξασφάλισε 
(€381 εκατ.), όσο και οι τρεις πάρoχοι (Cosmote, 
Vodafone, Wind) που µοιράστηκαν ισοµερώς τις 
πολυπόθητες συχνότητες στα 800 MΗz.
Αναλυτικά, και σύµφωνα µε την ανακοίνωση 
της ΕΕΤΤ, η χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων στις φασµατικές περιοχές των 

800 και 2600 MHz, κατακυρώθηκε για 15 χρόνια 
στις εταιρίες Cosmote, Vodafonε και Wind µε 
καταβληθέν τίµηµα το οποίο ανέρχεται σε €381,114 
εκατοµµύρια.
Συνολικά, κατακυρώθηκαν στις τρεις 
συµµετέχουσες εταιρίες τα εξής φασµατικά 
δικαιώµατα:
• Cosmote: Δύο (2x5 MHz) τµήµατα στη ζώνη 
των 800 ΜHz και οκτώ (έξι των 2x5 MHz και δύο 
των 10 ΜHz) τµήµατα στη ζώνη των 2600 MHz, µε 
συνολικό τίµηµα €134,788 εκατοµµύρια.
• Vodafone: Δύο (2x5 MHz) τµήµατα στη ζώνη των 
800 ΜHz και έξι (τέσσερα των 2x5 MHz και δύο 

των 10 ΜHz) τµήµατα στη ζώνη των 2600 MHz, µε 
συνολικό τίµηµα €124,501 εκατοµµύρια.
• Wind: Δύο (2x5 MHz) τµήµατα στη ζώνη των 800 
ΜHz και τέσσερα (2x5 MHz) τµήµατα στη ζώνη 
των 2600 MHz, µε συνολικό τίµηµα €121,825 
εκατοµµύρια.
Όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία το ποσό των 
€381 εκατ., το οποίο τελικά επετεύχθη, φάνταζε 
απίθανο, καθώς οι εκτιµήσεις συνέκλιναν στο ότι 
οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα “κυνηγούσαν” 
το φάσµα στα 800 MΗz αφήνοντας κατά µέρος τις 
υπόλοιπες συχνότητες.
Info: ΚτΠ, 213-1300 700

ΣΤΑ “ΙΣΙΑ” Η ΜΟΙΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Στα €380 εκατ. το τίμημα 
για το ψηφιακό μέρισμα

Review

Τετραπλή αξία µε τεχνολογία αιχµής

Όταν σ’ ένα µοντέλο περιλαµβάνεται το όνοµα 
WorkForce δεν µπορείς να περιµένεις τίποτα λι-
γότερο από µια παραγωγική δύναµη, ικανή να σε 
“ξελασπώσει” τη στιγµή που τη χρειάζεσαι, µε τον 
τρόπο που χρειάζεσαι και µε το σωστό  κόστος. 
Αυτά, λοιπόν, είναι τα στοιχεία που χαρακτηρί-
ζουν τον Epson WorkForce Pro WF-5690DWF 
που είχαµε πρόσφατα στα χέρια µας.

Ξεκινώντας από τα βασικά, µιλάµε για τη ναυαρ-
χίδα της οικογένειας WorkForce Pro της Epson. 
Και όντας στην κορυφή της συγκεκριµένης οικο-
γένειας, παράλληλα µε την υψηλή ταχύτητα και το 
άριστο handling χαρτιού, περιλαµβάνει ένα µακρύ 
κατάλογο χαρακτηριστικών MFP, όπως scanning, 
fax, λειτουργίες standalone fax και φωτοαντιγρα-
φικού, εκτύπωση απευθείας από USB stick, αλλά 
και σκανάρισµα απευθείας σε USB stick. Πέρα, ό-
µως, από αυτά, ο Epson WorkForce Pro WF-5690 
υποστηρίζει εκτύπωση από mobile και σύνδεση 
µε cloud υπηρεσίες. Η έγχρωµη οθόνη αφής 
των 4,3 ιντσών είναι εξαιρετικά ευανάγνωστη µε 
ευνόητο µενού, γεγονός που βοηθά την άµεση 
εξοικείωση µε τον εκτυπωτή.

Όπως προαναφέραµε η “καρδιά” του WF-
5690DWF είναι η τεχνολογία PrecisionCore της 
Epson, στην οποία αξίζει να αναφερθούµε ανα-

λυτικότερα. Πρόκειται για τεχνολογία που επιτρέ-
πει την ενσωµάτωση πολλών print chips πάνω 
στην κεφαλή εκτύπωσης. Με τον τρόπο αυτό 
κάθε chip προσθέτει περισσότερα ακροφύσια 
µελάνης, επιτρέποντας στον εκτυπωτή να αφήνει 
περισσότερο µελάνι στο χαρτί. Ο WF-5690DWF 
διαθέτει τέσσερα print chips στην κεφαλή εκτύ-
πωσης, γεγονός που τον καθιστά ταχύτερο ακόµα 
και από ορισµένους laser της κατηγορίας του.

Ένα ακόµη πλεονέκτηµα είναι η εξαιρετική δια-
χείριση χαρτιού, καθώς ο εκτυπωτής της Epson 
έρχεται µε ένα 250-φύλλο εµπρόσθιο συρτάρι, 
ένα οπίσθιο tray 80 φύλλων, καθώς και ένα εν-
σωµατωµένο tray για εκτυπώσεις διπλής όψης. 
Όσον αφορά την ταχύτητα εκτύπωσης φτάνει τις 
34 σελίδες/λεπτό στις ασπρόµαυρες εκτυπώ-
σεις και τις 30 σελίδες/λεπτό στις έγχρωµες. Ο 
µηνιαίος κύκλος εργασίας ανέρχεται στις 35.000 
σελίδες ενώ σύµφωνα µε την Epson έχει 50% 
χαµηλότερο κόστος ανά σελίδα σε σύγκριση µε 
αντίστοιχους έγχρωµους εκτυπωτές λέιζερ.

Εν κατακλείδι, ο Epson WF-5690DWF είναι ένας 
ποιοτικός εκτυπωτής πολλαπλών λειτουργιών 
που θα φέρει εις πέρας µε ευκολία τις απαιτή-
σεις µιας επιχείρησης µε µέτριες προς “βαριές” 
απαιτήσεις.

“Xτισµένος” γύρω από την τεχνολογία PrecisionCore της Epson, ο WF-5690DWF είναι ένας 
εκτυπωτής inkjet “4 σε 1” επιχειρηµατικής χρήσης µε πολλά δυνατά σηµεία.
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Τα PCs και οι servers 
προπομποί ανάπτυξης 

Το τμήμα Data Center 
ανέβηκε κατά 6% σε 
όγκο πωλήσεων, ενώ 

την ίδια στιγμή η μέση τιμή πώλησης 
ανέβηκε κατά 9%. 

Η άνοδος της αγοράς των PCs και αυτής των servers 
έδωσε στην Intel το καλύτερο οικονομικό τρίμηνό της, 
σύμφωνα με την αναφορά της εταιρείας. Το τρίτο τρίμη-
νο της Intel έκλεισε στις 27 Σεπτεμβρίου και η εταιρεία 
ανακοίνωσε έσοδα 14,6 δις δολάρια, μια αύξηση της 
τάξης του 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα απο-
τελέσματα αυτά ήρθαν σε ένα τρίμηνο όπου η εταιρεία 
είχε ρεκόρ πωλήσεων επεξεργαστών για PCs, servers, 
tablets, smartphones και συσκευές για το Internet of 
Things. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της εταιρείας ξε-
πέρασαν τα 100 εκατομμύρια μικροεπεξεργαστές. 

Τα έσοδα του τμήματος PC Client ανέβηκαν κατά 9% σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 9,2 δις δο-
λάρια. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, το τμήμα Data Center 
είχε αύξηση στα έσοδα της τάξης του 16% φτάνοντας 
στα 3,7 δις δολάρια. Τα έσοδα του τμήματος Internet of 
Things έφτασαν στα 530 εκατομμύρια δολάρια, μία αύξη-
ση της τάξης του 14% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 
ενώ το τμήμα Mobile and Communications έφτασε το 1 
εκατομμύριο δολάρια, κάτι που ήταν αναμενόμενο, σύμ-
φωνα με την εταιρεία. 

Αν δούμε τα δεδομένα με βάση τον όγκο, το τμήμα PC 
Client της εταιρείας παρουσίασε αύξηση της τάξης του 
15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κάτι που ισοδυ-
ναμεί με μείωση της μέσης τιμής πώλησης που φτάνει 
στο 5%. Το τμήμα Data Center ανέβηκε κατά 6% σε 
όγκο πωλήσεων, ενώ την ίδια στιγμή η μέση τιμή πώ-
λησης ανέβηκε κατά 9%. Οι πωλήσεις της πλατφόρμας 
notebooks ανέβηκαν κατά 21%, αλλά η μέση τιμή πώ-
λησης έπεσε κατά 10% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 
2013. Στα desktop οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση της 
τάξης του 6%, ενώ η μέση τιμή ανέβηκε κατά 2% σε σχέ-
ση με το 2013. Το μόνο τμήμα της εταιρείας που παρου-
σίασε ζημιές ήταν το Mobile and Communications, που 
σε λειτουργικό επίπεδο έφτασαν στο 1,04 δις δολάρια. Ο 
διευθύνων σύμβουλος της Intel, Brian Krzanich, ανέ-
φερε στη διάρκεια ενός conference call με αναλυτές, ότι 
η εταιρεία έχει πολύ καλή πορεία σε όλα τα επίπεδα με 
ελάχιστα τμήματα να κινούνται με ρυθμούς μικρότερους 
του αναμενόμενου. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η σχετικά 
αργή υιοθέτηση της τεχνολογίας 14 νανομέτρων. 

Το όραμα της εταιρείας είναι όπως το μετέφερε ο κ. 

Krzanich. Αν είναι έξυπνο και συνδέεται τότε είναι Intel. 

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα ζητήματα που έθιξε 
ο Brian Krzanich, αφορούσε στην αναλογία που βλέ-
πει η εταιρεία όσον αφορά στις συσκευές Android και 
Windows. Η αναλογία δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς το 
80% των πωλήσεων της εταιρείας καταλήγουν σε κάποια 
συσκευή Android. Μάλιστα ο κ. Krzanich παρομοίασε το 
προϊοντικό mix της εταιρείας με την πραγματικότητα της 
αγοράς, αναφέροντας ότι στην ουσία η αναλογία είναι 
αντίστοιχη με αυτή που συναντάς σε κάποιο κατάστημα. 

Ο CFO της εταιρείας Stacy Smith, αναφέρθηκε στους 
λόγους που παρατηρήθηκε αύξηση στις πωλήσεις 
των PCs. Πιο συγκεκριμένα μίλησε για την καινοτομία 
που προκύπτει από την έλευση των νέων εκδόσεων 
Windows αλλά και των νέων form factors που έχουν 
παρουσιαστεί από τους κατασκευαστές. Η ανάγκη ανα-
νέωσης των παλαιότερων συστημάτων ήταν ένας ακόμη 
λόγος που ώθησε της πωλήσεις. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της εταιρείας, το τέταρτο 
οικονομικό τρίμηνο αναμένεται να έχει έσοδα της τάξης 
των 14,7 δις δολάρια (με μια απόκλιση συν-πλην της 
τάξης των 500 εκατομμυρίων δολαρίων). Σε κάθε περί-
πτωση αυτό το νούμερο είναι καλύτερο από τα 13, 8 δις 
δολάρια που ήταν τα έσοδα της εταιρείας για το τέταρτο 
τρίμηνο του 2013. Αντίστοιχα, σε επίπεδο μικτού κέρδους 
η πρόβλεψη της εταιρείας είναι στο 64% (με απόκλιση της 
τάξης του 2%), που είναι απόλυτα συγκρίσιμο με το 62% 
του προηγούμενου έτους. 

Οικονομικά αποτελέσματα Intel 

Stacy Smith, CFO της Intel 
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INTEL 

Επενδύει $1,5 δις σε…
ανταγωνιστές της
Το ποσό του $1,5 δις θα δαπανήσει η 
Intel προκειµένου να αποκτήσει µέρος 
του µετοχικού κεφαλαίου δύο κινέζων 
κατασκευαστών chips, όπως ανακοίνωσε 
η αµερικανική εταιρεία. Ο στόχος; Η 
ενίσχυση της παρουσίας της, έστω και 
δια της πλαγίας, στην αναπτυσσόµενη 
αγορά κινητής τηλεφωνίας της χώρας. 
Η αµερικανική εταιρεία θα αποκτήσει 
µειοψηφική συµµετοχή περίπου 20% 
σε µια επενδυτική εταιρεία, η οποία µε 
τη σειρά της κατέχει τις δύο εταιρείες, 
την Spreadtrum Communications 
και την RDA Microelectronics. Οι δύο 
συγκεκριµένες εταιρείες έχουν στενές 
σχέσεις µε τις κρατικές υπηρεσίες της 
Κίνας. 
Info: Intel, 210-6752 000 

Mε µια µατιά

Η Samsung Electronics Hellas ανακοίνωσε την 
κυκλοφορία της νέας σειράς σκληρών δίσκων SSD 
850 PRO στην ελληνική αγορά. Οι συγκεκριµένοι δίσκοι 
διαθέτουν τεχνολογία 3D vertical NAND (V-NAND) flash 
µνήµης, η οποία σύµφωνα µε τη Samsung θέτει νέα 
standards στις επιδόσεις των σκληρών δίσκων.
Ειδικότερα, ο 850 PRO SSD προσφέρει υψηλές ταχύτητες 
και εξαιρετική αντοχή, σηµειώνοντας τις καλύτερες 
επιδόσεις µεταξύ των SSD που χρησιµοποιούν το SATA 
III interface (6Gb/s). Η ταχύτητα ανάγνωσης φθάνει µέχρι 
και τα 550 MB το δευτερόλεπτο (MB/s), µε την ταχύτητα 
εγγραφής να φθάνει µέχρι και τα 520MB/s. Οι επιδ όσεις 
ανάγνωσης τυχαίων εντολών αγγίζουν µέχρι και τις 
100.000 ανά δευτερόλεπτο (IOPS), και οι εντολές εγγραφής 
ανέρχονται έως και τις 90.000 ανά δευτερόλεπτο (IOPS). Ο 
δίσκος διαθέτει, επίσης, τη λειτουργία, Dynamic Thermal 
Guard, που διατηρεί τη θερµοκρασία περιβάλλοντος 

κατά τη λειτουργία, προφυλάσσοντας τυχόν απώλεια 
δεδοµένων λόγω υπερθέρµανσης.
Η σειρά, Samsung 850 PRO είναι διαθέσιµη στην ελληνική 
αγορά σε 128GB, 256GB και 512GB, ενώ τον Οκτώβριο θα 
κυκλοφορήσει και ο SSD του 1 terabyte (TB).
Info: Samsung Electronics Hellas, 213-0163 800

MΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3D V-NAND FLASH

Review

Νέα Vero tablets, W10i και W8i, από την Oktabit 

Δύο νέα µέλη της “οικογένειας” Vero tablet έκαναν 
πρόσφατα το ντεµπούτο τους από την Oktabit στην ελ-
ληνική αγορά, µε κοινό παρονοµαστή τα Windows 8.1 
και επεξεργαστές Intel. Πρόκειται για ενδιαφέρουσες 
και οικονοµικές προτάσεις tablet PCs, µε οθόνη 10.1 
και 8 ιντσών αντίστοιχα.

Το W10i διαθέτει οθόνη 10.1 ιντσών µε IPS Panel και 
ανάλυση 1280x800, η οποία σε συνδυασµό µε τον Full HD 
player (1080p) προσφέρει τη δυνατότητα στον κάτοχο της 
συσκευής να απολαύσει αναπαραγωγή ταινιών σε υψηλή 
ποιότητα. Το tablet έχει διαστάσεις 259x178x9.9 χιλιοστά, 
ενώ το βάρος του φτάνει τα 690 γραµµάρια. 
Στο εσωτερικό του, το W10i “φοράει” τον τετραπύρηνο 
επεξεργαστή Intel Atom Z3735F, µε συχνότητα ως και 
1.83 GHz, προσφέροντας άπλετη επεξεργαστική ισχύ για 
σερφάρισµα, gaming και αναπαραγωγή πολυµέσων. Επι-
πλέον, ενσωµατώνει 2GB RAM και 32 GB αποθηκευτικού 
χώρου, επεκτάσιµα µέσω microSD κάρτας.
Η συσκευή διαθέτει δύο κάµερες: Μία στην εµπρόσθια 
όψη, ανάλυσης 2.0MP, ιδανική για βιντεοκλήσεις και µία 
στην πίσω πλευρά, ανάλυσης επίσης 2.0MP. Από πλευράς 
συνδεσιµότητας, το W10i υποστηρίζει Bluetooth και Wi-Fi, 
καθώς και Wireless Display για την προβολή του περιε-
χοµένου σε τηλεόραση ή µεγαλύτερη οθόνη. Η 7.000mAh 
µπαταρία του, εξάλλου, εγγυάται µεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής και αυτονοµία.

Αυτό που χαρακτηρίζει το W8i είναι προφανώς η φορητότη-
τα, χάρη στην IPS 8 ιντσών οθόνη του (ανάλυσης 1200x800), 
ενώ και σε αυτό το µοντέλο ο ενσωµατωµένος player προ-
σφέρει δυνατότητα αναπαραγωγής ταινιών σε Full HD. 

υπηρεσία Office 365 Personal. Επιπλέον, περιλαµβάνεται 
χώρος 1TB στην υπηρεσία OneDrive, αλλά και 60 λεπτά ο-
µιλίας ανά µήνα µέσω του Skype, για κλήσεις σε σταθερά 
τηλέφωνα 60 χωρών.

Στο εσωτερικό του W8i βρίσκεται ο τετραπύρηνος επε-
ξεργαστής Intel Atom Z3735E χρονισµένος -ως και- στα 
1.83GHz, µε µνήµη RAM 1GB, αποθηκευτικό χώρο 16GB 
και µπαταρία 4.300mAh.
Η συσκευή ενσωµατώνει δύο κάµερες ανάλυσης 2.0MP, 
θύρα Micro SD και Micro USB 2.0, ενώ από πλευράς συν-
δεσιµότητας υποστηρίζονται τα Bluetooth, Wi-Fi, αλλά και 
Wireless Display. 

Όσον αφορά στις τιµές των δύο µοντέλων, αυτές έχουν ο-
ριστεί στα €139 για το W8i και στα €239 για το W10i. Τέλος, 
να τονίσουµε πως µε την αγορά οποιουδήποτε µοντέλου 
από τα δύο, παρέχεται δωρεάν συνδροµή 1 έτους στην 

Νέα σειρά SSD στην ελληνική 
αγορά από τη Samsung

θύρα Micro SD και Micro USB 2.0, ενώ από πλευράς συν-
δεσιµότητας υποστηρίζονται τα Bluetooth, Wi-Fi, αλλά και 

Όσον αφορά στις τιµές των δύο µοντέλων, αυτές έχουν ο-
ριστεί στα €139 για το W8i και στα €239 για το W10i. Τέλος, 
να τονίσουµε πως µε την αγορά οποιουδήποτε µοντέλου 
από τα δύο, παρέχεται δωρεάν συνδροµή 1 έτους στην 



IBM Power 8
H IBM παρουσιάζει την πρώτη γενιά συστηµάτων που προορίζονται ειδικά 
για Big Data. Στηριζόµενα σε ανοικτή αρχιτεκτονική, µετασχηµατίζουν τα Big 
Data και την επιχειρηµατική ανάλυση, το cloud και τις φορητές συσκευές, 
σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τη σύγχρονη επιχείρηση.

Μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες που σας δίνουν τα συστήµατα Power µέσω της υλοποίησης τεχνολογιών για φορητές συσκευές στην οποία 
προχώρησε εταιρεία στο χώρο του λιανικού εµπορίου ώστε να ενισχύσει το ηλεκτρονικό της εµπόριο.

Τα νέα συστήµατα Power8 της IBM, σάς παρέχουν:

• Βελτιστοποιηµένη τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί να παρέχει τη 
µέγιστη απόδοση στη διαχείριση δεδοµένων, ώστε να λαµβάνετε έγκαιρη 
πληροφόρηση και να εξάγετε συµπεράσµατα ώστε να µπορείτε να προβείτε σε 
επιχειρηµατικές αποφάσεις σε πραγµατικό χρόνο.

• Υψηλότερες οικονοµίες κλίµακος σε περιβάλλοντα cloud, µε 
πλεονεκτήµατα τόσο αναφορικά µε την τιµή, όσο και µε την απόδοση για 
υποδοµές “scale-out”. Επιπρόσθετα, είναι εφοδιασµένα µε προγράµµατα 
ασφαλείας που θα σας επιτρέψουν να χρησιµοποιήσετε εφαρµογές στο cloud 

χωρίς να διακυβεύεται η ακεραιότητα των δεδοµένων σας.

• Το πλεονέκτηµα ενός ανοικτού οικοσυστήµατος servers που θα σας 
επιτρέψει να ενσωµατώσετε στην υπάρχουσα υποδοµή σας, οποιαδήποτε 
εφαρµογή “επόµενης γενιάς”. Μέσω των συστηµάτων Power, έχετε τη 
δυνατότητα να αξιοποιήσετε το οικοσύστηµα OpenPOWER Foundation µε 
πληθώρα εφαρµογών σε Linux (από διάφορους διανοµείς, όπως Red Hat, 
SUSE, Ubuntu Oss), που υποστηρίζονται από τα OpenStack και PowerKVM.

IBM Power8 Systems: Μια νέα γενιά συστηµάτων που έχουν σχεδιαστεί να 
κάνουν τα δεδοµένα να δουλέψουν για εσάς!

IBM POWER8 BIG DATA SYSTEMS
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INTEL 

Επενδύει $1,5 δις σε…
ανταγωνιστές της
Το ποσό του $1,5 δις θα δαπανήσει η 
Intel προκειµένου να αποκτήσει µέρος 
του µετοχικού κεφαλαίου δύο κινέζων 
κατασκευαστών chips, όπως ανακοίνωσε 
η αµερικανική εταιρεία. Ο στόχος; Η 
ενίσχυση της παρουσίας της, έστω και 
δια της πλαγίας, στην αναπτυσσόµενη 
αγορά κινητής τηλεφωνίας της χώρας. 
Η αµερικανική εταιρεία θα αποκτήσει 
µειοψηφική συµµετοχή περίπου 20% 
σε µια επενδυτική εταιρεία, η οποία µε 
τη σειρά της κατέχει τις δύο εταιρείες, 
την Spreadtrum Communications 
και την RDA Microelectronics. Οι δύο 
συγκεκριµένες εταιρείες έχουν στενές 
σχέσεις µε τις κρατικές υπηρεσίες της 
Κίνας. 
Info: Intel, 210-6752 000 

Mε µια µατιά

Η Samsung Electronics Hellas ανακοίνωσε την 
κυκλοφορία της νέας σειράς σκληρών δίσκων SSD 
850 PRO στην ελληνική αγορά. Οι συγκεκριµένοι δίσκοι 
διαθέτουν τεχνολογία 3D vertical NAND (V-NAND) flash 
µνήµης, η οποία σύµφωνα µε τη Samsung θέτει νέα 
standards στις επιδόσεις των σκληρών δίσκων.
Ειδικότερα, ο 850 PRO SSD προσφέρει υψηλές ταχύτητες 
και εξαιρετική αντοχή, σηµειώνοντας τις καλύτερες 
επιδόσεις µεταξύ των SSD που χρησιµοποιούν το SATA 
III interface (6Gb/s). Η ταχύτητα ανάγνωσης φθάνει µέχρι 
και τα 550 MB το δευτερόλεπτο (MB/s), µε την ταχύτητα 
εγγραφής να φθάνει µέχρι και τα 520MB/s. Οι επιδ όσεις 
ανάγνωσης τυχαίων εντολών αγγίζουν µέχρι και τις 
100.000 ανά δευτερόλεπτο (IOPS), και οι εντολές εγγραφής 
ανέρχονται έως και τις 90.000 ανά δευτερόλεπτο (IOPS). Ο 
δίσκος διαθέτει, επίσης, τη λειτουργία, Dynamic Thermal 
Guard, που διατηρεί τη θερµοκρασία περιβάλλοντος 

κατά τη λειτουργία, προφυλάσσοντας τυχόν απώλεια 
δεδοµένων λόγω υπερθέρµανσης.
Η σειρά, Samsung 850 PRO είναι διαθέσιµη στην ελληνική 
αγορά σε 128GB, 256GB και 512GB, ενώ τον Οκτώβριο θα 
κυκλοφορήσει και ο SSD του 1 terabyte (TB).
Info: Samsung Electronics Hellas, 213-0163 800

MΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3D V-NAND FLASH

Review

Νέα Vero tablets, W10i και W8i, από την Oktabit 

Δύο νέα µέλη της “οικογένειας” Vero tablet έκαναν 
πρόσφατα το ντεµπούτο τους από την Oktabit στην ελ-
ληνική αγορά, µε κοινό παρονοµαστή τα Windows 8.1 
και επεξεργαστές Intel. Πρόκειται για ενδιαφέρουσες 
και οικονοµικές προτάσεις tablet PCs, µε οθόνη 10.1 
και 8 ιντσών αντίστοιχα.

Το W10i διαθέτει οθόνη 10.1 ιντσών µε IPS Panel και 
ανάλυση 1280x800, η οποία σε συνδυασµό µε τον Full HD 
player (1080p) προσφέρει τη δυνατότητα στον κάτοχο της 
συσκευής να απολαύσει αναπαραγωγή ταινιών σε υψηλή 
ποιότητα. Το tablet έχει διαστάσεις 259x178x9.9 χιλιοστά, 
ενώ το βάρος του φτάνει τα 690 γραµµάρια. 
Στο εσωτερικό του, το W10i “φοράει” τον τετραπύρηνο 
επεξεργαστή Intel Atom Z3735F, µε συχνότητα ως και 
1.83 GHz, προσφέροντας άπλετη επεξεργαστική ισχύ για 
σερφάρισµα, gaming και αναπαραγωγή πολυµέσων. Επι-
πλέον, ενσωµατώνει 2GB RAM και 32 GB αποθηκευτικού 
χώρου, επεκτάσιµα µέσω microSD κάρτας.
Η συσκευή διαθέτει δύο κάµερες: Μία στην εµπρόσθια 
όψη, ανάλυσης 2.0MP, ιδανική για βιντεοκλήσεις και µία 
στην πίσω πλευρά, ανάλυσης επίσης 2.0MP. Από πλευράς 
συνδεσιµότητας, το W10i υποστηρίζει Bluetooth και Wi-Fi, 
καθώς και Wireless Display για την προβολή του περιε-
χοµένου σε τηλεόραση ή µεγαλύτερη οθόνη. Η 7.000mAh 
µπαταρία του, εξάλλου, εγγυάται µεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής και αυτονοµία.

Αυτό που χαρακτηρίζει το W8i είναι προφανώς η φορητότη-
τα, χάρη στην IPS 8 ιντσών οθόνη του (ανάλυσης 1200x800), 
ενώ και σε αυτό το µοντέλο ο ενσωµατωµένος player προ-
σφέρει δυνατότητα αναπαραγωγής ταινιών σε Full HD. 

υπηρεσία Office 365 Personal. Επιπλέον, περιλαµβάνεται 
χώρος 1TB στην υπηρεσία OneDrive, αλλά και 60 λεπτά ο-
µιλίας ανά µήνα µέσω του Skype, για κλήσεις σε σταθερά 
τηλέφωνα 60 χωρών.

Στο εσωτερικό του W8i βρίσκεται ο τετραπύρηνος επε-
ξεργαστής Intel Atom Z3735E χρονισµένος -ως και- στα 
1.83GHz, µε µνήµη RAM 1GB, αποθηκευτικό χώρο 16GB 
και µπαταρία 4.300mAh.
Η συσκευή ενσωµατώνει δύο κάµερες ανάλυσης 2.0MP, 
θύρα Micro SD και Micro USB 2.0, ενώ από πλευράς συν-
δεσιµότητας υποστηρίζονται τα Bluetooth, Wi-Fi, αλλά και 
Wireless Display. 

Όσον αφορά στις τιµές των δύο µοντέλων, αυτές έχουν ο-
ριστεί στα €139 για το W8i και στα €239 για το W10i. Τέλος, 
να τονίσουµε πως µε την αγορά οποιουδήποτε µοντέλου 
από τα δύο, παρέχεται δωρεάν συνδροµή 1 έτους στην 

Νέα σειρά SSD στην ελληνική 
αγορά από τη Samsung

θύρα Micro SD και Micro USB 2.0, ενώ από πλευράς συν-
δεσιµότητας υποστηρίζονται τα Bluetooth, Wi-Fi, αλλά και 

Όσον αφορά στις τιµές των δύο µοντέλων, αυτές έχουν ο-
ριστεί στα €139 για το W8i και στα €239 για το W10i. Τέλος, 
να τονίσουµε πως µε την αγορά οποιουδήποτε µοντέλου 
από τα δύο, παρέχεται δωρεάν συνδροµή 1 έτους στην 
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Τεράστιοι όγκοι δεδομένων, big data, advanced analytics, νέας γενιάς λογισμικό, mobility, cloud computing, ταχύτητα 
και φυσικά η ασφάλεια διαμορφώνουν τις σύγχρονες ανάγκες των εταιρειών και τις απαιτήσεις για αξιόπιστα, 
δυναμικά, απόλυτα λειτουργικά, ευέλικτα και ταυτόχρονα ελεγχόμενου κόστους και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας 
data centers. Όλα αυτά συνηγορούν στην ενίσχυση της ζήτησης για enterprise servers οι οποίοι θα ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες της αγοράς, και κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Άλλωστε, σύμφωνα με την Gartner, οι servers 
αντιπροσωπεύουν το 60% των συνολικών δαπανών των εταιρειών για το hardware του data center. 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις 
ενισχύουν τη ζήτηση για 
Enterprise Servers
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Η ζήτηση 
για 
υπηρεσίες 
public 

cloud θα συνεχίσει να 
απαιτεί αναβαθμίσεις, 
γεγονός που με τη 
σειρά του θα οδηγεί σε 
ανοδικούς ρυθμούς την 
αγορά servers.

Τ
α νούμερα, συνήθως, λένε την 
αλήθεια, ή τουλάχιστον αναδεικνύ-
ουν μία τάση. Και τα νούμερα είναι 
μάλλον συμπαθητικά για την πορεία 
της παγκόσμιας αγοράς servers. 
Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι τα 

τελευταία στοιχεία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
που ανακοίνωσε η IDC, δείχνουν ότι o τζίρος στην 
παγκόσμια αγορά servers αυξήθηκε κατά 2,5% σε 
ετήσια βάση και έφτασε τα $12,6 δις στο δεύτερο τρί-
μηνο του 2014. Αλλά και οι πωλήσεις σε αριθμούς 
τεμαχίων σημείωσαν άνοδο της τάξης του 1,2%, έχο-
ντας έτσι ως αποτέλεσμα την πώληση 2,2 εκατομμυ-
ρίων μονάδων. Η IDC εντοπίζει στην αγορά μία τάση 
ανανέωσης υλικού, γεγονός που θα συνεχίσει να 
τροφοδοτεί την ανάπτυξη.
Σε ετήσια βάση η αγορά των low end συστημάτων 
κατέγραψε αύξηση εσόδων 4,9%, η μεσαία κατηγο-
ρία αναπτύχθηκε, επίσης, κατά 11,6%, ενώ η αγορά 
των high end servers συρρικνώθηκε κατά -9,8%. Σε 
επίπεδο κατασκευαστών, η HP βρέθηκε στην πρώ-

τη θέση της κατάταξης με μερίδιο επί των εσόδων 
25,4%, ακολουθούμενη από τις IBM και Dell με 23,6% 
και 16,6%, αντίστοιχα. Την πρώτη πεντάδα κλείνουν 
οι Oracle και Cisco με μερίδια επί των παγκόσμιων 
εσόδων, 5,9% και 5,8% αντίστοιχα.
Τα έσοδα από την αγορά server στην περιοχή EMEA 
για το α’ τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν, σύμφω-
να με τα στοιχεία της IDC, στα 2,9 δις. δολ., αυξημένα 
κατά 44 εκατ. (1,5%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρί-
μηνο του 2013. Ο αριθμός των παραγγελιών άγγιξε 
τις 537.800, 3,9% (περίπου 22.000 παραγγελίες) 
λιγότερες από το 2013, κυρίως λόγω της αύξησης 
των τάσεων όπως το virtualization και τα integrated 
συστήματα. Η απόδοση από τρίμηνο-σε-τρίμηνο 
στην περιοχή EMEA μεταξύ δ’ τριμήνου 2013 και α’ 
τριμήνου 2014 αναδεικνύει μια συνολικά μειωτική 
τάση, με 20% μείωση στα έσοδα των παρόχων και 
10,8% στις παραγγελίες. Η μεγάλη αυτή διαφορά με-
ταξύ των τριμήνων οφείλεται πιθανόν στις εποχιακή 
φύση της αγοράς των server στην περιοχή EMEA, 
όπου πολλές συμφωνίες ολοκληρώνονται στο τέλος 
του ημερολογιακού έτους.
Η αύξηση των εσόδων μεταξύ α’ τριμήνου 2013 και 
α’ τριμήνου 2014 μπορεί να αποδοθεί στην ανάπτυξη 
των δύο μεγαλύτερων προϊοντικών κατηγοριών, 
με τους rack-optimized και τους blade servers να 
παρουσιάζουν αύξηση 2,8 και 5% αντίστοιχα. Τα 
έσοδα των x86 server διαμορφώθηκαν στα 1,72 δις. 
και αντιπροσωπεύουν το 81% της συνολικής αξίας 
(αύξησης έξι μονάδων). Τα έσοδα από την αγορά 
των non-x86 διαμορφώθηκαν στα 541 δις. και οι 
παραγγελίες διαμορφώθηκαν στις 3.810, μειωμένα 
κατά 1,3 και 27,2% αντίστοιχα. Από τρίμηνο σε τρί-
μηνο οι non-x86 μειώθηκαν σε έσοδα κατά 39% και 
κατά 2.368 παραγγελίες (-38,3%).

Οι αιτίες της ανάπτυξης  
και οι ευκαιρίες
Σύμφωνα με τους αναλυτές της IDC, η ζήτηση για 
servers στο public cloud εξακολουθεί να είναι μια 
σημαντική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της 
αγοράς. Έτσι, ενώ πολλές από τις μεγαλύτερες των 
εταιρειών έχουν ήδη προβεί σε επεκτάσεις των data 
center τους κατά το προηγούμενο έτος, η ζήτηση για 
υπηρεσίες public cloud θα συνεχίσει να απαιτεί α-
ναβαθμίσεις, γεγονός που με τη σειρά του θα οδηγεί 
σε ανοδικούς ρυθμούς την αγορά servers. Μάλιστα, 
δεδομένου ότι αυτοί οι πελάτες αναζητούν νέους 
τρόπους για να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα 
των data centers, οι επιλογές τους μπορεί να επιτα-
χύνουν τις αναδυόμενες τάσεις για low power και 
εναλλακτικής αρχιτεκτονικής συστήματα.

Με τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις της IDC φαί-
νεται να συμφωνούν και οι αναλυτές της Gartner, 
οι οποίοι εκτιμούν ότι τρεις περιοχές στην αγορά 
των enterprise servers αναμένεται να προσφέρουν 
σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης μέχρι και το 2015: 
hyperscale data centers, hosted virtual desktop 
(HVD) workloads και οι εξαιρετικά χαμηλής κατανά-
λωσης ενέργειας (low-energy -ELE) servers.
Οι servers αντιπροσωπεύουν τα σημεία ελέγχου 
της hardware υποδομής στα data centers, όπου 

βρίσκονται τα φορτία εργασίας και οι εφαρμογές, και 
οι αναλυτές της Gartner εκτιμούν ότι οι δαπάνες των 
εταιρειών σε servers αποτελούν το 60% των συνολι-
κών δαπανών για το hardware των data centers. 

Η αυξημένη ζήτηση για hyperscale data centers 
δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τους παρό-
χους -κατασκευαστές και μεταπωλητές- να ενι-
σχύσουν τις πωλήσεις τους. 
Εταιρείες όπως η Google, η Amazon και το 
Facebook έχουν τεράστια data centers, τα οποία 
εξυπηρετούν και εξωτερικούς πελάτες. Αυτού 
του είδους και του μεγέθους τα data centers 
χρειάζονται πολλούς servers και για αυτό απο-
καλούνται hyperscale data centers. Το τμήμα 
των hyperscale/ cloud data center αντιστοιχεί 
ήδη στο 11% των συνολικών αποστολών servers, 
ένα ποσοστό που αναμένεται να διευρυνθεί ση-
μαντικά, δίνοντας σημαντική ώθηση σε αυτό το 
segment της αγοράς των enterprise servers, α-
κολουθώντας τους ρυθμούς ανάπτυξης του cloud 
computing. 
Ωστόσο, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η αγορά 
των hyperscale data centers αν και μεγάλη, είναι 
ωστόσο αρκετά περιορισμένη, καθώς είναι ιδιαί-
τερα μικρός ο αριθμός των δυνητικών πελατών – 
πόσω μάλλον σε μία μικρή αγορά, όπως η  
ελληνική. Αυτή η ισχυρή συγκέντρωση αγοραστι-
κής δύναμης αναπόφευκτα σημαίνει αυξημένο 
ανταγωνισμό και μικρότερα περιθώρια, καθώς και 
διακυμάνσεις στη ζήτηση. Τα χρονοδιαγράμματα 
των παραγγελιών θα είναι κατά πάσα πιθανότητα 
απρόβλεπτα, καθώς θα ευθυγραμμίζονται με τις 
φάσεις ανάπτυξης των data centers αυτών των 
μεγάλων, αλλά μικρού αριθμού, πελατών. Για να 
αξιοποιήσουν με επιτυχία τις ευκαιρίες σε αυτό το 
κομμάτι της αγοράς, οι συνεργάτες θα πρέπει να 
είναι σε θέση να προσφέρουν δυνατότητες custom 
design, εγκατάστασης και υποστήριξης. 

Η ευελιξία που προσφέρουν τα hosted virtual 
desktops (HVD) θα οδηγήσει περισσότερες εται-
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Τεράστιοι όγκοι δεδομένων, big data, advanced analytics, νέας γενιάς λογισμικό, mobility, cloud computing, ταχύτητα 
και φυσικά η ασφάλεια διαμορφώνουν τις σύγχρονες ανάγκες των εταιρειών και τις απαιτήσεις για αξιόπιστα, 
δυναμικά, απόλυτα λειτουργικά, ευέλικτα και ταυτόχρονα ελεγχόμενου κόστους και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας 
data centers. Όλα αυτά συνηγορούν στην ενίσχυση της ζήτησης για enterprise servers οι οποίοι θα ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες της αγοράς, και κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Άλλωστε, σύμφωνα με την Gartner, οι servers 
αντιπροσωπεύουν το 60% των συνολικών δαπανών των εταιρειών για το hardware του data center. 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις 
ενισχύουν τη ζήτηση για 
Enterprise Servers
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και μεσαίες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα η ζή-
τηση από την αγορά των ΜΜΕ να έχει αυξηθεί. 
Και ακριβώς σε αυτό το σημείο δημιουργούνται 
σημαντικές ευκαιρίες για τους μεταπωλητές 
να παρέχουν βελτιστοποιημένες hosted virtual 
desktops λύσεις, οι οποίες θα συμπεριλαμβά-
νουν servers, storage και networking.  

Παράγοντες που σχετίζονται με την παραγω-
γικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας θα 
ενισχύσουν τη ζήτηση για low-energy servers 
(ELE), προσφέροντας μία σημαντική ευκαιρία 
στους παρόχους για διαφοροποίηση. 
Πρόκειται για μία πολύ νέα αγορά, αλλά η 
Gartner εκτιμάει ότι οι low-energy servers θα 
αντικαταστήσουν περίπου το 2,4% της συνολικής 
αγοράς των x86 μέσα στο 2015, καθώς η ανάγκη 
για ενεργειακή αποδοτικότητα και για περισσό-

τερο “πράσινα” data centers θα διευρυνθεί. Οι 
low-energy servers μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν για να αυξήσουν την απόδοση ανά watt για 
απλές ενέργειες, όπως οι στατικές ιστοσελίδες, 
το streaming περιεχομένου κ.ά., κάτι που μπο-
ρεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση ισχύος 
στους συμβατικούς servers για την κάλυψη άλ-
λων φορτίων. 
Αν και δυνητικά επικερδής, η αγορά των low-
energy servers δεν είναι, σύμφωνα με την 
Gartner τουλάχιστον, για όλους. Η εταιρεία ανα-
λύσεων πιστεύει ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να 
διερευνήσουν το κατά πόσο η επένδυση στην 
ανάπτυξη ELE servers είναι σύμφωνη με τους 
ευρύτερους επιχειρηματικούς τους στόχους. Κα-
θώς πρόκειται για πολύ νέους servers, απαιτείται 
μεγάλο κομμάτι έρευνας και ανάπτυξης (R&D) 
πριν διατεθούν προϊόντα στην αγορά. TCP

ρείες στη μετακίνηση των workloads τους, αυξά-
νοντας τη ζήτηση για virtualized servers.
H Gartner υπολογίζει ότι μέσα στο 2015, οι 
virtualized physical servers για hosted virtual 
desktops θα φτάσουν τις 368.000 μονάδες και 
θα αντιστοιχούν στο 16,7% των συνολικών 
virtualized physical servers. Τα HDV workloads 
συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πλέον ταχέως 
αναπτυσσόμενα server workloads. Οι εταιρείες 
στρέφονται όλο και περισσότερο προς αυτή την 
κατεύθυνση, κυρίως εξαιτίας της επιχειρησιακής 
συνέχειας και της λειτουργικής αποδοτικότητας 
που προσφέρουν. Η χρήση των HVDs ενισχύεται 
ακόμα περισσότερο από την αύξηση στη χρήση 
των tablets από τις επιχειρήσεις. 
Ο βασικός στόχος των HVDs είναι οι μεγάλες επι-
χειρήσεις και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, 
ωστόσο φαίνεται ότι ενδιαφέρονται και οι μικρές 

Αρθρο του Νίκου Μανιάτη
Enterprise servers που ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες επιχειρηματικές προκλήσεις

Οι τεχνολογίες για φορητές συσκευές, η επιχειρηματική ανάλυση, η 
ραγδαία ανάπτυξη των δεδομένων (Big Data) και ο κίνδυνος παρα-
βίασης της ασφάλειας αυτών, αποτελούν τη νέα, σύγχρονη πραγ-
ματικότητα την οποία καλούνται να διαχειριστούν οι επιχειρήσεις.
Οι Enterprise Servers της IBM είναι σχεδιασμένοι και βελτιστοποι-
ημένοι για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις της αγο-
ράς. Προσφέρουν υβριδικά cloud με ευέλικτα μοντέλα παροχής 
υπηρεσιών για δυναμική απόδοση και διαχείριση των φορτίων 
εργασίας, διασφαλίζοντας ότι τα κρίσιμα δεδομένα είναι πάντοτε 
διαθέσιμα σε ολόκληρο τον οργανισμό, σε πραγματικό χρόνο και 
με απόλυτη ασφάλεια. 
Το χαρτοφυλάκιο των Enterprise servers της IBM περιλαμβάνει τις 
κατηγορίες συστημάτων Power καθώς και των System Z. 
Τα συστήματα Power διαθέτουν μοναδικά χαρακτηριστικά που 
επιτρέπουν στους οργανισμούς να διαχειρίζονται τεράστια μεγέθη υπολογι-
στικών δεδομένων. Με βελτιστοποιημένη τεχνολογία ώστε να παρέχεται η 
μέγιστη απόδοση στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων -με στόχο τη λήψη 
έγκαιρης πληροφόρησης και εξαγωγής συμπερασμάτων-, τα συστήματα 
αυτά βοηθούν τις εταιρείες να προβαίνουν σε κρίσιμες επιχειρηματικές απο-
φάσεις σε πραγματικό χρόνο. 
Συγκεκριμένα, διαθέτουν τον POWER8, τον πρώτο ανοιχτό επεξεργαστή 
σχεδιασμένο για απαιτητικά φορτία επεξεργασίας, σχετιζόμενα με τα λεγό-
μενα Big Data. Ο Power8 είναι εφοδιασμένος με την καινοτόμο τεχνολογία 
“Coherent Accelerator Processor Interface” (CAPI), ένα interface άμεσα 
συνδεδεμένo με τον επεξεργαστή μέσω Pcle, το οποίο ελαχιστοποιεί το χρόνο 
απόκρισης και εξαλείφει την πολυπλοκότητα που απαιτείται για τη διαχείριση 
του λειτουργικού συστήματος και των device drivers. Επιπλέον, τα συστήματα 
Power σχεδιάζονται με την υποστήριξη του οικοσυστήματος OpenPOWER™ 
Foundation και υποστηρίζουν πληθώρα εφαρμογών που στηρίζονται στο 
OpenStack και στο Linux KVM. 
Τα εν λόγω συστήματα επιτυγχάνουν υψηλές οικονομίες κλίμακας σε περι-

βάλλοντα cloud, με πλεονεκτήματα τόσο αναφορικά με την τιμή 
όσο και με την απόδοση για υποδομές scale-out. Είναι εφοδι-
ασμένα με προγράμματα ασφαλείας που επιτρέπουν τη χρήση 
εφαρμογών στο cloud χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια των 
δεδομένων. Τέλος, διαθέτουν το πλεονέκτημα ενός ανοιχτού 
οικοσυστήματος servers που επιτρέπει την ενσωμάτωση στην 
υπάρχουσα υποδομή μιας οποιαδήποτε ανοιχτής (open) εφαρ-
μογής “επόμενης” γενιάς. 
Μια άλλη καινοτομία των συστημάτων της IBM είναι τα “Power 
Enterprise Pools” τα οποία επιτρέπουν τη δυναμική ανταλλαγή 
επεξεργαστικής ισχύος και μνήμης μεταξύ μιας ομάδας (pool) 
IBM Power Systems. Με τη χρήση ενός κωδικού ενεργοποίησης 
Capacity on Demand (CoD), ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί 
να εκτελέσει εργασίες χωρίς να υπάρχει ανάγκη επίβλεψης από 

εξειδικευμένο τεχνικό της IBM. Με αυτόν τον τρόπο, ο οργανισμός μπορεί να 
κερδίσει μια δυναμική υποδομή πληροφορικής με μειωμένο κόστος και να 
βελτιώσει τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών και διαχείρισης κινδύνου, σε υπο-
δομές private ή hybrid cloud. 
Σε ό,τι αφορά στα συστήματα Ζ της IBM, είναι ιδανικά για επεξεργασία υψη-
λής κλίμακας συναλλαγών μεγάλων όγκων δομημένων δεδομένων, σε πα-
ραδοσιακά workloads ή σε Linux workloads. Οι συγκεκριμένοι Enterprise 
servers έχουν σχεδιαστεί για να διαχειρίζονται και να εξασφαλίζουν τις πιο 
κρίσιμες εφαρμογές σε έναν οργανισμό. Τα εν λόγω συστήματα παρέχουν 
μεγάλες οικονομίες κλίμακας σε private cloud configurations, με δυνατότη-
τες που αντιστοιχούν με αυτές που θα παρείχαν 100.000 virtual μηχανές, σε 
ένα μοναδικό σύστημα. 
Η IBM προσφέρει τεχνογνωσία και μακρόχρονη εμπειρία στην εγκατάσταση 
και λειτουργία Enterprise συστημάτων. Μέσω των Enterprise συστημάτων 
παρέχει ένα ισχυρό θεμέλιο στους οργανισμούς για τις υποδομές πληροφορι-
κής και αυτό αποδεικνύεται από την προνομιακή ανταγωνιστική της θέση στην 
αγορά των συστημάτων αυτών. 

Νίκος Μανιάτης, 
Διευθυντής Τομέα 
Συστημάτων και 
Τεχνολογίας, ΙΒΜ 

Ελλάς Α.Ε. 



Νέοι servers γεφυρώνουν την 
απόσταση μεταξύ των παραδοσιακών 
και των νέων μοντέλων ΙΤ

Σχεδιασµένοι να βοηθήσουν τους πελάτες ώστε 
να βελτιστοποιήσουν τις διευρυµένες απαιτήσεις 
των εφαρµογών και των φορτίων εργασίας τους, οι 
νέοι Dell PowerEdge servers έρχονται για να “κου-
µπώσουν” στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχει-
ρήσεων. Ο λόγος για την 13η γενιά Dell PowerEdge 
server, η οποία περιλαµβάνει χαρακτηριστικά που 
σχεδιάστηκαν ακριβώς µε βάση τις παρατηρήσεις 
των πελατών. Με τον τρόπο αυτό µεγιστοποιούν 
τη σχέση απόδοσης/τιµής για ένα ευρύ φάσµα 
λύσεων web, εταιρικών και υψηλών απαιτήσεων 
εφαρµογών (hyperscale applications). Πρόκειται 
για συστήµατα που αξιοποιούν τεχνολογικές καινο-
τοµίες στην αποθήκευση, την επεξεργαστική ισχύ 
και τη µνήµη, σε συνδυασµό µε κορυφαίες στον 
κλάδο δυνατότητες διαχείρισης συστηµάτων.

Η νέα οικογένεια των Dell PowerEdge servers πα-
ρέχει στους πελάτες επιλογές που τους επιτρέπουν 
να αξιοποιήσουν τις τάσεις του κλάδου σε τοµείς ό-
πως cloud computing, mobility, big data και τεχνο-
λογίες software-defined. Στους  πρώτους από τους 
νέους servers Dell PowerEdge περιλαµβάνονται οι 
PowerEdge R730xd, R730, και  R630 rack, ο blade 
server M630 και ο tower server T630, οι οποίοι 
χρησιµοποιούν την τελευταία οικογένεια επεξεργα-
στών Intel Xeon E5-2600 v3. 

Εστιάζοντας σε τρεις βασικές αρχές- την επιτάχυν-
ση της απόδοσης των εφαρµογών, τη δυνατότητα 
µεγαλύτερης απόδοσης στα φορτία εργασίας σε 
οποιοδήποτε περιβάλλον και την απλοποίηση της 
διαχείρισης συστηµάτων - η νέα σειρά server Dell 
PowerEdge δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να 
γεφυρώσουν την απόσταση µεταξύ των παραδοσι-
ακών και των νέων µοντέλων ΙΤ.

Επιπλέον, οι ανανεωµένες δυνατότητες διαχείρισης 
συστηµάτων της Dell, που εµπεριέχονται στους 
νέους Dell PowerEdge servers, είναι σχεδιασµένες 
ώστε να ανταποκρίνονται σε αυτές τις προτεραιό-
τητες των πελατών, µε υψηλότερα επίπεδα αυτο-
µατοποίησης, επιτρέποντας στους διαχειριστές να 

παρακολουθούν και να αποκαθιστούν προβλήµατα 
που προκύπτουν στο data center από οποιαδήποτε 
φορητή συσκευή, οπουδήποτε στον κόσµο. 

Επίσης, οι νέοι servers PowerEdge της Dell έχουν 
σχεδιαστεί για να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες 
τεχνολογίες αποθήκευσης που επιτρέπουν στους 
πελάτες να βελτιστοποιούν την απόδοση των ε-
φαρµογών, φέρνοντας πιο κοντά τα δεδοµένα στον 
επεξεργαστή για αυξηµένη απόδοση.
•Με τους οικονοµικά αποδοτικούς flash δίσκους 
SATA 1,8 ιντσών, ο Dell PowerEdge R630 µπορεί 
να προσφέρει στους πελάτες έως 2,4 φορές υψηλό-
τερες επιδόσεις IOPS (λειτουργίες εισόδου/εξόδου 
ανά δευτερόλεπτο) στον ίδιο χώρο, σε σχέση µε 
τους δίσκους SSD των 2,5 ιντσών.
•Με τον PowerEdge R730xd, η Dell παρέχει επί-
σης µέχρι 100TB αποθήκευσης για τα φορτία εργα-
σίας, όπως ο Microsoft Exchange, υποστηρίζοντας 
µέχρι και 50% αύξηση στο µέγεθος του mailbox σε 
σχέση µε servers προηγούµενης γενιάς.

Συνοπτικά, η νέα τεχνολογία αποθήκευσης επι-
τρέπει στους πελάτες να:
> Επιταχύνουν τα πιο σηµαντικά δεδοµένα, προ-
σφέροντας υψηλή απόδοση µε NVMe Express 
Flash αποθήκευση και εγκατάσταση του Dell Fluid 
Cache για SAN και του SanDisk DAS Cache.
> Υποστηρίξουν εξαιρετικά µεγάλα σύνολα δεδο-
µένων (zone large datasets) µε  διπλασιασµό της 

Οι νέοι Dell PowerEdge servers 
μεγιστοποιούν τη σχέση απόδοσης/
τιμής για ένα ευρύ φάσμα λύσεων 
web, εταιρικών και υψηλών 

απαιτήσεων εφαρμογών

Η πλέον προηγµένη οικογένεια server της Dell είναι γεγονός και 
ανταποκρίνεται σε µια πληθώρα σύγχρονων επιχειρησιακών αναγκών.

απόδοσης του RAID και επιλογή για διπλούς ελε-
γκτές RAID PERC9.
> Υποστηρίξουν τεχνολογίες αποθήκευσης 
software defined storage και βελτιστοποιηµένης  
µετακίνησης  δεδοµένων, παρέχοντας υλοποιήσεις 
υβριδικής αποθήκευσης εντός του υπολογιστικού 
κόµβου (server), µε δυνατότητες ιεράρχησης.
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και μεσαίες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα η ζή-
τηση από την αγορά των ΜΜΕ να έχει αυξηθεί. 
Και ακριβώς σε αυτό το σημείο δημιουργούνται 
σημαντικές ευκαιρίες για τους μεταπωλητές 
να παρέχουν βελτιστοποιημένες hosted virtual 
desktops λύσεις, οι οποίες θα συμπεριλαμβά-
νουν servers, storage και networking.  

Παράγοντες που σχετίζονται με την παραγω-
γικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας θα 
ενισχύσουν τη ζήτηση για low-energy servers 
(ELE), προσφέροντας μία σημαντική ευκαιρία 
στους παρόχους για διαφοροποίηση. 
Πρόκειται για μία πολύ νέα αγορά, αλλά η 
Gartner εκτιμάει ότι οι low-energy servers θα 
αντικαταστήσουν περίπου το 2,4% της συνολικής 
αγοράς των x86 μέσα στο 2015, καθώς η ανάγκη 
για ενεργειακή αποδοτικότητα και για περισσό-

τερο “πράσινα” data centers θα διευρυνθεί. Οι 
low-energy servers μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν για να αυξήσουν την απόδοση ανά watt για 
απλές ενέργειες, όπως οι στατικές ιστοσελίδες, 
το streaming περιεχομένου κ.ά., κάτι που μπο-
ρεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση ισχύος 
στους συμβατικούς servers για την κάλυψη άλ-
λων φορτίων. 
Αν και δυνητικά επικερδής, η αγορά των low-
energy servers δεν είναι, σύμφωνα με την 
Gartner τουλάχιστον, για όλους. Η εταιρεία ανα-
λύσεων πιστεύει ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να 
διερευνήσουν το κατά πόσο η επένδυση στην 
ανάπτυξη ELE servers είναι σύμφωνη με τους 
ευρύτερους επιχειρηματικούς τους στόχους. Κα-
θώς πρόκειται για πολύ νέους servers, απαιτείται 
μεγάλο κομμάτι έρευνας και ανάπτυξης (R&D) 
πριν διατεθούν προϊόντα στην αγορά. TCP

ρείες στη μετακίνηση των workloads τους, αυξά-
νοντας τη ζήτηση για virtualized servers.
H Gartner υπολογίζει ότι μέσα στο 2015, οι 
virtualized physical servers για hosted virtual 
desktops θα φτάσουν τις 368.000 μονάδες και 
θα αντιστοιχούν στο 16,7% των συνολικών 
virtualized physical servers. Τα HDV workloads 
συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πλέον ταχέως 
αναπτυσσόμενα server workloads. Οι εταιρείες 
στρέφονται όλο και περισσότερο προς αυτή την 
κατεύθυνση, κυρίως εξαιτίας της επιχειρησιακής 
συνέχειας και της λειτουργικής αποδοτικότητας 
που προσφέρουν. Η χρήση των HVDs ενισχύεται 
ακόμα περισσότερο από την αύξηση στη χρήση 
των tablets από τις επιχειρήσεις. 
Ο βασικός στόχος των HVDs είναι οι μεγάλες επι-
χειρήσεις και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, 
ωστόσο φαίνεται ότι ενδιαφέρονται και οι μικρές 

Αρθρο του Νίκου Μανιάτη
Enterprise servers που ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες επιχειρηματικές προκλήσεις

Οι τεχνολογίες για φορητές συσκευές, η επιχειρηματική ανάλυση, η 
ραγδαία ανάπτυξη των δεδομένων (Big Data) και ο κίνδυνος παρα-
βίασης της ασφάλειας αυτών, αποτελούν τη νέα, σύγχρονη πραγ-
ματικότητα την οποία καλούνται να διαχειριστούν οι επιχειρήσεις.
Οι Enterprise Servers της IBM είναι σχεδιασμένοι και βελτιστοποι-
ημένοι για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις της αγο-
ράς. Προσφέρουν υβριδικά cloud με ευέλικτα μοντέλα παροχής 
υπηρεσιών για δυναμική απόδοση και διαχείριση των φορτίων 
εργασίας, διασφαλίζοντας ότι τα κρίσιμα δεδομένα είναι πάντοτε 
διαθέσιμα σε ολόκληρο τον οργανισμό, σε πραγματικό χρόνο και 
με απόλυτη ασφάλεια. 
Το χαρτοφυλάκιο των Enterprise servers της IBM περιλαμβάνει τις 
κατηγορίες συστημάτων Power καθώς και των System Z. 
Τα συστήματα Power διαθέτουν μοναδικά χαρακτηριστικά που 
επιτρέπουν στους οργανισμούς να διαχειρίζονται τεράστια μεγέθη υπολογι-
στικών δεδομένων. Με βελτιστοποιημένη τεχνολογία ώστε να παρέχεται η 
μέγιστη απόδοση στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων -με στόχο τη λήψη 
έγκαιρης πληροφόρησης και εξαγωγής συμπερασμάτων-, τα συστήματα 
αυτά βοηθούν τις εταιρείες να προβαίνουν σε κρίσιμες επιχειρηματικές απο-
φάσεις σε πραγματικό χρόνο. 
Συγκεκριμένα, διαθέτουν τον POWER8, τον πρώτο ανοιχτό επεξεργαστή 
σχεδιασμένο για απαιτητικά φορτία επεξεργασίας, σχετιζόμενα με τα λεγό-
μενα Big Data. Ο Power8 είναι εφοδιασμένος με την καινοτόμο τεχνολογία 
“Coherent Accelerator Processor Interface” (CAPI), ένα interface άμεσα 
συνδεδεμένo με τον επεξεργαστή μέσω Pcle, το οποίο ελαχιστοποιεί το χρόνο 
απόκρισης και εξαλείφει την πολυπλοκότητα που απαιτείται για τη διαχείριση 
του λειτουργικού συστήματος και των device drivers. Επιπλέον, τα συστήματα 
Power σχεδιάζονται με την υποστήριξη του οικοσυστήματος OpenPOWER™ 
Foundation και υποστηρίζουν πληθώρα εφαρμογών που στηρίζονται στο 
OpenStack και στο Linux KVM. 
Τα εν λόγω συστήματα επιτυγχάνουν υψηλές οικονομίες κλίμακας σε περι-

βάλλοντα cloud, με πλεονεκτήματα τόσο αναφορικά με την τιμή 
όσο και με την απόδοση για υποδομές scale-out. Είναι εφοδι-
ασμένα με προγράμματα ασφαλείας που επιτρέπουν τη χρήση 
εφαρμογών στο cloud χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια των 
δεδομένων. Τέλος, διαθέτουν το πλεονέκτημα ενός ανοιχτού 
οικοσυστήματος servers που επιτρέπει την ενσωμάτωση στην 
υπάρχουσα υποδομή μιας οποιαδήποτε ανοιχτής (open) εφαρ-
μογής “επόμενης” γενιάς. 
Μια άλλη καινοτομία των συστημάτων της IBM είναι τα “Power 
Enterprise Pools” τα οποία επιτρέπουν τη δυναμική ανταλλαγή 
επεξεργαστικής ισχύος και μνήμης μεταξύ μιας ομάδας (pool) 
IBM Power Systems. Με τη χρήση ενός κωδικού ενεργοποίησης 
Capacity on Demand (CoD), ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί 
να εκτελέσει εργασίες χωρίς να υπάρχει ανάγκη επίβλεψης από 

εξειδικευμένο τεχνικό της IBM. Με αυτόν τον τρόπο, ο οργανισμός μπορεί να 
κερδίσει μια δυναμική υποδομή πληροφορικής με μειωμένο κόστος και να 
βελτιώσει τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών και διαχείρισης κινδύνου, σε υπο-
δομές private ή hybrid cloud. 
Σε ό,τι αφορά στα συστήματα Ζ της IBM, είναι ιδανικά για επεξεργασία υψη-
λής κλίμακας συναλλαγών μεγάλων όγκων δομημένων δεδομένων, σε πα-
ραδοσιακά workloads ή σε Linux workloads. Οι συγκεκριμένοι Enterprise 
servers έχουν σχεδιαστεί για να διαχειρίζονται και να εξασφαλίζουν τις πιο 
κρίσιμες εφαρμογές σε έναν οργανισμό. Τα εν λόγω συστήματα παρέχουν 
μεγάλες οικονομίες κλίμακας σε private cloud configurations, με δυνατότη-
τες που αντιστοιχούν με αυτές που θα παρείχαν 100.000 virtual μηχανές, σε 
ένα μοναδικό σύστημα. 
Η IBM προσφέρει τεχνογνωσία και μακρόχρονη εμπειρία στην εγκατάσταση 
και λειτουργία Enterprise συστημάτων. Μέσω των Enterprise συστημάτων 
παρέχει ένα ισχυρό θεμέλιο στους οργανισμούς για τις υποδομές πληροφορι-
κής και αυτό αποδεικνύεται από την προνομιακή ανταγωνιστική της θέση στην 
αγορά των συστημάτων αυτών. 

Νίκος Μανιάτης, 
Διευθυντής Τομέα 
Συστημάτων και 
Τεχνολογίας, ΙΒΜ 

Ελλάς Α.Ε. 
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Παρά τις εδώ και χρόνια προβλέψεις και “υποσχέσεις” για τη δημιουργία του “paperless office” και 
“paperless business”, οι επιχειρηματικές εκτυπώσεις εξακολουθούν να “βασιλεύουν”. Αυτό αποδεικνύει 
η διεθνής εμπειρία, η μικρή αλλά σταθερή παγκόσμια ανάπτυξη της αγοράς -τόσο σε επίπεδο πωλήσεων 
εκτυπωτικών μηχανημάτων, όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών-, καθώς και οι συνεχείς εξελίξεις και βελτιώσεις 
των τεχνολογιών της εκτύπωσης. Η αγορά του business printing, λοιπόν, αν και ώριμη, εξακολουθεί να 
είναι “ζωντανή” και να εξελίσσεται παράλληλα με τις κυρίαρχες τεχνολογικές και επιχειρηματικές τάσεις, 
δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες για τους συνεργάτες -τόσο σε επίπεδο hardware και software, όσο και 
σε επίπεδο υπηρεσιών-, και μάλιστα ευκαιρίες με διάρκεια στη ροή εσόδων που προσφέρουν στο κανάλι. 

Το Business Printing είναι παρόν 
και προσφέρει ευκαιρίες

Τ
ο κυρίαρχο, ίσως, ζητούμενο των 
σύγχρονων εταιρειών είναι οι 
τεχνολογίες -λύσεις και προϊόντα- 
αυτές που θα συμβάλλουν στη 
μεγιστοποίηση της λειτουργικής 
αποδοτικότητας με την ταυτό-

χρονη μείωση του κόστους. Οι εκτυπώσεις και η 
διαχείριση αυτών δεν θα μπορούσε να αποτελεί 
εξαίρεση – άλλωστε το κόστος των εκτυπώσε-
ων αποτελεί ένα διαχρονικό πονοκέφαλο των 
εταιρειών, καθώς είναι αρκετά σημαντικό και τις 

περισσότερες φορές πολύ μεγαλύτερο από το ε-
κτιμώμενο. Με αυτό ως βασικό άξονα, οι σύγχρονες 
εταιρείες αναζητούν ολοκληρωμένες λύσεις printing 
και διαχείρισης εγγράφων, οι οποίες θα ενσωμα-
τώνουν λύσεις ασφάλειας και τις σύγχρονες τά-
σεις, όπως το mobile printing, εκτυπώσεις μέσω 
cloud κ.ά. Σε όλες αυτές τις ανάγκες θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των 
κατασκευαστών και των συνεργατών τους. 
Οι αναλυτές και οι ειδικοί της αγοράς εκτιμούν ότι 
οι εταιρείες θα εξακολουθήσουν να επιδιώκουν 

την ενίσχυση της ενοποίησης των εκτυπωτικών 
τους συσκευών και τη βελτιστοποίηση της διαχεί-
ρισης αυτών, με βασικότερο στόχο τη συγκράτηση 
και τον καλύτερο έλεγχο του κόστους. Όπως εκτι-
μά η Gartner, τα επόμενα χρόνια αναμένεται μία 
διεύρυνση στη χρήση δικτυακών εκτυπωτών στα 
εταιρικά περιβάλλοντα, γεγονός που θα οδηγήσει 
σε αύξηση εγκατάστασης νέων συσκευών και α-
ντικατάστασης παλαιών. Σύμφωνα με την εταιρεία 
αναλύσεων, το μερίδιο των συσκευών που τυπώ-
νουν λιγότερο από 30 σελίδες το λεπτό θα μειωθεί 
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στην κατηγορία των business inkjet. 
Τα Α4 MFPs θα εξακολουθήσουν να αποτελούν 
την κυρίαρχη κατηγορία στην αγορά των εκτυπω-
τικών συστηµάτων, καθώς προσφέρουν περισ-
σότερες δυνατότητες, ενώ το κόστος τους συνε-
χίζει να µειώνεται. Μέσα στο πλαίσιο της γενικό-
τερης αύξησης της ζήτησης για πολυµηχανήµατα 
αλλά και για Managed Print Services, η Gartner 
προβλέπει σηµαντική ανάπτυξη και στην αγορά 
των A3 MFPs, µε το 48% της ζήτησης να αφορά σε 
έγχρωµα Α3 MFPs µέχρι το 2017. Αντίθετα, οι έγ-
χρωµες συσκευές A4 MFPs θα αντιστοιχούν µόλις 
στο 18% το 2017.  

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι η αγορά των ε-
κτυπώσεων, αν και ώριµη, θα εξακολουθήσει να 
παρουσιάζει σηµαντικές ευκαιρίες για τους συ-
νεργάτες, τόσο σε επίπεδο πώλησης εκτυπωτικών 
προϊόντων και προµήθειας αναλώσιµων όσο και 
σε επίπεδο υπηρεσιών διαχείρισης και συντή-
ρησης του εκτυπωτικού στόλου των πελατών. 
Οι περισσότερες, ίσως, ευκαιρίες για το κανάλι 
προκύπτουν από την αγορά των Managed Print 
Services, που εξακολουθούν να προσελκύουν το 
ενδιαφέρον και να κερδίζουν την προτίµηση µεγά-
λου µέρους των end user εταιρειών. 

µέχρι το 2017 από το 77% που είναι σήµερα στο 
72%, ενώ το 10% των επαγγελµατικών εκτυπωτι-
κών συσκευών θα πωλείται µέσω συµβολαίων 
Managed Print Services. 

Η διεύρυνση της χρήσης των mobile συσκευ-
ών, αναµένεται επίσης να επηρεάσει τη ζήτηση 
για προϊόντα εκτύπωσης. Αν και η αλλαγή στον 
τρόπο κατανάλωσης περιεχοµένου και στο 
διαµοιρασµό της πληροφορίας φέρνει µείωση 
των εκτυπωτικών αναγκών, και κατά συνέπεια 
µεγαλύτερους κύκλους αντικατάστασης των ε-
κτυπωτικών συστηµάτων, µειώνοντας τη ζήτηση, 
ωστόσο η Gartner προβλέπει αύξηση της ζήτη-
σης για προϊόντα desktop line inkjets, και γενι-
κότερα για την κατηγορία των business inkjet, 
κυρίως στην αγορά των µεσαίων και µεγάλων 
επιχειρήσεων. Ο λόγος είναι οι µεγαλύτερες 
ταχύτητες εκτύπωσης και το τελικό χαµηλότερο 
κόστος εκτύπωσης ανά σελίδα σε σχέση µε τις 
συσκευές σελίδας. Η Gartner θεωρεί ότι οι συ-
σκευές αυτές, οι business inkjet, θα επιδράσουν 
αρνητικά στη ζήτηση για low end A4 έγχρωµους 
εκτυπωτές στην αγορά των µεσαίων επιχειρή-
σεων. Η τάση αυτή έχει οδηγήσει σχεδόν το σύ-
νολο των µεγάλων κατασκευαστών να στρέφεται 

Οι τάσεις
Οι κυριότερες τάσεις που επηρεάζουν σήµερα την 
αγορά και τις οποίες θα πρέπει οι συνεργάτες να 
λάβουν υπόψη τους στον καθορισµό της στρατη-
γικής τους όσον αφορά τη δραστηριοποίησή τους 
στην αγορά του business printing, είναι: 

Ωριµότητα της αγοράς. Ο σύνθετος ετήσιος ρυθ-
µός ανάπτυξης της αγοράς των εκτυπωτικών συ-
στηµάτων αναµένεται να κυµανθεί στο 2,6% µέχρι 
το 2018, σύµφωνα µε την InfoTrends. Η τάση αυτή 
αφορά κυρίως στα low end συστήµατα.

Μείωση στους single-function printers. Σε 
σύγκριση µε τη συνολική αγορά, η αγορά των 
single-function εκτυπωτών είναι πτωτική, καθώς 
οι χρήστες ολοένα και περισσότερο στρέφονται 
σε συσκευές και µηχανήµατα που µπορούν να 
ανταποκριθούν και σε άλλες λειτουργίες, όπως η 
δηµιουργία αντιγράφων, η σάρωση εγγράφων, ή η 
αποστολή fax.

Τα ασπρόµαυρα συστήµατα παραµένουν ισχυρά. 
Παρόλο που οι έγχρωµοι εκτυπωτές καθίστανται 
ολοένα και πιο δηµοφιλείς, οι συσκευές ασπρό-
µαυρης εκτύπωσης εξακολουθούν να αντιπρο-

Business Printing: 

Alive & Kicking

Σε παγκόσµιο επίπεδο, οι εκτυπωτικές ανάγκες των σύγ-
χρονων επιχειρήσεων συνεχίζουν να υφίστανται, όπως α-
ποδεικνύεται από τα συνολικά ποσά που δαπανόνται για την 
παγκόσµια αγορά εκτύπωσης και τα οποία αγγίζουν τα $125 
δις, ετήσια, ενώ ταυτόχρονα την τελευταία πενταετία έχει 
σηµειωθεί αύξηση 5% στο σύνολο της αγοράς εκτυπωτών, 
hardware και αναλωσίµων, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
IDC. Αναζητούνται πλέον όµως, λύσεις που προσφέρουν 
µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, του κόστους συντή-
ρησης, καθώς και της ποσότητας και του κόστους των ανα-
λωσίµων. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε 
συσκευές που παρέχουν γρήγορες και άµεσες εκτυπώσεις, 
χωρίς υψηλούς χρόνους προθέρµανσης, ευκολία στη χρή-
ση, συνδυασµό λειτουργιών στο ίδιο µηχάνηµα (αντιγραφή, 
σάρωση, φαξ), καθώς και τη δυνατότητα διαχείρισης & ορ-
γάνωσης των εκτυπώσεων ή σαρώσεων του γραφείου.

Οι εκτυπωτές laser συνεχίζουν να κατέχουν ένα µεγάλο 
µερίδιο της αγοράς, οι καταναλωτές όµως συνειδητοποι-
ούν τα πλεονεκτήµατα της inkjet τεχνολογίας, όπως απο-
δεικνύεται και από τις πωλήσεις των inkjet εκτυπωτών 
της Epson σε παγκόσµιο επίπεδο, οι οποίες έχουν αυ-
ξηθεί κατά 2 εκατοµµύρια, τα τελευταία τρία χρόνια, σε 
µια τάση αύξησης της ζήτησης, που αγγίζει το 20%, από 
το 2008, ενώ συγκεκριµένα οι Business Inkjet εκτυπωτές 
στο σύνολο της αγοράς αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 
12%, σε βάρος των αντίστοιχων laser.

Η Epson, ακολουθώντας τα νέα αυτά δεδοµένα, εστιάζει 
στην ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών που της επιτρέπουν 
να αυξάνει την ανταγωνιστικότητά της, προσφέροντας προϊό-
ντα που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των νέων µοντέλων 

Scan-to-cloud και Email 
print, καθώς και η εύκολη 
συνδεσιµότητα των εκτυ-
πωτών Epson, παρέχουν 
στις επιχειρήσεις, το µέγιστο 
επίπεδο χρηστικότητας, 
επιτρέποντας τη συνεργατική 
χρήση των εκτυπωτών.

Για µικροµεσαίες επιχειρήσεις, η Epson προτείνει την σει-
ρά business inkjet εκτυπωτών WorkForce µε τεχνολογία 
Precision Core, και ειδικότερα, τον WF-5620DWF «4 σε 1» 
που προσφέρει 50% χαµηλότερο κόστος εκτύπωσης και 
80% χαµηλότερη κατανάλωση ισχύος, σε σύγκριση µε 
ανταγωνιστικούς έγχρωµους εκτυπωτές laser, όπως και 
µεγάλες ταχύτητες εκ τύπωσης και λειτουργίες που έχουν 
σχεδιαστεί για την εύκολη ενσωµάτωσή του σε επιχειρη-
µατικά περιβάλλοντα.

Η Ink Tank System σειρά εκτυπωτών της Epson, είναι ιδα-
νική για χρήση σε µικρές επιχειρήσεις, καθώς διαθέτει εν-
σωµατωµένα δοχεία µελάνης εξαιρετικά υψηλής απόδοσης, 
µε το κόστος εκτύπωσης ανά έγχρωµη σελίδα να φτάνει 
µόλις το €0.005 ή €2,50 ανά δεσµίδα 500 φύλλων. 

Τέλος, το κανάλι των συνεργατών της Epson, µαζί µε 
την εταιρεία, στοχεύει πάντα στην υποστήριξη των επι-
χειρήσεων που έχουν επιλέξει τα προϊόντα Epson, ενώ 
µε όχηµα τις νέες σειρές εκτυπωτών που προσφέρουν 
µειωµένα έξοδα για µελάνια, έξοδα συντήρησης και το-
ποθέτησης, ο κύκλος των ικανοποιηµένων πελατών της 
Epson, συνεχώς επεκτείνεται.

επιχειρήσεων, µε όχηµα 
τις τεχνολογίες εκτύπωσης 
inkjet εποµένης γενιάς, όπως 
το PrecisionCore, που προ-
σφέρει αξία και ποιότητα ε-
κτύπωσης σε µεµονωµένους 
επαγγελµατικούς χρήστες 
αλλά και στις εκτυπώσεις 
µεγάλου όγκου των επιχειρήσεων, αντικαθιστώντας επάξια 
τους εκτυπωτές laser.

Η PrecisionCore είναι τεχνολογία κατασκευής των Micro 
Piezo κεφαλών τελευταίας γενιάς της Epson. Είναι αποτέ-
λεσµα της µικρο-ηλεκτρονικής µηχανικής που εφαρµόζει η 
εταιρεία και επιτρέπει την κατασκευή µικροσκοπικών chip 
εκτύπωσης που µπορούν να συνδυαστούν είτε σε σειρι-
ακές κεφαλές είτε σε σταθερές line κεφαλές. Οι κεφαλές 
που ενσωµατώνουν την τεχνολογία PrecisionCore, είναι 
ταχύτερες, µε υψηλή ακρίβεια και επιτρέπουν τη χρήση 
µελάνης διαφόρων τύπων, ανεξαρτήτως χηµικής σύστα-
σης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την δυνατότητα κατασκευής 
εκτυπωτών για κάθε χρήση και για πολύ µεγάλο εύρος 
µέσων εκτύπωσης.

Επιπλέον, η Epson επιδιώκει την συνεχή ανανέωση του 
χαρτοφυλακίου της µε προϊόντα και λύσεις που προσφέρουν 
εξοικονόµηση σε κόστος, χρόνο και ενέργεια, επεκτείνο-
ντας  την σειρά των inkjet εκτυπωτών της µε µοντέλα που 
διαθέτουν ενσωµατωµένα δοχεία µελάνης υψηλής χωρητι-
κότητας (Ink Tank System), για να µεγιστοποιούν τα πλεονε-
κτήµατα της inkjet τεχνολογίας, παρέχοντας την υψηλότερη 
δυνατή αξία στις επιχειρήσεις. Οι εφαρµογές Epson iPrint, 
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Παρά τις εδώ και χρόνια προβλέψεις και “υποσχέσεις” για τη δημιουργία του “paperless office” και 
“paperless business”, οι επιχειρηματικές εκτυπώσεις εξακολουθούν να “βασιλεύουν”. Αυτό αποδεικνύει 
η διεθνής εμπειρία, η μικρή αλλά σταθερή παγκόσμια ανάπτυξη της αγοράς -τόσο σε επίπεδο πωλήσεων 
εκτυπωτικών μηχανημάτων, όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών-, καθώς και οι συνεχείς εξελίξεις και βελτιώσεις 
των τεχνολογιών της εκτύπωσης. Η αγορά του business printing, λοιπόν, αν και ώριμη, εξακολουθεί να 
είναι “ζωντανή” και να εξελίσσεται παράλληλα με τις κυρίαρχες τεχνολογικές και επιχειρηματικές τάσεις, 
δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες για τους συνεργάτες -τόσο σε επίπεδο hardware και software, όσο και 
σε επίπεδο υπηρεσιών-, και μάλιστα ευκαιρίες με διάρκεια στη ροή εσόδων που προσφέρουν στο κανάλι. 

Το Business Printing είναι παρόν 
και προσφέρει ευκαιρίες

Τ
ο κυρίαρχο, ίσως, ζητούμενο των 
σύγχρονων εταιρειών είναι οι 
τεχνολογίες -λύσεις και προϊόντα- 
αυτές που θα συμβάλλουν στη 
μεγιστοποίηση της λειτουργικής 
αποδοτικότητας με την ταυτό-

χρονη μείωση του κόστους. Οι εκτυπώσεις και η 
διαχείριση αυτών δεν θα μπορούσε να αποτελεί 
εξαίρεση – άλλωστε το κόστος των εκτυπώσε-
ων αποτελεί ένα διαχρονικό πονοκέφαλο των 
εταιρειών, καθώς είναι αρκετά σημαντικό και τις 

περισσότερες φορές πολύ μεγαλύτερο από το ε-
κτιμώμενο. Με αυτό ως βασικό άξονα, οι σύγχρονες 
εταιρείες αναζητούν ολοκληρωμένες λύσεις printing 
και διαχείρισης εγγράφων, οι οποίες θα ενσωμα-
τώνουν λύσεις ασφάλειας και τις σύγχρονες τά-
σεις, όπως το mobile printing, εκτυπώσεις μέσω 
cloud κ.ά. Σε όλες αυτές τις ανάγκες θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των 
κατασκευαστών και των συνεργατών τους. 
Οι αναλυτές και οι ειδικοί της αγοράς εκτιμούν ότι 
οι εταιρείες θα εξακολουθήσουν να επιδιώκουν 

την ενίσχυση της ενοποίησης των εκτυπωτικών 
τους συσκευών και τη βελτιστοποίηση της διαχεί-
ρισης αυτών, με βασικότερο στόχο τη συγκράτηση 
και τον καλύτερο έλεγχο του κόστους. Όπως εκτι-
μά η Gartner, τα επόμενα χρόνια αναμένεται μία 
διεύρυνση στη χρήση δικτυακών εκτυπωτών στα 
εταιρικά περιβάλλοντα, γεγονός που θα οδηγήσει 
σε αύξηση εγκατάστασης νέων συσκευών και α-
ντικατάστασης παλαιών. Σύμφωνα με την εταιρεία 
αναλύσεων, το μερίδιο των συσκευών που τυπώ-
νουν λιγότερο από 30 σελίδες το λεπτό θα μειωθεί 
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σωπεύουν το 75% των παραγγελιών, ένα ποσοστό 
που αναμένεται να μειωθεί ελαφρώς, φτάνοντας 
το 70% έως το 2018. 

Μετακίνηση από το Α3 στο Α4. Η τάση μετατό-
πισης του ενδιαφέροντος από τα A3 MFPs σε Α4 
συσκευές αναδεικνύεται ισχυρή, καθώς τα νέα Α4 
πολυμηχανήματα διαθέτουν αντίστοιχες λειτουργι-
κότητες με τις higher-end A3 μονάδες, αλλά προ-
σφέρουν μικρότερο αποτύπωμα και χαμηλότερο 
κόστος αγοράς. 

Τα MFPs ως “document hubs”. Οι ταχύτητες 
σάρωσης θα αποτελούν ολοένα και σημαντικότε-
ρο παράγοντα, κάτι που σημαίνει ότι τα MFPs θα 
πρέπει να γίνουν document hubs προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες των εταιρειών και να 
μην ξεπεραστούν από την αγορά.

Συνδεσιμότητα με cloud και εφαρμογές. Με την 
άνοδο του cloud, οι κατασκευαστές των MFP 
συστημάτων καλούνται να εστιάσουν σε λύσεις 
σύνδεσης με το σύννεφο και repositories και 
να βρουν τρόπους να αξιοποιήσουν αυτές τις 
ευκαιρίες. 

Ανοδος του mobile printing. Ιδιαίτερα με την 
αύξηση στην υιοθέτηση της τάσης του Bring Your 
Own Device, θα δημιουργηθούν σημαντικές ευ-
καιρίες για λύσεις που επιτρέπουν στους mobile 
εργαζόμενους να εκτυπώνουν από πολλαπλές 
εφαρμογές μέσω πολλαπλών συσκευών. 

Η εξέλιξη των Managed Print Services. Οι 
διαχειριζόμενες υπηρεσίες ροών εργασίας 
-managed workflow services- θα αποτελέσουν 
την επόμενη φάση στην εξέλιξη των Managed 
Print Services. Tα managed workflow services 
θα εστιάζουν στη διαχείριση συγκεκριμένων 
printing workflows του πελάτη. Αυτή τη στιγμή, 
ωστόσο, οι βασικές εκτυπωτικές υπηρεσίες 
έχουν διπλάσιο μέγεθος από αυτό των διαχειρι-
ζόμενων υπηρεσιών εκτύπωσης. 

Πουλώντας printing services 
Όπως στις περισσότερες αγορές πληροφορικής, 
έτσι και στο κομμάτι του business printing οι 
σημαντικότερες ευκαιρίες για την επίτευξη μίας 
επικερδούς και με διάρκεια σχέσης με τον πελάτη 
βρίσκονται στο κομμάτι των υπηρεσιών. Το σωστό 
μείγμα hardware και software είναι το πρώτο βή-
μα για τη δημιουργία Printing Services offerings. 
H “συναρμολόγηση”, όμως, των υπηρεσιών αυτών 
καθ’ αυτών είναι πολύ πιο δύσκολη διαδικασία 
– μία διαδικασία που απαιτεί βαθιά γνώση και 
κατανόηση σχετικά με το πώς παρέχονται διαχει-
ριζόμενες υπηρεσίες και πώς αυτές μετατρέπονται 
σε ολοκληρωμένα printing offerings. 

Οι άνθρωποι είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο
Το πιο σημαντικό δεν είναι τα εκτυπωτικά συστή-

ματα, ούτε η σύνδεση στην εφοδιαστική αλυσίδα, 
αλλά οι άνθρωποι που εργάζονται στην εταιρεία 
σας. Το με γνώσεις και αξιόπιστο ανθρώπινο 
δυναμικό της ομάδας σας είναι πολύ πιο σημαντι-
κό από οποιοδήποτε πακέτο υπηρεσιών ή άλλο 
offering. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι συνεργάτες 
που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά 
των printing υπηρεσιών θα πρέπει να διαθέτουν, 
ή να προσελκύσουν, ανθρώπους με εμπειρία στον 
τομέα αυτό αλλά και γνώση του περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο εργάζονται. 
Για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
κατανοούν όχι μόνο πώς λειτουργεί το Windows 
printing αλλά και το Windows networking. Η δι-
αρκής εκπαίδευση είναι επίσης απαραίτητη, όσο 
και η παροχή των κατάλληλων κινήτρων για να 
παραμείνουν στην ομάδα σας, με δεδομένο ότι 
μιλάμε για μία ώριμη, άρα δύσκολη, και άκρως 
ανταγωνιστική αγορά.

Καθορίστε μοντέλα κόστους για τις printing υπη-
ρεσίες σας
Καθορίστε τι μπορείτε να προσφέρετε μέσα σε 
λογικά πλαίσια με βάση αυτά τα μοντέλα κόστους. 
Το μοντέλο pay-per-page είναι το πλέον συνη-
θισμένο, αλλά εξετάστε και άλλα μοντέλα όπως 

χρέωση ανά συσκευή ή ανά χρήστη, ως πιθανές 
εναλλακτικές που μπορούν να αποτελέσουν πα-
ράγοντα διαφοροποίησης και να ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις ιδιαίτερες ανάγκες συγκεκριμένων 
κατηγοριών πελατών. 
Προσεγγίσεις και μοντέλα που προσφέρουν απε-
ριόριστη χρήση για Χ αριθμό συσκευών για ένα 
συγκεκριμένο ποσό το μήνα θέλουν ιδιαίτερη 
προσοχή, αν όχι επιφυλακτικότητα, καθώς οι ό-
ροι ενός τέτοιου μοντέλου μπορούν να γυρίσουν 
μπούμερανγκ τόσο για τον πελάτη όσο και για τον 
πάροχο της υπηρεσίας. 
Μην ξεχνάτε ότι τα μοντέλα κόστους θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν τα πάντα: ανθρώπινους πό-
ρους, συστήματα, αναλώσιμα, συσκευές και όλα 
τα υπόλοιπα. 

Αποσαφηνίστε πόσο μπορείτε να κλιμακώσετε 
προς τα κάτω την προσφορά σας
Σχεδιάζετε να προσφέρετε υπηρεσίες εκτύπωσης 
για πελάτες που μπορεί να έχουν μόλις δυο-τρεις 
εκτυπωτές; Οι μικρότερες εταιρείες συχνά μπορεί 
να χρειάζονται ή να απαιτούν μεγαλύτερη προσο-
χή, αλλά αν μπορέσετε να ανταποκριθείτε σε αυτή 
την ανάγκη τους, τότε τα οφέλη είναι πολλαπλά. 
Αφενός οι μικρότερου μεγέθους πελάτες απο-
δεικνύονται πιο αφοσιωμένοι μέσα στο χρόνο, 
αφετέρου η εξειδίκευση στην αγορά των μικρών 
επιχειρήσεων σημαίνει πρακτικά μία τεράστια 
δεξαμενή δυνητικών πελατών. Το κλειδί της επι-
τυχίας σε αυτή την αγορά είναι η σχέση εμπιστο-
σύνης με τον πελάτη. 

Κάντε όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη τη δυνατότη-
τα αλλαγής για τον πελάτη
Αν το managed printing αποτελεί κομμάτι μιας 
συνολικότερης λύσης διαχειριζόμενων υπηρεσι-
ών που παρέχετε, οι πελάτες μπορεί να θεωρή-
σουν ευκολότερο να μεταβιβάσουν εξαρχής όλες 
τις υπηρεσίες σε εσάς, αντί να έχουν διαφορετικό 
πάροχο για τις υπηρεσίες εκτύπωσης, εσάς, και 
διαφορετικούς παρόχους για άλλες υπηρεσίες. 
Το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι ότι προσφέρο-
νται σημαντικές ευκαιρίες για cross-selling και 
up-selling. 

Αναπτύξτε γνώση σχετικά με τη χρήση των συ-
σκευών και των αναλωσίμων
Τα νούμερα της πραγματικής χρήσης των συστη-
μάτων και των αναλωσίμων είναι κρίσιμης σημα-
σίας τόσο για τον πάροχο της υπηρεσίας, όσο και 
για τον τελικό πελάτη. Είναι εκ των ουκ άνευ να 
ξέρετε ακριβώς τι κάνει ο πελάτης, και όχι τι μα-
ντεύετε ότι κάνει, και αν είναι δυνατόν να το ξέρετε 
καλύτερα και από τον ίδιο τον πελάτη. 
Αν για παράδειγμα, ανακαλύψετε ότι ένας συγκε-
κριμένος εκτυπωτής είναι πιο ευαίσθητος στις 
“μουτζούρες” σε σχέση με κάποιον άλλο, τότε θα 
ξέρετε ποιον δεν θα πρέπει να προτείνετε και για 
ποιον θα συστήσετε την αλλαγή του. Επίσης, μπο-
ρείτε να μοιραστείτε αυτή τη χρήσιμη πληροφορία 
με τον πελάτη σας, γεγονός που μπορεί να τον βο-
ηθήσει να δει πράγματα που μέχρι εκείνη τη στιγμή 

Aναλυτές 
της αγοράς 
εκτιμούν ότι 
οι εταιρείες 

θα εξακολουθήσουν να 
επιδιώκουν την ενίσχυση 
της ενοποίησης των 
εκτυπωτικών τους 
συσκευών και τη 
βελτιστοποίηση της 
διαχείρισης αυτών, με 
βασικότερο στόχο τη 
συγκράτηση και τον 
καλύτερο έλεγχο του 
κόστους.
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σωπεύουν το 75% των παραγγελιών, ένα ποσοστό 
που αναμένεται να μειωθεί ελαφρώς, φτάνοντας 
το 70% έως το 2018. 

Μετακίνηση από το Α3 στο Α4. Η τάση μετατό-
πισης του ενδιαφέροντος από τα A3 MFPs σε Α4 
συσκευές αναδεικνύεται ισχυρή, καθώς τα νέα Α4 
πολυμηχανήματα διαθέτουν αντίστοιχες λειτουργι-
κότητες με τις higher-end A3 μονάδες, αλλά προ-
σφέρουν μικρότερο αποτύπωμα και χαμηλότερο 
κόστος αγοράς. 

Τα MFPs ως “document hubs”. Οι ταχύτητες 
σάρωσης θα αποτελούν ολοένα και σημαντικότε-
ρο παράγοντα, κάτι που σημαίνει ότι τα MFPs θα 
πρέπει να γίνουν document hubs προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες των εταιρειών και να 
μην ξεπεραστούν από την αγορά.

Συνδεσιμότητα με cloud και εφαρμογές. Με την 
άνοδο του cloud, οι κατασκευαστές των MFP 
συστημάτων καλούνται να εστιάσουν σε λύσεις 
σύνδεσης με το σύννεφο και repositories και 
να βρουν τρόπους να αξιοποιήσουν αυτές τις 
ευκαιρίες. 

Ανοδος του mobile printing. Ιδιαίτερα με την 
αύξηση στην υιοθέτηση της τάσης του Bring Your 
Own Device, θα δημιουργηθούν σημαντικές ευ-
καιρίες για λύσεις που επιτρέπουν στους mobile 
εργαζόμενους να εκτυπώνουν από πολλαπλές 
εφαρμογές μέσω πολλαπλών συσκευών. 

Η εξέλιξη των Managed Print Services. Οι 
διαχειριζόμενες υπηρεσίες ροών εργασίας 
-managed workflow services- θα αποτελέσουν 
την επόμενη φάση στην εξέλιξη των Managed 
Print Services. Tα managed workflow services 
θα εστιάζουν στη διαχείριση συγκεκριμένων 
printing workflows του πελάτη. Αυτή τη στιγμή, 
ωστόσο, οι βασικές εκτυπωτικές υπηρεσίες 
έχουν διπλάσιο μέγεθος από αυτό των διαχειρι-
ζόμενων υπηρεσιών εκτύπωσης. 

Πουλώντας printing services 
Όπως στις περισσότερες αγορές πληροφορικής, 
έτσι και στο κομμάτι του business printing οι 
σημαντικότερες ευκαιρίες για την επίτευξη μίας 
επικερδούς και με διάρκεια σχέσης με τον πελάτη 
βρίσκονται στο κομμάτι των υπηρεσιών. Το σωστό 
μείγμα hardware και software είναι το πρώτο βή-
μα για τη δημιουργία Printing Services offerings. 
H “συναρμολόγηση”, όμως, των υπηρεσιών αυτών 
καθ’ αυτών είναι πολύ πιο δύσκολη διαδικασία 
– μία διαδικασία που απαιτεί βαθιά γνώση και 
κατανόηση σχετικά με το πώς παρέχονται διαχει-
ριζόμενες υπηρεσίες και πώς αυτές μετατρέπονται 
σε ολοκληρωμένα printing offerings. 

Οι άνθρωποι είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο
Το πιο σημαντικό δεν είναι τα εκτυπωτικά συστή-

ματα, ούτε η σύνδεση στην εφοδιαστική αλυσίδα, 
αλλά οι άνθρωποι που εργάζονται στην εταιρεία 
σας. Το με γνώσεις και αξιόπιστο ανθρώπινο 
δυναμικό της ομάδας σας είναι πολύ πιο σημαντι-
κό από οποιοδήποτε πακέτο υπηρεσιών ή άλλο 
offering. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι συνεργάτες 
που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά 
των printing υπηρεσιών θα πρέπει να διαθέτουν, 
ή να προσελκύσουν, ανθρώπους με εμπειρία στον 
τομέα αυτό αλλά και γνώση του περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο εργάζονται. 
Για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
κατανοούν όχι μόνο πώς λειτουργεί το Windows 
printing αλλά και το Windows networking. Η δι-
αρκής εκπαίδευση είναι επίσης απαραίτητη, όσο 
και η παροχή των κατάλληλων κινήτρων για να 
παραμείνουν στην ομάδα σας, με δεδομένο ότι 
μιλάμε για μία ώριμη, άρα δύσκολη, και άκρως 
ανταγωνιστική αγορά.

Καθορίστε μοντέλα κόστους για τις printing υπη-
ρεσίες σας
Καθορίστε τι μπορείτε να προσφέρετε μέσα σε 
λογικά πλαίσια με βάση αυτά τα μοντέλα κόστους. 
Το μοντέλο pay-per-page είναι το πλέον συνη-
θισμένο, αλλά εξετάστε και άλλα μοντέλα όπως 

χρέωση ανά συσκευή ή ανά χρήστη, ως πιθανές 
εναλλακτικές που μπορούν να αποτελέσουν πα-
ράγοντα διαφοροποίησης και να ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις ιδιαίτερες ανάγκες συγκεκριμένων 
κατηγοριών πελατών. 
Προσεγγίσεις και μοντέλα που προσφέρουν απε-
ριόριστη χρήση για Χ αριθμό συσκευών για ένα 
συγκεκριμένο ποσό το μήνα θέλουν ιδιαίτερη 
προσοχή, αν όχι επιφυλακτικότητα, καθώς οι ό-
ροι ενός τέτοιου μοντέλου μπορούν να γυρίσουν 
μπούμερανγκ τόσο για τον πελάτη όσο και για τον 
πάροχο της υπηρεσίας. 
Μην ξεχνάτε ότι τα μοντέλα κόστους θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν τα πάντα: ανθρώπινους πό-
ρους, συστήματα, αναλώσιμα, συσκευές και όλα 
τα υπόλοιπα. 

Αποσαφηνίστε πόσο μπορείτε να κλιμακώσετε 
προς τα κάτω την προσφορά σας
Σχεδιάζετε να προσφέρετε υπηρεσίες εκτύπωσης 
για πελάτες που μπορεί να έχουν μόλις δυο-τρεις 
εκτυπωτές; Οι μικρότερες εταιρείες συχνά μπορεί 
να χρειάζονται ή να απαιτούν μεγαλύτερη προσο-
χή, αλλά αν μπορέσετε να ανταποκριθείτε σε αυτή 
την ανάγκη τους, τότε τα οφέλη είναι πολλαπλά. 
Αφενός οι μικρότερου μεγέθους πελάτες απο-
δεικνύονται πιο αφοσιωμένοι μέσα στο χρόνο, 
αφετέρου η εξειδίκευση στην αγορά των μικρών 
επιχειρήσεων σημαίνει πρακτικά μία τεράστια 
δεξαμενή δυνητικών πελατών. Το κλειδί της επι-
τυχίας σε αυτή την αγορά είναι η σχέση εμπιστο-
σύνης με τον πελάτη. 

Κάντε όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη τη δυνατότη-
τα αλλαγής για τον πελάτη
Αν το managed printing αποτελεί κομμάτι μιας 
συνολικότερης λύσης διαχειριζόμενων υπηρεσι-
ών που παρέχετε, οι πελάτες μπορεί να θεωρή-
σουν ευκολότερο να μεταβιβάσουν εξαρχής όλες 
τις υπηρεσίες σε εσάς, αντί να έχουν διαφορετικό 
πάροχο για τις υπηρεσίες εκτύπωσης, εσάς, και 
διαφορετικούς παρόχους για άλλες υπηρεσίες. 
Το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι ότι προσφέρο-
νται σημαντικές ευκαιρίες για cross-selling και 
up-selling. 

Αναπτύξτε γνώση σχετικά με τη χρήση των συ-
σκευών και των αναλωσίμων
Τα νούμερα της πραγματικής χρήσης των συστη-
μάτων και των αναλωσίμων είναι κρίσιμης σημα-
σίας τόσο για τον πάροχο της υπηρεσίας, όσο και 
για τον τελικό πελάτη. Είναι εκ των ουκ άνευ να 
ξέρετε ακριβώς τι κάνει ο πελάτης, και όχι τι μα-
ντεύετε ότι κάνει, και αν είναι δυνατόν να το ξέρετε 
καλύτερα και από τον ίδιο τον πελάτη. 
Αν για παράδειγμα, ανακαλύψετε ότι ένας συγκε-
κριμένος εκτυπωτής είναι πιο ευαίσθητος στις 
“μουτζούρες” σε σχέση με κάποιον άλλο, τότε θα 
ξέρετε ποιον δεν θα πρέπει να προτείνετε και για 
ποιον θα συστήσετε την αλλαγή του. Επίσης, μπο-
ρείτε να μοιραστείτε αυτή τη χρήσιμη πληροφορία 
με τον πελάτη σας, γεγονός που μπορεί να τον βο-
ηθήσει να δει πράγματα που μέχρι εκείνη τη στιγμή 

Aναλυτές 
της αγοράς 
εκτιμούν ότι 
οι εταιρείες 

θα εξακολουθήσουν να 
επιδιώκουν την ενίσχυση 
της ενοποίησης των 
εκτυπωτικών τους 
συσκευών και τη 
βελτιστοποίηση της 
διαχείρισης αυτών, με 
βασικότερο στόχο τη 
συγκράτηση και τον 
καλύτερο έλεγχο του 
κόστους.
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δεν ήταν εμφανή για εκείνον. Ποτέ δεν μας λείπουν 
πράγματα που δεν μετράμε. Αν όμως κάποιος έχει 
τη γνώση να τα φέρει στο προσκήνιο, τότε μπορεί 
να ανακαλύψουμε και καινούργιες ανάγκες...  

Εχετε υπόψη ότι μπορεί να αντιμετωπίσετε αντα-
γωνισμό από τους κατασκευαστές εκτυπωτών
Πολλοί κατασκευαστές εκτυπωτικών συστη-
μάτων προσφέρουν managed services ως 
standard offerings. Αυτό σημαίνει ότι ο ανταγω-
νισμός είναι πιο μεγάλος, καθώς ο κατασκευα-
στής μπορεί να έχει τη δυνατότητα να προσφέ-
ρει περισσότερους ανθρώπινους πόρους και 
printing offerings για το πρόβλημα του πελάτη 
σε σχέση με τη δική σας πρόταση. 
Σε αυτή την περίπτωση όσο πιο κοντά βρίσκεστε 
στον πελάτη σας τόσο το καλύτερο. Το κανάλι 
των συνεργατών έχει ένα πολύτιμο όπλο στη 
φαρέτρα του που συνήθως δεν διαθέτουν οι 
κατασκευαστές, και δεν είναι άλλο από την υπο-
στήριξη (support) στα πάντα...

Υποστήριξη σε όλα όσα πουλάτε και ακόμα πε-
ρισσότερα
Είναι ίσως το σπουδαιότερο ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτημα που μπορεί να αναπτύξει ένας συνερ-

γάτης. Βρείτε τρόπο να παρέχετε στους πελάτες 
σας υποστήριξη και για τα υπάρχοντα συστήματα 
το οποία ο πελάτης θέλει να υποστηρίξει, ακόμα 
και αν δεν είναι κομμάτι του πακέτου της λύσης 
που προσφέρετε. 
Αυτό από μόνο του είναι ικανό να ενθουσιάσει 
υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες, αφού  
αποδεικνύει με τον πιο προφανή τρόπο ότι  
τους ακούτε πραγματικά, αφουγκράζεστε τις  
ανάγκες τους και είστε σε θέση να ανταποκριθεί-
τε σε αυτές. 

Μην σταματάτε ποτέ να αναζητάτε καινούργια 
πράγματα που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο 
offering σας
Πάντα υπάρχει κάτι καινούργιο που βγαίνει στον 
κόσμο της τεχνολογίας, είτε πρόκειται για έναν νέο 
υψηλής ταχύτητας εκτυπωτή, είτε για τεχνολογία 
networking (για παράδειγμα εκτυπωτές συμβατοί 
με bluetooth) ή οτιδήποτε κάνει την εμφάνισή του 
και μπορεί, φυσικά, να προσθέσει αξία. Κάντε ότι 
καλύτερο μπορείτε να το προσφέρετε πριν το κάνει 
κάποιος άλλος. TCP

Η Gartner προβλέπει σημαντική 
ανάπτυξη στην αγορά των A3 MFPs, 
με το 48% της ζήτησης να αφορά 
σε έγχρωμα Α3 MFPs μέχρι το 2017. 

Αντίθετα, οι έγχρωμες συσκευές A4 MFPs θα 
αντιστοιχούν μόλις στο 18% το 2017. 

Επαγγελματικές Λύσεις Εκτύπωσης από τη  
Samsung για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τα τελευταία χρόνια, η συζήτηση που έχει απασχολήσει 
περισσότερο την αγορά των εκτυπωτών στην Ελλάδα έχει 
να κάνει με την παροχή επαγγελματικών λύσεων MPS που 
στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών μεγάλων επιχειρήσε-
ων. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων που αναζητούν λύσεις που καλύπτουν 
τις ανάγκες τους μειώνοντας ταυτόχρονα τα κόστη τους.

Οι επιχειρήσεις αυτές αναζητούν ουσιαστικά απλές λύσεις 
ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τα έγγραφα τους με 
ευκολία και αποτελεσματικότητα αυξάνοντας την παρα-
γωγικότητα τους και μειώνοντας ταυτόχρονα τα κόστη 
τους. Τέτοιες λύσεις μπορεί να είναι λύσεις document 
management ή security ή accounting, ανάλογα με τις 
ανάγκες και τις προτεραιότητες τους. Επιπροσθέτως, ολο-
ένα και πιο σημαντικές τείνουν να γίνουν οι δυνατότητες 
εκτύπωσης μέσω mobile συσκευών και cloud λύσεων 
που απλοποιούν με αποτελεσματικότητα τις καθημερινές 
λειτουργίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οφέλη και δυνατότητες για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις
Η Samsung, αναγνώρισε τις ξεχωριστές ανάγκες που 
έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανέπτυξε, ειδικά 
γι’ αυτές, το πακέτο λύσεων, ‘Business Core Printing 
Solutions’.

Το χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων λύσεων της 
Samsung είναι οτι δεν απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου 
server. Πρακτικά, ένα από τα ήδη εγκατεστημένα πολυ-
μηχανήματα αναλαμβάνει το ρόλο του server, μειώνοντας 
σημαντικά το κόστος της αρχικής επένδυσης.

Πρόκειται για λύσεις, οι οποίες καλύπτουν αποτελεσματικά 
τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε θέματα διαχείρισης 
εγγράφων, secure printing (με αναγνώριση του χρήστη) 
και παρακολούθησης του αριθμού των εκτυπώσεων που 
πραγματοποιεί ο κάθε χρήστης – με τη δυνατότητα να 
τεθεί ανώτατο όριο. Επιπροσθέτως, οι λύσεις Business 
Core Printing διευκολύνουν ακόμα περισσότερο τους 
επαγγελματίες χρήστες, προσφέροντας τη δυνατότητα για 
εκτύπωση μέσω cloud.

Επιπλέον οι λύσεις αυτές είναι εύκολες στην εγκατάσταση, 
λειτουργία και συντήρηση τους.

Επίσης η Samsung,λόγω της εμπειρίας της στην κατα-
σκευή mobile συσκευών, έχει παράλληλα αναπτύξει 
έξυπνες λύσεις που κάνουν πολύ απλή την εκτύπωση από 
mobile συσκευές δίνοντας την δυνατότητα στις επιχειρή-
σεις να έχουν πλήρη ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας τους

Αναβάθμιση των παροχών του δικτύου συνεργατών
Το εύρος των επαγγελματικών λύσεων της Samsung 
επιτρέπει στο δίκτυο συνεργατών της εταιρείας να  
προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, χωρίς, ωστόσο, να ανεβαίνει σε απαγο-
ρευτικό σημείο το κόστος της πρότασής τους.  
Για το κανάλι των συνεργατών, οι μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις αποτελούν ένα ιδιαιτέρως σημαντικό πελατολό-
γιο. Περαιτέρω, οι συνεργάτες που θα συνδυάσουν  
την προσφορά των παραπάνω λύσεων με ένα συμ-
βόλαιο συντήρησης για σταθερό κόστος χρήσης ανά 
εκτυπωτή, είναι σε θέση να δημιουργήσουν σημαντικές 
ευκαιρίες συνεργασίας.
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Γράφει η Μαρία Μεταξογένη – Channel Director, Xerox Hellas

Πόσες φορές τα τελευταία χρόνια έχουμε σκεφθεί, 
συζητήσει, σχεδιάσει, γύρω από το Paperless Office; 
Πόσες εταιρίες το έχουν κάνει βασικό κομμάτι της ε-
ταιρικής τους κουλτούρας και έχουν προσπαθήσει να 
υιοθετήσουν πρακτικές που θα οδηγήσουν σε μείω-
ση των εκτυπώσεων; Πόσο το πολύ ισχυρό μήνυμα 
για προστασία του περιβάλλοντος με περιορισμό της 
χρήσης χαρτιού, μελανιών και ενέργειας οδήγησε σε 
μείωση των εκτυπώσεων στο γραφείο; Γιατί, ακόμη 
και σήμερα, χρόνια μετά την έναρξη των συζητήσε-
ων το Paperless Office παραμένει μύθος;

Οι εταιρίες ανέκαθεν επιζητούσαν τρόπους περιο-
ρισμού των εξόδων και βελτίωσης των πρακτικών 
διαχείρισης εγγράφων στο γραφείο. Η πρώτη εύκολη 
σκέψη που κάνει κάποιος είναι να περιορίσει δραστι-
κά τον αριθμό των εκτυπώσεων χρησιμοποιώντας 
μεθόδους ηλεκτρονικής διανομής και αρχειοθέτησης 
των εγγράφων. Στη λογική αυτή, αναπτύχθηκαν στην 
πορεία των χρόνων διάφορες αυτοματοποιημένες 
πρακτικές τόσο από τους ίδιους τους οργανισμούς 
που τις χρησιμοποιούν, όσο κι από εταιρίες που 
ειδικεύονται στη δημιουργία τέτοιων λύσεων. Σε 
αυτό βοήθησε η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας, 
κυρίως στο κομμάτι των «έξυπνων» λογισμικών 
που παρέχουν τη δυνατότητα για απομακρυσμένες 
εκτυπώσεις σε κεντρικές συσκευές, ψηφιοποίηση, 
αρχειοθέτηση και ανάκληση των εγγράφων με απλό 
και κατανοητό για το μέσο χρήστη γραφείου τρόπο.

Αλλά, το να γυρίσει ένα γραφείο σε Paperless είναι 
ευκολότερο να το λέμε παρά να το κάνουμε πράξη. 
Αυτό απαιτεί την πλήρη σύνδεση και συμβατότητα 
όλων των ηλεκτρονικών συσκευών στο δίκτυο, 
την ύπαρξη όλων των δεδομένων σε κατάλληλη 
ηλεκτρονική μορφή και την εξοικείωση όλων των υ-
παλλήλων με αυτή τη φιλοσοφία και πρακτική. Είναι 
προφανές ότι στους μικρομεσαίους οργανισμούς, τα 
παραπάνω είναι δύσκολο να γίνουν πραγματικότητα. 
Κρίνοντας μάλιστα εκ του αποτελέσματος, υπάρχει 
ακόμη πολύς δρόμος για να μιλήσουμε για εφαρμο-
γή του Paperless Office. Η αύξηση των πωλήσεων 
εκτυπωτικών συσκευών που παρατηρούμε το 2014 
είναι ενδεικτική αυτής της τάσης. Είναι πραγματικό-
τητα ότι η πλειοψηφία των μεγάλων επιχειρήσεων 
και σημαντικό κομμάτι των μεσαίων, έχουν ήδη προ-
χωρήσει σε πρακτικές βελτιστοποίησης των διαδικα-
σιών διαχείρισης εγγράφου μέσα από τις υπηρεσίες 
Managed Print Services. Σε αυτό τον τομέα η Xerox 
πρωτοπορεί με ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεί 
σημείο αναφοράς λόγω της ηγετικής της θέσης, η 
οποία αναγνωρίζεται από όλους τους αναλυτές του 
κλάδου: Gartner, Forrester, Quocirca και IDC,. 

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, στην οποία δραστηρι-
οποιούνται περισσότερες από 800 χιλιάδες μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις, υπάρχει σημαντικό έδαφος 
ακόμη για παροχή και μεμονωμένων εκτυπωτικών 
λύσεων γραφείου.

Τι είναι αυτό όμως που πρέπει να επιλέξει να προ-
σφέρει ο εξειδικευμένος μεταπωλητής τεχνολογίας 
σε μια μικρή ή μεσαία εταιρία, όταν το μέγεθος της, ο 
αριθμός εργαζομένων και ο όγκος εκτυπώσεων της 
δεν είναι αρκετά για προσέγγιση με λύση Managed 
Print Services; Εκείνο που θα πρέπει να διασφαλιστεί 
είναι η μακροχρόνια ικανοποίηση του πελάτη με μια 
λύση που θα οδηγεί σε εκσυγχρονισμό των διαδικα-
σιών εκτύπωσης και σε μελλοντική διατήρηση της 
συνεργασίας. Σίγουρα η λογική της προσφοράς του 
πιο φθηνού εκτυπωτικού μηχανήματος, δεν μπορεί 
να είναι η ενδεδειγμένη. Ο κύριος λόγος είναι ότι 
αυτή η πρακτική θα οδηγήσει τον πελάτη σε παρε-
πόμενα ανεξέλεγκτα κόστη μελανιών και εξόδων 
για επισκευές βλαβών αλλά και αφήνει τον πελάτη 
ανοικτό για προσέγγιση από άλλους εναλλακτικούς 
παρόχους τεχνολογίας. Η ενδεδειγμένη προσέγγιση 
είναι η παροχή μιας συνολικής πολυλειτουργικής 
λύσης, η οποία επιπλέον θα περιέχει την τροφοδο-

σία με μελάνια και την τεχνική υποστήριξη, όπως η 
Toner in πολιτική της Xerox. Ο πελάτης σε αυτή την 
περίπτωση πληρώνει ανάλογα με τον όγκο των εκτυ-
πώσεων του, ενώ η έγκαιρη αναπλήρωση γνήσιων 
μελανιών και η άμεση παροχή τεχνικής υποστήριξης 
εξασφαλίζουν την μακροχρόνια καλή λειτουργία του 
εξοπλισμού. Αν μια τέτοια λύση εμπεριέχει μια ανοι-
κτή πλατφόρμα λογισμικού, όπως για παράδειγμα το 
ConnectKey της Xerox,  ο εξειδικευμένος συνεργά-
της τεχνολογίας θα δημιουργήσει ειδικές εφαρμογές 
που θα διαφοροποιήσουν σημαντικά την πρόταση 
του από αυτές του ανταγωνισμού. Εφόσον μάλιστα 
υπάρχει η δυνατότητα μακροχρόνιας μίσθωσης της 
συνολικής λύσης, τότε η πρόταση γίνεται εξαιρετικά 
ελκυστική τόσο για τον πελάτη όσο και για το συνερ-
γάτη από άποψη οικονομικής ρευστότητας. Σε αυτή 
την περίπτωση, ο συνεργάτης διασφαλίζει επιπλέον 
τη μακροχρόνια δέσμευση του πελάτη και την προ-
σέγγιση του ξανά με νέα πρόταση αμέσως πριν τη 
λήξη της μίσθωσης!

Για περισσότερες πληροφορίες για τη Xerox:  
www.xerox.gr – τηλ. 210 9307000

Οι εκτυπώσεις γραφείου  
καλά κρατούν…
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δεν ήταν εμφανή για εκείνον. Ποτέ δεν μας λείπουν 
πράγματα που δεν μετράμε. Αν όμως κάποιος έχει 
τη γνώση να τα φέρει στο προσκήνιο, τότε μπορεί 
να ανακαλύψουμε και καινούργιες ανάγκες...  

Εχετε υπόψη ότι μπορεί να αντιμετωπίσετε αντα-
γωνισμό από τους κατασκευαστές εκτυπωτών
Πολλοί κατασκευαστές εκτυπωτικών συστη-
μάτων προσφέρουν managed services ως 
standard offerings. Αυτό σημαίνει ότι ο ανταγω-
νισμός είναι πιο μεγάλος, καθώς ο κατασκευα-
στής μπορεί να έχει τη δυνατότητα να προσφέ-
ρει περισσότερους ανθρώπινους πόρους και 
printing offerings για το πρόβλημα του πελάτη 
σε σχέση με τη δική σας πρόταση. 
Σε αυτή την περίπτωση όσο πιο κοντά βρίσκεστε 
στον πελάτη σας τόσο το καλύτερο. Το κανάλι 
των συνεργατών έχει ένα πολύτιμο όπλο στη 
φαρέτρα του που συνήθως δεν διαθέτουν οι 
κατασκευαστές, και δεν είναι άλλο από την υπο-
στήριξη (support) στα πάντα...

Υποστήριξη σε όλα όσα πουλάτε και ακόμα πε-
ρισσότερα
Είναι ίσως το σπουδαιότερο ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτημα που μπορεί να αναπτύξει ένας συνερ-

γάτης. Βρείτε τρόπο να παρέχετε στους πελάτες 
σας υποστήριξη και για τα υπάρχοντα συστήματα 
το οποία ο πελάτης θέλει να υποστηρίξει, ακόμα 
και αν δεν είναι κομμάτι του πακέτου της λύσης 
που προσφέρετε. 
Αυτό από μόνο του είναι ικανό να ενθουσιάσει 
υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες, αφού  
αποδεικνύει με τον πιο προφανή τρόπο ότι  
τους ακούτε πραγματικά, αφουγκράζεστε τις  
ανάγκες τους και είστε σε θέση να ανταποκριθεί-
τε σε αυτές. 

Μην σταματάτε ποτέ να αναζητάτε καινούργια 
πράγματα που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο 
offering σας
Πάντα υπάρχει κάτι καινούργιο που βγαίνει στον 
κόσμο της τεχνολογίας, είτε πρόκειται για έναν νέο 
υψηλής ταχύτητας εκτυπωτή, είτε για τεχνολογία 
networking (για παράδειγμα εκτυπωτές συμβατοί 
με bluetooth) ή οτιδήποτε κάνει την εμφάνισή του 
και μπορεί, φυσικά, να προσθέσει αξία. Κάντε ότι 
καλύτερο μπορείτε να το προσφέρετε πριν το κάνει 
κάποιος άλλος. TCP

Η Gartner προβλέπει σημαντική 
ανάπτυξη στην αγορά των A3 MFPs, 
με το 48% της ζήτησης να αφορά 
σε έγχρωμα Α3 MFPs μέχρι το 2017. 

Αντίθετα, οι έγχρωμες συσκευές A4 MFPs θα 
αντιστοιχούν μόλις στο 18% το 2017. 

Επαγγελματικές Λύσεις Εκτύπωσης από τη  
Samsung για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τα τελευταία χρόνια, η συζήτηση που έχει απασχολήσει 
περισσότερο την αγορά των εκτυπωτών στην Ελλάδα έχει 
να κάνει με την παροχή επαγγελματικών λύσεων MPS που 
στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών μεγάλων επιχειρήσε-
ων. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων που αναζητούν λύσεις που καλύπτουν 
τις ανάγκες τους μειώνοντας ταυτόχρονα τα κόστη τους.

Οι επιχειρήσεις αυτές αναζητούν ουσιαστικά απλές λύσεις 
ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τα έγγραφα τους με 
ευκολία και αποτελεσματικότητα αυξάνοντας την παρα-
γωγικότητα τους και μειώνοντας ταυτόχρονα τα κόστη 
τους. Τέτοιες λύσεις μπορεί να είναι λύσεις document 
management ή security ή accounting, ανάλογα με τις 
ανάγκες και τις προτεραιότητες τους. Επιπροσθέτως, ολο-
ένα και πιο σημαντικές τείνουν να γίνουν οι δυνατότητες 
εκτύπωσης μέσω mobile συσκευών και cloud λύσεων 
που απλοποιούν με αποτελεσματικότητα τις καθημερινές 
λειτουργίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οφέλη και δυνατότητες για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις
Η Samsung, αναγνώρισε τις ξεχωριστές ανάγκες που 
έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανέπτυξε, ειδικά 
γι’ αυτές, το πακέτο λύσεων, ‘Business Core Printing 
Solutions’.

Το χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων λύσεων της 
Samsung είναι οτι δεν απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου 
server. Πρακτικά, ένα από τα ήδη εγκατεστημένα πολυ-
μηχανήματα αναλαμβάνει το ρόλο του server, μειώνοντας 
σημαντικά το κόστος της αρχικής επένδυσης.

Πρόκειται για λύσεις, οι οποίες καλύπτουν αποτελεσματικά 
τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε θέματα διαχείρισης 
εγγράφων, secure printing (με αναγνώριση του χρήστη) 
και παρακολούθησης του αριθμού των εκτυπώσεων που 
πραγματοποιεί ο κάθε χρήστης – με τη δυνατότητα να 
τεθεί ανώτατο όριο. Επιπροσθέτως, οι λύσεις Business 
Core Printing διευκολύνουν ακόμα περισσότερο τους 
επαγγελματίες χρήστες, προσφέροντας τη δυνατότητα για 
εκτύπωση μέσω cloud.

Επιπλέον οι λύσεις αυτές είναι εύκολες στην εγκατάσταση, 
λειτουργία και συντήρηση τους.

Επίσης η Samsung,λόγω της εμπειρίας της στην κατα-
σκευή mobile συσκευών, έχει παράλληλα αναπτύξει 
έξυπνες λύσεις που κάνουν πολύ απλή την εκτύπωση από 
mobile συσκευές δίνοντας την δυνατότητα στις επιχειρή-
σεις να έχουν πλήρη ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας τους

Αναβάθμιση των παροχών του δικτύου συνεργατών
Το εύρος των επαγγελματικών λύσεων της Samsung 
επιτρέπει στο δίκτυο συνεργατών της εταιρείας να  
προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, χωρίς, ωστόσο, να ανεβαίνει σε απαγο-
ρευτικό σημείο το κόστος της πρότασής τους.  
Για το κανάλι των συνεργατών, οι μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις αποτελούν ένα ιδιαιτέρως σημαντικό πελατολό-
γιο. Περαιτέρω, οι συνεργάτες που θα συνδυάσουν  
την προσφορά των παραπάνω λύσεων με ένα συμ-
βόλαιο συντήρησης για σταθερό κόστος χρήσης ανά 
εκτυπωτή, είναι σε θέση να δημιουργήσουν σημαντικές 
ευκαιρίες συνεργασίας.
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Το Tech Channel Partner βρέθηκε στο Σαν Φρανσίσκο και στο Oracle OpenWorld 2014, έχοντας την ευκαιρία 
να δει από κοντά όλες τις εξελίξεις γύρω από την εταιρεία αλλά και τα πλάνα της για το μέλλον. Ένα μέλλον το 
οποίο μπορεί να συνοψιστεί σε μία λέξη: Cloud!

Oracle: Cloud, cloud αλλά  
και λίγο... cloud

Ε
άν υπάρχει κάτι για το οποίο δεν έχει 
κατηγορηθεί... ποτέ ο Larry Ellison, 
αυτό σίγουρα είναι η μετριοπάθειά 
του! Φροντίζοντας να μην απογοη-
τεύσει το πλήθος που τον περίμενε 
εναγωνίως, το μεγάλο αφεντικό της 

Oracle (και ας ‘‘περιορίστηκε’’ πλέον σε καθήκοντα 
CTO - Chief Technology Officer), έδωσε το στίγμα 
της εταιρείας ευθύς εξαρχής κατά τη διάρκεια του 
Oracle OpenWorld 2014, και δεν δίστασε ακόμη 
και να αυτοσαρκαστεί (έστω και λίγο), ή να κάνει 
το ίδιο και με τον πρώτο πελάτη της Oracle, τη CIA!

Σύμφωνα με τον κ. Ellison, η Oracle είναι η μονα-
δική εταιρεία στον χώρο του enterprise software, 
που προσφέρει το σύνολο του cloud stack, ξε-
κινώντας από το ίδιο το IaaS (Infrastructure as 
a Service), περνώντας στο PaaS (Platform as a 

Service) και καταλήγοντας φυσικά στο Software as 
a Service (SaaS).

Αυτή η στρατηγική της Oracle ήταν λίγο-πολύ 
υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ellison, και εν 
ολίγοις, η εταιρεία δεν είχε επιλογή εάν ήθελε να 
συνεχίσει να τηρεί την υπόσχεσή της προς τους 
πελάτες της, αυτή που είχε δώσει εδώ και πάνω 
από 30 χρόνια. Ποια ήταν αυτή η υπόσχεση; Το 
ότι οι πελάτες δεν θα χάσουν τις επενδύσεις που 
έχουν ήδη πραγματοποιήσει. Η μετάβαση στο 
cloud θα έπρεπε να γίνει ‘‘με το πάτημα ενός 
κουμπιού’’, και αυτό ακριβώς φρόντισε η Oracle, 
αναλαμβάνοντας την πλήρη υποστήριξη του 
cloud, end-to-end.
Μπορεί ένα τέτοιο εγχείρημα να μην ήταν εύκο-
λο, αλλά ήταν υποχρεωτικό και έχει φέρει την 
εταιρεία σε μία μοναδική θέση ισχύος, πάντα 

σύμφωνα με τον πληθωρικό Larry Elisson.

Μία πραγματικά ανοικτή 
πλατφόρμα
Αυτή η θέση ισχύος δεν προκύπτει μόνο από το 
offering της εταιρείας - το οποίο παρεμπιπτόντως 
είναι εντυπωσιακό αφού η Oracle διαθέτει εξαιρετι-
κή ποικιλία cloud επιχειρηματικών εφαρμογών.
Προκύπτει και από την τεχνολογική πληρότητα και 
το σύνολο της πλατφόρμας που η Oracle διαθέτει σε 
πελάτες και συνεργάτες.

Με άλλα λόγια, η πλατφόρμα πάνω στην οποία 
η ίδια η Oracle αναπτύσσει τις λύσεις της, είναι 
διαθέσιμη και στους πελάτες ή τους συνεργάτες 
της, προκειμένου οι τελευταίοι να επεκτείνουν τις 
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δυνατότητες των εφαρμογών. Χωρίς proprietary 
εργαλεία και με πλήρη πλατφόρμα διαθέσιμη, 
η Oracle δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης και 
επέκτασης των λύσεών της, στοιχείο που στη-
λιτεύτηκε ως προς τον ανταγωνισμό (το όνομα 
της Salesforce.com αναφέρθηκε αρκετές φορές, 
όπως και αυτό της SAP).

Εκμοντερνισμός  
και διπλή επικοινωνία
Ο CTO της Oracle σημείωσε, επίσης, ότι η μετάβα-
ση στο cloud (που όπως είπαμε απαιτεί ‘‘απλά το 
πάτημα ενός κουμπιού’’ πλέον), είναι σε διαρκή 
επικοινωνία με αυτήν του on-premise, αφού κάθε 
πελάτης μπορεί να πάει ‘‘εμπρός και πίσω’’ όπως 
επιθυμεί, ανάλογα με το τι ταιριάζει καλύτερα κάθε 
φορά στις ανάγκες του.

Αξίζει όμως να σημειωθεί, ότι αυτό το ‘‘εμπρός’’, 
η μετάβαση στο cloud, συνοδεύεται και από μία 
ακόμη λέξη: ‘‘Εκμοντερνισμός’’. Η μεταφορά 
μίας επιχειρηματικής λύσης στο cloud, σχεδόν 
‘‘αναγκαστικά’’, σημαίνει ότι αυτή η λύση θα εκ-
μοντερνιστεί με βάση τις επιταγές της σύγχρονης 
πραγματικότητας. Θα είναι πιο ‘‘ελαφριά και γρή-
γορη’’, θα είναι ιδιαίτερα ασφαλής (η έμφαση που 
δόθηκε στο security ήταν εξαιρετικά σημαντική), 
θα μπορεί να είναι multitenant, και φυσικά θα 
είναι πιο ευέλικτη αλλά και πιο φθηνή.

Συνολικά, οι λέξεις cloud και Oracle προσπαθούν 
να γίνουν συνώνυμες, παρά το γεγονός ότι αρκε-
τοί είχαν κατηγορήσει τον κ. Ellison ότι δεν είχε 
καν αναφερθεί σε αυτήν την αλλαγή μέχρι πριν 3 
χρόνια. Ο CTO της Oracle δεν αρνήθηκε την κατη-
γορία, απλά σημείωσε ότι έπρεπε να είναι πανέ-
τοιμοι και να διαθέτουν ολόκληρη την πλατφόρμα 
και όλα τα stacks του cloud για να είναι στη θέση 
που βρίσκονται σήμερα και να διατυπώνουν τους 
αντίστοιχους ισχυρισμούς.

Με αυτόν τον τρόπο, το 2014 αποτελεί σημείο κα-
μπής για την Oracle, αφού τα πάντα είναι έτοιμα, και 
οι νέες cloud εφαρμογές ανακοινώνονται με καται-
γιστικούς ρυθμούς. TCP

Κατά τη διάρκεια του Oracle 
OpenWorld 2014, είχαμε την ευ-
καιρία να μιλήσουμε από κοντά, 
με τον επικεφαλής της εταιρείας 
για την περιοχή της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης (CEE - 
Central Eastern Europe), κ. Michel 
Clement.
Σύμφωνα με τον κ. Clement, η 
αγορά βρίσκεται σε μία μεγάλη 
φάση αλλαγών, αφού οι πολλαπλές 
τεχνολογικές (και όχι μόνο) εξελίξεις 
αλλάζουν τα δεδομένα ή όπως το 
έθεσε το στέλεχος της Oracle ‘‘αλλάζουν τα πάντα’’.
Οι εξελίξεις στο cloud και στο SaaS για παράδειγμα, 
έχουν δημιουργήσει μία σημαντική αγορά για λύ-
σεις όπως talent management στο cloud (και στην 
Ελλάδα, υπάρχουν σημαντικές εγκαταστάσεις όπως 
αυτή σε εταιρεία εμπορίας energy drinks) αλλά και 
ολοκληρωμένες (βλ. ενοποιημένες) λύσεις customer 
experience. Αυτές οι λύσεις, πολλές φορές συναντώ-
νται σε περιοχές ή αγορές που ίσως δεν είναι τόσο 
προφανείς με μία πρώτη ματιά, όπως για παράδειγμα 
μία λύση διαχείρισης πελατών σε online gaming 
εταιρεία με έδρα τη Μάλτα!

Παράλληλα, οι μοντέρνες λύσεις διαχείρισης δεδομέ-
νων, αλλά και η έκρηξη των τελευταίων ελέω social 
media, mobile συσκευών κ.λπ., έχουν οδηγήσει στην 
ανάγκη για σημαντική αύξηση της απόδοσης και της 
βελτιστοποίησης των συστημάτων. Όταν, δε, αυτά τα 
συστήματα είναι διαθέσιμα μέσω cloud (είτε public, 
είτε private, είτε συνήθως hybrid), η ανάγκη για 
αύξηση της απόδοσης γίνεται ακόμη πιο επιτακτική. 
Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ‘‘δημόσιας’’ έκθεσης 
των εφαρμογών, η οποία πλέον θεωρείται δεδομένη 
για το σύγχρονο τρόπο επιχειρείν.

Επιπλέον, έχει αυξηθεί η ανάγκη για απλοποίηση. 
Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για την αγορά 
τεχνολογίας, αφού στην πραγματικότητα, τα συστή-
ματα γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκα (εσωτερικά) 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες 
προκλήσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει 
και να φαίνονται ως τέτοια στον τελικό χρήστη. Με 
άλλα λόγια, η χρήση και η λειτουργία τους θα πρέπει 
να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή, ασχέτως με την 
πολυπλοκότητα που μπορεί να ενσωματώνουν ώστε 
να γίνονται όλα αυτά εφικτά.

Στις τάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα, ο κ. Clement 
πρόσθεσε τη ζήτηση για cloud databases, αλλά και 
τα big data που αποτελούν ήδη πραγματικότητα για 
τομείς όπως ο τραπεζικός και οι τηλεπικοινωνίες, με 
τα utilities όπως όλα να δείχνουν, να ακολουθούν 
σύντομα.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Μα, φυσικά, το ότι πλέον ο 

ρόλος του CIO αλλάζει! Το να κοι-
τάει τα operations της εταιρείας με 
τον κλασικό τρόπο (ή το περίφημο 
‘‘keeping the lights on’’ όπως ανα-
φέρεται συχνά στην αντίπερα όχθη 
του Ατλαντικού) διασφαλίζοντας μία 
αποδεκτή απόδοση, απλά δεν είναι 
αρκετό πλέον. Ο νέος CIO θα πρέ-

πει να οδηγεί την αλλαγή και τον μετασχηματισμό της 
επιχείρησης, να είναι ο καταλύτης για τη δημιουργία 
νέων εσόδων, και παράλληλα να ευθυγραμμίζει τη 
λειτουργία όλων των τμημάτων, αφού εν αντιθέσει με 
τα ‘‘κάθετα’’ ή ‘‘αποκομμένα’’ τμήματα (π.χ. πωλήσεις, 
HR, marketing κ.λπ.), το τμήμα ΙΤ είναι το μόνο που 
‘‘βλέπει’’ όλον τον οργανισμό και τη λειτουργία του 
έχοντας έναν οριζόντιο ρόλο.
Αυτός ο μετασχηματισμός βέβαια (του οποίου θα πρέ-
πει να ηγείται ο CIO) δεν είναι μία εύκολη υπόθεση, 
και συνήθως πραγματοποιείται με δύο τρόπους: Είτε 
έντονα και γρήγορα ώστε τα πράγματα να αλλάξουν 
ριζικά χωρίς να χάνεται χρόνος, είτε αργά και με μικρά 
βήματα (άρα και με μικρές προσαρμογές). Συνήθως, ο 
δεύτερος τρόπος κοστίζει περισσότερο, και όχι μόνο σε 
χρήματα, αλλά σε χαμένες ευκαιρίες και φυσικά χρόνο 
- χρόνος που δεν υπάρχει στην άκρως ανταγωνιστική 
σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα.

Αυτήν τη στιγμή, περίπου το 70% του IT budget α-
ναλώνεται στην καθημερινή λειτουργία και όχι στο 
innovation και στη δημιουργία νέων λύσεων. Τα 
καλά νέα είναι ότι το εν λόγω budget δεν μειώνεται 
πλέον, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, μία καλή αρχή 
για αλλαγές είναι αυτή της απλοποίησης των διαδι-
κασιών, κάτι που επιτυγχάνεται -μεταξύ άλλων- και 
με τα engineered systems της Oracle (purpose-built 
συστήματα) τα οποία δείχνουν να έχουν σημαντική 
αποδοχή και στην περιοχή μας (πάνω από 150 συ-
στήματα στην περιοχή της CEE).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε τοπικό επίπεδο, ο 
κ. Clement εξήρε την παρουσία της Oracle Hellas 
επισημαίνοντας το ότι κατάφερε να βγει πιο δυνατή 
(και με περισσότερους εργαζόμενους) από την κρί-
ση. Παράλληλα, οι συνεργάτες της εταιρείας είναι 
όπως πάντα εξαιρετικά σημαντικοί, και θα πρέπει 
και αυτοί να κάνουν τον δικό τους μετασχηματισμό 
προκειμένου να εκμεταλλευτούν την εποχή του 
cloud και του SaaS. Όπως χαρακτηριστικά σημειώ-
νει ο κ. Clement: ‘‘Η ανάγκη για παραμετροποίηση 
και φυσικά integration εξακολουθεί να υπάρχει στο 
SaaS. Το ότι βρισκόμαστε στο cloud δεν σημαίνει ότι 
είμαστε... στο φεγγάρι! Και εκεί ακριβώς είναι που 
μπαίνουν οι συνεργάτες’’.

Συνέντευξη με τον Michel Clement

Τα πάντα αλλάζουν

Michel Clement, επικεφαλής της 
Oracle για την περιοχή της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης (CEE - 
Central Eastern Europe).
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Το Tech Channel Partner βρέθηκε στο Σαν Φρανσίσκο και στο Oracle OpenWorld 2014, έχοντας την ευκαιρία 
να δει από κοντά όλες τις εξελίξεις γύρω από την εταιρεία αλλά και τα πλάνα της για το μέλλον. Ένα μέλλον το 
οποίο μπορεί να συνοψιστεί σε μία λέξη: Cloud!

Oracle: Cloud, cloud αλλά  
και λίγο... cloud

Ε
άν υπάρχει κάτι για το οποίο δεν έχει 
κατηγορηθεί... ποτέ ο Larry Ellison, 
αυτό σίγουρα είναι η μετριοπάθειά 
του! Φροντίζοντας να μην απογοη-
τεύσει το πλήθος που τον περίμενε 
εναγωνίως, το μεγάλο αφεντικό της 

Oracle (και ας ‘‘περιορίστηκε’’ πλέον σε καθήκοντα 
CTO - Chief Technology Officer), έδωσε το στίγμα 
της εταιρείας ευθύς εξαρχής κατά τη διάρκεια του 
Oracle OpenWorld 2014, και δεν δίστασε ακόμη 
και να αυτοσαρκαστεί (έστω και λίγο), ή να κάνει 
το ίδιο και με τον πρώτο πελάτη της Oracle, τη CIA!

Σύμφωνα με τον κ. Ellison, η Oracle είναι η μονα-
δική εταιρεία στον χώρο του enterprise software, 
που προσφέρει το σύνολο του cloud stack, ξε-
κινώντας από το ίδιο το IaaS (Infrastructure as 
a Service), περνώντας στο PaaS (Platform as a 

Service) και καταλήγοντας φυσικά στο Software as 
a Service (SaaS).

Αυτή η στρατηγική της Oracle ήταν λίγο-πολύ 
υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ellison, και εν 
ολίγοις, η εταιρεία δεν είχε επιλογή εάν ήθελε να 
συνεχίσει να τηρεί την υπόσχεσή της προς τους 
πελάτες της, αυτή που είχε δώσει εδώ και πάνω 
από 30 χρόνια. Ποια ήταν αυτή η υπόσχεση; Το 
ότι οι πελάτες δεν θα χάσουν τις επενδύσεις που 
έχουν ήδη πραγματοποιήσει. Η μετάβαση στο 
cloud θα έπρεπε να γίνει ‘‘με το πάτημα ενός 
κουμπιού’’, και αυτό ακριβώς φρόντισε η Oracle, 
αναλαμβάνοντας την πλήρη υποστήριξη του 
cloud, end-to-end.
Μπορεί ένα τέτοιο εγχείρημα να μην ήταν εύκο-
λο, αλλά ήταν υποχρεωτικό και έχει φέρει την 
εταιρεία σε μία μοναδική θέση ισχύος, πάντα 

σύμφωνα με τον πληθωρικό Larry Elisson.

Μία πραγματικά ανοικτή 
πλατφόρμα
Αυτή η θέση ισχύος δεν προκύπτει μόνο από το 
offering της εταιρείας - το οποίο παρεμπιπτόντως 
είναι εντυπωσιακό αφού η Oracle διαθέτει εξαιρετι-
κή ποικιλία cloud επιχειρηματικών εφαρμογών.
Προκύπτει και από την τεχνολογική πληρότητα και 
το σύνολο της πλατφόρμας που η Oracle διαθέτει σε 
πελάτες και συνεργάτες.

Με άλλα λόγια, η πλατφόρμα πάνω στην οποία 
η ίδια η Oracle αναπτύσσει τις λύσεις της, είναι 
διαθέσιμη και στους πελάτες ή τους συνεργάτες 
της, προκειμένου οι τελευταίοι να επεκτείνουν τις 
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Η Symantec προχώρησε στη ριζική αλλαγή του προγράμματος συνεργατών της εταιρείας (SPP - Symantec 
Partner Program), συγχωνεύοντας στοιχεία, απλοποιώντας δραστικά τα πράγματα και προσφέροντας 
σημαντικά benefits στο κανάλι. Λεπτομέρειες μας ανέλυσε ο καθ’ ύλην αρμόδιος, Γιώργος Ματθαίος, channel 
& distribution manager της Symantec Hellas.

Νέο πρόγραμμα συνεργατών 
με rebates έως 40%

Η 
απλοποίηση ήταν ένας από τους 
βασικούς στόχους κατά τη σχε-
δίαση του νέου προγράμματος 
συνεργατών της Symantec. Και 
όταν λέμε απλοποίηση, αναφε-
ρόμαστε σε εξαιρετικά δραστικές 

αλλαγές, αφού πάνω από 40 διαφορετικά προγράμ-
ματα έχουν πλέον συμπτυχθεί σε ένα, μοναδικό και 
ενιαίο πρόγραμμα συνεργατών! Αυτό σημαίνει ότι 
έχουμε κάτι πολύ πιο απλό στην υλοποίηση, με τους 
ίδιους κανόνες και τις ίδιες ευκαιρίες για όλους.

Ουσιαστικά, το πρόγραμμα βασίζεται σε δύο κύρια 
επίπεδα διαφοροποίησης με βάση την εξειδίκευση, 
επίπεδα τα οποία καθορίζονται από το είδος των 
πιστοποιήσεων και εξειδικεύσεων (τα γνωστά 
competencies), αλλά και στοιχεία όπως το επίπεδο 
του τζίρου, οι πιστοποιημένοι υπάλληλοι κ.λπ.

Έτσι, ένας συνεργάτης μπορεί να ανήκει στο ε-
πίπεδο ‘‘Principal’’ εάν τα έσοδα από πωλήσεις 
προϊόντων και υπηρεσιών Symantec φτάνουν έως 
10.000 Ευρώ ανά έτος, ενώ υπάρχει και το ανώτερο 
επίπεδο ‘‘Expert’’, το οικονομικό threshold του ο-
ποίου εξαρτάται από την αγορά. Αντίστοιχα, η επέν-
δυση εκ μέρους των συνεργατών (πιστοποιημένος 
μηχανικός, πωλητής, αριθμός references κ.λπ.), 
διαφοροποιείται με βάση το επίπεδο, αλλά το ίδιο 
προφανώς συμβαίνει και με τα ανταποδοτικά και τα 
πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν τα μέλη του.

Σε επίπεδο εξειδικεύσεων, έχουμε πλέον τη λογική 
της εστίασης με βάση το προϊόν (και όχι το είδος της 
αγοράς), με συνολικά 12 competencies να κατανέ-
μονται σε περιοχές εξειδίκευσης όπως το archiving, 
το encryption, το backup/recovery για SMBs αλλά 
και το αντίστοιχο για μεγάλες επιχειρήσεις (ουσια-
στικά τα BackUp Exec και NetBackUp), το security 
αλλά και το dynamic storage & continuity.

Είναι προφανές βέβαια, ότι οι συνεργάτες που θα 
φτάσουν το επίπεδο ‘‘Expert’’ έχουν να περιμέ-
νουν ακόμη περισσότερα από τη Symantec, όπως 
για παράδειγμα:
> Επιπλέον rebates στις ανανεώσεις των συνδρο-
μών, κάτι που πραγματοποιείται για πρώτη φορά.
> Ειδικά business development funds για την προ-

ώθηση του business τους.
> Ένα νέο rebate, ειδικά για το επίπεδο ‘‘Expert’’, 
γνωστό ως GAP ή Growth Accelerator Rebate 
(επιβραβεύει τους ταχεία αναπτυσσόμενους συνερ-
γάτες).
> Επιπλέον rebate, για την καταγραφή των leads, 
γνωστό και ως Opportunity Registration Rebate. 
Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας συνεργάτης καταγράψει 
ένα lead και εν συνεχεία ολοκληρώσει την πώλη-
ση, έχει λαμβάνειν ένα επιπλέον rebate που μπορεί 
να φθάσει ακόμη και το 20% (απλά και μόνο για την 
καταγραφή), ποσοστό που φτάνει μέχρι 10% στην 
περίπτωση των ‘‘Principal’’ συνεργατών.

Ουσιαστικά, τα επίπεδα συνεργατών που από 
παλαιότερα ήταν γνωστά ως silver, gold και 
platinum (πέρα από τους απλώς registered 
partners), καθορίζονται από τις εξειδικεύσεις 
που προαναφέραμε. Έτσι, ένας συνεργάτης θεω-
ρείται επιπέδου silver εάν διαθέτει τουλάχιστον 
μία principal πιστοποίηση, gold εάν έχει τουλάχι-
στον μία expert και platinum εάν βρίσκεται στις 3 

ή περισσότερες expert πιστοποιήσεις.

Σημειώνουμε επίσης, ότι ένας μηχανικός ή ένας 
pre sales ή ένας technical sales υπάλληλος ενός 
συνεργάτη, είναι δυνατόν να διαθέτει πολλαπλές 
εξειδικεύσεις και επομένως, οι πολλαπλές πιστο-
ποιήσεις δεν μεταφράζονται κατ’ ανάγκη και σε 
αντίστοιχο αριθμό εργαζομένων.
Το νέο πρόγραμμα ξεκίνησε ήδη να εφαρμόζεται 
από τον Οκτώβριο, ενώ η Symantec υπολογίζει 
ότι θα υπάρξει μία μεταβατική περίοδος μέχρι τον 
Μάρτιο του 2015. Τα μέχρι στιγμής σημάδια είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, και όπως σημειώνει ο κ. 
Ματθαίος: ‘‘Το νέο πρόγραμμα αρέσει πολύ στους 
συνεργάτες! Τους αρέσει το γεγονός ότι είναι απλό 
και ξεκάθαρο, ενώ βέβαια τους αρέσουν ιδιαίτερα 
και οι επιπλέον αμοιβές (rebates) που μπορούν 
να εξασφαλίσουν’’. Και πώς να μην τους αρέσουν 
άλλωστε, θα προσθέταμε εμείς, αφού με έναν απλό 
υπολογισμό μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κανείς 
ότι τα επιπλέον benefits μπορούν να φθάσουν ακό-
μη και στο 40%! TCP

Το νέο 
πρόγραμμα 
αρέσει 
πολύ στους 

συνεργάτες! Τους αρέσει 
το γεγονός ότι είναι 
απλό και ξεκάθαρο, ενώ 
βέβαια τους αρέσουν 
ιδιαίτερα και οι επιπλέον 
αμοιβές (rebates) 
που μπορούν να 
εξασφαλίσουν, οι οποίες 
μπορούν να φθάσουν 
ακόμη και στο 40%!

Γιώργος Ματθαίος, channel & distribution manager 
της Symantec Hellas.
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Επιβεβαιώθηκε πριν από λίγες ημέρες το “σπάσιμο” της HP σε δύο μέρη, αφού σύμφωνα με ανακοίνωση 
της εταιρείας αυτό που έως σήμερα γνωρίζαμε ως HP, θα είναι δύο ξεχωριστές εταιρείες έως το τέλος του 
οικονομικού 2015 της HP. Δικαίωση Apotheker, έστω και ετεροχρονισμένα!

Η HP “σπάει” στα δύο!

Σ
υγκεκριμένα, το κομμάτι που θα 
περιλαμβάνει τις δραστηριότητες 
του enterprise hardware, του 
λογισμικού και των services της 
HP, θα μετονομαστεί σε Hewlett-
Packard Enterprise. Το άλλο μισό 

της σημερινής HP θα περιλαμβάνει το PC και 
printing business, θα ονομάζεται απλά HP Inc, 
και θα κρατήσει το λογότυπο της HP.

Δικαίωση του Apotheker
Μία διάσπαση αποτελεί μεταστροφή στην πορεία 
που χάραξε -δικαιολογημένα- η Meg Whitman, 
όταν πήρε τα ηνία από τον πρώην επικεφαλής 
της HP, Leo Apotheker, το 2011. Και λέμε δικαι-
ολογημένα γιατί, εκείνη την εποχή, οι εξαγγελίες 
Apotheker περί spin-off του PC business με τον 
τρόπο που έγινε, είχαν οδηγήσει σε μια άνευ 
προηγουμένου καταβαράθρωση της μετοχής της 
εταιρείας. Το μεγάλο πρόβλημα με την πιθανή 
απόσχιση του PSG δεν ήταν αυτό καθ’ αυτό το 
spin-off. Το πρόβλημα ήταν ο τρόπος με τον 
οποίο ένας παγκόσμιος γίγαντας “σύρθηκε” σε 
μία τέτοια επιλογή και ο τρόπος με τον οποίο 
ανακοινώθηκε στην αγορά. Ωστόσο, σήμερα, ο 
Apotheker δικαιώνεται εκ του αποτελέσματος.
Η ιδέα της διάσπασης της HP “σέρνεται” τουλάχι-
στον τα τελευταία 10 χρόνια, όμως, ποτέ δεν έγινε 
πράξη. Το συγκεκριμένο spin-off διευκολύνει, επί-
σης, και άλλες δυνητικές ανακατατάξεις, όπως μια 
πιθανή συγχώνευση της HP με την EMC (ή οποια-
δήποτε άλλη εταιρεία στο χώρο του enterprise), 
για την οποία υπήρχαν συζητήσεις τον τελευταίο 
χρόνο που, όμως, τελικά δεν ευοδώθηκαν.

To διάδοχο σχήμα
Και οι δύο νέες εταιρείες θα διαπραγματεύονται 
στο χρηματιστήριο, ενώ στους σημερινούς με-
τόχους της HP θα δοθούν μετοχές και των δύο 
εταιρειών. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η 

HP αναμένει να ολοκληρώσει το spin-off με το 
τέλος της χρήσης του 2015, η οποία λήγει στις 31 
Οκτωβρίου του επόμενου έτους. 
H Meg Whitman θα είναι ο πρόεδρος του PC and 
printing business αλλά και διευθύνων σύμβου-
λος, του enterprise business στο διάδοχο σχήμα 
που θα προκύψει μετά τη διάσπαση. Πιθανότατα, 
αυτός ο διττός ρόλος θα έχει ημερομηνία λήξης 
και θα υφίσταται, κυρίως, για να γίνει ομαλά η με-
τάβαση - αν και κάτι τέτοιο μένει να αποδειχθεί.
Αντίστοιχα, η Πατρίσια Ρούσο, πρώην CEO 
της Alcatel-Lucent, θα είναι ο πρόεδρος του 
enterprise business και ο Dion Weisler, ο οποί-

ος είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος του PC and 
printing business από τον Ιούνιο του 2013, θα 
είναι o επόμενος CEO στο συγκεκριμένο, αυτό-
νομο πλέον, τμήμα της εταιρείας.

Σε μια σύντομη δήλωσή της μετά την επίσημη α-
νακοίνωση, η Meg Whitman τόνισε ότι η κίνηση 
αυτή εντάσσεται στο σχέδιο ανάκαμψης της HP 
και θα δώσει τη δυνατότητα και στα δύο μέρη 
να αποκτήσουν την ανεξαρτησία, την εστίαση, 
τους οικονομικούς πόρους, και την ευελιξία που 
χρειάζονται για να προσαρμοστούν γρήγορα στη 
δυναμική της αγοράς και των πελατών. TCP

Το συγκεκριμένο spin-off 
διευκολύνει, επίσης, και άλλες 
δυνητικές ανακατατάξεις, όπως  
μια πιθανή συγχώνευση της HP  

με την EMC. 

Meg Whitman, HP
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Η Symantec προχώρησε στη ριζική αλλαγή του προγράμματος συνεργατών της εταιρείας (SPP - Symantec 
Partner Program), συγχωνεύοντας στοιχεία, απλοποιώντας δραστικά τα πράγματα και προσφέροντας 
σημαντικά benefits στο κανάλι. Λεπτομέρειες μας ανέλυσε ο καθ’ ύλην αρμόδιος, Γιώργος Ματθαίος, channel 
& distribution manager της Symantec Hellas.

Νέο πρόγραμμα συνεργατών 
με rebates έως 40%

Η 
απλοποίηση ήταν ένας από τους 
βασικούς στόχους κατά τη σχε-
δίαση του νέου προγράμματος 
συνεργατών της Symantec. Και 
όταν λέμε απλοποίηση, αναφε-
ρόμαστε σε εξαιρετικά δραστικές 

αλλαγές, αφού πάνω από 40 διαφορετικά προγράμ-
ματα έχουν πλέον συμπτυχθεί σε ένα, μοναδικό και 
ενιαίο πρόγραμμα συνεργατών! Αυτό σημαίνει ότι 
έχουμε κάτι πολύ πιο απλό στην υλοποίηση, με τους 
ίδιους κανόνες και τις ίδιες ευκαιρίες για όλους.

Ουσιαστικά, το πρόγραμμα βασίζεται σε δύο κύρια 
επίπεδα διαφοροποίησης με βάση την εξειδίκευση, 
επίπεδα τα οποία καθορίζονται από το είδος των 
πιστοποιήσεων και εξειδικεύσεων (τα γνωστά 
competencies), αλλά και στοιχεία όπως το επίπεδο 
του τζίρου, οι πιστοποιημένοι υπάλληλοι κ.λπ.

Έτσι, ένας συνεργάτης μπορεί να ανήκει στο ε-
πίπεδο ‘‘Principal’’ εάν τα έσοδα από πωλήσεις 
προϊόντων και υπηρεσιών Symantec φτάνουν έως 
10.000 Ευρώ ανά έτος, ενώ υπάρχει και το ανώτερο 
επίπεδο ‘‘Expert’’, το οικονομικό threshold του ο-
ποίου εξαρτάται από την αγορά. Αντίστοιχα, η επέν-
δυση εκ μέρους των συνεργατών (πιστοποιημένος 
μηχανικός, πωλητής, αριθμός references κ.λπ.), 
διαφοροποιείται με βάση το επίπεδο, αλλά το ίδιο 
προφανώς συμβαίνει και με τα ανταποδοτικά και τα 
πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν τα μέλη του.

Σε επίπεδο εξειδικεύσεων, έχουμε πλέον τη λογική 
της εστίασης με βάση το προϊόν (και όχι το είδος της 
αγοράς), με συνολικά 12 competencies να κατανέ-
μονται σε περιοχές εξειδίκευσης όπως το archiving, 
το encryption, το backup/recovery για SMBs αλλά 
και το αντίστοιχο για μεγάλες επιχειρήσεις (ουσια-
στικά τα BackUp Exec και NetBackUp), το security 
αλλά και το dynamic storage & continuity.

Είναι προφανές βέβαια, ότι οι συνεργάτες που θα 
φτάσουν το επίπεδο ‘‘Expert’’ έχουν να περιμέ-
νουν ακόμη περισσότερα από τη Symantec, όπως 
για παράδειγμα:
> Επιπλέον rebates στις ανανεώσεις των συνδρο-
μών, κάτι που πραγματοποιείται για πρώτη φορά.
> Ειδικά business development funds για την προ-

ώθηση του business τους.
> Ένα νέο rebate, ειδικά για το επίπεδο ‘‘Expert’’, 
γνωστό ως GAP ή Growth Accelerator Rebate 
(επιβραβεύει τους ταχεία αναπτυσσόμενους συνερ-
γάτες).
> Επιπλέον rebate, για την καταγραφή των leads, 
γνωστό και ως Opportunity Registration Rebate. 
Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας συνεργάτης καταγράψει 
ένα lead και εν συνεχεία ολοκληρώσει την πώλη-
ση, έχει λαμβάνειν ένα επιπλέον rebate που μπορεί 
να φθάσει ακόμη και το 20% (απλά και μόνο για την 
καταγραφή), ποσοστό που φτάνει μέχρι 10% στην 
περίπτωση των ‘‘Principal’’ συνεργατών.

Ουσιαστικά, τα επίπεδα συνεργατών που από 
παλαιότερα ήταν γνωστά ως silver, gold και 
platinum (πέρα από τους απλώς registered 
partners), καθορίζονται από τις εξειδικεύσεις 
που προαναφέραμε. Έτσι, ένας συνεργάτης θεω-
ρείται επιπέδου silver εάν διαθέτει τουλάχιστον 
μία principal πιστοποίηση, gold εάν έχει τουλάχι-
στον μία expert και platinum εάν βρίσκεται στις 3 

ή περισσότερες expert πιστοποιήσεις.

Σημειώνουμε επίσης, ότι ένας μηχανικός ή ένας 
pre sales ή ένας technical sales υπάλληλος ενός 
συνεργάτη, είναι δυνατόν να διαθέτει πολλαπλές 
εξειδικεύσεις και επομένως, οι πολλαπλές πιστο-
ποιήσεις δεν μεταφράζονται κατ’ ανάγκη και σε 
αντίστοιχο αριθμό εργαζομένων.
Το νέο πρόγραμμα ξεκίνησε ήδη να εφαρμόζεται 
από τον Οκτώβριο, ενώ η Symantec υπολογίζει 
ότι θα υπάρξει μία μεταβατική περίοδος μέχρι τον 
Μάρτιο του 2015. Τα μέχρι στιγμής σημάδια είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, και όπως σημειώνει ο κ. 
Ματθαίος: ‘‘Το νέο πρόγραμμα αρέσει πολύ στους 
συνεργάτες! Τους αρέσει το γεγονός ότι είναι απλό 
και ξεκάθαρο, ενώ βέβαια τους αρέσουν ιδιαίτερα 
και οι επιπλέον αμοιβές (rebates) που μπορούν 
να εξασφαλίσουν’’. Και πώς να μην τους αρέσουν 
άλλωστε, θα προσθέταμε εμείς, αφού με έναν απλό 
υπολογισμό μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κανείς 
ότι τα επιπλέον benefits μπορούν να φθάσουν ακό-
μη και στο 40%! TCP

Το νέο 
πρόγραμμα 
αρέσει 
πολύ στους 

συνεργάτες! Τους αρέσει 
το γεγονός ότι είναι 
απλό και ξεκάθαρο, ενώ 
βέβαια τους αρέσουν 
ιδιαίτερα και οι επιπλέον 
αμοιβές (rebates) 
που μπορούν να 
εξασφαλίσουν, οι οποίες 
μπορούν να φθάσουν 
ακόμη και στο 40%!

Γιώργος Ματθαίος, channel & distribution manager 
της Symantec Hellas.



Κινήσεις, κινητικότητα και... 
αφίξεις από μακριά

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

Βρισκόμαστε στην αρχή της τελικής ευθείας πριν από 
την κορύφωση του τέταρτου τριμήνου και ασφαλώς 
η πλειοψηφία των στελεχών του ΙΤ κλάδου βρίσκεται 
σε εγρήγορση. Βλέπετε τα λεφτά μπορεί να μην είναι 
πολλά (τουλάχιστον όχι όσα εν συγκρίσει με χρονιές 
του παρελθόντος), αλλά είναι κάτι παραπάνω από 
σημαντικά. Οι δε πελάτες λίγοι όσο και απαιτητικοί. 
Παράλληλα, η νέα χρονιά πλησιάζει με ταχύτατο 
ρυθμό και τα όποια σχέδια πρέπει να καταστρωθούν 
προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος στην 
εκτέλεσή τους.

Υπό αυτό το πρίσμα παρατηρείται έντονη κι-
νητικότητα εκ μέρους του “Kανονιού εξ Α-
νατολής”. Πρόκειται για παίκτη που είχε κυ-
ριαρχήσει για αρκετά χρόνια στο εγχώριο 

στερέωμα ελέω της εξαιρετικής δουλειάς που είχε 
πραγματοποιήσει το μαγαζί του “πρώην Πρωθυπουρ-
γού” για την καθιέρωσή του. Κάτι που είχε καταφέρει 
σε τέτοιο βαθμό, ώστε το εν λόγω brand να θεωρείται 
από τα κορυφαία του είδους του.

Πριν από μία τριετία (και κάτι) έκαναν την εμφάνισή 
τους στον ορίζοντα τα πρώτα σύννεφα στην ιδανική 
“σχέση” συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. 
Μάλιστα, από το μαγαζί του “πρώην Πρωθυπουρ-
γού” σε πρώτη φάση είχαν αντιδράσει με… οργίλο 
ύφος και πολλαπλές διαψεύσεις. Στη συνέχεια, βέ-
βαια, προχώρησαν σε ορισμένες σπασμωδικές κι-
νήσεις, που με τη σειρά τους κατέδειξαν την ύπαρξη 
του ζητήματος.

Αποτέλεσμα; Όλοι να βρεθούν χαμένοι, καθώς η 
αγορά ένιωσε “εκτεθειμένη” όσο και ανασφαλής. 
Πολλώ δε μάλλον όταν είχε απόλυτη γνώση της προ-
ϋπάρχουσας (υπέρ του δέοντος) αρμονικής κατάστα-
σης. Έτσι, λοιπόν, το “Kανόνι εξ Ανατολής” επιχειρεί 
δυναμικό come-back στο εγχώριο σκηνικό, κάνοντας 
σημαντικά ανοίγματα. Εάν αναρωτιέστε πώς αντιδρά 

το μαγαζί του “πρώην Πρωθυπουργού”, όνειρα γλυκά 
και ύπνο απροβλημάτιστο...

Σε αντίστοιχο mood φαίνεται πως βρίσκο-
νται και οι συνεργάτες του “”Φτερωτού 
Γκρισίνο”, ου μην και ο ίδιος. Βλέπετε, πρό-
σφατα έχασε ένα από τα βασικά του στελέ-

χη, που κατείχε καίριο πόστο σε νευραλγικής σημα-
σίας τομέα. Το εν λόγω στέλεχος πήρε μεταγραφή σε 
νεοσύστατο τμήμα έντονα αναπτυσσόμενης πολυε-
θνικής στην ελληνική αγορά. Η μεταγραφή συζητήθη-
κε και όλα δείχνουν πως οι προσδοκίες είναι εξαιρε-
τικά υψηλές, τόσο λόγω ονόματος, όσο και λόγω 
της... «υψηλής ταχύτητας» που ήδη έχει αναπτύξει η 
εν λόγω πολυεθνική. 

Οπότε, η …τρύπα που δημιουργήθηκε μόνο ως αμε-
λητέα δεν μπορεί να θεωρηθεί. Πόσω μάλλον όταν 
εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σκέψεις εκ μέρους του 
“Φτερωτού Γκρισίνο” για κάλυψη του (διπλού) κενού 
εκ των έσω. Κι αυτό, σε ένα τόσο στρατηγικό τομέα, ο 
οποίος συμβάλλει τα μέγιστα στα ετήσια αποτελέσμα-
τα του “μαγαζιού”.

Να δείτε πώς το λένε οι Αγγλοσάξονες... “If you pay 
peanuts, you get monkeys”!

 Μιας και ο λόγος για αποχωρήσεις, κατά 
πως φαίνεται επανέρχεται -με αργούς είναι 
η αλήθεια ρυθμούς- η ηρεμία στα “ταραγ-
μένα” νερά των “Μια απ’ όλα ολοκληρωμέ-

νων των Βορείων Προαστίων”. Οι δοκιμασίες περισ-
σότερο προήλθαν απ’ έξω, παρά οφείλονταν στις εδώ 
κινήσεις. Σύμφωνοι, η αποδοτικότητα τα τελευταία 
χρόνια δεν ήταν η αναμενόμενη, ωστόσο ας μην μας 
διαφεύγει η... λεπτομέρεια της αγοράς-καμμένης γης 
που είχε να διαχειριστεί με την οικονομική κρίση. Και 
πάλι καλά να λέμε. Αναγκαστικά την πλήρωσε “άμα-
χος” πληθυσμός, ωστόσο και σε διεθνές επίπεδο 
λαμβάνει χώρα πραγματικός αφανισμός. Μιλάμε για 
χιλιάδες στελέχη της που βρίσκονται εκτός εταιρείας 
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.

 Φαντάζομαι θυμάστε τι σας ανέφερα στο α-
κριβώς προηγούμενο τεύχος αναφορικά με 
την ante portas συμφωνία του “Dynamic 
Duo” με τους “Ασιάτες εκ Δύσης”. Οι πληρο-

φορίες μας αναφέρουν πως η συμφωνία ήδη υπο-
γράφηκε. Σύντομα αναμένεται να δούμε και τα πρώτα 
αποτελέσματά της, στο ιδιαίτερα “πιστό” όσο και πε-
πειραμένο δίκτυο που διαθέτει το μαγαζί του 
“Dynamic Duo”.

Όμως, το... δαιμόνιο ντουέτο δεν σταματά εδώ, κα-
θώς στα σκαριά έχει και τον εμπλουτισμό της own-
brand οικογένειας προϊόντων με νέα gadgets. Υπό 
αυτό το πρίσμα, εις εκ του “Dynamic Duo” βρέθηκε 
σε... επαναστατικά μπλόκα και οδοφράγματα προκει-
μένου να αναζητήσει νέας γενιάς gadget.

Απευθείας, από την ίδια τους την πηγή. Εξάλλου, η 
επιτυχία σε πλείστες περιπτώσεις κρίνεται από τις 
λεπτομέρειες. Και αυτές τις προσέχουν ιδιαίτερα 
στο μαγαζί.

”Τα έφτιαξε ο Μηνάς με την Αννέτα, Που τα 
‘χε με το Δήμο τον τρελό, Χώρισε ο Χρηστά-
κης με την Τέτα, Και τα ‘φτιαξε ξανά με την 
Ζωζώ, Και τα’ φτιαξε η Μάρη με τον Άρη 

και τον Χάρη, Που τα ‘χε με τη Ρένα και μετά με τη 
Νανά, Κι ο Μιχάλης με την Άννυ που τα είχε με το 
Γιάννη, Μπερδεύτηκαν και τα φτιάξανε ξανά...”.
 
Οι συγκεκριμένοι στίχοι του παλιού -είναι η αλήθεια- 
άσματος μάς ήρθαν στο μυαλό όταν πληροφορη-
θήκαμε ένα ντόμινο μετακινήσεων τηλε-στελεχών. 
Τόση κινητικότητα χρόνια είχαμε να καταγράψουμε. 
Μόνο μια παράκληση: Όταν πλησιάζει μια χιονοστιβά-
δα, καλό είναι να υπάρχουν οι σχετικές προειδοποιή-
σεις, γιατί την επόμενη ημέρα επικρατεί σύγχυση και 
πανικός. Ορισμένοι δε, χάνουν και τον ύπνο τους...

 Ολοένα και πληθαίνουν οι αφίξεις στη χώ-
ρα μας από την Κίνα. Όχι, δεν αναφερόμα-
στε σε τουρίστες, αλλά ούτε και σε ενδια-
φερόμενους για τη σύναψη επωφελών 

συνεργασιών με το λιμάνι του Πειραιά. Κάθε άλλο. 
Πρόκειται για εκπροσώπους εταιρειών από την α-
χανή χώρα που αναζητούν διανομείς για τα προϊό-
ντα τους. Κυρίως σε επίπεδο φορητών συσκευών 
παντός είδους. Μάλιστα, έχουν ήδη επιτευχθεί ση-
μαντικές συμφωνίες και ήδη τα πρώτα αποτελέσμα-
τα βρίσκονται στα... ράφια καταστημάτων και όχι μό-
νο. Το επόμενο βήμα; Η αντίστροφη πορεία. “Hěn 
kuài”, απαντούν οι ασιάτες, ή αλλιώς “Σύντομα” στα 
ελληνικά. Μακάρι.     

 Έχετε ακουστά τη φράση “βαριά φανέλα” 
που... φοριέται αρκετά στην αθλητική ειδη-
σεογραφία. Κάτι αντίστοιχο φαίνεται πως ι-
σχύει και στο χώρο της τεχνολογίας, καθώς 

η επιστροφή που έκανε πράξη η πρώην ισχυρή 
Σκανδιναβή ήταν σαρωτική στη χώρα μας σε επίπεδο 
πωλήσεων, τουλάχιστον. Μάλιστα, κατατρόπωσε και 
τον “μοδάτο” ανταγωνιστή της! Κι αυτό, δίχως να στη-
ρίζεται στη δυναμική και το δίκτυο του λαμπρού πα-
ρελθόντος της.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ευ-
όδωση του “γάμου” μεταξύ των “Ασια-
τών της Δύσης” με εγχώριο μαγαζί το 
οποίο είναι γνωστό για τις τεχνικές 

υπηρεσίες εξυπηρέτησης που διαθέτει. Πό-
σω μάλλον από τη στιγμή κατά την οποία 
η εν λόγω συνεργασία αφορά σε on-
site υποστήριξη σε ολόκληρη τη χώ-
ρα, αφήνοντας στην άκρη το γνω-
στό, όσο και χιλιοπαιγμένο, δίπο-
λο Αθήνας-Θεσσαλονίκης.  

Αγαπητοί μας αναγνώστες, σας καλωσορίζουμε για μια ακόμη  

φορά στη φιλόξενη στήλη μας.
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Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε 
με το τμήμα πωλήσεων της Oktabit:

Αθήνα: 211 8888 810
Θεσσαλονίκη: 231 1238 840

www.oktabit.gr

Κινήσεις, κινητικότητα και... 
αφίξεις από μακριά

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

Βρισκόμαστε στην αρχή της τελικής ευθείας πριν από 
την κορύφωση του τέταρτου τριμήνου και ασφαλώς 
η πλειοψηφία των στελεχών του ΙΤ κλάδου βρίσκεται 
σε εγρήγορση. Βλέπετε τα λεφτά μπορεί να μην είναι 
πολλά (τουλάχιστον όχι όσα εν συγκρίσει με χρονιές 
του παρελθόντος), αλλά είναι κάτι παραπάνω από 
σημαντικά. Οι δε πελάτες λίγοι όσο και απαιτητικοί. 
Παράλληλα, η νέα χρονιά πλησιάζει με ταχύτατο 
ρυθμό και τα όποια σχέδια πρέπει να καταστρωθούν 
προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος στην 
εκτέλεσή τους.

Υπό αυτό το πρίσμα παρατηρείται έντονη κι-
νητικότητα εκ μέρους του “Kανονιού εξ Α-
νατολής”. Πρόκειται για παίκτη που είχε κυ-
ριαρχήσει για αρκετά χρόνια στο εγχώριο 

στερέωμα ελέω της εξαιρετικής δουλειάς που είχε 
πραγματοποιήσει το μαγαζί του “πρώην Πρωθυπουρ-
γού” για την καθιέρωσή του. Κάτι που είχε καταφέρει 
σε τέτοιο βαθμό, ώστε το εν λόγω brand να θεωρείται 
από τα κορυφαία του είδους του.

Πριν από μία τριετία (και κάτι) έκαναν την εμφάνισή 
τους στον ορίζοντα τα πρώτα σύννεφα στην ιδανική 
“σχέση” συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. 
Μάλιστα, από το μαγαζί του “πρώην Πρωθυπουρ-
γού” σε πρώτη φάση είχαν αντιδράσει με… οργίλο 
ύφος και πολλαπλές διαψεύσεις. Στη συνέχεια, βέ-
βαια, προχώρησαν σε ορισμένες σπασμωδικές κι-
νήσεις, που με τη σειρά τους κατέδειξαν την ύπαρξη 
του ζητήματος.

Αποτέλεσμα; Όλοι να βρεθούν χαμένοι, καθώς η 
αγορά ένιωσε “εκτεθειμένη” όσο και ανασφαλής. 
Πολλώ δε μάλλον όταν είχε απόλυτη γνώση της προ-
ϋπάρχουσας (υπέρ του δέοντος) αρμονικής κατάστα-
σης. Έτσι, λοιπόν, το “Kανόνι εξ Ανατολής” επιχειρεί 
δυναμικό come-back στο εγχώριο σκηνικό, κάνοντας 
σημαντικά ανοίγματα. Εάν αναρωτιέστε πώς αντιδρά 

το μαγαζί του “πρώην Πρωθυπουργού”, όνειρα γλυκά 
και ύπνο απροβλημάτιστο...

Σε αντίστοιχο mood φαίνεται πως βρίσκο-
νται και οι συνεργάτες του “”Φτερωτού 
Γκρισίνο”, ου μην και ο ίδιος. Βλέπετε, πρό-
σφατα έχασε ένα από τα βασικά του στελέ-

χη, που κατείχε καίριο πόστο σε νευραλγικής σημα-
σίας τομέα. Το εν λόγω στέλεχος πήρε μεταγραφή σε 
νεοσύστατο τμήμα έντονα αναπτυσσόμενης πολυε-
θνικής στην ελληνική αγορά. Η μεταγραφή συζητήθη-
κε και όλα δείχνουν πως οι προσδοκίες είναι εξαιρε-
τικά υψηλές, τόσο λόγω ονόματος, όσο και λόγω 
της... «υψηλής ταχύτητας» που ήδη έχει αναπτύξει η 
εν λόγω πολυεθνική. 

Οπότε, η …τρύπα που δημιουργήθηκε μόνο ως αμε-
λητέα δεν μπορεί να θεωρηθεί. Πόσω μάλλον όταν 
εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σκέψεις εκ μέρους του 
“Φτερωτού Γκρισίνο” για κάλυψη του (διπλού) κενού 
εκ των έσω. Κι αυτό, σε ένα τόσο στρατηγικό τομέα, ο 
οποίος συμβάλλει τα μέγιστα στα ετήσια αποτελέσμα-
τα του “μαγαζιού”.

Να δείτε πώς το λένε οι Αγγλοσάξονες... “If you pay 
peanuts, you get monkeys”!

 Μιας και ο λόγος για αποχωρήσεις, κατά 
πως φαίνεται επανέρχεται -με αργούς είναι 
η αλήθεια ρυθμούς- η ηρεμία στα “ταραγ-
μένα” νερά των “Μια απ’ όλα ολοκληρωμέ-

νων των Βορείων Προαστίων”. Οι δοκιμασίες περισ-
σότερο προήλθαν απ’ έξω, παρά οφείλονταν στις εδώ 
κινήσεις. Σύμφωνοι, η αποδοτικότητα τα τελευταία 
χρόνια δεν ήταν η αναμενόμενη, ωστόσο ας μην μας 
διαφεύγει η... λεπτομέρεια της αγοράς-καμμένης γης 
που είχε να διαχειριστεί με την οικονομική κρίση. Και 
πάλι καλά να λέμε. Αναγκαστικά την πλήρωσε “άμα-
χος” πληθυσμός, ωστόσο και σε διεθνές επίπεδο 
λαμβάνει χώρα πραγματικός αφανισμός. Μιλάμε για 
χιλιάδες στελέχη της που βρίσκονται εκτός εταιρείας 
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.

 Φαντάζομαι θυμάστε τι σας ανέφερα στο α-
κριβώς προηγούμενο τεύχος αναφορικά με 
την ante portas συμφωνία του “Dynamic 
Duo” με τους “Ασιάτες εκ Δύσης”. Οι πληρο-

φορίες μας αναφέρουν πως η συμφωνία ήδη υπο-
γράφηκε. Σύντομα αναμένεται να δούμε και τα πρώτα 
αποτελέσματά της, στο ιδιαίτερα “πιστό” όσο και πε-
πειραμένο δίκτυο που διαθέτει το μαγαζί του 
“Dynamic Duo”.

Όμως, το... δαιμόνιο ντουέτο δεν σταματά εδώ, κα-
θώς στα σκαριά έχει και τον εμπλουτισμό της own-
brand οικογένειας προϊόντων με νέα gadgets. Υπό 
αυτό το πρίσμα, εις εκ του “Dynamic Duo” βρέθηκε 
σε... επαναστατικά μπλόκα και οδοφράγματα προκει-
μένου να αναζητήσει νέας γενιάς gadget.

Απευθείας, από την ίδια τους την πηγή. Εξάλλου, η 
επιτυχία σε πλείστες περιπτώσεις κρίνεται από τις 
λεπτομέρειες. Και αυτές τις προσέχουν ιδιαίτερα 
στο μαγαζί.

”Τα έφτιαξε ο Μηνάς με την Αννέτα, Που τα 
‘χε με το Δήμο τον τρελό, Χώρισε ο Χρηστά-
κης με την Τέτα, Και τα ‘φτιαξε ξανά με την 
Ζωζώ, Και τα’ φτιαξε η Μάρη με τον Άρη 

και τον Χάρη, Που τα ‘χε με τη Ρένα και μετά με τη 
Νανά, Κι ο Μιχάλης με την Άννυ που τα είχε με το 
Γιάννη, Μπερδεύτηκαν και τα φτιάξανε ξανά...”.
 
Οι συγκεκριμένοι στίχοι του παλιού -είναι η αλήθεια- 
άσματος μάς ήρθαν στο μυαλό όταν πληροφορη-
θήκαμε ένα ντόμινο μετακινήσεων τηλε-στελεχών. 
Τόση κινητικότητα χρόνια είχαμε να καταγράψουμε. 
Μόνο μια παράκληση: Όταν πλησιάζει μια χιονοστιβά-
δα, καλό είναι να υπάρχουν οι σχετικές προειδοποιή-
σεις, γιατί την επόμενη ημέρα επικρατεί σύγχυση και 
πανικός. Ορισμένοι δε, χάνουν και τον ύπνο τους...

 Ολοένα και πληθαίνουν οι αφίξεις στη χώ-
ρα μας από την Κίνα. Όχι, δεν αναφερόμα-
στε σε τουρίστες, αλλά ούτε και σε ενδια-
φερόμενους για τη σύναψη επωφελών 

συνεργασιών με το λιμάνι του Πειραιά. Κάθε άλλο. 
Πρόκειται για εκπροσώπους εταιρειών από την α-
χανή χώρα που αναζητούν διανομείς για τα προϊό-
ντα τους. Κυρίως σε επίπεδο φορητών συσκευών 
παντός είδους. Μάλιστα, έχουν ήδη επιτευχθεί ση-
μαντικές συμφωνίες και ήδη τα πρώτα αποτελέσμα-
τα βρίσκονται στα... ράφια καταστημάτων και όχι μό-
νο. Το επόμενο βήμα; Η αντίστροφη πορεία. “Hěn 
kuài”, απαντούν οι ασιάτες, ή αλλιώς “Σύντομα” στα 
ελληνικά. Μακάρι.     

 Έχετε ακουστά τη φράση “βαριά φανέλα” 
που... φοριέται αρκετά στην αθλητική ειδη-
σεογραφία. Κάτι αντίστοιχο φαίνεται πως ι-
σχύει και στο χώρο της τεχνολογίας, καθώς 

η επιστροφή που έκανε πράξη η πρώην ισχυρή 
Σκανδιναβή ήταν σαρωτική στη χώρα μας σε επίπεδο 
πωλήσεων, τουλάχιστον. Μάλιστα, κατατρόπωσε και 
τον “μοδάτο” ανταγωνιστή της! Κι αυτό, δίχως να στη-
ρίζεται στη δυναμική και το δίκτυο του λαμπρού πα-
ρελθόντος της.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ευ-
όδωση του “γάμου” μεταξύ των “Ασια-
τών της Δύσης” με εγχώριο μαγαζί το 
οποίο είναι γνωστό για τις τεχνικές 

υπηρεσίες εξυπηρέτησης που διαθέτει. Πό-
σω μάλλον από τη στιγμή κατά την οποία 
η εν λόγω συνεργασία αφορά σε on-
site υποστήριξη σε ολόκληρη τη χώ-
ρα, αφήνοντας στην άκρη το γνω-
στό, όσο και χιλιοπαιγμένο, δίπο-
λο Αθήνας-Θεσσαλονίκης.  

Αγαπητοί μας αναγνώστες, σας καλωσορίζουμε για μια ακόμη  

φορά στη φιλόξενη στήλη μας.
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