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Τα tablets έχουν μια διαρκώς αυξανόμενη πα-
ρουσία στη διεθνή και στην ελληνική αγορά. Ως 
καινοτόμα προϊόντα, τα tablets καλύπτουν ποικιλία 
αναγκών, κάτι που τα καθιστά ελκυστικά τόσο σε 
consumer όσο και σε enterprise επίπεδο.
Εύκολα καταλαβαίνει κάποιος, πως πρόκειται για 
ένα χώρο ανοιχτό και με μεγάλες δυνατότητες 
εξέλιξης, τις οποίες μπορεί να εκμεταλλευτεί το 
κανάλι των συνεργατών. Πουλώντας συσκευές 

με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, προσφέρει 
στον καταναλωτή ποιοτικότερη εμπειρία χρήσης, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επιστροφή του στο 
κατάστημα είτε για αξεσουάρ είτε για αντικατάστασή 
της υπάρχουσας συσκευής του με νέο μοντέλο. 
Από την άλλη, υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που 
απαιτούν την προσοχή των συνεργατών. Η λογική 
του «πουλώ το φτηνότερο tablet» δεν αποτελεί βιώ-
σιμο μοντέλο για την επιχείρηση. Επιπλέον, η διεθνής 

επιβράδυνση που παρουσιάζουν οι πωλήσεις των 
tablets, οφείλεται μερικώς στην παρουσία των hybrid 
μοντέλων. Και πάλι, εφόσον η μεταπώληση έχει 
γνώση του γεγονότος, μπορεί να στραφεί σε συσκευ-
ές που αφήνουν μεγάλο περιθώριο κέρδους. 
Παρ’ όλες τις διακυμάνσεις, η αγορά των tablets 
παραμένει μεγάλο business για το δίκτυο συνεργα-
τών, προσφέροντας προοπτικές επικερδούς δρα-
στηριοποίησης. Σελ.16

Viewsonic: Η οθονο-κεντρική προσέγγιση...
Η Netconnect AE είναι διανομέας επί σειρά ετών των 
προϊόντων Viewsonic στην
Ελληνική αγορά. Σελ.9

Συνέντευξη με τον Μιχάλη Οικονομάκη
Μιλήσαμε με τον επικεφαλής της Lenovo στην Ελλάδα, για την ανάπτυξη της εταιρείας 
στην ελληνική και παγκόσμια αγορά, που έχει κατακτήσει πλέον την πρώτη θέση των 
πωλήσεων PC αλλά και PC+. Σελ.6

Η ελληνική ναυτιλία 
παρουσιάζει προκλήσεις  
και ευκαιρίες 
Η αγορά της ναυτιλίας είναι ένας 
χώρος που μας καθιστά εθνικά 
υπερήφανους, μιας και οι Έλληνες 
πλοιοκτήτες καταλαμβάνουν την 
πρώτη θέση στην παγκόσμια αγορά. 
Εντούτοις, δεν είναι όλα «ρόδινα», 
αφού τα ρίσκα είναι μεγάλα, όπως 
και τα ποσά που διακυβεύονται κάθε 
στιγμή. Στοιχεία όπως η ασφάλεια, η 
ποιότητα και η αξιοπιστία αποτελούν 
τη βασική προτεραιότητα, όπως και 
αυτό που ονομάζουμε operating 
excellence. Σελ. 22
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Τablets – προοπτικές σε  
μια αγορά που ωριμάζει 

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
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ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΑΠΟ ΚΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΟ

Lenovo® ThinkCentre® Tiny M73/M83/M93p

·  Ισχυρή επαγγελματική απόδοση από μόλις 5% του όγκου ενός συνηθισμένου desktop.
·  Windows 8.1 Pro & επεξεργαστής έως 4th Generation Intel® Core™ i7, με τεχνολογία vPro*

·  Ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών ενεργειών με τη χρήση έως 3 ανεξάρτητων οθονών*

·  Ευέλικτες επιλογές mounting για εξοικονόμηση χώρου 
·  Επεκτασιμότητα μέσω προαιρετικής επιλογής οπτικού μέσου ή δεύτερου σκληρού δίσκου για 

επιπλέον αποθηκευτικό χώρο ή IO box επιπλέον θυρών (ports)
·  Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
·  Αθόρυβη και παραμετροποιήσιμη λειτουργία ψύξης με την τεχνολογία ICE 3.0 (Intelligent 

Cooling Engine Technology)
·  Πιστοποιημένη αντοχή σε ακραίες συνθήκες*

Η Lenovo® συνιστά Windows.

Η Lenovo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάση στιγμή, δίχως ειδοποίηση, προσφορές προϊόντων και χαρακτηριστ ικά. Η Lenovo δεν ευθύνεται για φωτογραφικά ή τυπογραφικά σφάλματα. 
Σήματα: Τα ακόλουθα είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα της Lenovo: Lenovo, το λογότυπο της Lenovo, For Those Who Do, ThinkPad, ThinkPlus, TrackPoint, ThinkVantage και Active Protection 
System. Intel, το λογότυπο της Intel, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook και Core Inside είναι σήματα της Intel Corporation στ ις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Microsoft και Windows είναι καταχωρημένα 
σήματα της Microsoft Corporation. Άλλες επωνυμίες εταιριών, προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να είναι σήματα ή σήματα υπηρεσιών άλλων. ©2014 Lenovo. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

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

www.partnerinfo.lenovo.com
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Ανάκαμψη της αγοράς  
και νέες προοπτικές ΑΝΤΏΝΗΣ ΡΟΥΣΕΛΙΏΤΑΚΗΣ

antony@socialhandlers.com

Τ
α πρώτα σημάδια, και μάλιστα σε παγκόσμιο 
επίπεδο, είχαν έρθει ήδη από το πρώτο 
τρίμηνο του έτους, όταν η Gartner υπολόγιζε 
(επιτέλους) διακοπή της πτώσης στις πωλήσεις 
υπολογιστών για την Ευρώπη. Έτσι, μετά από 
8 συναπτά αρνητικά τρίμηνα, η πρώτη «αχτίδα 

φωτός» μιλούσε για αύξηση κατά 0,3% που αν μη τι άλλο 
μοιάζει «...τεράστια» μετά από δύο χρόνια πτωτικής πορείας.

Η ελληνική αγορά δεν αποτέλεσε εξαίρεση και έτσι, πολύ 
γρήγορα και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του τρίτου 
τριμήνου, φτάσαμε για πρώτη φορά μετά από ένα μεγάλο 
διάστημα, σε αύξηση της τάξεως του 32%. Μιλάμε λοιπόν, 
για πραγματική, χειροπιαστή ανάκαμψη, με τις πωλήσεις 
να εκτινάσσονται στα 167,7 χιλ. τεμάχια, από 126,9 χιλ. 
μόλις έναν χρόνο νωρίτερα. Αξίζει να σημειώσω, δε, ότι 
αυτή η ανάπτυξη δεν οφείλεται σε κάποιο ad-hoc deal 
ή στην απόδοση ενός και μόνο κατασκευαστή, όπως για 
παράδειγμα η Lenovo που εκτοξεύτηκε στην πρώτη θέση με 
αύξηση πωλήσεων κατά 170%.
Σημαντική αύξηση είχαν και οι υπόλοιποι μεγάλοι της αγοράς, 
με την ΗΡ να κινείται στο +35,8%, την Dell στο +86,7%, το 
Πλαίσιο στο +10,1%, η Toshiba στο +126,4% κ.ο.κ.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ήρθε η ανάπτυξη και η πρόοδος; 
Εν πολλοίς... ναι, ή πιο σωστά, γιατί όχι; Εάν οι πωλήσεις 
υπολογιστών ήταν «απόδειξη» της κατρακύλας μέχρι 
σήμερα, γιατί η θεαματική αύξηση πωλήσεων να μην είναι 
ακριβώς το αντίθετο;
Σε τελική ανάλυση, ποιος είναι αυτός που αγόρασε 168 
χιλιάδες υπολογιστές; Δεν είναι ο Έλληνας καταναλωτής 
και η ελληνική επιχείρηση; Και έχουμε πει πως αγοράζουν 
καταναλωτές και επιχειρήσεις: Οι πρώτοι όταν αποβάλλουν 
τον φόβο και την επιφύλαξη του «ας κάνω κράτει, 
κανείς δεν ξέρει τι γίνεται», και οι δεύτεροι όταν βρουν 
καταναλωτές πρόθυμους να αγοράσουν τα προϊόντα τους. 
Είναι λοιπόν φανερό ότι η καταναλωτική ζήτηση αυξήθηκε, 
με αποτέλεσμα και οι ίδιοι οι καταναλωτές να «κάνουν 
παιχνίδι», αλλά και οι επιχειρήσεις που ζούνε από αυτούς 
(πουλώντας οτιδήποτε), να μπορούν πλέον να κάνουν την 
κίνησή τους και να προμηθευτούν εξοπλισμό (τεχνολογίας 
ή άλλου τύπου).

Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν και ακόμη δύο παράγοντες που 
βοηθάνε την τεχνολογία να προοδεύσει.

• Ο πρώτος είναι το γεγονός ότι σε εταιρικό επίπεδο, η 
τεχνολογία είναι ο μόνος και εν πολλοίς σίγουρος τρόπος 
για να οργανωθεί κανείς, να εξοικονομήσει χρήματα και 
πόρους. Αντίστοιχα, το Internet γίνεται πλέον βασικό κανάλι 
πώλησης για χιλιάδες επιχειρήσεις και επομένως δεν μου 
προκαλεί καμία έκπληξη η «ψηφιοποίηση» σε εταιρικό 
επίπεδο. Εάν, δε, λογαριάσουμε και το πόσα χρόνια μείναμε 
πίσω σε ανανέωση εξοπλισμού...

• Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με τα tablets και τα 
smartphones. Με τις δύο αυτές προϊοντικές κατηγορίες να 
παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση λόγω της ευκολίας και των 
δυνατοτήτων που παρέχουν σε εξαιρετικά προσιτές τιμές, 
έχουμε... εξ επαγωγής, το φαινόμενο της τόνωσης της ζήτησης 
για υπολογιστές. Από τη μία μεριά, τα brand names πολλών 
επιχειρήσεων γίνονται πιο προβεβλημένα κερδίζοντας σε 
awareness, και από την άλλη, οι χρήστες ανακαλύπτουν ότι 
χρειάζονται έναν υπολογιστή ώστε να κάνουν με το tablet ή το 
κινητό τους, όλα αυτά τα «κόλπα» που έχουν κατά νου.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι αυτή η θετική εικόνα, δεν 
αφορά μόνο στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της IDC, η αγορά της ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και 
Αφρική), παρουσίασε αύξηση κατά 10,4% για το τρίτο τρίμηνο, 
με στοιχεία όπως οι προσφορές Back to School αλλά και τα 
προσιτά PCs με Windows+Bing να δίνουν σημαντική ώθηση, 
τόσο σε επίπεδο laptop όσο και σε αυτό των desktops.

ΟΚ, δεν είμαι τόσο αφελής ώστε να αρχίσω να πανηγυρίζω 
σαν μικρό παιδί, κρατώντας πανό με σήμα «ήρθε η 
ανάπτυξη», ούτε έχω ξεχάσει ότι η αγορά βρίσκονταν 
κάποτε στο 1 εκατ. υπολογιστές ανά έτος. Όπως και να ‘χει 
όμως, όλα αυτά είναι παρελθόν. Το πού βρισκόμασταν 
δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που μετράει είναι το πού 
είμαστε αυτήν τη στιγμή και το ποιες προοπτικές υπάρχουν 
για το μέλλον. Και από τη στιγμή που σήμερα βρισκόμαστε 
σε πολύ καλύτερη θέση από πέρυσι, και μάλιστα με 
θετικές προοπτικές, επιτρέψτε μου τουλάχιστον να είμαι 
ικανοποιημένος :-)
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ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΑΠΟ ΚΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΟ

Lenovo® ThinkCentre® Tiny M73/M83/M93p

·  Ισχυρή επαγγελματική απόδοση από μόλις 5% του όγκου ενός συνηθισμένου desktop.
·  Windows 8.1 Pro & επεξεργαστής έως 4th Generation Intel® Core™ i7, με τεχνολογία vPro*

·  Ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών ενεργειών με τη χρήση έως 3 ανεξάρτητων οθονών*

·  Ευέλικτες επιλογές mounting για εξοικονόμηση χώρου 
·  Επεκτασιμότητα μέσω προαιρετικής επιλογής οπτικού μέσου ή δεύτερου σκληρού δίσκου για 

επιπλέον αποθηκευτικό χώρο ή IO box επιπλέον θυρών (ports)
·  Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
·  Αθόρυβη και παραμετροποιήσιμη λειτουργία ψύξης με την τεχνολογία ICE 3.0 (Intelligent 

Cooling Engine Technology)
·  Πιστοποιημένη αντοχή σε ακραίες συνθήκες*

Η Lenovo® συνιστά Windows.

Η Lenovo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάση στιγμή, δίχως ειδοποίηση, προσφορές προϊόντων και χαρακτηριστ ικά. Η Lenovo δεν ευθύνεται για φωτογραφικά ή τυπογραφικά σφάλματα. 
Σήματα: Τα ακόλουθα είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα της Lenovo: Lenovo, το λογότυπο της Lenovo, For Those Who Do, ThinkPad, ThinkPlus, TrackPoint, ThinkVantage και Active Protection 
System. Intel, το λογότυπο της Intel, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook και Core Inside είναι σήματα της Intel Corporation στ ις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Microsoft και Windows είναι καταχωρημένα 
σήματα της Microsoft Corporation. Άλλες επωνυμίες εταιριών, προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να είναι σήματα ή σήματα υπηρεσιών άλλων. ©2014 Lenovo. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και αγορά επικοινωνήστε με τους εξουσιοδοτημένους διανομείς της Lenovo:  
Info Quest Technologies, τηλ. 211-999 4000 / OKTABIT A.E. τηλ. 211-8888000 / WestNet Distribution, τηλ. 211-300 2150 
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Windows Server 2003:  
Μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ

nick@socialhandlers.com

Τ
ο τέλος υποστήριξης του Windows Server 2003 
πλησιάζει ολοταχώς και μπορείτε να είστε σίγουροι ότι 
οι αναβαθμίσεις θα αρχίσουν να γίνονται ολοένα και πιο 
συχνές, ειδικότερα στις μικρές επιχειρήσεις. 

Η 15 Ιουλίου 2015 είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζετε! Απλά, 
όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση αναβάθμισης, οι επιχειρήσεις – πελάτες 
καθυστερούν να μπουν στην αντίστοιχη διαδικασία και όλοι μαζί θα “τρέχουν” 
την τελευταία στιγμή. Μπορούμε να πούμε, πάντως, ότι το συγκεκριμένο 
ζήτημα δεν αποτελεί ελληνικό φαινόμενο, αλλά παγκόσμιο, το οποίο μάλιστα 
είναι πιο έντονο όσο μικρότερες είναι οι επιχειρήσεις. 

Οι λόγοι είναι ότι οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται 
να προχωρήσουν σε μεγάλης κλίμακας αλλαγές, τόσο λόγω οικονομικών 
περιορισμών όσο και λόγω έλλειψης του απαραίτητου τεχνικού τμήματος. 
Επίσης, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις δεν έχουν 
ολοκληρώσει ακόμη την αναβάθμιση των συστημάτων που διέθεταν Windows 
XP, οπότε η διαδικασία συνολικά καθίσταται ακόμη πιο δύσκολη. Σε κάθε 
περίπτωση, είναι καλό οι συνεργάτες να βρεθούν δίπλα στους πελάτες τους 
και να τους βοηθήσουν να πραγματοποιήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα 
αυτή την αλλαγή καθώς είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα χρειαστούν αρκετές 
δοκιμές, ειδικότερα σε custom εφαρμογές. 

Όπως και στην περίπτωση των XP, πολλοί πελάτες δυσκολεύονται να 
πραγματοποιήσουν την επένδυση που απαιτείται για μια τέτοια μετάβαση, 
καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την 
αλλαγή του software αλλά και του hardware. Αν μάλιστα σε αυτή την εξίσωση 
προσθέσουμε ότι θα πρέπει να αναβαθμιστούν και οι εφαρμογές, το πράγμα 
γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο. Σκεφτείτε μια υλοποίηση, η οποία περιλαμβάνει 
και Exchange και βάσεις δεδομένων σε SQL. Η δουλειά που θα πρέπει να 
γίνει είναι σημαντική και μπορεί να αποδειχθεί αρκετά περίπλοκη. 

Όλα αυτά απαιτούν αρκετά μεγάλη εξειδίκευση και από την πλευρά του 
συνεργάτη, καθώς δεν μιλάμε για μια απλή διαδικασία αναβάθμισης ενός 
client λειτουργικού συστήματος. Είναι μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με σωστό τρόπο, και όχι απλά να φέρουμε την επιχείρηση 
στο απολύτως minimum επίπεδο, καθώς είναι εξαιρετικά πιθανό η 
επιχείρηση να αυξήσει τις ανάγκες της. Ο συνεργάτης θα πρέπει να είναι σε 
θέση να αναγνωρίσει τις ανάγκες τής κάθε περίπτωσης και να οδηγήσει τον 
πελάτη του στο κατάλληλο μονοπάτι. 

Σε κάθε περίπτωση, η προσέγγιση θα είναι: “Ας το κάνουμε σωστά και ας 

Σε κάθε περίπτωση η 
προσέγγιση θα είναι: 
“Ας το κάνουμε σωστά 
και ας το κάνουμε ως το 

τέλος”. Θα πρέπει να είστε έτοιμοι 
ότι κάποιοι πελάτες θα “αγοράσουν” 
αυτή την προσέγγιση και βέβαια θα 
υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν θα 
συμφωνήσουν και θα απαιτήσουν τα 
απολύτως απαραίτητα.

το κάνουμε ως το τέλος”. Θα πρέπει να είστε έτοιμοι ότι κάποιοι πελάτες θα 
“αγοράσουν” αυτή την προσέγγιση και βέβαια θα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι 
που δεν θα συμφωνήσουν και θα απαιτήσουν τα απολύτως απαραίτητα. 
Σκεφτείτε πολύ καλά αν θα εμπλακείτε σε μια τέτοια διαδικασία, καθώς 
το πιθανότερο είναι ότι τελικά ο πελάτης θα καταλάβει το λάθος του και 
ως συνήθως θα το ρίξει σε εσάς. Σε αυτή την περίπτωση ο πανικός είναι 
σύμμαχός σας, οπότε ο χρόνος λειτουργεί υπέρ σας. Φροντίστε όμως σε 
κάθε περίπτωση να είναι αρκετός. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να λειτουργούμε 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας την ανθρώπινη φύση.

Όμως, καθώς η διαδικασία της πώλησης αναμένεται να είναι αρκετά μεγάλη, 
ξεκινήστε άμεσα. Ενημερώστε τους πελάτες σας, ετοιμάζοντας συνεχόμενες 
ενέργειες marketing, ενώ αν είναι απαραίτητο κάντε και τις απαραίτητες 
εκπαιδεύσεις που θα σας διευκολύνουν. Μιλήστε με τους κατασκευαστές που 
συνεργάζεστε για να μάθετε τα πακέτα που έχουν έτοιμα για αναβάθμιση. Και 
μην ξεχνάτε ότι η συζήτηση γύρω από την αναβάθμιση του Windows Server 
2003 είναι μια καλή ευκαιρία για να ξεκινήσει μια συνολική κουβέντα γύρω 
από όλες τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση, αλλά και μια 
συζήτηση γύρω από τις βέλτιστες πρακτικές. 
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Windows Server 2003:  
Μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ

nick@socialhandlers.com

Τ
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στο απολύτως minimum επίπεδο, καθώς είναι εξαιρετικά πιθανό η 
επιχείρηση να αυξήσει τις ανάγκες της. Ο συνεργάτης θα πρέπει να είναι σε 
θέση να αναγνωρίσει τις ανάγκες τής κάθε περίπτωσης και να οδηγήσει τον 
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Σκεφτείτε πολύ καλά αν θα εμπλακείτε σε μια τέτοια διαδικασία, καθώς 
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ξεκινήστε άμεσα. Ενημερώστε τους πελάτες σας, ετοιμάζοντας συνεχόμενες 
ενέργειες marketing, ενώ αν είναι απαραίτητο κάντε και τις απαραίτητες 
εκπαιδεύσεις που θα σας διευκολύνουν. Μιλήστε με τους κατασκευαστές που 
συνεργάζεστε για να μάθετε τα πακέτα που έχουν έτοιμα για αναβάθμιση. Και 
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από όλες τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση, αλλά και μια 
συζήτηση γύρω από τις βέλτιστες πρακτικές. 
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MEGASOFT

Ολοκλήρωση 
σεμιναρίων για 
συνεργάτες
Στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, 
το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, έδωσαν 
το «παρών» συνεργάτες από τη 
Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα 
από τη βόρεια, κυρίως, Ελλάδα 
προκειμένου να συμμετάσχουν 
στην εκπαίδευση για το Level 1 των 
εμπορικών και των POS εφαρμογών 
της Megasoft. Στην εκδήλωση οι 
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν, επίσης, μία 
σύντομη παρουσίαση από το τμήμα 
marketing, ώστε να ενημερωθούν 
για προωθητικές ενέργειες που 
πραγματοποιεί η εταιρεία με στόχο 
την τόνωση των πωλήσεων, αλλά 
και για το υλικό και τα εργαλεία που 
δημιουργεί η Megasoft αποκλειστικά 
και μόνο για το πιστοποιημένο και 
εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργατών.
Info: Megasoft, 210-3416 900

ALFA VAD

Νέα διανομή  
λύσεων ασφαλείας
Μία ακόμη διανομή λύσεων 
ασφάλειας, τα οποία προστατεύουν 
συστήματα και δίκτυα σε επιχειρήσεις 
και οργανισμούς του ιδιωτικού 
αλλά και του δημόσιου τομέα, 
ανέλαβε η Alfa Vad, προχωρώντας 
σε συνεργασία με την Damballa. 
Η Alfa Vad, θα διανέμει στο δίκτυο 
των συνεργατών της σε Ελλάδα και 
Κύπρο, το σύνολο των προϊόντων της 
Damballa, εμπλουτίζοντας έτσι το 
χαρτοφυλάκιο των προσφερόμενων 
λύσεών της γύρω από την ασφάλεια. 
Οι λύσεις της Damballa, αντί 
να εστιάζουν στην ανάλυση των 
malware, εμποδίζουν την επικοινωνία 
μεταξύ μιας “μολυσμένης” συσκευής 
και ενός απομακρυσμένου κεντρικού 
υπολογιστή (command and control 
server), με τον προσδιορισμό 
των στοιχείων της σε πραγματικό 
χρόνο και γρήγορο pinpointing των 
compromised συσκευών. Η λύση 
κατέχει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που 
σε συνδυασμό με το machine learning 
μπορεί να εξουδετερώσει κακόβουλες 
ενέργειες, αποτρέποντας την κλοπή 
δεδομένων, ελαχιστοποιώντας 
την επιχειρησιακή διάσπαση και 
μειώνοντας τον χρόνο αντίδρασης και 
αποκατάστασης.
Info: AlfaVAD, 211-0120 703

Mε μια ματιά

Γνωρίζετε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στην Ελλάδα;
PRE SALES AFTER SALES
Εάν θέλετε λύσεις δικτύωσης, είµαστε εδώ να συζητήσουµε 
και να προτείνουµε.
Καλέστε µας στο 213 0020352 ή στείλτε µας email στο 
gr-sales@dlink.com

Εάν έχετε οποιοδήποτε θέµα εγκατάστασης ή πρόβληµα µε 
µία D-Link συσκευή, µπορείτε πάντα να καλείτε τη γραµµή 
υποστήριξης!
Καλέστε µας στο 213 0020353 ή στείλτε µας email στο 
gr-support@dlink.com

WE ARE
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SERVICE

ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΣΤΟ CLOUD

Εμπορική διαχείριση για 
καταστήματα εντατικής λιανικής
Το Business Cloud, η πρώτη 100% cloud εφαρμογή 
εμπορικής διαχείρισης στην Ελλάδα, εντάσσει στις 
υπηρεσίες του και περιβάλλον για εντατική λιανική.

Πέρα από το ήδη εύχρηστο περιβάλλον της εμπορικής 
διαχείρισης, δημιουργήθηκε και ένα νέο, με ενιαία 
φόρμα διαχείρισης συναλλαγών για ταχύτερη 
εξυπηρέτηση των πελατών. Η οθόνη εντατικής 
λιανικής είναι ειδικά σχεδιασμένη για να κάνει την 
τιμολόγηση πιο γρήγορη, εύκολη και αποδοτική, με 
δυνατότητα χρήσης οθονών αφής και barcode scanner. 
Παράλληλα, διαθέτει έξυπνους 
αυτοματισμούς που με τη χρήση 
barcode, με ένα πέρασμα, γίνονται 
εναλλαγές σε πωλητή, είδος 
παραστατικού, τρόπου πληρωμής 
και πολλές άλλες διεργασίες.

Το Business Cloud σχεδιάστηκε 
με γνώμονα την ευχρηστία, 
τις επιδόσεις και την 
ασφάλεια. Συνδυάζει κάτω 
από ένα περιβάλλον όλες τις 
δραστηριότητες μίας εμπορικής 
επιχείρησης, με σκοπό την 
αύξηση της παραγωγικότητας 
και τη μείωση των λαθών. Με το 

περιβάλλον εντατικής λιανικής, η εμπορική διαχείριση 
του Business Cloud μπορεί πλέον να καλύψει και 
τις πλέον απαιτητικές επιχειρήσεις που χρειάζονται 
ταχύτητα στην τιμολόγηση, όπως super markets, mini 
markets, καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, και 
γενικά καταστήματα με πολλά είδη και πωλητές.

Η εμπορική εφαρμογή του Business Cloud μπορεί να 
καλύψει κάθε σύγχρονη ανάγκη ενός καταστήματος, με 
μόλις 9,90 ευρώ το μήνα.
Info: Business Cloud, www.businesscloud.gr

ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΒΜ

Σημαντική συνεργασία 
για την Byte
Σε αποκλειστική συνεργασία του εκπαιδευτικού κέντρου 
της στην Ελλάδα με την Global Knowledge προχωρά 
η Byte Computer, συνεργασία η οποία αφορά την 
εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων σε όλη την γκάμα 
προϊόντων της ΙΒΜ. Με αυτή τη συνεργασία, η Byte 
Computer, ως Authorized Silver Learning Provider, 
διαθέτει πλέον το μοναδικό Εκπαιδευτικό Κέντρο 
Παροχής Πιστοποιημένων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε 
λογισμικό, εφαρμογές και συστήματα της ΙΒΜ  
στην Ελλάδα.
Η πολυεθνική Global Knowledge είναι ένας από τους 
κορυφαίους εκπαιδευτικούς φορείς και συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στις τέσσερις εταιρείες παγκοσμίως που έχουν 

αναλάβει την υποστήριξη για την εκπαίδευση μηχανικών 
ΗΥ και στελεχών επιχειρήσεων σε όλη την γκάμα 
προϊόντων της ΙΒΜ, οδηγώντας τους στις αντίστοιχες 
πιστοποιήσεις.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στόχος της 
συνεργασίας των δύο εταιρειών είναι να δώσει 
την ευκαιρία σε στελέχη της ελληνικής αγοράς 
ΙΤ να ξεχωρίσουν στον τομέα τους, αποκτώντας 
γνώσεις υψηλού επιπέδου και δεξιότητες 
διεθνών προδιαγραφών που θα τους επιτρέψουν 
να ανταποκριθούν ανταγωνιστικά στις διαρκώς 
αυξανόμενες ανάγκες της εγχώριας αγοράς.
Info: Byte Computer, 210-9002 000
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Η υιοθέτηση της τεχνολογίας στην καθημερινή μας ζωή 
έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, οδηγώντας μας να 
αναφερόμαστε πολλές φορές στη ψηφιακή διάσταση 
της καθημερινότητάς μας ως κάτι το συνηθισμένο. Ο 
σύγχρονος άνθρωπος περνάει όλο και μεγαλύτερο μέρος 
της καθημερινότητάς του παρέα με την τεχνολογία, καθώς 
του επιτρέπει να μπορεί, απ’ όπου κι αν βρίσκεται, να είναι 
παραγωγικός, να συνδέεται με όσους τον ενδιαφέρουν και 
να μοιράζεται όσα τον ενδιαφέρουν. 
Στην πορεία προς την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην 
καθημερινότητα, η D-Link, για περισσότερα από 27 χρόνια, 
βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο. Κατά τη δραστηριότητα 
της, που αριθμεί πλέον ένα τέταρτο του αιώνα, η D-Link 
παρακολουθεί τις μεγάλες αλλαγές της τεχνολογίας και 
μελετά τις ανάγκες των ανθρώπων, προσφέροντας λύσεις 
που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις για 
μία καλύτερη και ευκολότερη ζωή. 
Όλα αυτά τα χρόνια, η D-Link προσπαθεί διαρκώς να 
κατανοεί τις προκλήσεις και τα πιθανά οφέλη των νέων 
τάσεων σε μεμονωμένους χρήστες και επιχειρήσεις.  

Η προσεκτική παρατήρηση της στάσης τους απέναντι στη 
χρήση της τεχνολογίας μέσα στο σπίτι και στην εργασία, 
καθώς και η πρόβλεψη για το πώς η τεχνολογία χρειάζεται 
να εξελιχθεί, είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της 
ηγετικής θέσης της στην αγορά.
Στις σύγχρονες ανάγκες, η D-Link προσφέρει απλές 
και προσιτές λύσεις τεχνολογίας: σχεδιάζει, αναπτύσσει 
και κατασκευάζει καινοτόμα προϊόντα δικτύωσης για 
χρήστες και επιχειρήσεις, βραβευμένα δικτυακά προϊόντα, 
ασύρματα και αποθηκευτικά μέσα, λύσεις ασφαλείας, 
IP παρακολούθησης, διαμοιρασμού δεδομένων και 
ψηφιακού περιεχομένου, ενώ πρόσφατα, πρωτοστάτησε 
με την είσοδό της στον τομέα του οικιακού αυτοματισμού, 
Μόνο η D-Link διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφύλακα 
προϊόντων που δίνουν τη δυνατότητα σε χρήστες και 
καταναλωτές να συνδέονται εύκολα και χωρίς διακοπές, 
να μοιράζονται και να προστατεύουν όλα όσα τους 
ενδιαφέρουν, αποδεικνύοντας πως η ζωή είναι και θα 
πρέπει να είναι ψηφιακά εύκολη και απλή.
Info: D-Link Hellas, 213-0020 352

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ D-LINK

Η σύγχρονη ψηφιακή ζωή μπορεί 
να τελικά είναι εύκολη και απλή

Γνωρίζετε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στην Ελλάδα;
PRE SALES AFTER SALES
Εάν θέλετε λύσεις δικτύωσης, είµαστε εδώ να συζητήσουµε 
και να προτείνουµε.
Καλέστε µας στο 213 0020352 ή στείλτε µας email στο 
gr-sales@dlink.com

Εάν έχετε οποιοδήποτε θέµα εγκατάστασης ή πρόβληµα µε 
µία D-Link συσκευή, µπορείτε πάντα να καλείτε τη γραµµή 
υποστήριξης!
Καλέστε µας στο 213 0020353 ή στείλτε µας email στο 
gr-support@dlink.com
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LENOVO

Ο Ιωάννης Γαλανάκης 
στo δυναμικό της 
Lenovo
Τη θέση του MIDH ( Mobile Internet 
Digital Home ) sales manager, 
Greece & Cyprus της Lenovo 
ανέλαβε ο Ιωάννης Γαλανάκης, όπως 
ανακοίνωσε η εταιρεία. 
Ο κ. Γαλανάκης το 2004 εντάχθηκε 
στο δυναμικό της Plaisio Computers 
όπου ήταν επικεφαλής του mobility 
category για αρκετά χρόνια. Ανέλαβε 
τα TURBO X tablets πετυχαίνοντας, 
σύμφωνα με τη GFK, μερίδιο 
πωλήσεων 20% και κατακτώντας 
την 1η θέση στη συγκεκριμένη 
προϊοντική κατηγορία. Κατά την ίδια 
περίοδο, εισήγαγε με επιτυχία τη 
σειρά smartphones TURBO X στην 
ελληνική αγορά.
Ο κ. Γαλανάκης είναι κάτοχος 
πτυχίου Management Science & 
Technology και Master of Business 
Administration του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Info: Lenovo Greece, 213-0087 200

TARGIT

Συμμετοχή  
στο IT Directors  
forum
Για ακόμη μία χρονιά η Targit 
Ελλάδος συμμετείχε στο IT 
Directors Forum 2014, συνέδριο 
που συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό 
στελεχών πληροφορικής. Εκεί η 
Targit παρουσίασε τη νέα έκδοση 
του εργαλείου επιχειρηματικής 
ευφυΐας, Targit 2014, με νέους τομείς 
βελτιωμένης λειτουργικότητας και 
νέων ικανοτήτων.
Τα νέα χαρακτηριστικά 
περιλαμβάνουν εργαλεία Self-
Service data discovery, νέες 
συνδέσεις Big Data, εύκολο 
συνδυασμό δεδομένων μέσω Data 
Service, προσαρμοσμένα Gauges, 
νέα αντικείμενα οπτικοποίησης και 
τον νέο Targit client, Anywhere.
Info: Targit, 210-7567 817

Mε μια ματιά

Σαφή στροφή στα smartphones, 
αλλά και εξίσου σαφή συρρίκνωση 
της αγοράς κινητών συσκευών 
τηλεφωνίας στο σύνολό της, 
αναμένουν για το 2014 παράγοντες 
της ελληνικής αγοράς. Την ίδια 
στιγμή, οι πωλήσεις tablets έχουν 
πάρει την ανιούσα, με τους Έλληνες 
καταναλωτές να προτιμούν τις 
φτηνές συσκευές.
Σύμφωνα, λοιπόν, με εκτιμήσεις, το 2014 αναμένεται 
να πουληθούν περίπου 1,4 εκατ. συσκευές κινητής 
τηλεφωνίας, αριθμός μικρότερος σε σχέση με τα 1,964 
εκατ. κινητά τηλέφωνα που είχαν πουληθεί το 2013. 
Βασικός παράγοντας της πτώσης αυτής είναι η μείωση 
στις πωλήσεις των “κλασικών” κινητών τηλεφώνων, 
καθώς οι καταναλωτές στρέφονται ξεκάθαρα πλέον στα 

smartphones, οι πωλήσεις των 
οποίων σημειώνουν μικρή αύξηση σε 
σύγκριση με την περασμένη χρονιά.
Στην αγορά των tablets, στο 9μηνο 
οι πωλήσεις εκτιμάται ότι έχουν ήδη 
φθάσει στις 488.000 τεμάχια, όταν 
όλο το 2013 οι συνολικές πωλήσεις 
ήταν περίπου 430.000 τεμάχια. Η 
υπάρχουσα εκτίμηση κάνει λόγο 
ακόμη και για συνολικές πωλήσεις 

της τάξεως των 700.000 τεμαχίων, με δεδομένο ότι 
την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων τα tablets 
καθίστανται ένα από τα πλέον δημοφιλή είδη δώρου.
Όσον αφορά τις τιμές, το 55,25% των tablets που 
πουλήθηκαν στο 9μηνο είχαν αξία κάτω από €100 και 
το 74,7% ήταν κάτω από τα €150, ενώ μόλις το 20% 
κόστιζε πάνω από €200.

ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑ SMARTPHONES, ΣΤΟ ”ΡΑΦΙ” ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ

Έκρηξη πωλήσεων για τα tablets
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MEGASOFT

Ολοκλήρωση 
σεμιναρίων για 
συνεργάτες
Στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, 
το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, έδωσαν 
το «παρών» συνεργάτες από τη 
Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα 
από τη βόρεια, κυρίως, Ελλάδα 
προκειμένου να συμμετάσχουν 
στην εκπαίδευση για το Level 1 των 
εμπορικών και των POS εφαρμογών 
της Megasoft. Στην εκδήλωση οι 
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν, επίσης, μία 
σύντομη παρουσίαση από το τμήμα 
marketing, ώστε να ενημερωθούν 
για προωθητικές ενέργειες που 
πραγματοποιεί η εταιρεία με στόχο 
την τόνωση των πωλήσεων, αλλά 
και για το υλικό και τα εργαλεία που 
δημιουργεί η Megasoft αποκλειστικά 
και μόνο για το πιστοποιημένο και 
εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργατών.
Info: Megasoft, 210-3416 900

ALFA VAD

Νέα διανομή  
λύσεων ασφαλείας
Μία ακόμη διανομή λύσεων 
ασφάλειας, τα οποία προστατεύουν 
συστήματα και δίκτυα σε επιχειρήσεις 
και οργανισμούς του ιδιωτικού 
αλλά και του δημόσιου τομέα, 
ανέλαβε η Alfa Vad, προχωρώντας 
σε συνεργασία με την Damballa. 
Η Alfa Vad, θα διανέμει στο δίκτυο 
των συνεργατών της σε Ελλάδα και 
Κύπρο, το σύνολο των προϊόντων της 
Damballa, εμπλουτίζοντας έτσι το 
χαρτοφυλάκιο των προσφερόμενων 
λύσεών της γύρω από την ασφάλεια. 
Οι λύσεις της Damballa, αντί 
να εστιάζουν στην ανάλυση των 
malware, εμποδίζουν την επικοινωνία 
μεταξύ μιας “μολυσμένης” συσκευής 
και ενός απομακρυσμένου κεντρικού 
υπολογιστή (command and control 
server), με τον προσδιορισμό 
των στοιχείων της σε πραγματικό 
χρόνο και γρήγορο pinpointing των 
compromised συσκευών. Η λύση 
κατέχει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που 
σε συνδυασμό με το machine learning 
μπορεί να εξουδετερώσει κακόβουλες 
ενέργειες, αποτρέποντας την κλοπή 
δεδομένων, ελαχιστοποιώντας 
την επιχειρησιακή διάσπαση και 
μειώνοντας τον χρόνο αντίδρασης και 
αποκατάστασης.
Info: AlfaVAD, 211-0120 703

Mε μια ματιά

Γνωρίζετε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στην Ελλάδα;
PRE SALES AFTER SALES
Εάν θέλετε λύσεις δικτύωσης, είµαστε εδώ να συζητήσουµε 
και να προτείνουµε.
Καλέστε µας στο 213 0020352 ή στείλτε µας email στο 
gr-sales@dlink.com

Εάν έχετε οποιοδήποτε θέµα εγκατάστασης ή πρόβληµα µε 
µία D-Link συσκευή, µπορείτε πάντα να καλείτε τη γραµµή 
υποστήριξης!
Καλέστε µας στο 213 0020353 ή στείλτε µας email στο 
gr-support@dlink.com
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ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΣΤΟ CLOUD

Εμπορική διαχείριση για 
καταστήματα εντατικής λιανικής
Το Business Cloud, η πρώτη 100% cloud εφαρμογή 
εμπορικής διαχείρισης στην Ελλάδα, εντάσσει στις 
υπηρεσίες του και περιβάλλον για εντατική λιανική.

Πέρα από το ήδη εύχρηστο περιβάλλον της εμπορικής 
διαχείρισης, δημιουργήθηκε και ένα νέο, με ενιαία 
φόρμα διαχείρισης συναλλαγών για ταχύτερη 
εξυπηρέτηση των πελατών. Η οθόνη εντατικής 
λιανικής είναι ειδικά σχεδιασμένη για να κάνει την 
τιμολόγηση πιο γρήγορη, εύκολη και αποδοτική, με 
δυνατότητα χρήσης οθονών αφής και barcode scanner. 
Παράλληλα, διαθέτει έξυπνους 
αυτοματισμούς που με τη χρήση 
barcode, με ένα πέρασμα, γίνονται 
εναλλαγές σε πωλητή, είδος 
παραστατικού, τρόπου πληρωμής 
και πολλές άλλες διεργασίες.

Το Business Cloud σχεδιάστηκε 
με γνώμονα την ευχρηστία, 
τις επιδόσεις και την 
ασφάλεια. Συνδυάζει κάτω 
από ένα περιβάλλον όλες τις 
δραστηριότητες μίας εμπορικής 
επιχείρησης, με σκοπό την 
αύξηση της παραγωγικότητας 
και τη μείωση των λαθών. Με το 

περιβάλλον εντατικής λιανικής, η εμπορική διαχείριση 
του Business Cloud μπορεί πλέον να καλύψει και 
τις πλέον απαιτητικές επιχειρήσεις που χρειάζονται 
ταχύτητα στην τιμολόγηση, όπως super markets, mini 
markets, καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, και 
γενικά καταστήματα με πολλά είδη και πωλητές.

Η εμπορική εφαρμογή του Business Cloud μπορεί να 
καλύψει κάθε σύγχρονη ανάγκη ενός καταστήματος, με 
μόλις 9,90 ευρώ το μήνα.
Info: Business Cloud, www.businesscloud.gr

ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΒΜ

Σημαντική συνεργασία 
για την Byte
Σε αποκλειστική συνεργασία του εκπαιδευτικού κέντρου 
της στην Ελλάδα με την Global Knowledge προχωρά 
η Byte Computer, συνεργασία η οποία αφορά την 
εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων σε όλη την γκάμα 
προϊόντων της ΙΒΜ. Με αυτή τη συνεργασία, η Byte 
Computer, ως Authorized Silver Learning Provider, 
διαθέτει πλέον το μοναδικό Εκπαιδευτικό Κέντρο 
Παροχής Πιστοποιημένων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε 
λογισμικό, εφαρμογές και συστήματα της ΙΒΜ  
στην Ελλάδα.
Η πολυεθνική Global Knowledge είναι ένας από τους 
κορυφαίους εκπαιδευτικούς φορείς και συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στις τέσσερις εταιρείες παγκοσμίως που έχουν 

αναλάβει την υποστήριξη για την εκπαίδευση μηχανικών 
ΗΥ και στελεχών επιχειρήσεων σε όλη την γκάμα 
προϊόντων της ΙΒΜ, οδηγώντας τους στις αντίστοιχες 
πιστοποιήσεις.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στόχος της 
συνεργασίας των δύο εταιρειών είναι να δώσει 
την ευκαιρία σε στελέχη της ελληνικής αγοράς 
ΙΤ να ξεχωρίσουν στον τομέα τους, αποκτώντας 
γνώσεις υψηλού επιπέδου και δεξιότητες 
διεθνών προδιαγραφών που θα τους επιτρέψουν 
να ανταποκριθούν ανταγωνιστικά στις διαρκώς 
αυξανόμενες ανάγκες της εγχώριας αγοράς.
Info: Byte Computer, 210-9002 000
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SAMSUNG

Νέα σειρά εκτυπωτών 
και MFPs
Η Samsung Electronics Hellas 
ανακοίνωσε την κυκλοφορία στην 
ελληνική αγορά της νέας σειράς NFC 
έγχρωμων laser Α4 εκτυπωτών και 
πολυσυσκευών.
Τόσο οι NFC έγχρωμοι laser 
εκτυπωτές όσο και οι MFP ProXpress 
C2620/2670 είναι εξοπλισμένοι με 
λειτουργίες όπως η τεχνολογία NFC, 
η ανοιχτή πλατφόρμα XOA-Web της 
Samsung, η λειτουργία “Rendering 
Engine for Clean Platform” (ReCP) και 
το πολυμερισμένο toner, επιτρέποντας 
πιο εύκολη mobile εκτύπωση.
Τα μοντέλα της σειράς μπορούν να 
μειώσουν το κόστος μέχρι και 20%, 
συγκριτικά με το μέσο όρο, μέσω του 
Samsung Easy Eco Driver.
Info: Samsung, 213-0163 800

Mε μια ματιά
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Πρόσφατα, αναζητώντας το επόμενο laptop για έναν φίλο μου, 
έπεσα πάνω σε ένα εξαιρετικό μοντέλο το οποίο συγκέντρωνε κάθε 
του επιθυμία: Λεπτή σχεδίαση, υψηλή αυτονομία, τρελό hardware, 
απίστευτη οθόνη κ.ο.κ. Με δεδομένο όμως ότι αντίστοιχα απίστευτη 
ήταν και η τιμή του, άρχισα να το ψάχνω λίγο περισσότερο...

Εξειδίκευση και ευελιξία

Όχι, μην βιαστείτε να σκεφτείτε ότι η στήλη 
αυτή του μήνα αφορά στις τιμές. Το θέμα 
μας είναι η ευελιξία και η εξειδίκευση 
που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τους 
συνεργάτες, στοιχεία πολύ αποφασιστικά για 
την ολοκλήρωση μίας πώλησης. Ας πάρουμε 
όμως τα πράγματα με τη σειρά.
Το εν λόγω laptop κόστιζε 1.299 Ευρώ και το είχα 
δει στο Web site μεγάλου retailer. Θεωρώντας 
ότι μετά από 20 χρόνια σε αυτήν την αγορά, 
θα κατάφερνα να εξασφαλίσω στον φίλο μου 
μία μικρή έκπτωση, κάλεσα απευθείας και 
τον κατασκευαστή και ρώτησα εάν μπορούμε 
να κάνουμε κάτι. Παρά το γεγονός ότι «ναι, 
μπορούσαμε», στην πράξη ήταν πολύ δύσκολο 
να εφαρμοστεί αυτό το οποίο... «μπορούσαμε». 
Τουλάχιστον με τον συγκεκριμένο retailer.
«Οπότε, τι κάνουμε;» ρώτησα εναγωνίως...
«Θα το πάρουμε από αλλού. Θα μιλήσω με 
έναν συνεργάτη που είναι γρήγορος και 

ευέλικτος και θα σου πω», ήρθε η απάντηση.

«Γρήγορος και ευέλικτος»... Χμμμ... Τι σημαίνει 
αυτό; Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σήμαινε 
ότι μπορούσε να δώσει ένα μοντέλο σε 
συμφωνημένη τιμή χωρίς να «μανουριάσουν» 
καμιά δεκαριά νοματέοι! Επίσης, μπορούσε να το 
κάνει την ίδια μέρα!
Όπως αποδείχτηκε, ο εν λόγω συνεργάτης ήταν 
και ιδιαίτερα εξειδικευμένος, με αποτέλεσμα 
να είναι σε θέση να προτείνει και εναλλακτικές 
με νόημα και αξία, πολύ γρήγορα. Έτσι, από τα 
1.299 με μικρή έκπτωση φτάσαμε στα 1.499 με 
μεγαλύτερη!
Πραγματικά, χάρηκα τον συγκεκριμένο 
μεταπωλητή, γιατί είχε βρει τόσο καλά το 
business του, ακόμη και σε έναν χώρο που τα 
περιθώρια κέρδους δεν είναι σημαντικά, και ο 
ανταγωνισμός κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα. 
Είχε λοιπόν εξειδικευτεί, είχε επιλέξει πολύ 

προσεκτικά τους κατασκευαστές με τους οποίους 
συνεργάζεται, αλλά ακόμη πιο προσεκτικά τα 
μοντέλα που προωθούσε, ενώ επιπλέον είχε 
σχεδιάσει έτοιμες λύσεις για εξειδικευμένες 
κάθετες αγορές, διαθέτοντας έξυπνα πακέτα με 
τη λογική «πάρτο-βάλτο» ή όπως πιο εύγλωττα 
ανέφερε και το σχετικό φυλλάδιό του, «turn-key 
solutions».

Παράλληλα, πέρα από την εξειδίκευσή του, είχε 
καταφέρει να διαθέτει ένα ευέλικτο σχήμα ώστε 
να μην χάνει πελάτες για γραφειοκρατικούς 
λόγους και ανόητες καθυστερήσεις, ενώ 
βέβαια ούτε λόγος να γίνεται για το επίπεδο 
εξυπηρέτησης. Κάπως έτσι, θεωρώ πως 
θα πρέπει να είναι στημένο ένα «μαγαζί» 
τεχνολογίας, ειδικά εάν δραστηριοποιείται σε 
αντίστοιχο χώρο. Εξειδίκευση, ευελιξία, μελέτη 
και προσωπική εξυπηρέτηση του πελάτη. Δεν θα 
μπορούσα να ζητήσω και κάτι παραπάνω...

Channel
PARTNERte

ch

Νίκος Τηλιακός,  
διευθυντής έκδοσης  

του Tech Channel Partner.

Η Active Computer Systems σε 
συνεργασία με τη Dell πραγματοποίησαν 
την πρώτη τους κοινή εκδήλωση, με 
τίτλο “Μετάβαση στη νέα εποχή των 
συστημάτων IT”, η οποία διεξήχθη στο 
Golf Gardens Hall της Γλυφάδας.
Η εν λόγω εκδήλωση ήταν ειδικά 
αφιερωμένη στο σύνολο των enterprise 
λύσεων της Dell και τη νέα γενιά των 
Dell PowerEdge servers, λίγες μόνο 
ημέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα 
τους. Επίσης, οι παρευρισκόμενοι 
είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από 
κοντά το νέο μέλος των συστημάτων αποθήκευσης Dell 
Compellent για μεσαίες επιχειρήσεις.
Μετά το πέρας των παρουσιάσεων, οι συμμετέχοντες 

συμμετείχαν σε συζητήσεις αναφορικά με τις λύσεις 
που προτείνουν οι δύο εταιρείες για μια μεγάλη γκάμα 
επιχειρηματικών αναγκών.
Info: Active Computer Systems, 210-6577 900

Η ΠΡΩΤΗ ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ

Συσφίγγουν τη σχέση 
τους Active και Dell
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ΑΡΘΡΟ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ NETCONNECT

Viewsonic: Η οθονο-κεντρική προσέγγιση...
Η Viewsonic έχει ιστορία 27 ετών στο χώρο των οθονών και συνεχίζει στην 
εποχή μας με προϊόντα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις μιας εποχής όπου 
τα δεδομένα ταξιδεύουν ταχύτατα. Οι συσκευές που χρησιμοποιούμε και μας 
κρατούν σε επαφή όλο το εικοσιτετράωρο και σε όλο τον κόσμο, είναι πάντα 
συνδεδεμένες στο δίκτυο είτε για επαγγελματικούς λόγους ή προσωπική 
χρήση. Έτσι η ViewSonic, πλέον, προσφέρει προϊόντα που υποστηρίζουν τη 
διασύνδεση. Οι οπτικές λύσεις που προσφέρει είναι πιο έξυπνες, διαδραστικές 
και ολοκληρωμένες σχετικώς με τις απαιτήσεις των συγχρόνων υπολογιστών, 
επιπλέον τα σύγχρονα προϊόντα της Viewsonic έχουν εφοδιαστεί με 
ελκυστικές τεχνολογίες αφής.
Η ViewSonic έχει μεγαλώσει την γκάμα των προϊόντων της με σκοπό να γίνει 
παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά της οπτικής απεικόνισης. Κατά τις τελευταίες 
δυόμισι δεκαετίες, έχει διατηρήσει την ισχυρή παρουσία στην αγορά μέσω της 
δέσμευσής της στην ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει, στην καινοτομία 
και στις δυνατές συνεργασίες με το κανάλι της διανομής. Έτσι, ως παγκόσμιος 
ηγέτης σε οπτικές τεχνολογίες, έχει “αγκαλιάσει” τη μετάβαση από την εποχή 
του PC στην εποχή των μέτα PC συσκευών, προσφέροντας μια πλήρη γκάμα 
οθονών που μπορούν να συνδεθούν σε αυτές τις συσκευές. Είτε στην επιφάνεια 
εργασίας, στον τοίχο ή στην παλάμη του χεριού, η οθόνη θα είναι πάντα το εστιακό 
σημείο για την πρόσβαση και τον έλεγχο των πληροφοριών και της ψυχαγωγίας. 
Η οθόνο-κεντρική προσέγγιση των προϊόντων της Viewsonic, θέτει ως στόχο η 
Viewsonic να γίνει, παγκοσμίως, η πρωτίστως προτιμώμενη εταιρεία σε οπτικές 
λύσεις, αφιερώνοντας τις δυνάμεις της στην κάλυψη των αναγκών του δικτύου.
Η οθόνο-κεντρική προσέγγιση που έχει η ViewSonic την κάνει να ερευνά 
συνεχώς για νέες δυνατότητες στις οθόνες υπολογιστών γραφείου, σε 

προβολείς, σε οθόνες μεγάλου format. Παρέχει λύσεις προβολής τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές, συνεργαζόμενη με τους μεγαλύτερους 
κατασκευαστές και παρόχους τεχνολογίας.

1. Επιτραπέζια συστήματα: Η ViewSonic προσφέρει ένα μεγάλο φάσμα 
προϊόντων στον κλάδο των προϊόντων απεικόνισης για πάνω από 25 χρόνια 
- από συμβατικές οθόνες, touch screens, έξυπνες οθόνες-συνδεδεμένες στο 
σύννεφο, zero και thin clients, και μια σειρά από προϊόντα απεικόνισης με τις 
τελευταίες τεχνολογίες ψηφιοποίησης.
2. Οθόνες μεγάλου format: Προσφέρει προϊόντα από μία μόνο οθόνη σε 
ένα video wall των 53 ποδών, έτσι η ViewSonic καλύπτει ακόμα και τις πιο 
απαιτητικές ανάγκες: για το δίκτυο λιανικής, για κατευθυνόμενες πωλήσεις, 
για κάλυψη εταιρικών αναγκών και για περιβάλλοντα όπου η απεικόνιση 
μηνυμάτων είναι απαραίτητη. Οι οθόνες μεγάλου format καλύπτουν τις ανάγκες 
τηλεδιάσκεψης και με την τεχνολογία αφής ενισχύουν το περιβάλλον εργασίας 
και τη συνεργασία.
3. Προβολείς: Η ViewSonic προσφέρει μια πλήρη σειρά προβολέων που 
καλύπτουν τις ανάγκες μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, μεγάλων 
εγκαταστάσεων σε χώρους συνάθροισης, της εκπαίδευσης, και της οικιακής 
ψυχαγωγίας. Τα προϊόντα της Viewsonic διαθέτουν τεχνολογίες LED, DLP, και τις 
τελευταίες Laser / LED υβριδικές τεχνολογίες. 
Η Netconnect AE, διανομέας επί σειρά ετών των προϊόντων Viewsonic στην 
Ελληνική αγορά, προσφέρει το σύνολο των διαθέσιμων λύσεων της Viewsonic για 
να καλύψει τις ανάγκες επαγγελματιών, επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
μέσα από ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών/μεταπωλητών σε όλη την Ελλάδα. 

Την ετήσια εκδήλωση Intel Technology Conference για το κανάλι συνεργατών 
της, διοργάνωσε η Intel την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, με τις νεότερες τεχνολογίες 
και τα προϊόντα που βασίζονται σε αυτές να κυριαρχούν στις παρουσιάσεις της 
εκδήλωσης από στελέχη της Intel και ομιλητές των χορηγών της εκδήλωσης.
Συνεργάτες της Intel, μεταξύ των οποίων πολυεθνικές και ελληνικές 
εταιρείες, υποστήριξαν χορηγικά την εκδήλωση και συμμετείχαν στον 
εκθεσιακό χώρο παρουσιάζοντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, τα οποία 
βασίζονται στις τεχνολογίες της Intel. 
Την εναρκτήρια ομιλία πραγματοποίησε ο John Sumner (European Union 
region-channel sales manager), ο οποίος αναφέρθηκε στο εύρος των 
τεχνολογιών και των λύσεων της Intel από το χώρο του desktop, έως τον 
κόσμο των server, και από τις υπερφορητές λύσεις για κινητά τηλέφωνα, 
έως τις τεχνολογίες που επιτρέπουν τη δημιουργία του οικοσυστήματος για το 
«Internet of Things». Ενδεικτικό της επιτυχίας του συνεδρίου ήταν το γεγονός 
ότι οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τους 400, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από τους platinum και golden χορηγούς 
της εκδήλωσης, καθώς και να γνωρίσουν από κοντά όλα τα νεότερα προϊόντα 
που βασίζονται στις τεχνολογίες της Intel, αλλά και τα προγράμματα που έχει 
αναπτύξει σχετικά με την ασφάλεια και την εκπαίδευση.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι το κανάλι συνεργατών της Intel στην Ελλάδα αριθμεί 
περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις, οι οποίες μεταπωλούν προϊόντα 
τεχνολογίας, παρέχοντας λύσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
επαγγελματίες και οικιακούς χρήστες.
Info: Intel, 210-6752 000

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ “ΠΑΡΩΝ”

Φουλ των… συνεργατών στο Intel Technology ConferenceΣυσφίγγουν τη σχέση 
τους Active και Dell
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SAMSUNG

Νέα σειρά εκτυπωτών 
και MFPs
Η Samsung Electronics Hellas 
ανακοίνωσε την κυκλοφορία στην 
ελληνική αγορά της νέας σειράς NFC 
έγχρωμων laser Α4 εκτυπωτών και 
πολυσυσκευών.
Τόσο οι NFC έγχρωμοι laser 
εκτυπωτές όσο και οι MFP ProXpress 
C2620/2670 είναι εξοπλισμένοι με 
λειτουργίες όπως η τεχνολογία NFC, 
η ανοιχτή πλατφόρμα XOA-Web της 
Samsung, η λειτουργία “Rendering 
Engine for Clean Platform” (ReCP) και 
το πολυμερισμένο toner, επιτρέποντας 
πιο εύκολη mobile εκτύπωση.
Τα μοντέλα της σειράς μπορούν να 
μειώσουν το κόστος μέχρι και 20%, 
συγκριτικά με το μέσο όρο, μέσω του 
Samsung Easy Eco Driver.
Info: Samsung, 213-0163 800

Mε μια ματιά
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Πρόσφατα, αναζητώντας το επόμενο laptop για έναν φίλο μου, 
έπεσα πάνω σε ένα εξαιρετικό μοντέλο το οποίο συγκέντρωνε κάθε 
του επιθυμία: Λεπτή σχεδίαση, υψηλή αυτονομία, τρελό hardware, 
απίστευτη οθόνη κ.ο.κ. Με δεδομένο όμως ότι αντίστοιχα απίστευτη 
ήταν και η τιμή του, άρχισα να το ψάχνω λίγο περισσότερο...

Εξειδίκευση και ευελιξία

Όχι, μην βιαστείτε να σκεφτείτε ότι η στήλη 
αυτή του μήνα αφορά στις τιμές. Το θέμα 
μας είναι η ευελιξία και η εξειδίκευση 
που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τους 
συνεργάτες, στοιχεία πολύ αποφασιστικά για 
την ολοκλήρωση μίας πώλησης. Ας πάρουμε 
όμως τα πράγματα με τη σειρά.
Το εν λόγω laptop κόστιζε 1.299 Ευρώ και το είχα 
δει στο Web site μεγάλου retailer. Θεωρώντας 
ότι μετά από 20 χρόνια σε αυτήν την αγορά, 
θα κατάφερνα να εξασφαλίσω στον φίλο μου 
μία μικρή έκπτωση, κάλεσα απευθείας και 
τον κατασκευαστή και ρώτησα εάν μπορούμε 
να κάνουμε κάτι. Παρά το γεγονός ότι «ναι, 
μπορούσαμε», στην πράξη ήταν πολύ δύσκολο 
να εφαρμοστεί αυτό το οποίο... «μπορούσαμε». 
Τουλάχιστον με τον συγκεκριμένο retailer.
«Οπότε, τι κάνουμε;» ρώτησα εναγωνίως...
«Θα το πάρουμε από αλλού. Θα μιλήσω με 
έναν συνεργάτη που είναι γρήγορος και 

ευέλικτος και θα σου πω», ήρθε η απάντηση.

«Γρήγορος και ευέλικτος»... Χμμμ... Τι σημαίνει 
αυτό; Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σήμαινε 
ότι μπορούσε να δώσει ένα μοντέλο σε 
συμφωνημένη τιμή χωρίς να «μανουριάσουν» 
καμιά δεκαριά νοματέοι! Επίσης, μπορούσε να το 
κάνει την ίδια μέρα!
Όπως αποδείχτηκε, ο εν λόγω συνεργάτης ήταν 
και ιδιαίτερα εξειδικευμένος, με αποτέλεσμα 
να είναι σε θέση να προτείνει και εναλλακτικές 
με νόημα και αξία, πολύ γρήγορα. Έτσι, από τα 
1.299 με μικρή έκπτωση φτάσαμε στα 1.499 με 
μεγαλύτερη!
Πραγματικά, χάρηκα τον συγκεκριμένο 
μεταπωλητή, γιατί είχε βρει τόσο καλά το 
business του, ακόμη και σε έναν χώρο που τα 
περιθώρια κέρδους δεν είναι σημαντικά, και ο 
ανταγωνισμός κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα. 
Είχε λοιπόν εξειδικευτεί, είχε επιλέξει πολύ 

προσεκτικά τους κατασκευαστές με τους οποίους 
συνεργάζεται, αλλά ακόμη πιο προσεκτικά τα 
μοντέλα που προωθούσε, ενώ επιπλέον είχε 
σχεδιάσει έτοιμες λύσεις για εξειδικευμένες 
κάθετες αγορές, διαθέτοντας έξυπνα πακέτα με 
τη λογική «πάρτο-βάλτο» ή όπως πιο εύγλωττα 
ανέφερε και το σχετικό φυλλάδιό του, «turn-key 
solutions».

Παράλληλα, πέρα από την εξειδίκευσή του, είχε 
καταφέρει να διαθέτει ένα ευέλικτο σχήμα ώστε 
να μην χάνει πελάτες για γραφειοκρατικούς 
λόγους και ανόητες καθυστερήσεις, ενώ 
βέβαια ούτε λόγος να γίνεται για το επίπεδο 
εξυπηρέτησης. Κάπως έτσι, θεωρώ πως 
θα πρέπει να είναι στημένο ένα «μαγαζί» 
τεχνολογίας, ειδικά εάν δραστηριοποιείται σε 
αντίστοιχο χώρο. Εξειδίκευση, ευελιξία, μελέτη 
και προσωπική εξυπηρέτηση του πελάτη. Δεν θα 
μπορούσα να ζητήσω και κάτι παραπάνω...

Channel
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Νίκος Τηλιακός,  
διευθυντής έκδοσης  

του Tech Channel Partner.

Η Active Computer Systems σε 
συνεργασία με τη Dell πραγματοποίησαν 
την πρώτη τους κοινή εκδήλωση, με 
τίτλο “Μετάβαση στη νέα εποχή των 
συστημάτων IT”, η οποία διεξήχθη στο 
Golf Gardens Hall της Γλυφάδας.
Η εν λόγω εκδήλωση ήταν ειδικά 
αφιερωμένη στο σύνολο των enterprise 
λύσεων της Dell και τη νέα γενιά των 
Dell PowerEdge servers, λίγες μόνο 
ημέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα 
τους. Επίσης, οι παρευρισκόμενοι 
είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από 
κοντά το νέο μέλος των συστημάτων αποθήκευσης Dell 
Compellent για μεσαίες επιχειρήσεις.
Μετά το πέρας των παρουσιάσεων, οι συμμετέχοντες 

συμμετείχαν σε συζητήσεις αναφορικά με τις λύσεις 
που προτείνουν οι δύο εταιρείες για μια μεγάλη γκάμα 
επιχειρηματικών αναγκών.
Info: Active Computer Systems, 210-6577 900

Η ΠΡΩΤΗ ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ

Συσφίγγουν τη σχέση 
τους Active και Dell
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MICROSOFT

Στο Azure το e-shop 
της ΙΚΕΑ
Την πλατφόρμα Azure της Microsoft 
επέλεξε η IKEA προκειμένου να 
φιλοξενήσει το νέο της ηλεκτρονικό 
κατάστημα, όπως ανακοίνωσε 
σχετικά. Βασικά κριτήρια για την 
επιλογή της πλατφόρμας που θα 
φιλοξενούσε το νέο ηλεκτρονικό 
κατάστημα της εταιρείας, αποτέλεσαν 
ο περιορισμός τού κόστους 
φιλοξενίας, η υψηλή διαθεσιμότητα, 
η δυνατότητα κλιμάκωσης σε 
περιόδους μεγάλου φόρτου καθώς 
και η ταχύτητα απόκτησης.
Έπειτα από σχετική έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε από την ΙΚΕΑ, 
το Microsoft Azure επιλέχθηκε ως 
η καταλληλότερη cloud πλατφόρμα 
για τις ανάγκες υλοποίησης ενός 
ολοκληρωμένου e-shop.  
Το λειτουργικό σύστημα της Microsoft 
έχει ήδη αποφέρει σημαντικά 
πλεονεκτήματα όσον αφορά τη 
διαχείριση τη ιστοσελίδας, όπως 
η δυνατότητα φιλοξενίας πολλών 
χρηστών ταυτόχρονα, η ευελιξία 
που προσφέρει -η οποία επιτρέπει 
την προσαρμογή κόστους υποδομών 
ανάλογα με τη χρήση-, καθώς και η 
μείωση λειτουργικών εξόδων.
Info: Microsoft Ελλάς,  
211-1206 000

DATA COMMUNICATION

Συνεργασία με τον 
ασφαλιστικό τομέα
Η εταιρεία Alter Ego, μέλος του 
ομίλου της Ευρωπαϊκής Πίστης, 
επέλεξε να ενσωματώσει στην 
εφαρμογή Premium HRM της 
Data Communication, τα modules 
Employee Portal και Άδειες – 
Απουσίες, για τη δημιουργία ειδικού 
portal για τους εργαζομένους της.
Η Alter Ego δίνει τη δυνατότητα 
στους εργαζομένους της, σε όλη 
την Ελλάδα, να συνδέονται στο 
Premium HRM Employee Portal 
και να υποβάλλουν αιτήσεις 
αδειών, καθώς επίσης να βλέπουν 
και να εκτυπώνουν τα μηνιαία 
εκκαθαριστικά σημειώματα 
μισθοδοσίας τους. Επιπλέον, 
παρέχεται η δυνατότητα στους 
εργαζόμενους, μεταξύ άλλων, να 
ελέγξουν και να εκτυπώσουν την 
ετήσια βεβαίωση αποδοχών τους, 
Info: Data Communication,  
801 1000 801

Mε μια ματιά

Με τη διάθεση του πρώτου Android smartphone Bitmore, 
η Info Quest Technologies γίνεται μία ακόμη εταιρεία που 
δηλώνει «παρών» στην ελληνική αγορά smartphones. 
Πρόκειται για το Bitmore SP521Q, ένα smartphone με 
τετραπύρηνο επεξεργαστή 1.5GHz, Android 4.2 JellyBean, 
δύο κάμερες 8 και 2 MP, ενσωματωμένη μνήμη 4GB, 
Bluetooth, υποδοχή για δύο κάρτες SIM, μπαταρία 
μεγάλης διάρκειας ζωής και εγγύηση αντικατάστασης από 
την Info Quest Technologies.
Η συγκεκριμένη συσκευή έρχεται να συμπληρώσει την 
γκάμα προϊόντων Bitmore, η οποία «μετρά» ήδη τρία 
χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, με μια σειρά 
Android και Windows tablets.
To Βitmore SP521Q θα διατίθεται μέσω του 
ηλεκτρονικού καταστήματος you.gr, από τις μεγάλες 
αλυσίδες διάθεσης τεχνολογικών προϊόντων και από το 

δίκτυο συνεργατών της Info Quest Technologies. Όσον 
αφορά το κόστος του αυτό βρίσκεται στην “αγαπημένη” 
κατηγορία των Ελλήνων καταναλωτών, αφού η 
προτεινόμενη λιανική τιμή του είναι €149.
Info: Info Quest Technologies, 211-9991 000

ΤΟ BRAND BITMORE ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Με δικά της smartphones  
η Info Quest

Με τον πλέον επίσημο τρόπο καταγράφεται η στροφή 
προς μια ισχυρή αναπτυξιακή πορεία για την αγορά των 
τεχνολογικών καταναλωτικών προϊόντων στην Ελλάδα, 
αφού σύμφωνα με τα αποτελέσματα της GfK TEMAX για το 
γ’ τρίμηνο του 2014, η εν λόγω αγορά “έκλεισε” στα €477 
εκατ., καταγράφοντας διψήφια άνοδο της τάξης του 11,8% 
σε σύγκριση με το αντίστοιχο γ’ τρίμηνο του 2013. 
Προϊόντα Πληροφορικής: Οι κατηγορίες της 
πληροφορικής κατέγραψαν για έκτο συνεχόμενο 
τρίμηνο θετική πορεία. Την εξαιρετική πορεία των 
tablets ακολουθούν για άλλο ένα τρίμηνο και οι 
σταθεροί και φορητοί υπολογιστές, δημιουργώντας 
τις συνθήκες ώστε να αναπτυχθούν και οι άμεσα 
επηρεαζόμενες κατηγορίες, όπως οι οθόνες, τα ποντίκια 
και τα πληκτρολόγια.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τόσο οι υπολογιστές 
όσο και τα tablets καταγράφουν σημαντική πτώση 
μέσης τιμής, ως απόρροια του έντονου ανταγωνισμού 
και των προσφορών.
Είδη Εξοπλισμού Γραφείου και Αναλώσιμα:  Η 
έναρξη της σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς τον 
Σεπτέμβρη βοήθησε να διατηρηθούν οι ρυθμοί 
ανάπτυξης σε διψήφια επίπεδα (+10,9%). Εκτυπωτές 
και πολυμηχανήματα κατέγραψαν αντίστοιχα επίπεδα 
ανόδου, αμφότερα λίγο πάνω από 10%. Ιδιαίτερης 
αναφοράς χρήζει το γεγονός ότι η μέση τιμή των 

πολυμηχανημάτων μετά από αρκετά τρίμηνα ήρθε 
ψηλότερα σε σχέση με αυτή των εκτυπωτών.
Τηλεπικοινωνίες: Παρά τη σημαντική πτώση των απλών 
κινητών, το γεγονός ότι τα smartphones –τα οποία, 
σημειωτέον, κατέγραψαν σημαντική πτώση μέσης τιμής- 
σημείωσαν για πρώτη φορά θετικό πρόσημο το 2014, 
οδήγησε τις τηλεπικοινωνίες σε αύξηση τζίρου κατά 
16% το γ’ τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του 2013. Η άνοδος της κινητής τηλεφωνίας συνέβαλε 
στο να διατηρηθούν, για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, 
τα ποσοστά ανόδου σε επίπεδα άνω του 20% και για τα 
ακουστικά τηλεφώνου. 
Ηλεκτρονικά Καταναλωτικά Προϊόντα: Η ολοκλήρωση 
του Μουντιάλ τον Ιούλιο και η αλλαγή του ψηφιακού 
σήματος στην Αθήνα τον Αύγουστο, και την Βόρεια 
Ελλάδα τον Σεπτέμβριο οδήγησαν σε αύξηση του 
τζίρου πωλήσεων στις τηλεοράσεις κατά 24%. Κατά το 
γ’ τρίμηνο υπήρξε «στροφή» των καταναλωτών προς 
τις συσκευές 32 ιντσών, γεγονός που σε συνδυασμό 
με τις συνεχιζόμενες προσφορές του λιανεμπορίου 
οδήγησαν σε πτώση της μέσης τιμής κατά 18%. Από την 
άλλη, οι κονσόλες επωφελήθηκαν από το λανσάρισμα 
του Σεπτεμβρίου, το οποίο συνέβαλε στην αύξηση του 
ανταγωνισμού στις συσκευές νέας γενιάς και οδήγησε 
τον τζίρο σε άνοδο που ξεπέρασε το 70%.
Info: GfK TEMAX, 210-7572 600
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Η έρευνα ανέλυσε τα πραγματικά κόστη και 
κέρδη, βασισμένη στα case studies που έχει 
κατά καιρούς δώσει στην κυκλοφορία η 
Nucleus σχετικά με την ανάπτυξη των ERP 
συστημάτων μεμονωμένων εταιρειών.
Ένα «μείγμα» από αποτελεσματικές 
επιλογές cloud ERP σε συνδυασμό με 
τη δεδομένη δέσμευση του παρόχου να 
βελτιώσει τη λειτουργικότητα, βελτιώνοντας 
ταυτόχρονα τη χρηστικότητα, έχει οδηγήσει 
σε υψηλότερα επίπεδα επιστροφής κερδών. 
Επιπρόσθετα, οι υποψιασμένοι ERP πελάτες 
απαιτούν περισσότερα και επιδιώκουν 
να μεγιστοποιήσουν το όφελος από τις 

επενδύσεις τους. 
«Οι εταιρείες στις μέρες μας είναι περισσότερο 
απαιτητικές, έμπειρες και εμφατικές στο 
ζήτημα των σωστών επιλογών ανάπτυξης 
συστημάτων από ό,τι στο παρελθόν. Οι 
business users, από τις ομάδες διαχείρισης 
ως το διευθυντικό προσωπικό, ασχολούνται 
ενεργά με την επιλογή μιας νέας ERP 
λύσης, επαφιόμενοι ολοένα και λιγότερο 
στην τεχνογνωσία των IT τμημάτων για να 
καθορίσουν τις επιλογές αγοράς», δήλωσε 
η Rebecca Wettemann, VP του τμήματος 
Research της Nucleus Research.
Παρόλο που οι ERP λύσεις έχουν μεγαλύτερη 

χρονική διάρκεια από τις περισσότερες 
επιχειρηματικές εφαρμογές, οι παλαιότερες 
προσφορές που είχαν σχεδιαστεί βάσει των 
ανησυχιών σχετικά με το Y2K δείχνουν να 
φτάνουν στο όριο «ζωής» τους. Η αλματώδης 
αύξηση στο ROI για τις νέες ERP λύσεις –
ως και 36%- αποτελεί κίνητρο για ένα «νέο 
κύμα» επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς 
οι υπάρχουσες εφαρμογές συνεχίζουν να 
«γηράσκουν». 
Εντούτοις, αποτελεί πρόκληση για τους 
παρόχους να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες 
απαιτήσεις των πελατών τους για τις πιθανές 
νέες ERP λύσεις. 

Το ERP επιστρέφει πάνω από  
επτά φορές την αξία του!
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Nucleus 
Reasearch, οι εφαρμογές ERP συνεχίζουν να 
προσφέρουν υψηλή επιστροφή σε σχέση με το ποσό 
της αρχικής επένδυσης, με ένα μέσο όρο επιστροφής, 
$7,23 για κάθε δολάριο που ξοδεύτηκε.

Δημήτρης 
Γαγανέλης, business 

development 
director για το τμήμα 

cloud services 
της SoftOne 

Technologies.
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ΑΛΜΑ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ PCS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην κορυφή η Lenovo, 
«εκθρόνισε» την HP
Με το εντυπωσιακό 32,1% αυξήθηκαν οι πωλήσεις PCs στην ελληνική 
αγορά το γ’ τρίμηνο του 2014, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, 
αποδεικνύοντας ότι η για αρκετά τρίμηνα «χειμαζόμενη» αγορά έχει αρχίσει, 
επιτέλους, να δίνει σοβαρά σημεία ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, η Lenovo 
αναρριχήθηκε στην πρώτη θέση της λίστας των PC vendors στη χώρα μας, 
καταγράφοντας εκρηκτική άνοδο πωλήσεων με ποσοστό 170%!
Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν μέρος της συνολικής εικόνας που 
διαμορφώθηκε στην ΕΜΕA το γ’ τρίμηνο του 2014 και ανακοίνωσε η IDC. 
Αυτό που προκύπτει από τα preliminary results της IDC και έχει εξαιρετικό 
ενδιαφέρον, είναι το γεγονός ότι η ελληνική αγορά PC αναπτύχθηκε με 
τριπλάσιο ρυθμό σε σύγκριση με το ρυθμό ανάπτυξης στην ΕΜΕΑ. Έτσι, ενώ 
η συγκεκριμένη περιοχή γνώρισε αύξηση πωλήσεων 10,4% το γ’ τρίμηνο, 
η ελληνική αγορά PC αναπτύχθηκε με ρυθμό 32,1%, το ίδιο διάστημα. Το 

ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο και από το ρυθμό αύξησης των πωλήσεων 
στη Δυτική Ευρώπη (22,7%), η οποία σύμφωνα με την IDC έσυρε το “χορό” της 
ανάπτυξης.
Σε επίπεδο κατασκευαστών, η Lenovo αναρριχήθηκε στην πρώτη θέση, 
όπως προαναφέραμε, με συνολικές πωλήσεις 39.995 τεμαχίων και μερίδιο 
αγοράς 23,9%. Ενδεικτικό της ανόδου που κατέγραψε η κινεζική εταιρεία, 
είναι ότι το γ’ τρίμηνο του 2013 οι πωλήσεις της Lenovo στην ελληνική αγορά 
ήταν 14.813 τεμάχια και το μερίδιό της ανερχόταν στο 11,7%, γεγονός που την 
καθιστούσε τον Νο 4 PC vendor στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια η Lenovo πέτυχε 
μια ομολογουμένως θεαματική άνοδο της τάξης του 170% μέσα σε ένα μόλις 
έτος, εκθρονίζοντας από την πρώτη θέση της σχετικής λίστας την επί σειρά 
ετών ηγέτιδα της αγοράς, HP.
Info: http://bit.ly/1xxBkQU
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MICROSOFT

Στο Azure το e-shop 
της ΙΚΕΑ
Την πλατφόρμα Azure της Microsoft 
επέλεξε η IKEA προκειμένου να 
φιλοξενήσει το νέο της ηλεκτρονικό 
κατάστημα, όπως ανακοίνωσε 
σχετικά. Βασικά κριτήρια για την 
επιλογή της πλατφόρμας που θα 
φιλοξενούσε το νέο ηλεκτρονικό 
κατάστημα της εταιρείας, αποτέλεσαν 
ο περιορισμός τού κόστους 
φιλοξενίας, η υψηλή διαθεσιμότητα, 
η δυνατότητα κλιμάκωσης σε 
περιόδους μεγάλου φόρτου καθώς 
και η ταχύτητα απόκτησης.
Έπειτα από σχετική έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε από την ΙΚΕΑ, 
το Microsoft Azure επιλέχθηκε ως 
η καταλληλότερη cloud πλατφόρμα 
για τις ανάγκες υλοποίησης ενός 
ολοκληρωμένου e-shop.  
Το λειτουργικό σύστημα της Microsoft 
έχει ήδη αποφέρει σημαντικά 
πλεονεκτήματα όσον αφορά τη 
διαχείριση τη ιστοσελίδας, όπως 
η δυνατότητα φιλοξενίας πολλών 
χρηστών ταυτόχρονα, η ευελιξία 
που προσφέρει -η οποία επιτρέπει 
την προσαρμογή κόστους υποδομών 
ανάλογα με τη χρήση-, καθώς και η 
μείωση λειτουργικών εξόδων.
Info: Microsoft Ελλάς,  
211-1206 000

DATA COMMUNICATION

Συνεργασία με τον 
ασφαλιστικό τομέα
Η εταιρεία Alter Ego, μέλος του 
ομίλου της Ευρωπαϊκής Πίστης, 
επέλεξε να ενσωματώσει στην 
εφαρμογή Premium HRM της 
Data Communication, τα modules 
Employee Portal και Άδειες – 
Απουσίες, για τη δημιουργία ειδικού 
portal για τους εργαζομένους της.
Η Alter Ego δίνει τη δυνατότητα 
στους εργαζομένους της, σε όλη 
την Ελλάδα, να συνδέονται στο 
Premium HRM Employee Portal 
και να υποβάλλουν αιτήσεις 
αδειών, καθώς επίσης να βλέπουν 
και να εκτυπώνουν τα μηνιαία 
εκκαθαριστικά σημειώματα 
μισθοδοσίας τους. Επιπλέον, 
παρέχεται η δυνατότητα στους 
εργαζόμενους, μεταξύ άλλων, να 
ελέγξουν και να εκτυπώσουν την 
ετήσια βεβαίωση αποδοχών τους, 
Info: Data Communication,  
801 1000 801

Mε μια ματιά

Με τη διάθεση του πρώτου Android smartphone Bitmore, 
η Info Quest Technologies γίνεται μία ακόμη εταιρεία που 
δηλώνει «παρών» στην ελληνική αγορά smartphones. 
Πρόκειται για το Bitmore SP521Q, ένα smartphone με 
τετραπύρηνο επεξεργαστή 1.5GHz, Android 4.2 JellyBean, 
δύο κάμερες 8 και 2 MP, ενσωματωμένη μνήμη 4GB, 
Bluetooth, υποδοχή για δύο κάρτες SIM, μπαταρία 
μεγάλης διάρκειας ζωής και εγγύηση αντικατάστασης από 
την Info Quest Technologies.
Η συγκεκριμένη συσκευή έρχεται να συμπληρώσει την 
γκάμα προϊόντων Bitmore, η οποία «μετρά» ήδη τρία 
χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, με μια σειρά 
Android και Windows tablets.
To Βitmore SP521Q θα διατίθεται μέσω του 
ηλεκτρονικού καταστήματος you.gr, από τις μεγάλες 
αλυσίδες διάθεσης τεχνολογικών προϊόντων και από το 

δίκτυο συνεργατών της Info Quest Technologies. Όσον 
αφορά το κόστος του αυτό βρίσκεται στην “αγαπημένη” 
κατηγορία των Ελλήνων καταναλωτών, αφού η 
προτεινόμενη λιανική τιμή του είναι €149.
Info: Info Quest Technologies, 211-9991 000

ΤΟ BRAND BITMORE ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Με δικά της smartphones  
η Info Quest

Με τον πλέον επίσημο τρόπο καταγράφεται η στροφή 
προς μια ισχυρή αναπτυξιακή πορεία για την αγορά των 
τεχνολογικών καταναλωτικών προϊόντων στην Ελλάδα, 
αφού σύμφωνα με τα αποτελέσματα της GfK TEMAX για το 
γ’ τρίμηνο του 2014, η εν λόγω αγορά “έκλεισε” στα €477 
εκατ., καταγράφοντας διψήφια άνοδο της τάξης του 11,8% 
σε σύγκριση με το αντίστοιχο γ’ τρίμηνο του 2013. 
Προϊόντα Πληροφορικής: Οι κατηγορίες της 
πληροφορικής κατέγραψαν για έκτο συνεχόμενο 
τρίμηνο θετική πορεία. Την εξαιρετική πορεία των 
tablets ακολουθούν για άλλο ένα τρίμηνο και οι 
σταθεροί και φορητοί υπολογιστές, δημιουργώντας 
τις συνθήκες ώστε να αναπτυχθούν και οι άμεσα 
επηρεαζόμενες κατηγορίες, όπως οι οθόνες, τα ποντίκια 
και τα πληκτρολόγια.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τόσο οι υπολογιστές 
όσο και τα tablets καταγράφουν σημαντική πτώση 
μέσης τιμής, ως απόρροια του έντονου ανταγωνισμού 
και των προσφορών.
Είδη Εξοπλισμού Γραφείου και Αναλώσιμα:  Η 
έναρξη της σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς τον 
Σεπτέμβρη βοήθησε να διατηρηθούν οι ρυθμοί 
ανάπτυξης σε διψήφια επίπεδα (+10,9%). Εκτυπωτές 
και πολυμηχανήματα κατέγραψαν αντίστοιχα επίπεδα 
ανόδου, αμφότερα λίγο πάνω από 10%. Ιδιαίτερης 
αναφοράς χρήζει το γεγονός ότι η μέση τιμή των 

πολυμηχανημάτων μετά από αρκετά τρίμηνα ήρθε 
ψηλότερα σε σχέση με αυτή των εκτυπωτών.
Τηλεπικοινωνίες: Παρά τη σημαντική πτώση των απλών 
κινητών, το γεγονός ότι τα smartphones –τα οποία, 
σημειωτέον, κατέγραψαν σημαντική πτώση μέσης τιμής- 
σημείωσαν για πρώτη φορά θετικό πρόσημο το 2014, 
οδήγησε τις τηλεπικοινωνίες σε αύξηση τζίρου κατά 
16% το γ’ τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του 2013. Η άνοδος της κινητής τηλεφωνίας συνέβαλε 
στο να διατηρηθούν, για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, 
τα ποσοστά ανόδου σε επίπεδα άνω του 20% και για τα 
ακουστικά τηλεφώνου. 
Ηλεκτρονικά Καταναλωτικά Προϊόντα: Η ολοκλήρωση 
του Μουντιάλ τον Ιούλιο και η αλλαγή του ψηφιακού 
σήματος στην Αθήνα τον Αύγουστο, και την Βόρεια 
Ελλάδα τον Σεπτέμβριο οδήγησαν σε αύξηση του 
τζίρου πωλήσεων στις τηλεοράσεις κατά 24%. Κατά το 
γ’ τρίμηνο υπήρξε «στροφή» των καταναλωτών προς 
τις συσκευές 32 ιντσών, γεγονός που σε συνδυασμό 
με τις συνεχιζόμενες προσφορές του λιανεμπορίου 
οδήγησαν σε πτώση της μέσης τιμής κατά 18%. Από την 
άλλη, οι κονσόλες επωφελήθηκαν από το λανσάρισμα 
του Σεπτεμβρίου, το οποίο συνέβαλε στην αύξηση του 
ανταγωνισμού στις συσκευές νέας γενιάς και οδήγησε 
τον τζίρο σε άνοδο που ξεπέρασε το 70%.
Info: GfK TEMAX, 210-7572 600

ΔΙΨΗΨΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ
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Με απίστευτους ρυθμούς αλλά και αστείρευτη ενέργεια, η Lenovo αναπτύσσεται διαρκώς στην ελληνική και 
παγκόσμια αγορά, φιγουράροντας πλέον στην πρώτη θέση των πωλήσεων υπολογιστών. Αλλά έπεται και 
συνέχεια! Μας ενημερώνει ο επικεφαλής της εταιρείας στην Ελλάδα, Μιχάλης Οικονομάκης.

Full steam ahead!

Η 
συζήτηση με τον κ. Οικονομάκη, 
ξεκίνησε φυσικά από την πρω-
τιά της Lenovo στην αγορά υπο-
λογιστών στην Ελλάδα, η οποία 
όπως μας εξηγεί ο επικεφαλής 
της εταιρείας στη χώρα μας, δεν 

ήρθε τυχαία, ούτε ξαφνικά. Για συνεχόμενα τρίμη-
να, η Lenovo αύξανε διαρκώς τα μερίδιά της, και 
έτσι κάποια στιγμή, «μοιραία», πέρασε στην πρώτη 
θέση. Ρωτώντας τον κ. Οικονομάκη για το άλμα 
των πωλήσεων στο Q3 που έφερε τη Lenovo στην 
πρώτη θέση με μερίδιο 23,8%, ο επικεφαλής της ε-
ταιρείας μάς εξήγησε ότι δεν περιλαμβάνει κάποια 
ad-hoc ενέργεια, ούτε «στοκάρισμα» των διανο-
μέων. Μάλιστα, τα αντίστοιχα στοιχεία sell-out της 
GfK (τα στοιχεία των IDC και Gartner αναφέρονται 
σε shipments), δείχνουν αυτό ακριβώς - ότι δηλα-
δή οι εισαγωγές της Lenovo μετουσιώθηκαν και 
σε πωλήσεις.

Οι βασικοί λόγοι αυτής της πορείας είναι οι εξής:
> Πρώτο και κυριότερον, τα ίδια τα προϊόντα, τα 
οποία αφενός εισήγαγαν σημαντικές καινοτομίες 
στην αγορά, αφετέρου καλύπτουν ολόκληρο το 
φάσμα των απαιτήσεων και το αντίστοιχο των 
τιμών.
> Δεύτερον, η επένδυση της εταιρείας σε 
storefront και promotions που πραγματοποιήθη-
καν σε πυκνά διαστήματα.
> Τρίτον, η αδυναμία του ανταγωνισμού να ακολου-
θήσει, αφού δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Sony 
έχει αποσυρθεί, η Acer έκλεισε το γραφείο στην Ελ-
λάδα και διανύει περίοδο αναπροσαρμογής κ.λπ.

Παράλληλα, ο κ. Οικονομάκης επισημαίνει, ότι 
δεν ήταν μόνο το consumer κομμάτι της εταιρείας 
που πήγε πολύ καλά, αλλά μπήκαν τα αντίστοιχα 
θεμέλια και στην αγορά του mid-market ή των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων εάν προτιμάτε.

Νέος διανομέας και  
πανελλαδική on-site υποστήριξη
Η ανάπτυξη της Lenovo είχε ως φυσικό αποτέλε-
σμα και την τοποθέτηση ενός νέου διανομέα στο 
δυναμικό της εταιρείας, και έτσι στις Quest και 
WestNet, προστίθεται πλέον και η Oktabit, η οποία 
θα διαθέτει όλα τα προϊόντα της Lenovo στην 
ελληνική αγορά με εξαίρεση τα tablets. Οι προσ-
δοκίες, δε, ειδικά στην αγορά των επαγγελματιών 
η οποία καλύπτεται από τις σειρές των Thinkpads, 
είναι ακόμη υψηλότερες, αφού πέρα από το κανά-

αλλά και Motorola (η εξαγορά της οποίας μόλις 
ολοκληρώθηκε) στην ελληνική αγορά, βρίσκεται 
σε πλήρη εξέλιξη.
Σε λιγότερο από 2,5 μήνες από το λανσάρισμα 
των κινητών Lenovo τον Σεπτέμβριο, διετέθησαν 
δεκάδες χιλιάδες συσκευές ξεπερνώντας τις 
προσδοκίες και τις αρχικές εκτιμήσεις της εταιρεί-
ας, και μάλιστα χωρίς ο όγκος των πωλήσεων να 
βρίσκεται στην πολύ φθηνή κατηγορία κάτω των 
100 Ευρώ (το best seller A536 κινήθηκε πολύ υ-
ψηλότερα, στα 149 Ευρώ, ενώ πολύ καλή ήταν και 
η απόδοση του S850 στα 249 Ευρώ).
Η εταιρεία κατάφερε να τοποθετηθεί, τόσο στους 
telecom operators (με εξαίρεση τη Vodafone που 
ακολουθεί λίαν συντόμως χάρη σε διεθνές συμ-
βόλαιο) αλλά και στους μεγάλους retailers, ενώ 
σύμφωνα με τον κ. Οικονομάκη, η επιτυχία της 
σε έναν τόσο ανταγωνιστικό χώρο οφείλεται στο 
value for money που προσφέρουν τα προϊόντα, το 
οποίο συνοδεύεται από καινοτομία, αξιοπιστία (πο-
λύ χαμηλό failure rate) καθώς και τοπικό service 
με υποστήριξη courier collect.
Το μέλλον, δε, φαντάζει ακόμη πιο ελπιδοφόρο, 
αφού αφενός αναμένεται η είσοδος των εξαιρετι-
κών συσκευών της οικογένειας Vibe, αφετέρου στο 
παιχνίδι θα προστεθεί σταδιακά και η Motorola (από 
το 2015). Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο, ότι 
η Lenovo έχει ήδη επενδύσει και σε ανθρώπινο 
δυναμικό για τον εν λόγω τομέα, με την τοποθέτηση 
του κ. Γιάννη Γαλανάκη στη θέση του επικεφαλής, 
να έχει προκαλέσει σημαντική αίσθηση.

Επίθεση και στην αγορά των 
επιχειρήσεων
Η νέα χρονιά φαντάζει γεμάτη στοιχήματα για τη 
Lenovo, και ένα από αυτά είναι η είσοδός της 
στην αγορά των servers μέσω της εξαγοράς του 
αντίστοιχου τμήματος της IBM. Έτσι, για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, το offering θα είναι πλήρως 
ολοκληρωμένο, και δίπλα στους clients θα υπάρ-
χουν πλέον οι x86 λύσεις της IBM τόσο σε επίπεδο 
servers, όσο και σε επίπεδο storage.
Μάλιστα, ήδη από 1/1, το αντίστοιχο ανθρώπινο 
δυναμικό της «γαλάζιας κυρίας» θα ενσωματωθεί 
σε αυτό της Lenovo Ελλάδας, αναβαθμίζοντας το 
portfolio της εταιρείας και δίνοντας νέα ώθηση τό-
σο σε επίπεδο mid-market, όσο και στο αντίστοιχο 
της διανομής. Αξίζει τέλος, να σημειώσουμε ότι το 
deal Lenovo-IBM περιλαμβάνει αφενός τα πακέτα 
υποστήριξης, αφετέρου και back-to-back συμφω-
νία για τον τομέα των υπηρεσιών. TCP

Μιχάλης Οικονομάκης, γενικός διευθυντής της 
Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο.

Το μέλλον, 
δε, φαντάζει 
ακόμη πιο 
ελπιδοφόρο 

για τα κινητά της Lenovo, 
αφού αφενός αναμένεται 
η είσοδος των 
εξαιρετικών συσκευών 
της οικογένειας Vibe, 
αφετέρου στο παιχνίδι 
θα προστεθεί σταδιακά 
και η Motorola από το 
2015.

λι της Oktabit, η Lenovo διαθέτει πλέον και ένα νέο 
«όπλο» στη φαρέτρα της: Τα προϊόντα των οικογε-
νειών Think καλύπτονται πλέον με πανελλαδική 
on-site υποστήριξη, ένα άκρως δυνατό selling 
point αλλά και σημείο διαφοροποίησης.

Το στοίχημα της κινητής
Την ίδια στιγμή, το μεγαλύτερο στοίχημα της ε-
ταιρείας, αυτό της διάθεσης των κινητών Lenovo 
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Με απίστευτους ρυθμούς αλλά και αστείρευτη ενέργεια, η Lenovo αναπτύσσεται διαρκώς στην ελληνική και 
παγκόσμια αγορά, φιγουράροντας πλέον στην πρώτη θέση των πωλήσεων υπολογιστών. Αλλά έπεται και 
συνέχεια! Μας ενημερώνει ο επικεφαλής της εταιρείας στην Ελλάδα, Μιχάλης Οικονομάκης.

Full steam ahead!

Η 
συζήτηση με τον κ. Οικονομάκη, 
ξεκίνησε φυσικά από την πρω-
τιά της Lenovo στην αγορά υπο-
λογιστών στην Ελλάδα, η οποία 
όπως μας εξηγεί ο επικεφαλής 
της εταιρείας στη χώρα μας, δεν 

ήρθε τυχαία, ούτε ξαφνικά. Για συνεχόμενα τρίμη-
να, η Lenovo αύξανε διαρκώς τα μερίδιά της, και 
έτσι κάποια στιγμή, «μοιραία», πέρασε στην πρώτη 
θέση. Ρωτώντας τον κ. Οικονομάκη για το άλμα 
των πωλήσεων στο Q3 που έφερε τη Lenovo στην 
πρώτη θέση με μερίδιο 23,8%, ο επικεφαλής της ε-
ταιρείας μάς εξήγησε ότι δεν περιλαμβάνει κάποια 
ad-hoc ενέργεια, ούτε «στοκάρισμα» των διανο-
μέων. Μάλιστα, τα αντίστοιχα στοιχεία sell-out της 
GfK (τα στοιχεία των IDC και Gartner αναφέρονται 
σε shipments), δείχνουν αυτό ακριβώς - ότι δηλα-
δή οι εισαγωγές της Lenovo μετουσιώθηκαν και 
σε πωλήσεις.

Οι βασικοί λόγοι αυτής της πορείας είναι οι εξής:
> Πρώτο και κυριότερον, τα ίδια τα προϊόντα, τα 
οποία αφενός εισήγαγαν σημαντικές καινοτομίες 
στην αγορά, αφετέρου καλύπτουν ολόκληρο το 
φάσμα των απαιτήσεων και το αντίστοιχο των 
τιμών.
> Δεύτερον, η επένδυση της εταιρείας σε 
storefront και promotions που πραγματοποιήθη-
καν σε πυκνά διαστήματα.
> Τρίτον, η αδυναμία του ανταγωνισμού να ακολου-
θήσει, αφού δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Sony 
έχει αποσυρθεί, η Acer έκλεισε το γραφείο στην Ελ-
λάδα και διανύει περίοδο αναπροσαρμογής κ.λπ.

Παράλληλα, ο κ. Οικονομάκης επισημαίνει, ότι 
δεν ήταν μόνο το consumer κομμάτι της εταιρείας 
που πήγε πολύ καλά, αλλά μπήκαν τα αντίστοιχα 
θεμέλια και στην αγορά του mid-market ή των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων εάν προτιμάτε.

Νέος διανομέας και  
πανελλαδική on-site υποστήριξη
Η ανάπτυξη της Lenovo είχε ως φυσικό αποτέλε-
σμα και την τοποθέτηση ενός νέου διανομέα στο 
δυναμικό της εταιρείας, και έτσι στις Quest και 
WestNet, προστίθεται πλέον και η Oktabit, η οποία 
θα διαθέτει όλα τα προϊόντα της Lenovo στην 
ελληνική αγορά με εξαίρεση τα tablets. Οι προσ-
δοκίες, δε, ειδικά στην αγορά των επαγγελματιών 
η οποία καλύπτεται από τις σειρές των Thinkpads, 
είναι ακόμη υψηλότερες, αφού πέρα από το κανά-

αλλά και Motorola (η εξαγορά της οποίας μόλις 
ολοκληρώθηκε) στην ελληνική αγορά, βρίσκεται 
σε πλήρη εξέλιξη.
Σε λιγότερο από 2,5 μήνες από το λανσάρισμα 
των κινητών Lenovo τον Σεπτέμβριο, διετέθησαν 
δεκάδες χιλιάδες συσκευές ξεπερνώντας τις 
προσδοκίες και τις αρχικές εκτιμήσεις της εταιρεί-
ας, και μάλιστα χωρίς ο όγκος των πωλήσεων να 
βρίσκεται στην πολύ φθηνή κατηγορία κάτω των 
100 Ευρώ (το best seller A536 κινήθηκε πολύ υ-
ψηλότερα, στα 149 Ευρώ, ενώ πολύ καλή ήταν και 
η απόδοση του S850 στα 249 Ευρώ).
Η εταιρεία κατάφερε να τοποθετηθεί, τόσο στους 
telecom operators (με εξαίρεση τη Vodafone που 
ακολουθεί λίαν συντόμως χάρη σε διεθνές συμ-
βόλαιο) αλλά και στους μεγάλους retailers, ενώ 
σύμφωνα με τον κ. Οικονομάκη, η επιτυχία της 
σε έναν τόσο ανταγωνιστικό χώρο οφείλεται στο 
value for money που προσφέρουν τα προϊόντα, το 
οποίο συνοδεύεται από καινοτομία, αξιοπιστία (πο-
λύ χαμηλό failure rate) καθώς και τοπικό service 
με υποστήριξη courier collect.
Το μέλλον, δε, φαντάζει ακόμη πιο ελπιδοφόρο, 
αφού αφενός αναμένεται η είσοδος των εξαιρετι-
κών συσκευών της οικογένειας Vibe, αφετέρου στο 
παιχνίδι θα προστεθεί σταδιακά και η Motorola (από 
το 2015). Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο, ότι 
η Lenovo έχει ήδη επενδύσει και σε ανθρώπινο 
δυναμικό για τον εν λόγω τομέα, με την τοποθέτηση 
του κ. Γιάννη Γαλανάκη στη θέση του επικεφαλής, 
να έχει προκαλέσει σημαντική αίσθηση.

Επίθεση και στην αγορά των 
επιχειρήσεων
Η νέα χρονιά φαντάζει γεμάτη στοιχήματα για τη 
Lenovo, και ένα από αυτά είναι η είσοδός της 
στην αγορά των servers μέσω της εξαγοράς του 
αντίστοιχου τμήματος της IBM. Έτσι, για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, το offering θα είναι πλήρως 
ολοκληρωμένο, και δίπλα στους clients θα υπάρ-
χουν πλέον οι x86 λύσεις της IBM τόσο σε επίπεδο 
servers, όσο και σε επίπεδο storage.
Μάλιστα, ήδη από 1/1, το αντίστοιχο ανθρώπινο 
δυναμικό της «γαλάζιας κυρίας» θα ενσωματωθεί 
σε αυτό της Lenovo Ελλάδας, αναβαθμίζοντας το 
portfolio της εταιρείας και δίνοντας νέα ώθηση τό-
σο σε επίπεδο mid-market, όσο και στο αντίστοιχο 
της διανομής. Αξίζει τέλος, να σημειώσουμε ότι το 
deal Lenovo-IBM περιλαμβάνει αφενός τα πακέτα 
υποστήριξης, αφετέρου και back-to-back συμφω-
νία για τον τομέα των υπηρεσιών. TCP

Μιχάλης Οικονομάκης, γενικός διευθυντής της 
Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο.

Το μέλλον, 
δε, φαντάζει 
ακόμη πιο 
ελπιδοφόρο 

για τα κινητά της Lenovo, 
αφού αφενός αναμένεται 
η είσοδος των 
εξαιρετικών συσκευών 
της οικογένειας Vibe, 
αφετέρου στο παιχνίδι 
θα προστεθεί σταδιακά 
και η Motorola από το 
2015.

λι της Oktabit, η Lenovo διαθέτει πλέον και ένα νέο 
«όπλο» στη φαρέτρα της: Τα προϊόντα των οικογε-
νειών Think καλύπτονται πλέον με πανελλαδική 
on-site υποστήριξη, ένα άκρως δυνατό selling 
point αλλά και σημείο διαφοροποίησης.

Το στοίχημα της κινητής
Την ίδια στιγμή, το μεγαλύτερο στοίχημα της ε-
ταιρείας, αυτό της διάθεσης των κινητών Lenovo 
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Τους περασμένους 
12 μήνες, η Intel 
ξεκίνησε να 
συνεργάζεται στενά 
με ερευνητές 
που προσπαθούν 
να βρουν λύση 
για τη νόσο του 
Πάρκινσον. Η έρευνα 
σχετίζεται με την 
παρακολούθηση 
της πορείας 
της ασθένειας, 
χρησιμοποιώντας 
wearables σε 
συνδυασμό με το 
Internet of Things 
(IoT) και τα Big Data 
analytics.

BizTech 
Update

powered by

Intel και IoT εναντίον 
του Πάρκινσον

Πριν από μερικές μέρες, το project έφυγε από 
το κλινικό επίπεδο και οι ερευνητές ξεκίνησαν 
να εξοπλίζουν ασθενείς με συσκευές, ώστε να 
αρχίσουν να μαζεύουν δεδομένα. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με περίπου 50 ασθε-
νείς, ώστε να διασφαλιστεί ότι η τεχνολογία 
λειτουργεί σωστά και τα analytics είχαν συγχρο-
νιστεί με το σωστό τρόπο. Μέχρι το τέλος του 
επόμενου έτους, το πρόγραμμα αναμένεται να 
έχει φτάσει στους 10.000 ασθενείς, τα δεδο-
μένα των οποίων θα καταγράφονται συνεχώς. 
Υπάρχουν περί τα 6 εκατομμύρια άνθρωποι με 
τη νόσο Πάρκινσον σε όλο τον κόσμο, εκ των 
οποίων το 1 εκατομμύριο βρίσκεται στις Η.Π.Α. 

Η έρευνα της Intel για τη νόσο του Πάρκινσον 
ξεκίνησε με το συνιδρυτή της εταιρείας και πρώ-
ην CEO, Andy Grove, στον οποίο διεγνώσθη η 
ασθένεια το 2000, λίγο μετά την παραίτησή του 
από τη θέση του στην Εταιρεία. Το 1995 ο Grove 
διεγνώσθη με καρκίνο του προστάτη. Με την 
παρότρυνση μηχανικών του ξεκίνησε να ερευ-
νά τις θεραπευτικές του επιλογές αλλά και την 
κατάσταση της ιατρικής έρευνας γύρω από την 
ασθένεια. Λίγα χρόνια αργότερα ακολούθησε 
την ίδια τακτική με τη νόσο του Πάρκινσον. 

Οι ερευνητές γνωρίζουν πολύ λίγα πράγματα για 
την πορεία της ασθένειας. 

Ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος είναι το 
τεστ που χρησιμοποιούν οι ερευνητές για να 
παρακολουθήσουν την πορεία των ασθενών.  

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, πραγματοποιούν 
ένα τεστ που καταγράφει την εξέλιξη της ασθέ-
νειας. Μέσα σε 15 λεπτά, ο γιατρός κρίνει πόσο 
καλά μιλά, κινείται και περπατά ο ασθενής.  

Μαζί με τους αναλυτές, η Intel αναγνώρισε ότι το 
πρόβλημα ήταν η συγκέντρωση αντικειμενικών 
δεδομένων και μάλιστα μεγάλου όγκου δεδομέ-
νων. Η λύση ήταν εξαιρετικά απλή. Ένα wearable 
με αισθητήρα επιτάχυνσης, όπως ακριβώς αυτός 
που συναντάμε σε κάθε smartphone, smart-
watch η άλλη συσκευή wearable. 
Για τις κλινικές δομές, η Intel και οι ερευνητές 
επέλεξαν ένα απλό smartwatch που συναντά-
με στην αγορά. Η συσκευή μετρά την επιβρά-
δυνση της κίνησης, το τρέμουλο και την ποι-
ότητα του ύπνου σε 24ωρη βάση. Η συσκευή 
καταγράφει πάνω από 300 τιμές ανά δευτερό-
λεπτο/ανά ασθενή, περίπου 1 GB δεδομένων 
ανά ασθενή/ανά μήνα. 

Μέσα στο επόμενο έτος, οι αναλυτές ελπίζουν 
να καταγράψουν την πίεση του αίματος και 
ειδικότερα τον αριθμό χτύπων της καρδιάς. Δεν 
είναι ακόμη γνωστό αν υπάρχει κάποιος συ-
σχετισμός ανάμεσα στο ρυθμό της καρδιάς και 
στην πρόοδο της ασθένειας. Πέρα από αυτό, οι 
ερευνητές θα μπορούν να δουν την επίδραση 
των φαρμάκων σε πραγματικό χρόνο. 

Για την ανάλυση όλων αυτών των δεδομένων, 
η Intel ανέπτυξε μια πλατφόρμα big data, που 
έχει στηριχτεί στη Cloudera CDH διανομή του 
Apache Hadoop. Η εγκατάσταση έχει πραγματο-
ποιηθεί σε υποδομή cloud και η Intel ανέπτυξε 
και τις αντίστοιχες εφαρμογές analytics για να 
επεξεργαστεί και να ανιχνεύει τις αλλαγές σε 
πραγματικό χρόνο. Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί 
μια αρχική βάση δεδομένων και στη συνέχεια 
να ανιχνευτούν οι ανωμαλίες και οι αλλαγές στα 
δεδομένα των αισθητήρων, παρέχοντας με αυτό 
τον τρόπο έναν αντικειμενικό τρόπο παρατήρη-
σης της εξέλιξης της ασθένειας. Δουλεύοντας με 
τους ερευνητές, η Intel αναμένει ότι θα μπορέσει 
να δημιουργήσει συγκεκριμένα patterns δεδο-
μένων. Σε βάθος χρόνου, είναι δεδομένο ότι θα 
υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης του ρυθμού 
εξέλιξης της νόσου σε διαφορετικούς ασθενείς.

Τεχνολογία και Ιατρική 
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Συνεχίζοντας τη ραγδαία ανάπτυξή της στην αγορά των Managed Print Services, η Xerox βρίσκεται ήδη ένα 
(τουλάχιστον) βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό, προσφέροντας υπηρεσίες MPS απευθείας στο κανάλι και 
διπλασιάζοντας τα συμβόλαιά της μέσα σε ένα έτος! Το μυστικό της επιτυχίας μάς αποκαλύπτει η καθ’ ύλην 
αρμόδια, Μαρία Μεταξογένη.

XPPS: Όπως λέμε MPS για το 
κανάλι και όλον τον κόσμο!

Η 
ηγετική θέση της Xerox στην 
αγορά MPS δεν είναι μυστικό. 
Άλλωστε, μόλις πέρυσι γιόρτασε 
τα 100 συμβόλαια MPS επί ελ-
ληνικού εδάφους, ένα νούμερο 
που έμοιαζε με άπιαστο όνειρο 

για πολλούς ανταγωνιστές.
Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι η εταιρεία επαναπαύ-
εται στις... δάφνες της.
Η αιχμή του δόρατος είναι φυσικά το κανάλι και 
η μικρομεσαία αγορά που κατά βάση εξυπηρετεί, 
μία αγορά που αρκετοί κατασκευαστές «σνο-
μπάρουν» σε ό,τι αφορά τις λύσεις. Από την άλλη 
μεριά, αυτή η αγορά αριθμεί σχεδόν 650.000 επι-
χειρήσεις.
Κάπως έτσι σκεπτόμενη, η Xerox σχεδίασε τις 
λύσεις XPPS (Xerox Partner Print Services) ή εάν 
προτιμάτε ένα πακέτο υπηρεσιών MPS, ειδικά 
σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στο δίκτυο συ-
νεργατών της εταιρείας και τις επιχειρήσεις-πελά-
τες που το τελευταίο εξυπηρετεί. Όπως μάς απο-
καλύπτει η επικεφαλής του τομέα συνεργατών της 
εταιρείας, Μαρία Μεταξογένη, ο εν λόγω τομέας 
έχει... εκτοξευτεί! Με αύξηση πάνω από 200% σε 
ετήσια βάση, το «μικρό MPS», αποτελεί ήδη έναν 
σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης για τη Xerox και 
τους συνεργάτες της. Ας δούμε «πώς» και «γιατί».
> Κατ’ αρχήν το XPPS είναι ένα έτοιμο προς μετα-
πώληση πακέτο υπηρεσιών MPS που απευθύνε-
ται στη μικρομεσαία αγορά. Αυτό σημαίνει ότι για 
πρώτη φορά, οι συνεργάτες της εταιρείας έχουν 
τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε μία αγορά, πα-
ντελώς «παρθένα», αφού παραδοσιακά, οι λύσεις 

management με προηγμένες δυνατότητες ψηφι-
οποίησης, υποστήριξη cloud και mobile printing, 
enhanced security κ.ο.κ.), αφετέρου το εύρος των 
συσκευών της εταιρείας.
Η όλη διαδικασία αποτελείται από 4 βήματα (κα-
ταγραφή υφιστάμενης κατάστασης, σχεδίαση 
προτεινόμενης λύσης, παρουσίαση λύσης και 
υλοποίηση) και η Xerox παρέχει στον συνεργάτη 
όλο το απαραίτητο υλικό και την αντίστοιχη τε-
χνογνωσία (μέχρι και τα templates των παρουσι-
άσεων και των προσφορών, καθώς φυσικά και 
ψηφιακά εργαλεία σχεδίασης της κάθε λύσης και 
υπολογισμού της αποδοτικότητάς της). Η διάρκεια 
αυτού του κύκλου των τεσσάρων φάσεων ξεκινά 
από περίπου έναν μήνα λόγω της αναγκαιότητας 
καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης με ακρί-
βεια, και μπορεί να εξοικονομήσει έως 30% στην 
επιχείρηση-πελάτη, αυξάνοντας παράλληλα την 
παραγωγικότητα των υπαλλήλων της.
Εάν λοιπόν, ως συνεργάτης, ενδιαφέρεστε για μία 
νέα και παρθένα αγορά, αυτή των MPS για μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις, το εν λόγω offering της Xerox 
είναι πιθανότατα η ευκαιρία που ψάχνατε. Όπως 
μας εξηγεί η κα. Μεταξογένη, η εταιρεία αφενός 
αναζητά συνεργάτες με γνώσεις και υποδομές που 
θα μεταπουλάνε τις λύσεις της, αφετέρου, το 2015 
θα είναι ένα έτος που οι λύσεις XPPS αναμένεται να 
«απογειωθούν». Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πρα-
κτικά όλα τα νέα Α3 και Α4 μηχανήματα της Xerox, 
υποστηρίζουν την τεχνολογία ConnectKey, δίνοντας 
στους συνεργάτες τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις 
δικές τους λύσεις και παρέχοντας μία πρώτη γεύση 
από το επονομαζόμενο Next Generation MPS, τις 
υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων του μέλλοντος 
που ήδη σχεδιάζει η Xerox. TCP

Μαρία 
Μεταξογένη, 

channel group 
director της 

Xerox Hellas.

Με τις XPPS, η Xerox παρέχει στους 
συνεργάτες της, τη δυνατότητα 
μεταπώλησης υπηρεσιών Managed 
Print Services προς μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, αναλαμβάνοντας η ίδια το ρίσκο και 
την ευθύνη υποστήριξης του πελάτη, και μάλιστα 
σε πανελλαδικό επίπεδο.

MPS απευθύνονταν σε μεγάλους οργανισμούς.

> Επιπλέον, μέσω του δικτύου συνεργατών της, η 
Xerox προσφέρει πανελλαδική κάλυψη για αυτές 
τις υπηρεσίες, στοιχείο που αποτελεί ανασταλτικό 
παράγοντα για vendors που δεν διαθέτουν το ευρύ 
και παράλληλα εξειδικευμένο κανάλι της Xerox.

> Ιδιαίτερα σημαντικό, είναι επίσης το γεγονός ότι 
ενώ η πώληση, η υποστήριξη κ.λπ., πραγματοποι-
ούνται από τον συνεργάτη ο οποίος και απολαμβά-
νει τα σχετικά οφέλη, η ευθύνη βαραίνει τη Xerox, 
αφού το συμβόλαιο του πελάτη είναι μαζί της!

Με αυτόν τον τρόπο, οι συνεργάτες μπορούν να 
μεσολαβούν ως «brokers» των υπηρεσιών της 
Xerox σε όλη την Ελλάδα και παράλληλα να έχουν 
και το πλεονέκτημα των συμβολαίων υποστή-
ριξης πέρα από την Αθήνα και τη Β. Ελλάδα. Θα 
μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι το «δέσιμο» του 
συμβολαίου με τη Xerox θα αποτελούσε σημείο 
προβληματισμού για τον συνεργάτη, αλλά όπως 
μας εξηγεί η κα. Μεταξογένη, συμβαίνει ακριβώς 
το αντίθετο: «Πρόκειται για ένα εξαιρετικό sales 
pitch για τον συνεργάτη. Με την εγγύηση της 
Xerox, έχει στα χέρια του ένα μοναδικό όπλο για 
να κλείσει το deal και να υποστηρίξει πανελλαδικά 
τον πελάτη του!».
Θα πρέπει επίσης να προσθέσουμε ότι στην επι-
τυχία του όλου εγχειρήματος συμβάλλουν αφενός 
το γεγονός ότι η Xerox καλύπτει πολλά περισσό-
τερα από τις υπηρεσίες εκτύπωσης (ουσιαστικά 
μιλάμε για ολοκληρωμένες λύσεις document 

14

TECHCHANNELPARTNER

νέα & τάσεις
11.2014

Τους περασμένους 
12 μήνες, η Intel 
ξεκίνησε να 
συνεργάζεται στενά 
με ερευνητές 
που προσπαθούν 
να βρουν λύση 
για τη νόσο του 
Πάρκινσον. Η έρευνα 
σχετίζεται με την 
παρακολούθηση 
της πορείας 
της ασθένειας, 
χρησιμοποιώντας 
wearables σε 
συνδυασμό με το 
Internet of Things 
(IoT) και τα Big Data 
analytics.

BizTech 
Update

powered by

Intel και IoT εναντίον 
του Πάρκινσον

Πριν από μερικές μέρες, το project έφυγε από 
το κλινικό επίπεδο και οι ερευνητές ξεκίνησαν 
να εξοπλίζουν ασθενείς με συσκευές, ώστε να 
αρχίσουν να μαζεύουν δεδομένα. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με περίπου 50 ασθε-
νείς, ώστε να διασφαλιστεί ότι η τεχνολογία 
λειτουργεί σωστά και τα analytics είχαν συγχρο-
νιστεί με το σωστό τρόπο. Μέχρι το τέλος του 
επόμενου έτους, το πρόγραμμα αναμένεται να 
έχει φτάσει στους 10.000 ασθενείς, τα δεδο-
μένα των οποίων θα καταγράφονται συνεχώς. 
Υπάρχουν περί τα 6 εκατομμύρια άνθρωποι με 
τη νόσο Πάρκινσον σε όλο τον κόσμο, εκ των 
οποίων το 1 εκατομμύριο βρίσκεται στις Η.Π.Α. 

Η έρευνα της Intel για τη νόσο του Πάρκινσον 
ξεκίνησε με το συνιδρυτή της εταιρείας και πρώ-
ην CEO, Andy Grove, στον οποίο διεγνώσθη η 
ασθένεια το 2000, λίγο μετά την παραίτησή του 
από τη θέση του στην Εταιρεία. Το 1995 ο Grove 
διεγνώσθη με καρκίνο του προστάτη. Με την 
παρότρυνση μηχανικών του ξεκίνησε να ερευ-
νά τις θεραπευτικές του επιλογές αλλά και την 
κατάσταση της ιατρικής έρευνας γύρω από την 
ασθένεια. Λίγα χρόνια αργότερα ακολούθησε 
την ίδια τακτική με τη νόσο του Πάρκινσον. 

Οι ερευνητές γνωρίζουν πολύ λίγα πράγματα για 
την πορεία της ασθένειας. 

Ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος είναι το 
τεστ που χρησιμοποιούν οι ερευνητές για να 
παρακολουθήσουν την πορεία των ασθενών.  

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, πραγματοποιούν 
ένα τεστ που καταγράφει την εξέλιξη της ασθέ-
νειας. Μέσα σε 15 λεπτά, ο γιατρός κρίνει πόσο 
καλά μιλά, κινείται και περπατά ο ασθενής.  

Μαζί με τους αναλυτές, η Intel αναγνώρισε ότι το 
πρόβλημα ήταν η συγκέντρωση αντικειμενικών 
δεδομένων και μάλιστα μεγάλου όγκου δεδομέ-
νων. Η λύση ήταν εξαιρετικά απλή. Ένα wearable 
με αισθητήρα επιτάχυνσης, όπως ακριβώς αυτός 
που συναντάμε σε κάθε smartphone, smart-
watch η άλλη συσκευή wearable. 
Για τις κλινικές δομές, η Intel και οι ερευνητές 
επέλεξαν ένα απλό smartwatch που συναντά-
με στην αγορά. Η συσκευή μετρά την επιβρά-
δυνση της κίνησης, το τρέμουλο και την ποι-
ότητα του ύπνου σε 24ωρη βάση. Η συσκευή 
καταγράφει πάνω από 300 τιμές ανά δευτερό-
λεπτο/ανά ασθενή, περίπου 1 GB δεδομένων 
ανά ασθενή/ανά μήνα. 

Μέσα στο επόμενο έτος, οι αναλυτές ελπίζουν 
να καταγράψουν την πίεση του αίματος και 
ειδικότερα τον αριθμό χτύπων της καρδιάς. Δεν 
είναι ακόμη γνωστό αν υπάρχει κάποιος συ-
σχετισμός ανάμεσα στο ρυθμό της καρδιάς και 
στην πρόοδο της ασθένειας. Πέρα από αυτό, οι 
ερευνητές θα μπορούν να δουν την επίδραση 
των φαρμάκων σε πραγματικό χρόνο. 

Για την ανάλυση όλων αυτών των δεδομένων, 
η Intel ανέπτυξε μια πλατφόρμα big data, που 
έχει στηριχτεί στη Cloudera CDH διανομή του 
Apache Hadoop. Η εγκατάσταση έχει πραγματο-
ποιηθεί σε υποδομή cloud και η Intel ανέπτυξε 
και τις αντίστοιχες εφαρμογές analytics για να 
επεξεργαστεί και να ανιχνεύει τις αλλαγές σε 
πραγματικό χρόνο. Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί 
μια αρχική βάση δεδομένων και στη συνέχεια 
να ανιχνευτούν οι ανωμαλίες και οι αλλαγές στα 
δεδομένα των αισθητήρων, παρέχοντας με αυτό 
τον τρόπο έναν αντικειμενικό τρόπο παρατήρη-
σης της εξέλιξης της ασθένειας. Δουλεύοντας με 
τους ερευνητές, η Intel αναμένει ότι θα μπορέσει 
να δημιουργήσει συγκεκριμένα patterns δεδο-
μένων. Σε βάθος χρόνου, είναι δεδομένο ότι θα 
υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης του ρυθμού 
εξέλιξης της νόσου σε διαφορετικούς ασθενείς.

Τεχνολογία και Ιατρική 
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Γιατί αλήθεια γίνεται τόσος ντόρος για τα tablets; Τι είναι αυτό που τα κάνει τόσο ελκυστικά στα μάτια του 
παγκόσμιου αγοραστικού κοινού; Είναι μια περαστική μόδα που θα σβήσει σαν τόσες άλλες ή μήπως 
πρόκειται για ένα ισχυρό trend που έχει… ριζώσει για τα καλά, προσφέροντας μεγάλες δυνατότητες κέρδους; 
Η απάντηση είναι σε κάθε περίπτωση θετική! 

Tablets: Ήρθαν για να μείνουν!

Ό
πως όλα τα στοιχεία δείχνουν, τα 
tablets παρουσίασαν αύξηση των 
πωλήσεων κατά 52% το 2013 (σύμ-
φωνα με το KPCB Internet trends 
2014), σε σχέση με το προηγού-
μενο έτος. Μάλιστα, η υιοθέτηση 

των tablets είναι σαφώς ταχύτερη από εκείνη που 
πέτυχαν τα PCs στο παρελθόν, ενώ υπάρχει ακό-
μα σημαντικό περιθώριο μεγέθυνσης. Σύμφωνα 
με στοιχεία της Gartner, οι παγκόσμιες πωλήσεις 
tablets θα αγγίξουν τα 229 εκατομμύρια τεμάχια 
το 2014, αύξηση 11% σε σχέση με το 2013, αντι-
στοιχώντας στο 9.5% των παγκοσμίων πωλήσεων 
συσκευών για το τρέχον έτος. Το 2013, οι πωλήσεις 
tablets αυξήθηκαν κατά 55%. Η αγορά συσκευών, 
σύμφωνα με έρευνα της Gartner, θα συνεχίσει να 
εξελίσσεται και στα επόμενα χρόνια. Εφόσον κινη-
θεί με το σωστό τρόπο, προσφέροντας ποιοτικές 
υπηρεσίες και προϊόντα, το κανάλι των συνεργατών 
θα μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει τη δυναμική αυτή 
τάση στην αγορά των tablets.
Είναι γνωστό πως η αλματώδης ανάπτυξη της 
τεχνολογίας εγγυάται πως σε τακτά χρονικά δια-
στήματα εμφανίζεται κάτι εντελώς μοναδικό και 
διαφορετικό, το οποίο είναι ταυτόχρονα καλαίσθητο 
και εύχρηστο. Το tablet είναι μια τέτοια συσκευή, η 

οποία συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που την κα-
θιστούν εξαιρετικά δημοφιλή στο παγκόσμιο κοινό. 
Αυτό ακριβώς το trend, ίσως είναι και το μεγαλύ-
τερο «όπλο» για την πώληση αυτού του είδους των 
συσκευών – ίσως περισσότερο, κάποιες φορές, και 
από την αντικειμενική αξία τους. 
Επιπλέον, για ένα μικρότερο ηλικιακά κοινό, τα 
tablets αποτελούν και την πρώτη τους επαφή με 
την τεχνολογία, υποκαθιστώντας την αγορά ενός 
desktop ή laptop συστήματος. Δεν πρέπει να παρα-
γνωρίζουμε προφανώς και τα ήδη καταγεγραμμένα 
πλεονεκτήματα των tablets, όπως τη φορητότητα 
(μεγέθη οθονών κάτω από 11 ίντσες και περιορι-
σμένο βάρος) και την ευχρηστία. Ανεξάρτητα από 
την ηλικιακή ομάδα και το επάγγελμα του κατόχου 
του, το σχήμα και το μέγεθος του tablet, η οθόνη 
αφής και η δυνατότητα άμεσης εκκίνησης λειτουρ-
γίας και εφαρμογών, το καθιστούν πρώτη επιλογή 
για μεγάλη μερίδα κοινού. 
Δεν είναι όμως αποκλειστικά το consumer κοινό, 
στο οποίο απευθύνεται η αγορά των tablets – το 
enterprise έχει ένα εξίσου σημαντικό ρόλο στην 
υιοθέτηση της τεχνολογίας αυτής. Θυμίζουμε πως 
το mobile computing και ειδικότερα το φαινόμενο 
του Bring Your Own Device (BYOD) βρίσκει ολοένα 
και μεγαλύτερη ανταπόκριση στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, το mobility και η ελευ-
θερία που παρέχει μια συσκευή tablet αποκτούν νέο 
«νόημα», με τη δυνατότητα χρήσης των εφαρμογών 
όπου και εάν βρισκόμαστε, είτε στο εσωτερικό της 
επιχείρησης είτε στο δρόμο. Επιπλέον, τι πιο βολικό 
από το να έχουμε πάντα εύκαιρες τις εφαρμογές 
εκείνες που έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε; 

Η αγορά των tablets
«Εν αρχή» το… Android! Κανείς δεν μπορεί να αμφι-
σβητήσει την κυριαρχία του λειτουργικού συστήμα-
τος της Google, το οποίο συνοδεύει την πλειονότητα 
των συσκευών tablet. Πώς θα μπορούσε άλλωστε, 
με δεδομένο πως πρόκειται για απολύτως δωρεάν 
software; Και όμως η… τιμή του δεν αποτελεί το 
μοναδικό του πλεονέκτημα: Ο κάτοχος μιας Android 
συσκευής θα μπορεί απλά να επισκεφτεί το Google 
Play και να περάσει ατέλειωτες ώρες ανακαλύ-
πτοντας μέσα από χιλιάδες διαθέσιμες εφαρμογές 
την πλέον κατάλληλη. Ευελιξία, χρηστικότητα και 
multitasking καθιστούν το Android τη δημοφιλέστε-
ρη επιλογή για συσκευές tablets. 
Επειδή όμως τίποτα στον κόσμο της τεχνολογίας δεν 
είναι τέλειο, υπάρχουν συγκεκριμένα μειονεκτή-
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Αρθρο του Νίκου Δημητρόπουλου
Δυναμικό παρόν στην  
αγορά tablets

Ηλεκτρονικές ταμπλέτες, 
ή όπως όλοι πλέον τις α-
ποκαλούμε, Τablet… μία 
αγορά που μονοπωλεί το 
ενδιαφέρον ολόκληρου του 
«τεχνολογικού κόσμου» 
και καταφέρνει να βγαίνει 
«αλώβητη» από μία περί-
οδο έντονων οικονομικών 
δυσχερειών για την Ελλάδα 
και την παγκόσμια αγορά. 
Τα tablet γίνονται ολοένα και 
πιο δημοφιλή, καθώς μετα-
τρέπονται από stylish gadget 
σε απαραίτητα εργαλεία για 
την καθημερινότητα όλων. Η θεαματική διείσ-
δυση της εν λόγω αγοράς αντικατοπτρίζεται 
απόλυτα και στα παρακάτω μεγέθη, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της GfK:

• περισσότερα από 430.000 τεμάχια tablet 
πουλήθηκαν το 2013 στην ελληνική αγορά
• πάνω από 90 εκατ. ευρώ είναι ο τζίρος των 
πωλήσεων tablet το 2013

Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πως τα tablets 
έδρασαν καταλυτικά και έδωσαν μια πολύ 
σημαντική «πνοή» στην αγορά της τεχνολογίας, 
ενώ ταυτόχρονα έθεσαν τις βάσεις για τη δημι-
ουργία ισχυρών παικτών. Όντας αποκλειστικά 
στην αγορά της διανομής προϊόντων πληρο-
φορικής και υψηλής τεχνολογίας από το 2005, 
η Westnet Distribution Α.Ε., μέλος του Ομίλου 
εταιρειών του Πάνου Γερμανού, Olympia 
Development, κατάφερε να εξελιχθεί γρήγορα 
σε έναν ανταγωνιστικό και δυνατό παίκτη που 
πρωταγωνιστεί σε μία απαιτητική αγορά.

Η διείσδυση της εταιρίας στην αγορά ήταν 
άμεση και επιτυχής, καταγράφοντας από τα 
πρώτα της βήματα μέχρι και σήμερα, έναν με-
γάλο αριθμό επιτυχημένων συνεργασιών που 
διαρκώς αυξάνονται. Πιο συγκεκριμένα, κλειδί 
της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας, αλλά 
και εχέγγυο για τη μελλοντική της δυναμική 
παρουσία, αποτελεί η υιοθέτηση ενός στρατη-
γικού πλάνου με ξεκάθαρες προτεραιότητες 
και στόχους. Η εταιρεία κατάφερε να αντιλη-
φθεί από νωρίς τις επερχόμενες δυναμικές 
και απαιτήσεις του κλάδου και προσαρμόστη-
κε άμεσα στα νέα δεδομένα.

Ειδικότερα, το 2013, αποτέλεσε μια χρονιά 

ορόσημο για τη Westnet 
Distribution Α.Ε, καθώς 
τέθηκαν οι βάσεις για τη 
δημιουργία ενός ανανεω-
μένου και ευέλικτου σχή-
ματος διανομής που θέτει 
στο επίκεντρο την ποιοτική 
εξυπηρέτηση των πελατών 
της εταιρείας με την παροχή 
ανταγωνιστικών προϊόντων 
και υπηρεσιών προστιθέμε-
νης αξίας. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Westnet προχώρησε to 
2014 στην αναπροσαρμο-
γή του επιχειρηματικού 

της σχεδιασμού, εστιάζοντας στον κλάδο του 
mobility. Έτσι, επιδιώκοντας να εδραιωθεί 
στον εν λόγω κλάδο, η εταιρεία προχώρησε 
στη δημιουργία νέου εμπορικού τμήματος 
mobility, το οποίο εστίασε στη δημιουργία 
αποκλειστικών συνεργασιών (ASUS, Lenovo), 
προχώρησε σε δυναμικά λανσαρίσματα και με 
ιδιαίτερα προσεγμένο line up.

Πιο συγκεκριμένα, η Westnet Distribution 
Α.Ε διαθέτει ευρύτατο portfolio προϊόντων και 
προσφέρει ολοκληρωμένες με άκρως αντα-
γωνιστικές λύσεις στους πελάτες της και στην 
κατηγορία του mobility. Συγκεκριμένα, η εται-
ρεία επένδυσε στα consumer και commercial 
tablet, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Η εταιρεία 
παρέχει δυναμικό προϊοντικό μείγμα στα 
commercial tablet, όπως τα Windows tablet 
με Intel CPU, τα οποία μπορούν να ενταχθούν 
σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, καθώς 
είναι συμβατά με υπάρχουσες πλατφόρμες και 
μπορούν να τρέξουν επαγγελματικές εφαρμο-
γές. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του έτους 
επετεύχθησαν αποκλειστικές συνεργασίες, 
όπως με τις εταιρείες ASUS και LENOVO, ενώ 
ενισχύθηκε σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό 
μέσα από την επένδυση στην εκπαίδευση και 
την προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών.

Σημειώνεται δε ότι η υλοποίηση της νέας 
στρατηγικής, με βασικούς άξονες την επίτευξη 
αποκλειστικών συνεργασιών, τη διεύρυνση 
του πελατολογίου και τη στόχευση σε κερδο-
φόρες κατηγορίες, είχαν ως αποτέλεσμα την 
αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 3,7% σε 
σχέση με το 2012, όπως και επίσης η αύξηση 
του κύκλου εργασιών σε σχέση με το 2012 ξε-
πέρασε το 33% σε συγκρίσιμη βάση.

Νίκος Δημητρόπουλος, Westnet commercial 
director, Mobility Business Unit

ματα, τα οποία θα πρέπει λαμβάνονται υπόψη: Βα-
σικότερο, ίσως, είναι η διασπορά. Με τον όρο αυτό 
εννοούμε πως δεν υπάρχει ενιαία γραμμή στην υλο-
ποίηση του λειτουργικού, μιας και οι περισσότερες 
κατασκευάστριες εταιρείες εφαρμόζουν τις δικές 
τους παραμέτρους και customization στο λειτουργι-
κό που συνοδεύει το tablet τους. Το αποτέλεσμα αυ-
τού είναι πως το τελικό προϊόν, όπως καταλήγει στον 
πελάτη, πιθανότατα προσφέρει διαφορετική εμπειρία 
χρήσης, σε σχέση με το tablet άλλης εταιρείας. 
Ένα ακόμα σημείο που πρέπει να έχουν υπόψη 
τους οι συνεργάτες και που αποτελεί απόρροια του 
προβλήματος της διασποράς είναι και αυτό της δι-
ακύμανσης της τιμής των Android tablets: Η αγορά 
προσφέρει επιλογές που ξεκινούν από τα 50 ευρώ 
και μπορεί να αγγίξουν ακόμα και τα 700 ευρώ. 
Εάν στα προηγούμενα προσθέσουμε και τη δεδομέ-
νη οικονομική κατάσταση, τότε γίνεται κατανοητή η 
προτίμηση του αγοραστικού κοινού σε οικονομικές 
λύσεις tablets, στην κατώτερη κλίμακα τιμών και 
χαρακτηριστικών. Εκεί ακριβώς κρύβεται και η πα-
γίδα για το δίκτυο των συνεργατών: Αφενός, η προ-
ώθηση των πλέον οικονομικών tablets προσφέρει 
χαμηλά περιθώρια κέρδους στον μεταπωλητή, 
καθιστώντας μη βιώσιμο το μοντέλο αυτό. Ο μόνος 
τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού 
είναι αποκλειστικά η πώληση μεγάλου αριθμού 
συσκευών, το οποίο είναι δύσκολο για την πλειονό-
τητα του δικτύου. 
Ένας ακόμα κίνδυνος που κρύβεται στη λογική του 
«πουλώ το φτηνότερο tablet» είναι πως καταστρέφε-
ται η ίδια η σχέση πελάτη-καταστήματος και ο λόγος 
είναι απλός: Η εμπειρία που θα αποκομίσει ο πε-
λάτης από την οικονομική συσκευή θα είναι εξίσου 
περιορισμένη, ελλιπής και αρνητική για το προϊόν 
αυτό. Όπως εύκολα καταλαβαίνει κάποιος, ένα πα-
ράπλευρο αποτέλεσμα θα είναι πως αφού ο πελάτης 
δεν θα μείνει ικανοποιημένος από την αγορά του, θα 
χάσει το ενδιαφέρον του για την τεχνολογία αυτή και 
δεν θα επιστρέψει στο κατάστημα. 
Από την άλλη πλευρά, οι συνεργάτες πρέπει να 
γνωρίζουν πως αφενός η προώθηση ποιοτικό-
τερων tablets σε υψηλότερη τιμή συνεπάγεται 
μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους και αφετέρου πως 
καλύτερες συσκευές σημαίνουν και περισσότερα 
αξεσουάρ – όσο πιο σημαντική και «πολύτιμη» θε-
ωρεί ο πελάτης τη συσκευή του, τόσο περισσότερο 
θα θελήσει να την προστατεύσει (θήκες, ζελατίνες 
κλπ), να επεκτείνει τις δυνατότητές της (φορτιστές, 
καλώδια κλπ) και επομένως την απόλαυση που του 
προσφέρει η αγορά του. 
Μια ακόμα πραγματικότητα η οποία πρέπει να λη-
φθεί υπόψη είναι και η αυξανόμενη παρουσία των 
Windows tablets, καθώς ολοένα και περισσότερα 
μοντέλα κυκλοφορούν στην αγορά, με μεγάλο εύρος 
τιμών και χαρακτηριστικών. Βασικός λόγος της ενί-
σχυσής τους αλλά και της επιτυχίας τους είναι πως 
η Microsoft έχει επιλέξει να προσφέρει εντελώς 
δωρεάν το λειτουργικό σύστημα Windows 8.1 σε 
tablets με οθόνες μικρότερες από 9 ίντσες.  
Εφόσον η κίνηση αυτή συνδυαστεί με τις ανταγωνι-
στικές τιμές και χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και 
με το γεγονός πως οι διαθέσιμες apps για Windows 
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Γιατί αλήθεια γίνεται τόσος ντόρος για τα tablets; Τι είναι αυτό που τα κάνει τόσο ελκυστικά στα μάτια του 
παγκόσμιου αγοραστικού κοινού; Είναι μια περαστική μόδα που θα σβήσει σαν τόσες άλλες ή μήπως 
πρόκειται για ένα ισχυρό trend που έχει… ριζώσει για τα καλά, προσφέροντας μεγάλες δυνατότητες κέρδους; 
Η απάντηση είναι σε κάθε περίπτωση θετική! 

Tablets: Ήρθαν για να μείνουν!

Ό
πως όλα τα στοιχεία δείχνουν, τα 
tablets παρουσίασαν αύξηση των 
πωλήσεων κατά 52% το 2013 (σύμ-
φωνα με το KPCB Internet trends 
2014), σε σχέση με το προηγού-
μενο έτος. Μάλιστα, η υιοθέτηση 

των tablets είναι σαφώς ταχύτερη από εκείνη που 
πέτυχαν τα PCs στο παρελθόν, ενώ υπάρχει ακό-
μα σημαντικό περιθώριο μεγέθυνσης. Σύμφωνα 
με στοιχεία της Gartner, οι παγκόσμιες πωλήσεις 
tablets θα αγγίξουν τα 229 εκατομμύρια τεμάχια 
το 2014, αύξηση 11% σε σχέση με το 2013, αντι-
στοιχώντας στο 9.5% των παγκοσμίων πωλήσεων 
συσκευών για το τρέχον έτος. Το 2013, οι πωλήσεις 
tablets αυξήθηκαν κατά 55%. Η αγορά συσκευών, 
σύμφωνα με έρευνα της Gartner, θα συνεχίσει να 
εξελίσσεται και στα επόμενα χρόνια. Εφόσον κινη-
θεί με το σωστό τρόπο, προσφέροντας ποιοτικές 
υπηρεσίες και προϊόντα, το κανάλι των συνεργατών 
θα μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει τη δυναμική αυτή 
τάση στην αγορά των tablets.
Είναι γνωστό πως η αλματώδης ανάπτυξη της 
τεχνολογίας εγγυάται πως σε τακτά χρονικά δια-
στήματα εμφανίζεται κάτι εντελώς μοναδικό και 
διαφορετικό, το οποίο είναι ταυτόχρονα καλαίσθητο 
και εύχρηστο. Το tablet είναι μια τέτοια συσκευή, η 

οποία συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που την κα-
θιστούν εξαιρετικά δημοφιλή στο παγκόσμιο κοινό. 
Αυτό ακριβώς το trend, ίσως είναι και το μεγαλύ-
τερο «όπλο» για την πώληση αυτού του είδους των 
συσκευών – ίσως περισσότερο, κάποιες φορές, και 
από την αντικειμενική αξία τους. 
Επιπλέον, για ένα μικρότερο ηλικιακά κοινό, τα 
tablets αποτελούν και την πρώτη τους επαφή με 
την τεχνολογία, υποκαθιστώντας την αγορά ενός 
desktop ή laptop συστήματος. Δεν πρέπει να παρα-
γνωρίζουμε προφανώς και τα ήδη καταγεγραμμένα 
πλεονεκτήματα των tablets, όπως τη φορητότητα 
(μεγέθη οθονών κάτω από 11 ίντσες και περιορι-
σμένο βάρος) και την ευχρηστία. Ανεξάρτητα από 
την ηλικιακή ομάδα και το επάγγελμα του κατόχου 
του, το σχήμα και το μέγεθος του tablet, η οθόνη 
αφής και η δυνατότητα άμεσης εκκίνησης λειτουρ-
γίας και εφαρμογών, το καθιστούν πρώτη επιλογή 
για μεγάλη μερίδα κοινού. 
Δεν είναι όμως αποκλειστικά το consumer κοινό, 
στο οποίο απευθύνεται η αγορά των tablets – το 
enterprise έχει ένα εξίσου σημαντικό ρόλο στην 
υιοθέτηση της τεχνολογίας αυτής. Θυμίζουμε πως 
το mobile computing και ειδικότερα το φαινόμενο 
του Bring Your Own Device (BYOD) βρίσκει ολοένα 
και μεγαλύτερη ανταπόκριση στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, το mobility και η ελευ-
θερία που παρέχει μια συσκευή tablet αποκτούν νέο 
«νόημα», με τη δυνατότητα χρήσης των εφαρμογών 
όπου και εάν βρισκόμαστε, είτε στο εσωτερικό της 
επιχείρησης είτε στο δρόμο. Επιπλέον, τι πιο βολικό 
από το να έχουμε πάντα εύκαιρες τις εφαρμογές 
εκείνες που έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε; 

Η αγορά των tablets
«Εν αρχή» το… Android! Κανείς δεν μπορεί να αμφι-
σβητήσει την κυριαρχία του λειτουργικού συστήμα-
τος της Google, το οποίο συνοδεύει την πλειονότητα 
των συσκευών tablet. Πώς θα μπορούσε άλλωστε, 
με δεδομένο πως πρόκειται για απολύτως δωρεάν 
software; Και όμως η… τιμή του δεν αποτελεί το 
μοναδικό του πλεονέκτημα: Ο κάτοχος μιας Android 
συσκευής θα μπορεί απλά να επισκεφτεί το Google 
Play και να περάσει ατέλειωτες ώρες ανακαλύ-
πτοντας μέσα από χιλιάδες διαθέσιμες εφαρμογές 
την πλέον κατάλληλη. Ευελιξία, χρηστικότητα και 
multitasking καθιστούν το Android τη δημοφιλέστε-
ρη επιλογή για συσκευές tablets. 
Επειδή όμως τίποτα στον κόσμο της τεχνολογίας δεν 
είναι τέλειο, υπάρχουν συγκεκριμένα μειονεκτή-
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αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς (αν και προφα-
νώς μειονεκτούν αριθμητικά σε σχέση με εκείνες 
του Android, οι πιο κλασικές και δημοφιλείς υπάρ-
χουν), τότε η αγορά για την πλατφόρμα αυτή αποτε-
λεί μια πρόκληση. 
Εκτός όμως από τις εκτιμήσεις αυτές, τα στοιχεία 
αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα. Σύμφωνα λοιπόν 
με την IDC, αν και το Android συνεχίζει να είναι ο 
κυρίαρχος της αγοράς, τα Windows-based tablets 
βρίσκονται σε άνοδο. 
Αν και οι προοπτικές που προαναφέρθηκαν αποτε-
λούν την κύρια τάση αυτή τη στιγμή που γράφουμε, 
δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε πως η εξέλιξη 
αυτή έχει διακυμάνσεις και οπισθοδρομήσεις, με τη 
μορφή της στασιμότητας στην αγορά των tablets.
Συγκεκριμένα, η αύξηση των πωλήσεων επι-
βραδύνθηκε το 2014, καθώς οι αγοραστές νέων 
hardware συσκευών στράφηκαν σε εναλλακτικές 
συσκευές, ενώ οι υπάρχοντες χρήστες αποφάσισαν 
να παρατείνουν τη «διάρκεια ζωής» των tablets 
τους. Μπορεί οι φετινές πωλήσεις να αυξήθηκαν σε 
σχέση με το 2013 κατά 11%, αλλά το 2013 η αύξηση 
είχε αγγίξει το 55% σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος. Η Gartner υπολογίζει πως μέχρι το 2018 θα 

Αρθρο του Κώστα Ζορμπά
Intel, το πλέον αναγνωρίσιμο  
brand και στα tablets! 

Τα tablet σήμερα δεν χρειάζονται πολλά εισαγωγικά σχόλια. Η ευ-
καιρία του καναλιού στο κομμάτι της φορητότητας είναι εξαιρετική, 
λόγω της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης. Αυτό που πρέπει να 
δώσουμε στους πελάτες μας είναι η επιλογή της συσκευής που θα 
καλύψει τις δικές τους προσωπικές ανάγκες, την οποία χρειάζεται 
να αναδείξουμε.
Τα tablet είναι ιδανικά για περιήγηση στο διαδίκτυο και mobile 
games, με μεγάλη αυτονομία, σε ένα εξαιρετικά μικρό και ελαφρύ 
μέγεθος. Τι συνήθως ξεφεύγει από αυτή τη ματιά; Το τι θέλει ο 
συγκεκριμένος χρήστης. 
Οι έρευνες λένε ότι οι χρήστες επιζητούν καλύτερη εμπειρία, και 
με τα tablet που έχουν επεξεργαστή Intel είμαστε σε θέση να τη 
βελτιώσουμε με καλύτερες επιδόσεις στο web, στα γραφικά και στην αυτο-
νομία. Μάλιστα, στο ποσοστό του 81% οι ιδιοκτήτες tablet χαμηλού κόστος 
δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα στην επόμενη 
αγορά τους, γιατί απλά πλέον καταλαβαίνουν ότι θέλουν καλύτερες επιδόσεις.
Ταυτόχρονα, υπάρχουν αρκετές επιλογές στις συσκευές στο θέμα της διά-
στασης οθόνης, όπου η άνοδος της προτίμησης για τον οικιακό καταναλωτή 
έχει κατέβει στις 7” με 8”, ενώ για τον εταιρικό καταναλωτή το ενδιαφέρον 
εστιάζεται στις 10”. Οι επιλογές στο λειτουργικό είναι πλέον περισσότερες, 
όπου η δυναμική διείσδυσης των Windows είναι πλέον εμφανής. Επίσης, η 
αγορά του tablet δεν είναι δουλειά λίγων μόνο κατασκευαστών. Intel επεξερ-
γαστές βρίσκονται μέσα σε όλο και περισσότερες προτάσεις πολυεθνικών και 
τοπικών brands και μάλιστα το Intel brand είναι και το πλέον αναγνωρίσιμο. 
Εξυπηρετούν Android και Windows εξίσου. Μάλιστα, για τα Windows η συμ-
βατότητα είναι ολοκληρωμένη με περιφερειακά και εφαρμογές που έχουν 

ήδη οι καταναλωτές και αυτό είναι ένα κυρίαρχο θέμα, μιας που 
ήδη το 50% των χρηστών με tablet αξίας πάνω από 300€ τις χρη-
σιμοποιούν στο σπίτι και στο γραφείο. Το ποσοστό αυτό βρίσκεται 
σε ανοδική πορεία, αφού τα Windows tablet κατεβαίνουν σε πολύ 
πιο προσιτές τιμές και με ακόμα περισσότερες επιλογές.
Τι παραπάνω προσφέρουμε στο κανάλι, σαν Intel, στην προ-
σπάθειά του να αυξήσει την αξία του για τον καταναλωτή; Στην 
Intel βέβαια όταν λέμε κανάλι εννοούμε τους Intel Technology 
Providers. Οι ITP έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις 
προτάσεις για τον εταιρικό καταναλωτή στα tablet με Intel επε-
ξεργαστή με το Intel Business App Portfolio. Δηλαδή την προ-
σφορά μιας σουίτας με τα κορυφαία business app για Android 

ή Windows αξίας πάνω 250$, η οποία ισχύει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015. 
Για να την εκμεταλλευτούν οι Intel Technology Providers χρειάζεται απλά 
να ζητήσουν τα Master Keys από το link http://channelsurveys.intel.com/
businessapp/ Οι Intel Technology Providers έχουν βέβαια πρόσβαση στο 
www.inteltechnologyprovider.com, όπου θα βρουν αναλυτικές συγκρίσεις 
προϊόντων, εκπαιδευτικό και marketing υλικό που θα τους διευκολύνουν 
στην προώθηση και πώληση των tablet.
Άλλη μια διάσταση που καλείται το κανάλι να αναδείξει είναι η ανάγκη του 
καταναλωτή να δει πώς μπορεί να εξυπηρετήσει τις αυξανόμενές του ανά-
γκες είτε σε μεγαλύτερα επίπεδα επιδόσεων είτε από πλευράς λειτουργικό-
τητας. Για την κάλυψη αυτών των αναγκών υπάρχει η κατηγορία των 2 σε 1 
όπου επιτυγχάνεται η χρήση tablet όταν το θέλει, και notebook όταν το χρειά-
ζεται. Τα 2 σε 1 δίνουν τη δυνατότητα sell up από ένα tablet αλλά εξελίσσουν 
και το κλασικό χρήστη notebook στη νέα εμπειρία της αφής και ευκολίας.

Κώστας Ζορμπάς, 
channel account 

manager της Intel

έχουμε 90 εκατομμύρια λιγότερες πωλήσεις νέων 
tablets, καθώς και 155 εκατομμύρια λιγότερες αντι-
καταστάσεις συσκευών. 
Πιο συγκεκριμένα, κάποιοι χρήστες tablets δεν πρό-
κειται να αντικαταστήσουν το υπάρχον tablet τους 
με άλλο tablet, καθώς θα προτιμήσουν ένα hybrid 
μοντέλο ή συσκευές two-in-one, αυξάνοντας το με-
ρίδιο της ultramobile premium αγοράς στο 22% το 
2014 και στο 32% ως το 2018. 
Παρ’ όλες τις επιβεβαιωμένες διακυμάνσεις, η 
πραγματικότητα είναι πως η αγορά των tablets 
παραμένει μεγάλο business για το δίκτυο συνερ-
γατών, που προσφέρει προοπτικές επικερδούς 
δραστηριοποίησης. 

Η νέα τάξη πραγμάτων
Όσοι κινούνται στο χώρο της αγοράς γενικά, αλλά 
και σε αυτή των tablets ειδικά, γνωρίζουν από πρώ-
το χέρι πως η ρευστότητα και η εναλλαγή στις απαι-
τήσεις του αγοραστικού κοινού είναι ένα δεδομένο 
που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Όποιος δεν γνωρίζει 
ή ηθελημένα αγνοεί τις νέες τάσεις και «ρεύματα», 

κινδυνεύει να μείνει στάσιμος ή να «βουλιάξει». 
Η διαπίστωση αυτή ισχύει και στο θέμα των tablets, 
καθώς ένας από τους λόγους επιβράδυνσης της α-
γοράς, όπως ήδη αναφέρθηκε πιο πάνω, είναι πως 
κομμάτι της μεταφέρεται σε ένα συγγενικό είδος 
συσκευών, τα hybrid ή convertible laptops. 
Ουσιαστικά, το hybrid είναι ένας υπολογιστής που 
μπορεί να λειτουργήσει είτε ως laptop είτε ως 
tablet. Η διαφορά μεταξύ τους έγκειται στον τρόπο 
εισαγωγής δεδομένων: Στην περίπτωση του laptop 
γίνεται μέσω πληκτρολογίου και ποντικιού, ενώ 
στην περίπτωση του tablet μέσω της οθόνης αφής 
και του εικονικού πληκτρολογίου. Ο συνδυασμός 
και των δύο, επιτρέπει στο χρήστη, συνήθως με τη 
λογική της αποσπώμενης οθόνης, να μετατρέπει τη 
συσκευή του σε όποια από τις δύο επιθυμεί. 
Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει η μεταπώληση να έχει 
υπόψη της και τα αρνητικά σημεία της τεχνολογίας 
αυτής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους ειδικούς, 
τα hybrids λειτουργούν καλύτερα είτε ως laptops 
είτε ως tablets. Προκειμένου να ανταποκριθούν και 
στους δύο «ρόλους», θα πρέπει να γίνουν κάποιες 
παραχωρήσεις. Για παράδειγμα, το βάρος τους με 
τη μορφή laptop είναι σαφώς μεγαλύτερο από εκεί-
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αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς (αν και προφα-
νώς μειονεκτούν αριθμητικά σε σχέση με εκείνες 
του Android, οι πιο κλασικές και δημοφιλείς υπάρ-
χουν), τότε η αγορά για την πλατφόρμα αυτή αποτε-
λεί μια πρόκληση. 
Εκτός όμως από τις εκτιμήσεις αυτές, τα στοιχεία 
αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα. Σύμφωνα λοιπόν 
με την IDC, αν και το Android συνεχίζει να είναι ο 
κυρίαρχος της αγοράς, τα Windows-based tablets 
βρίσκονται σε άνοδο. 
Αν και οι προοπτικές που προαναφέρθηκαν αποτε-
λούν την κύρια τάση αυτή τη στιγμή που γράφουμε, 
δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε πως η εξέλιξη 
αυτή έχει διακυμάνσεις και οπισθοδρομήσεις, με τη 
μορφή της στασιμότητας στην αγορά των tablets.
Συγκεκριμένα, η αύξηση των πωλήσεων επι-
βραδύνθηκε το 2014, καθώς οι αγοραστές νέων 
hardware συσκευών στράφηκαν σε εναλλακτικές 
συσκευές, ενώ οι υπάρχοντες χρήστες αποφάσισαν 
να παρατείνουν τη «διάρκεια ζωής» των tablets 
τους. Μπορεί οι φετινές πωλήσεις να αυξήθηκαν σε 
σχέση με το 2013 κατά 11%, αλλά το 2013 η αύξηση 
είχε αγγίξει το 55% σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος. Η Gartner υπολογίζει πως μέχρι το 2018 θα 

Αρθρο του Κώστα Ζορμπά
Intel, το πλέον αναγνωρίσιμο  
brand και στα tablets! 

Τα tablet σήμερα δεν χρειάζονται πολλά εισαγωγικά σχόλια. Η ευ-
καιρία του καναλιού στο κομμάτι της φορητότητας είναι εξαιρετική, 
λόγω της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης. Αυτό που πρέπει να 
δώσουμε στους πελάτες μας είναι η επιλογή της συσκευής που θα 
καλύψει τις δικές τους προσωπικές ανάγκες, την οποία χρειάζεται 
να αναδείξουμε.
Τα tablet είναι ιδανικά για περιήγηση στο διαδίκτυο και mobile 
games, με μεγάλη αυτονομία, σε ένα εξαιρετικά μικρό και ελαφρύ 
μέγεθος. Τι συνήθως ξεφεύγει από αυτή τη ματιά; Το τι θέλει ο 
συγκεκριμένος χρήστης. 
Οι έρευνες λένε ότι οι χρήστες επιζητούν καλύτερη εμπειρία, και 
με τα tablet που έχουν επεξεργαστή Intel είμαστε σε θέση να τη 
βελτιώσουμε με καλύτερες επιδόσεις στο web, στα γραφικά και στην αυτο-
νομία. Μάλιστα, στο ποσοστό του 81% οι ιδιοκτήτες tablet χαμηλού κόστος 
δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα στην επόμενη 
αγορά τους, γιατί απλά πλέον καταλαβαίνουν ότι θέλουν καλύτερες επιδόσεις.
Ταυτόχρονα, υπάρχουν αρκετές επιλογές στις συσκευές στο θέμα της διά-
στασης οθόνης, όπου η άνοδος της προτίμησης για τον οικιακό καταναλωτή 
έχει κατέβει στις 7” με 8”, ενώ για τον εταιρικό καταναλωτή το ενδιαφέρον 
εστιάζεται στις 10”. Οι επιλογές στο λειτουργικό είναι πλέον περισσότερες, 
όπου η δυναμική διείσδυσης των Windows είναι πλέον εμφανής. Επίσης, η 
αγορά του tablet δεν είναι δουλειά λίγων μόνο κατασκευαστών. Intel επεξερ-
γαστές βρίσκονται μέσα σε όλο και περισσότερες προτάσεις πολυεθνικών και 
τοπικών brands και μάλιστα το Intel brand είναι και το πλέον αναγνωρίσιμο. 
Εξυπηρετούν Android και Windows εξίσου. Μάλιστα, για τα Windows η συμ-
βατότητα είναι ολοκληρωμένη με περιφερειακά και εφαρμογές που έχουν 

ήδη οι καταναλωτές και αυτό είναι ένα κυρίαρχο θέμα, μιας που 
ήδη το 50% των χρηστών με tablet αξίας πάνω από 300€ τις χρη-
σιμοποιούν στο σπίτι και στο γραφείο. Το ποσοστό αυτό βρίσκεται 
σε ανοδική πορεία, αφού τα Windows tablet κατεβαίνουν σε πολύ 
πιο προσιτές τιμές και με ακόμα περισσότερες επιλογές.
Τι παραπάνω προσφέρουμε στο κανάλι, σαν Intel, στην προ-
σπάθειά του να αυξήσει την αξία του για τον καταναλωτή; Στην 
Intel βέβαια όταν λέμε κανάλι εννοούμε τους Intel Technology 
Providers. Οι ITP έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις 
προτάσεις για τον εταιρικό καταναλωτή στα tablet με Intel επε-
ξεργαστή με το Intel Business App Portfolio. Δηλαδή την προ-
σφορά μιας σουίτας με τα κορυφαία business app για Android 

ή Windows αξίας πάνω 250$, η οποία ισχύει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015. 
Για να την εκμεταλλευτούν οι Intel Technology Providers χρειάζεται απλά 
να ζητήσουν τα Master Keys από το link http://channelsurveys.intel.com/
businessapp/ Οι Intel Technology Providers έχουν βέβαια πρόσβαση στο 
www.inteltechnologyprovider.com, όπου θα βρουν αναλυτικές συγκρίσεις 
προϊόντων, εκπαιδευτικό και marketing υλικό που θα τους διευκολύνουν 
στην προώθηση και πώληση των tablet.
Άλλη μια διάσταση που καλείται το κανάλι να αναδείξει είναι η ανάγκη του 
καταναλωτή να δει πώς μπορεί να εξυπηρετήσει τις αυξανόμενές του ανά-
γκες είτε σε μεγαλύτερα επίπεδα επιδόσεων είτε από πλευράς λειτουργικό-
τητας. Για την κάλυψη αυτών των αναγκών υπάρχει η κατηγορία των 2 σε 1 
όπου επιτυγχάνεται η χρήση tablet όταν το θέλει, και notebook όταν το χρειά-
ζεται. Τα 2 σε 1 δίνουν τη δυνατότητα sell up από ένα tablet αλλά εξελίσσουν 
και το κλασικό χρήστη notebook στη νέα εμπειρία της αφής και ευκολίας.

Κώστας Ζορμπάς, 
channel account 

manager της Intel

έχουμε 90 εκατομμύρια λιγότερες πωλήσεις νέων 
tablets, καθώς και 155 εκατομμύρια λιγότερες αντι-
καταστάσεις συσκευών. 
Πιο συγκεκριμένα, κάποιοι χρήστες tablets δεν πρό-
κειται να αντικαταστήσουν το υπάρχον tablet τους 
με άλλο tablet, καθώς θα προτιμήσουν ένα hybrid 
μοντέλο ή συσκευές two-in-one, αυξάνοντας το με-
ρίδιο της ultramobile premium αγοράς στο 22% το 
2014 και στο 32% ως το 2018. 
Παρ’ όλες τις επιβεβαιωμένες διακυμάνσεις, η 
πραγματικότητα είναι πως η αγορά των tablets 
παραμένει μεγάλο business για το δίκτυο συνερ-
γατών, που προσφέρει προοπτικές επικερδούς 
δραστηριοποίησης. 

Η νέα τάξη πραγμάτων
Όσοι κινούνται στο χώρο της αγοράς γενικά, αλλά 
και σε αυτή των tablets ειδικά, γνωρίζουν από πρώ-
το χέρι πως η ρευστότητα και η εναλλαγή στις απαι-
τήσεις του αγοραστικού κοινού είναι ένα δεδομένο 
που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Όποιος δεν γνωρίζει 
ή ηθελημένα αγνοεί τις νέες τάσεις και «ρεύματα», 

κινδυνεύει να μείνει στάσιμος ή να «βουλιάξει». 
Η διαπίστωση αυτή ισχύει και στο θέμα των tablets, 
καθώς ένας από τους λόγους επιβράδυνσης της α-
γοράς, όπως ήδη αναφέρθηκε πιο πάνω, είναι πως 
κομμάτι της μεταφέρεται σε ένα συγγενικό είδος 
συσκευών, τα hybrid ή convertible laptops. 
Ουσιαστικά, το hybrid είναι ένας υπολογιστής που 
μπορεί να λειτουργήσει είτε ως laptop είτε ως 
tablet. Η διαφορά μεταξύ τους έγκειται στον τρόπο 
εισαγωγής δεδομένων: Στην περίπτωση του laptop 
γίνεται μέσω πληκτρολογίου και ποντικιού, ενώ 
στην περίπτωση του tablet μέσω της οθόνης αφής 
και του εικονικού πληκτρολογίου. Ο συνδυασμός 
και των δύο, επιτρέπει στο χρήστη, συνήθως με τη 
λογική της αποσπώμενης οθόνης, να μετατρέπει τη 
συσκευή του σε όποια από τις δύο επιθυμεί. 
Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει η μεταπώληση να έχει 
υπόψη της και τα αρνητικά σημεία της τεχνολογίας 
αυτής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους ειδικούς, 
τα hybrids λειτουργούν καλύτερα είτε ως laptops 
είτε ως tablets. Προκειμένου να ανταποκριθούν και 
στους δύο «ρόλους», θα πρέπει να γίνουν κάποιες 
παραχωρήσεις. Για παράδειγμα, το βάρος τους με 
τη μορφή laptop είναι σαφώς μεγαλύτερο από εκεί-
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νο των κλασικών tablets. Αντίστοιχα, τα hybrids στην 
tablet μορφή τους δεν διαθέτουν τις επιδόσεις ενός 
παραδοσιακού laptop, αν και οι τελευταίες εξελίξεις 
στο χώρο των επεξεργαστών δείχνουν ότι η διαφο-
ρά επιδόσεων μειώνεται δραματικά. 
Σε κάθε περίπτωση πάντως, έχουν εμφανιστεί στην 
αγορά πληθώρα μοντέλων που συνδυάζουν ποικι-
λία χαρακτηριστικών, τιμών και ύφους. Πρόκειται 
για ένα χώρο με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, 
εφόσον μάλιστα προσφέρει και upselling. Είναι 
σαφώς πιο εύκολο να στρέψεις τον ενδιαφερόμενο 
για τα hybrids πελάτη σε μια επιλογή περιφερειακών 
συσκευών που θα προσδώσουν στο tablet του με-
γαλύτερη χρηστική και λειτουργική αξία. Επιπλέον, 
αυτός που ενδιαφέρεται για μια συσκευή του είδους, 
είναι πιθανότερο να επιλέξει κάποιο μοντέλο hybrid 
με υψηλότερη τιμή και επιπλέον χαρακτηριστικά.
Ένας ακόμα παράγοντας που θα πρέπει να γνωρίζει 
ο τομέας της μεταπώλησης είναι και η λεγόμενη 
«κατάτμηση» της αγοράς (market segmentation). 
Έχουν ήδη ξεκινήσει να κυκλοφορούν στην αγορά 
tablets για παιδιά μικρής ηλικίας, tablets αποκλειστι-

κά για media και ψηφιακό περιεχόμενο, tablets που 
αντικαθιστούν τα PCs, αλλά και tablets σχεδιασμένα 
αποκλειστικά για hardcore gamers. Η αγορά δείχνει 
σαφώς πως διασπάται. Η λογική του segmentation 
δεν είναι κάτι καινούργιο. Ειδικά στην περίπτωση 
των PCs, τα desktops και τα notebooks αποτελούν 
κλασικό παράδειγμα. Το ίδιο ισχύει και στην περί-
πτωση των PC gaming συστημάτων. Επομένως, 
δεν αποτελεί έκπληξη που βλέπουμε το ίδιο να επα-
ναλαμβάνεται και στην αγορά των tablets. 
Η πρώτη σκέψη ίσως είναι πως το segmentation 
αποτελεί αρνητική εξέλιξη – αντιθέτως, όμως, από 
πλευράς επιχειρείν προσφέρει πολλαπλές ευκαι-
ρίες. Για παράδειγμα, το Nabi kids tablet πούλησε 
περί τις 2 εκατομμύρια συσκευές στις ΗΠΑ κατά 
τη διάρκεια των διακοπών πέρυσι. Αντίστοιχα το 
Shield tablet της NVIDIA αποτελεί μια κίνηση με 
μεγάλες προοπτικές. 
Να επισημάνουμε, ως συμπέρασμα, πως το 
segmentation πρόκειται να ενισχυθεί, καθώς οι κα-
τασκευαστές hardware θα ανακαλύπτουν συνεχώς 
τμήματα της αγοράς των οποίων οι ανάγκες δεν 

Αρθρο του Αλέξανδρου Παπαϊωάννου
Διαφοροποίηση με ποιότητα 

Τα tablets συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία μέσα στο 2014 και 
αναμένεται σημαντική αύξηση σε σχέση με τις πωλήσεις του 2013 
που κατέγραψε περισσότερα από 430.000 τεμάχια. Υπάρχει η εκτί-
μηση ότι οι συνολικές πωλήσεις για το τρέχον έτος θα ξεπεράσουν 
τα 650.000 τεμάχια, καθώς υπολογίζουμε ότι στην περίοδο των 
γιορτών θα αποτελέσει το πλέον δημοφιλές είδος δώρου, τόσο για 
μικρούς όσο και μεγάλους. 
Έχουμε δει μέχρι τώρα την προτίμηση των καταναλωτών κυρίως 
στα tablets χαμηλής αξίας (κάτω από 60€) καθώς και στην μεσαία 
κατηγορία μεταξύ 100 – 150 €, ενώ ένα ποσοστό 10% κινείται στην 
αγορά tablet με κόστος πάνω από €200.
Οι Έλληνες καταναλωτές φαίνεται να προτιμούν όλο και περισ-
σότερο τις δημοφιλείς συσκευές, αφού σε ποσοστό μεγαλύτερο 
από 65% τις χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση. Το tablet έχει 
καταφέρει σε μεγάλο βαθμό - μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης-  να 
καλύψει την ανάγκη για επικοινωνία, ψυχαγωγία και ενημέρωση. Είδαμε επί-
σης, παράλληλα. και την τάση των παραδοσιακών ΜΜΕ για δημιουργία νέων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών για κατόχους tablets. Όλο και περισσότεροι χρήστες 
αναζητούν streaming περιεχόμενο και ενδιαφέρονται για καλύτερα τεχνικά 
χαρακτηριστικά. Ο χρήστης γνωρίζει πλέον τη σημασία χαρακτηριστικών ό-
πως το μέγεθος της οθόνης, η ποιότητα του IPS panel, o επεξεργαστής και το 
λειτουργικό του tablet. 
Πριν από ένα χρόνο, όταν λανσάραμε τα πρώτα Vero Tablets με Intel Inside , 
είχαμε αντιληφθεί την δημιουργία μιας niche αγοράς που έψαχνε λύσεις ευ-
έλικτες, αισθητικά βελτιωμένες, πιο ισχυρές και έξυπνα σχεδιασμένες. Ήταν 
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για το δίκτυο μεταπωλητών που μπορούσε να 
προσφέρει μια σοβαρή λύση με την επεξεργαστική ισχύ του επεξεργαστή Intel 
Αtom και το οικοσύστημα του Android.

Η διαφοροποίηση βρίσκεται στην ποιότητα κατασκευής, τη σχεδία-
ση υψηλής αισθητικής και στο σωστό after sales support. 
Στα νέα Vero Tablets με Intel Inside® και στα νέα Windows δό-
θηκε ιδιαίτερη προτεραιότητα στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Χάρη 
στο λειτουργικό Windows της Microsoft, οι καταναλωτές έχουν την 
ευκαιρία να απολαμβάνουν την εμπειρία και τις αποδόσεις ενός 
προσωπικού υπολογιστή στη φορητή τους συσκευή.
Αυτή τη στιγμή οι μεταπωλητές έχουν τη δυνατότητα να προσφέ-
ρουν προϊόντα των δύο κορυφαίων κατασκευαστών (Intel και 
Microsoft) σε λύσεις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Τα δύο νέα μας 
VERO tablets (W8i και W10i) αποτελούν εξαιρετικές Value for 
money προτάσεις, αφού εκτός από την ποιότητα κατασκευής, τους 
ισχυρούς επεξεργαστές Quad Core της Intel, παρέχεται δωρεάν για 
ένα έτος το Office 365 Personal, με τις εφαρμογές γραφείου Word, 

Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access και Publisher, μετατρέποντάς τα 
σε ολοκληρωμένα κέντρα εργασίας - εξαιρετική λύση για ανταλλαγή αρχείων 
με τον υπολογιστή. Επιπλέον, παρέχονται δωρεάν 1TB χώρος αποθήκευσης 
στο One Drive cloud της Microsoft για αποθήκευση και συγχρονισμό εγγρά-
φων και πληροφοριών, καθώς και 60 λεπτά Skype world το μήνα δωρεάν, για 
κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα σε 60 χώρες.
Πιστεύουμε ότι οι συνεργάτες θέλουν να προσφέρουν ολοκληρωμένη λύ-
ση και να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους και ο εμπλουτισμός της γκάμας 
με ποιοτικά αξεσουάρ σίγουρα είναι ένας τρόπος. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία 
brands στα tablets και στα αξεσουάρ. Αυτό που χρειάζεται να σκεφτούμε είναι 
ότι το φθηνό tablet δε δημιουργεί περιθώρια μεγαλύτερης ανάπτυξης της 
αγοράς, αντίθετα συρρικνώνει τα περιθώρια κέρδους και δημιουργεί δυσαρε-
στημένους πελάτες. 
Οι ευκαιρίες βρίσκονται στην αξιοποίηση της ποιότητας.

Αλέξανδρος 
Παπαϊωάννου, 

γενικός διευθυντής 
Octabit

έχουν καλυφθεί. Υπάρχουν πολλαπλές καθημερι-
νές χρήσεις για τα tablets: Η πλειονότητα θα είναι 
«γενικής φύσης» όπως ισχύει με τα iPad, αλλά μια 
μεγάλη μερίδα θα απευθύνεται σε ολοένα και πιο 
συγκεκριμένες ανάγκες. Ως αποτέλεσμα, ο κατακερ-
ματισμός είναι η παράμετρος που θα συνεχίσει να 
κινεί την αγορά των tablets, προσφέροντας ακόμα 
μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους λόγω ευρείας 
γκάμας συσκευών, καθώς και των συνοδευτικών 
περιφερειακών τους. 

Η ελληνική πραγματικότητα
Και εάν όλα αυτά αποτελούν το απαραίτητο γενικό 
πλαίσιο που θα πρέπει να γνωρίζει η μεταπώληση 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις 
στην αγορά των tablets, είναι επιβεβλημένο να έχει 
υπόψη της τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Συγκε-
κριμένα, παραθέτουμε ακόλουθα κάποιους πίνακες 
που αντιστοιχούν στο 9μηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρί-
ου 2014, σχετικά με τα tablets, από τη GfK. TCP
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κατηγορία μεταξύ 100 – 150 €, ενώ ένα ποσοστό 10% κινείται στην 
αγορά tablet με κόστος πάνω από €200.
Οι Έλληνες καταναλωτές φαίνεται να προτιμούν όλο και περισ-
σότερο τις δημοφιλείς συσκευές, αφού σε ποσοστό μεγαλύτερο 
από 65% τις χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση. Το tablet έχει 
καταφέρει σε μεγάλο βαθμό - μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης-  να 
καλύψει την ανάγκη για επικοινωνία, ψυχαγωγία και ενημέρωση. Είδαμε επί-
σης, παράλληλα. και την τάση των παραδοσιακών ΜΜΕ για δημιουργία νέων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών για κατόχους tablets. Όλο και περισσότεροι χρήστες 
αναζητούν streaming περιεχόμενο και ενδιαφέρονται για καλύτερα τεχνικά 
χαρακτηριστικά. Ο χρήστης γνωρίζει πλέον τη σημασία χαρακτηριστικών ό-
πως το μέγεθος της οθόνης, η ποιότητα του IPS panel, o επεξεργαστής και το 
λειτουργικό του tablet. 
Πριν από ένα χρόνο, όταν λανσάραμε τα πρώτα Vero Tablets με Intel Inside , 
είχαμε αντιληφθεί την δημιουργία μιας niche αγοράς που έψαχνε λύσεις ευ-
έλικτες, αισθητικά βελτιωμένες, πιο ισχυρές και έξυπνα σχεδιασμένες. Ήταν 
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για το δίκτυο μεταπωλητών που μπορούσε να 
προσφέρει μια σοβαρή λύση με την επεξεργαστική ισχύ του επεξεργαστή Intel 
Αtom και το οικοσύστημα του Android.

Η διαφοροποίηση βρίσκεται στην ποιότητα κατασκευής, τη σχεδία-
ση υψηλής αισθητικής και στο σωστό after sales support. 
Στα νέα Vero Tablets με Intel Inside® και στα νέα Windows δό-
θηκε ιδιαίτερη προτεραιότητα στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Χάρη 
στο λειτουργικό Windows της Microsoft, οι καταναλωτές έχουν την 
ευκαιρία να απολαμβάνουν την εμπειρία και τις αποδόσεις ενός 
προσωπικού υπολογιστή στη φορητή τους συσκευή.
Αυτή τη στιγμή οι μεταπωλητές έχουν τη δυνατότητα να προσφέ-
ρουν προϊόντα των δύο κορυφαίων κατασκευαστών (Intel και 
Microsoft) σε λύσεις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Τα δύο νέα μας 
VERO tablets (W8i και W10i) αποτελούν εξαιρετικές Value for 
money προτάσεις, αφού εκτός από την ποιότητα κατασκευής, τους 
ισχυρούς επεξεργαστές Quad Core της Intel, παρέχεται δωρεάν για 
ένα έτος το Office 365 Personal, με τις εφαρμογές γραφείου Word, 

Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access και Publisher, μετατρέποντάς τα 
σε ολοκληρωμένα κέντρα εργασίας - εξαιρετική λύση για ανταλλαγή αρχείων 
με τον υπολογιστή. Επιπλέον, παρέχονται δωρεάν 1TB χώρος αποθήκευσης 
στο One Drive cloud της Microsoft για αποθήκευση και συγχρονισμό εγγρά-
φων και πληροφοριών, καθώς και 60 λεπτά Skype world το μήνα δωρεάν, για 
κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα σε 60 χώρες.
Πιστεύουμε ότι οι συνεργάτες θέλουν να προσφέρουν ολοκληρωμένη λύ-
ση και να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους και ο εμπλουτισμός της γκάμας 
με ποιοτικά αξεσουάρ σίγουρα είναι ένας τρόπος. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία 
brands στα tablets και στα αξεσουάρ. Αυτό που χρειάζεται να σκεφτούμε είναι 
ότι το φθηνό tablet δε δημιουργεί περιθώρια μεγαλύτερης ανάπτυξης της 
αγοράς, αντίθετα συρρικνώνει τα περιθώρια κέρδους και δημιουργεί δυσαρε-
στημένους πελάτες. 
Οι ευκαιρίες βρίσκονται στην αξιοποίηση της ποιότητας.

Αλέξανδρος 
Παπαϊωάννου, 

γενικός διευθυντής 
Octabit

έχουν καλυφθεί. Υπάρχουν πολλαπλές καθημερι-
νές χρήσεις για τα tablets: Η πλειονότητα θα είναι 
«γενικής φύσης» όπως ισχύει με τα iPad, αλλά μια 
μεγάλη μερίδα θα απευθύνεται σε ολοένα και πιο 
συγκεκριμένες ανάγκες. Ως αποτέλεσμα, ο κατακερ-
ματισμός είναι η παράμετρος που θα συνεχίσει να 
κινεί την αγορά των tablets, προσφέροντας ακόμα 
μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους λόγω ευρείας 
γκάμας συσκευών, καθώς και των συνοδευτικών 
περιφερειακών τους. 

Η ελληνική πραγματικότητα
Και εάν όλα αυτά αποτελούν το απαραίτητο γενικό 
πλαίσιο που θα πρέπει να γνωρίζει η μεταπώληση 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις 
στην αγορά των tablets, είναι επιβεβλημένο να έχει 
υπόψη της τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Συγκε-
κριμένα, παραθέτουμε ακόλουθα κάποιους πίνακες 
που αντιστοιχούν στο 9μηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρί-
ου 2014, σχετικά με τα tablets, από τη GfK. TCP
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Εάν υπάρχει ένας τομέας που μας κάνει εθνικά υπερήφανους από την πρώτη στιγμή της ιστορίας μας μέχρι 
σήμερα, αυτός είναι δίχως άλλο η ναυτιλία. Με την εξάρτησή της από την τεχνολογία να αυξάνει, αλλά και τις 
απαιτήσεις της επίσης, η εν λόγω αγορά παρουσιάζει προκλήσεις και ευκαιρίες, τόσο μοναδικές, όσο πουθενά 
αλλού. Ας τις γνωρίσουμε.

Σαλπάροντας με  
την τεχνολογία

Ό
λοι μας λίγο-πολύ «γνωρίζουμε» 
ότι η Ελλάδα είναι μία παγκόσμια 
δύναμη στη ναυτιλία, αλλά εδώ 
που τα λέμε, πόσοι ακριβώς γνω-
ρίζουν κάτι τέτοιο με στοιχεία και 
ακρίβεια;

Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία του 2014 από τον 

οίκο Clarksons, οι Έλληνες πλοιοκτήτες καταλαμ-
βάνουν την πρώτη θέση στην παγκόσμια αγορά 
ναυτιλίας, εάν ως βασικός τρόπος υπολογισμού 
χρησιμοποιηθεί η ολική χωρητικότητα (gt = 
gross tonnage ή κόρος) των πλοίων (όχι δηλαδή 
ο αριθμός των τελευταίων).
Μία παγκόσμια πρωτιά για την Ελλάδα

Συνοπτικά, με βάση τα στοιχεία της Clarksons, ο 
ελληνόκτητος στόλος αποτελείται από 4.894 πλοία 
με συνολική χωρητικότητα 169 εκατ. κόρους, ενώ 
στη δεύτερη θέση με 8.357 πλοία και 159 εκατ. κό-
ρους βρίσκεται η Ιαπωνία. Αξίζει να σημειωθεί, ότι 
τρίτη στη σχετική κατάταξη είναι η Κίνα με 6.427 
πλοία συνολική χωρητικότητας 117 εκατ. κόρων.
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Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζουν τόσο ποσοτικό, 
όσο και ποιοτικό ενδιαφέρον, αφού η μέση χω-
ρητικότητα ανά ελληνόκτητο πλοίο είναι πολύ 
υψηλότερη από αυτήν των υπολοίπων, γεγονός 
που υποδηλώνει και το διαφορετικό του τύπου 
τους. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι 
η Ελλάδα προηγείται στον αριθμό δεξαμενόπλοι-
ων με 1.217 πλοία, έναντι 938 της Ιαπωνίας και 
531 της Κίνας.

Μάλιστα, οι επενδύσεις είναι εξαιρετικά σημαντι-
κές για το νέο έτος, με τις παραγγελίες του πρώ-
του τριμήνου να είναι κατά 126% υψηλότερες σε 
σχέση με το 2013, με το αντίστοιχο κεφάλαιο να 
φτάνει τα 6,8 δις Ευρώ!

Είναι λοιπόν φανερό, ότι η ναυτιλία, είναι μία ε-
ξαιρετικά σημαντική, αλλά και ακμάζουσα αγορά, 
η οποία χρήζει ιδιαίτερης μελέτης και προσοχής.

Μια αγορά γεμάτη απαιτήσεις...
Είναι μάλλον αναμενόμενο το να θεωρεί κανείς 
ότι η αγορά ναυτιλίας είναι ένας «παράδεισος» ό-
που το χρήμα ρέει άφθονο, κανείς δεν ασχολείται 
με ευτελή εξαψήφια ποσά κ.λπ.
Παρ’ όλα αυτά, τα πράγματα είναι λίγο διαφο- 
ρετικά...
Η αγορά ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από το επίθετο 
«μεγάλος». Μεγάλα ποσά, μεγάλες ευκαιρίες, 
μεγάλες δυσκολίες, μεγάλες απαιτήσεις, μεγάλα 
margins, μεγάλα ρίσκα. Όλα είναι μεγάλα με 
εξαίρεση τον χρόνο αντίδρασης ο οποίος θα πρέ-
πει να είναι σχεδόν μηδενικός!

Αυτή η «μεγαλοσύνη» αλλά και η ανάγκη για 
άμεση ανταπόκριση, προκύπτει από την ίδια τη 
φύση της αγοράς και τα ποσά που διακυβεύονται 
κάθε στιγμή. Μία μέρα καθυστέρησης μπορεί να 
στοιχίσει από λίγες εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ 
μέχρι κάποια εκατομμύρια. Ένα ανταλλακτικό 
που δεν ήρθε στην ώρα του ισοδυναμεί με απώ-
λεια του συμβολαίου υποστήριξης και ένα υλικό 
εκτός προδιαγραφών με μήνυση. Τα πράγματα 
είναι τόσο απλά και τόσο πολύπλοκα!

Εάν ρωτήσετε έναν πλοιοκτήτη για την νο1 προ-
τεραιότητά του, θα πάρετε απαντήσεις όπως «αξι-
οπιστία» και «ποιότητα», αλλά αυτό δεν σημαίνει 
ότι δεν ενδιαφέρεται για το κόστος. Έχει και αυτό 
τη θέση του πολύ ψηλά στην ατζέντα της δια-
πραγμάτευσης, και ο λόγος είναι απλός: Ακόμη 
και η παραμικρή βελτίωση μπορεί να μεταφρα-
στεί σε πολύ μεγάλα ποσά.

Θα λέγαμε λοιπόν ότι στοιχεία όπως η ασφάλεια, 
η ποιότητα και η αξιοπιστία (όλα όψεις του ίδιου 
νομίσματος πρακτικά) αποτελούν τη βασική προ-
τεραιότητα, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με αυτό 
που ονομάζουμε operating excellence. Κάθε 
τρόπος βελτίωσης των operations μεταφράζεται 
είτε σε εξοικονόμηση χρόνου, είτε σε εξοικο-
νόμηση χρημάτων, με το πρώτο να ισοδυναμεί 
πάντοτε με χρήμα. Επομένως, η έννοια του κό-

στους μεταφέρεται σε επίπεδο βελτιστοποίησης 
διαδικασιών και ως εκ τούτου η άσκηση για τους 
συνεργάτες και τις εταιρείες τεχνολογίας, δεν εί-
ναι το πόσο χαμηλότερη τιμή θα δώσουν, αλλά το 
πόσο έξυπνη λύση θα σχεδιάσουν. Στη ναυτιλία 
τα πάντα μετρώνται και μετρώνται σε δύο ισοδύ-
ναμα νομίσματα: Χρόνο και χρήμα.

...αλλά και ευκαιρίες
Έχοντας όλες αυτές τις απαιτήσεις, είναι λογικό 
για κάποιον να αποθαρρυνθεί, προτιμώντας να 
μην ασχοληθεί ή να μην ρισκάρει. Κάτι τέτοιο 
μπορεί να μην είναι μεμπτό, αλλά οπωσδήποτε 
δεν είναι η νοοτροπία με την οποία θα καταφέρε-
τε να μεγαλώσετε την επιχείρησή σας ή να δώσε-
τε ένα επιπλέον bonus στο προσωπικό και -Θεός 
φυλάξοι- στον εαυτό σας.
Θα πρέπει λοιπόν να αδράξετε την ευκαιρία, και 
να μελετήσετε προσεκτικά την αγορά της ναυτι-
λίας και τις απαιτήσεις της. Τι είδους λύσεις, θα 
μπορέσετε να δώσετε; Δόξα τω Θεώ, πάμπολλες! 
Κατά βάση, σχεδόν οτιδήποτε χρειάζεται μία «τυ-
πική» εταιρεία αλλά με ένα μικρό ή μεγαλύτερο 
twist ώστε να ικανοποιούνται θέματα ασφάλειας, 

αξιοπιστίας και συμμόρφωσης, αλλά και καθαρά 
εξειδικευμένες λύσεις, κυρίως στον χώρο των 
τηλεπικοινωνιών αλλά όχι μόνο.

Μερικά σημεία άξια ενδιαφέροντος  
είναι τα εξής:
> Προσοχή στο μέγεθος
Η αγορά ναυτιλίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε 
θέματα μεγέθους, αφού και η παραμικρή μείωση 
συνεπάγεται εξοικονόμηση χώρου και (συνήθως) 
βάρους. Αυτό με τη σειρά του κάνει τη ζωή εν 
πλω πιο εύκολη, αλλά και τις μεταφορές από και 
προς το πλοίο, πολύ πιο οικονομικές. Ακόμη και 
αν πρόκειται για ανταλλακτικά εκτύπωσης λοι-
πόν, το μέγεθος όχι μόνο μετράει, αλλά κάνει και 
τη διαφορά.

> Η κατανάλωση μετράει
Εάν το μέγεθος είναι σημαντικό, τότε η κατανά-
λωση ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας. Χαμη-
λή κατανάλωση ενέργειας σημαίνει λιγότερες 
φθορές, εξοικονόμηση καυσίμων και γενικότερα 
πόρων, πιο εύκολη συντήρηση, δυνατότητα 
πιο ευρείας διασποράς κ.λπ. Λύσεις όπως thin 
clients είναι πολύ πιο ελκυστικές απ’ ότι ίσως θα 
πίστευε κανείς αρχικά, ενώ πολλές φορές είναι 
και οι μόνες εφικτές στην υλοποίηση.

> Επικοινωνία πάση θυσία
Αν και για το θέμα των επικοινωνιών, η σπουδαι-
ότητα είναι προφανής, εντούτοις δεν μπορούμε 
να του δώσουμε αρκετή έμφαση! Η επικοινωνία 
θα πρέπει να διασφαλίζεται με χίλιους δυο τρό-
πους και εναλλακτικά κανάλια, δορυφορικές και 
μη συνδέσεις θα πρέπει να βρίσκονται πάντοτε 
σε ετοιμότητα, ενώ φυσικά δεν είναι μόνο ζήτημα 
ασφάλειας. Πολλές φορές, πρόκειται για απλά 
θέματα συνεννόησης που όμως επιφέρουν τε-
ράστιες κυρώσεις εάν δεν πραγματοποιηθούν με 
τον σωστό τρόπο και κατά τον σωστό χρόνο.

> Εν πλω αλλά όχι μόνο
Προσεγγίζοντας μία ναυτιλιακή εταιρεία, πολλές 
φορές ξεχνάμε ότι υπάρχει ζωή και... έξω από 
το πλοίο! Έτσι λοιπόν, εάν δεν ειδικευόμαστε για 
λύσεις on-board, μπορούμε κάλλιστα να εστιά-
σουμε σε πιο «επίγεια» θέματα καλύπτοντας τα 
κέντρα διοίκησης, τα υποκαταστήματα κ.λπ. Είναι 
επίσης πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψιν ότι η 
εν λόγω αγορά διαθέτει πολλούς και σημαντι-
κούς συνεργάτες (πράκτορες, ασφαλιστικές, εκτι-
μητές, εξειδικευμένο προσωπικό κ.α.), οι οποίοι 
θα πρέπει να βρίσκονται σε άμεση επαφή μαζί 
της, πολλές φορές μάλιστα, «υποτασσόμενοι» στις 
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της.

> Διαχείριση στόλου
Προφανής λύση φυσικά και κάτι που οι περισ-
σότερες επιχειρήσεις θα διαθέτουν ήδη, αλλά οι 
διαφορές στις υπάρχουσες λύσεις είναι κατά γε-
νική ομολογία, ιδιαίτερα σημαντικές. Επομένως, 
ίσως μία κακή υλοποίηση ή μία όχι «καλοραμ-
μένη» λύση, να αποτελεί την ευκαιρία σας για να 

Η αγορά 
ναυτιλίας 
χαρακ-
τηρίζεται 

από το επίθετο 
«μεγάλος». Μεγάλα 
ποσά, μεγάλες 
ευκαιρίες, μεγάλες 
δυσκολίες, μεγάλες 
απαιτήσεις, μεγάλα 
margins, μεγάλα 
ρίσκα. Όλα είναι 
μεγάλα με εξαίρεση 
τον χρόνο αντίδρασης 
ο οποίος θα πρέπει 
να είναι σχεδόν 
μηδενικός!
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Εάν υπάρχει ένας τομέας που μας κάνει εθνικά υπερήφανους από την πρώτη στιγμή της ιστορίας μας μέχρι 
σήμερα, αυτός είναι δίχως άλλο η ναυτιλία. Με την εξάρτησή της από την τεχνολογία να αυξάνει, αλλά και τις 
απαιτήσεις της επίσης, η εν λόγω αγορά παρουσιάζει προκλήσεις και ευκαιρίες, τόσο μοναδικές, όσο πουθενά 
αλλού. Ας τις γνωρίσουμε.

Σαλπάροντας με  
την τεχνολογία

Ό
λοι μας λίγο-πολύ «γνωρίζουμε» 
ότι η Ελλάδα είναι μία παγκόσμια 
δύναμη στη ναυτιλία, αλλά εδώ 
που τα λέμε, πόσοι ακριβώς γνω-
ρίζουν κάτι τέτοιο με στοιχεία και 
ακρίβεια;

Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία του 2014 από τον 

οίκο Clarksons, οι Έλληνες πλοιοκτήτες καταλαμ-
βάνουν την πρώτη θέση στην παγκόσμια αγορά 
ναυτιλίας, εάν ως βασικός τρόπος υπολογισμού 
χρησιμοποιηθεί η ολική χωρητικότητα (gt = 
gross tonnage ή κόρος) των πλοίων (όχι δηλαδή 
ο αριθμός των τελευταίων).
Μία παγκόσμια πρωτιά για την Ελλάδα

Συνοπτικά, με βάση τα στοιχεία της Clarksons, ο 
ελληνόκτητος στόλος αποτελείται από 4.894 πλοία 
με συνολική χωρητικότητα 169 εκατ. κόρους, ενώ 
στη δεύτερη θέση με 8.357 πλοία και 159 εκατ. κό-
ρους βρίσκεται η Ιαπωνία. Αξίζει να σημειωθεί, ότι 
τρίτη στη σχετική κατάταξη είναι η Κίνα με 6.427 
πλοία συνολική χωρητικότητας 117 εκατ. κόρων.
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δείξετε την τεχνογνωσία και να εξοικονομήσετε 
στον πελάτη σας χρήμα και χρόνο. Μάλιστα, 
ειδικά η σημερινή εποχή είναι ακόμα πιο ελπιδο-
φόρα καθώς οι παλαιότερες λύσεις δεν υποστη-
ρίζουν όλες τις σύγχρονες τάσεις όπως το cloud 
και το mobility.

> Εκτυπώσεις και άλλα «κοινότυπα»
Όπως ακριβώς δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι 
πρόκειται για εταιρείες με παρουσία εντός και 
εκτός θαλάσσης, έτσι δεν θα πρέπει να μας δια-
φεύγει και το γεγονός ότι και αυτές έχουν ανάγκη 
και από κάποιες κλασικές λύσεις, όπως servers, 
εκτυπωτές κ.λπ. Ιδιαίτερη έμφαση αξίζει να δώ-
σετε σε θέματα document management αλλά 
και διαχείριση εκτυπώσεων, αφού το θέμα της 
αρχειοθέτησης είναι κάτι παραπάνω από σημα-
ντικό στην αγορά ναυτιλίας. Είναι... «εθισμός», 
συνήθως υπαγορευόμενος από θέματα νομο-
θεσίας, συμμόρφωσης και πρωτίστως, νομικής 
προστασίας.

> Επέκταση και ανανέωση
Με δεδομένο ότι η συντήρηση και η διαχείριση 
εξοπλισμού εν πλω, δεν είναι και ότι πιο απλό, 
φροντίστε να σχεδιάζετε λύσεις που να μπορούν 
εύκολα να γίνουν update, να υποστηριχθούν 
απομακρυσμένα χωρίς απαιτήσεις σε bandwidth 
και φυσικά να είναι εύκολο να αναβαθμιστούν 
ώστε να εξασφαλίσετε και εσείς κάποιο επιπλέον 
εισόδημα κάποια στιγμή!

> Συμμόρφωση και κανονισμοί
Τεράστιο κεφάλαιο στον χώρο της ναυτιλίας, όχι 
μόνο λόγω των όσων διακυβεύονται (πανάκριβα 
φορτία και ανθρώπινες ζωές), αλλά και λόγω 
του ότι οι νόμοι και οι υποχρεώσεις ποικίλλουν 
ανάλογα με τα... ύδατα. Δεν είναι λίγες οι φορές 
που κατά τα λοιπά απλές λύσεις software έχουν 
προβάδισμα λόγω της έξυπνης υποστήριξης των 
διαφόρων κανόνων συμμόρφωσης.

> Timezones
Εάν η εγκατάσταση λύσεων σε περιοχές που 
εκτείνονται σε πάνω από ένα timezone είναι 
πρόβλημα, φανταστείτε τι γίνεται όταν μία επιχεί-
ρηση είναι ήδη κατανεμημένη σε διαφορετικά 
timezones, ενώ τα assets της «μπαινοβγαίνουν» 
σε αυτές διαρκώς! Μπορεί να ακούγεται τετριμ-
μένο αλλά σας διαβεβαιώνουμε ότι κάθε άλλο 
παρά είναι. Λύσεις διασύνδεσης, επικοινωνίας 
και συνεργασίας, καθώς και ενημερώσεις σε 
πραγματικό χρόνο, μαζί με την αναγκαιότητα κα-
ταγραφής τους, μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα 
πολύπλοκες.

> Ασφάλεια και αξιοπιστία
Δύο στοιχεία που πρακτικά είναι ισοδύναμα α-
φού το ένα συνεπάγεται (λίγο έως πολύ) το άλλο. 
Αξιόπιστες λύσεις και υλικά μεταφράζονται σε 
ασφάλεια, ενώ βέβαια η ίδια η ασφαλής λειτουρ-
γία μεταφράζεται σε αξιόπιστη πλεύση. Παρ’ όλα 
αυτά, θα πρέπει να διαχωρίσουμε το γεγονός ότι 

Αρθρο Λυδίας Τσιούκα
Βελτιστοποιημένες Λύσεις για  
τον Ναυτιλιακό Κλάδο.

Μια από τις σημαντικότερες 
τεχνολογικές προκλήσεις 
στη ναυτιλία είναι η επικοι-
νωνία των συστημάτων που 
βρίσκονται στη στεριά με 
το πλοίο. Κρίσιμα, μεγάλου 
όγκου δεδομένα απαιτούνται 
να βρίσκονται στο καράβι 
για την ασφαλή και απρό-
σκοπτη καθημερινή λειτουρ-
γία του, όπως operations 
manuals, διαδικασίες ασφά-
λειας, κ.ά. 

Ωστόσο, το bandwidth είναι 
συνήθως μικρό και λόγω της συνεχούς κίνη-
σης του πλοίου έχει μεγάλες διακυμάνσεις.  
Η υπάρχουσα τεχνολογία, όπως για παρά-
δειγμα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας TCP/IP 
μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια πακέτων 
δεδομένων έως και 30% και συνεπώς στην 
ανάγκη μιας νέας αποστολής που συνεπάγεται 
και επιπλέον κόστος.

Η ΙΒΜ αντιλαμβανόμενη την αυξανόμενη 
ανάγκη για ασφαλή και γρήγορη μεταφορά 
μεγάλου όγκου δεδομένων σε όλο τον κόσμο, 
στο χώρο της ναυτιλίας αλλά και σε άλλους ε-
πιχειρηματικούς κλάδους, προχώρησε τo 2014 
στην εξαγορά της εταιρίας Aspera.

Η τεχνολογική ευρεσιτεχνία της Aspera, ε-
πιταχύνει την ασφαλή μεταφορά μεγάλων 
αρχείων ή σειράς δεδομένων έως και 99,9% 
- για παράδειγμα μια μετάδοση αρχείου 24 
gigabyte που διασχίζει το μισό πλανήτη, διαρ-
κεί 26 ώρες, ενώ θα μπορούσε να γίνει σε 30 
δευτερόλεπτα. Αυτή η ταχύτητα επιτυγχάνεται 
από το πρωτόκολλο Aspera fasp™, το οποίο 
υπερβαίνει τους εγγενείς περιορισμούς των 
ευρυζωνικών δικτύων και δίνει υψηλής από-
δοσης και ασφάλειας μεταφορά δεδομένων, 
ακόμα και στα πιο δύσκολα WAN περιβάλλο-
ντα. Επίσης, είναι ένας πιο αποτελεσματικός 
τρόπος μεταφοράς δεδομένων από και προς 
περιβάλλοντα Cloud.

Ένα επίσης σημαντικό και δυσεπίλυτο πρόβλη-
μα στο χώρο της ναυτιλίας είναι η πολυπλοκό-
τητα του ορθού προγραμματισμού χρήσης των 
πόρων. Το λογισμικό ΙΒΜ® ILOG® μπορεί να 
κάνει την επιχείρηση  πιο έξυπνη και αποδο-
τική με τη δημιουργία βέλτιστων χρονοδια-

γραμμάτων και κατανομής 
των πόρων, με την ανάλυση 
όλων των πιθανών σεναρί-
ων και των περιορισμών, σε 
τέσσερις κύριους τομείς: στη 
διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού, του στόλου, των 
παγίων και του λειτουργικού 
κόστους.
Η έξυπνη διαχείριση των 
παγίων μπορεί να είναι ένας 
ακόμη κρίσιμος παράγοντας 
που επηρεάζει την ανταγω-
νιστικότητα και κερδοφορία 
μιας ναυτιλιακής επιχείρη-

σης. Οι λύσεις ΙΒΜ ® Maximo ® μπορούν να 
βελτιώσουν τα μεικτά κέρδη μιας επιχείρησης, 
μιας και μπορεί να επιτευχθεί: μείωση του 
CAPEX 3-7% από επέκταση χρήσης των πό-
ρων, αύξηση παραγωγής 8-15% από αύξηση 
χρήσης των πόρων και μείωση του απρο-
γραμμάτιστου downtime, ετήσια εξοικονόμηση 
λειτουργικού κόστους 10-25% που μπορεί να 
προέλθει από βελτίωση του κόστους εργασίας 
και βέλτιστη διαχείριση ανταλλακτικών.
Μπορείτε να συλλέξετε δεδομένα από άλλα 
συστήματα όπως AVL, συστήματα γεω-εντο-
πισμού, συστήματα λειτουργίας και logistics ή 
χρήσης καυσίμων και αυτά να χρησιμοποιη-
θούν για την παρακολούθηση των εγγυήσεων, 
την ανάλυση του κύκλου ζωής, την κατανά-
λωση καυσίμων, διαχείριση του εργατικού 
δυναμικού και εργασιών συντήρησης είτε 
εσωτερικών είτε εξωτερικών συνεργείων και 
πολλά περισσότερα. 
Τέλος, υπάρχει μια μεγάλη αναγκαιότητα για 
συνεχή επιχειρηματική δραστηριότητα και 
ταχεία αποκατάσταση του περιβάλλοντος μιας 
εταιρείας σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας 
του παραγωγικού περιβάλλοντος. Η ΙΒΜ προ-
σφέρει και εδώ λύση, μέσω της υπηρεσίας 
IBM BCRS Cloud Virtualized Server Recovery. 
Είναι μια πλήρως υποστηριζόμενη υπηρεσία, 
που λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο ειδικά 
σχεδιασμένη για αποκατάσταση επιχειρηματι-
κής λειτουργίας και η οποία βασίζεται σε cloud 
υποδομές και εργαλεία παγκόσμιας κλάσης .
Για τις γενικευμένες ανάγκες υποδομών 
πληροφορικής η IBM προσφέρει μοναδικά 
χαρακτηριστικά στo Cloud μέσω της πλατφόρ-
μας IBM Softlayer, με τις υψηλότερες επιδό-
σεις που διατίθενται στην παγκόσμια αγορά. 
Η εν λόγω υποδομές, παρέχονται μέσω 20 
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Αρθρο του Γιάννη Στασινόπουλου
Έξυπνες και αποτελεσματικές λύσεις για την 
εξειδικευμένη και απαιτητική αγορά της Ναυτιλίας.

Η αγορά της ναυτιλίας είναι μία δυναμική αλλά και απαιτητική 
αγορά, και εν αντιθέσει με ό,τι πιστεύουν αρκετοί, είναι ιδιαί-
τερα «ευαίσθητη» σε θέματα που αφορούν την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, δίχως να επιτρέπει 
λάθη και αστοχίες.
Η ACTIVE Computer Systems S.A. αποτελώντας τον μοναδικό 
«Platinum Printing and Computing Systems» συνεργάτη της HP 
για Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και επίσημο επισκευαστικό της 
κέντρο, διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και προσφέρει ειδικά 
μελετημένες λύσεις για την ναυτιλία. 
Η αναγκαιότητα για εξειδικευμένες λύσεις, άμεση απόκριση και 
χαμηλό κόστος είναι εμφανής, αρκεί να αναλογιστούμε τις ιδιαί-
τερες ανάγκες του κλάδου, αλλά και μερικούς από τους περιορι-
σμούς της εν λόγω αγοράς:

• Απαιτείται υψηλή ποιότητα εκτυπωτικών μηχανών, αφού η λειτουργία της 
επιχείρησης είναι διαρκής αλλά και σε πολλαπλά time-zones. Δεν υπάρχουν 
«νεκρά διαστήματα» ή δυνατότητα να διακοπεί κάποια διαδικασία για να 
πραγματοποιηθούν δοκιμές, αλλαγές κλπ.

• Τα οικονομικά μεγέθη είναι υψηλά και αυτό σημαίνει, ότι η οποιαδήποτε 
βελτίωση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Κάτι φαινομενικά «ασήμαντο» όπως 
το μέγεθος ή το βάρος ενός ανταλλακτικού, μπορεί να μεταφραστεί σε ένα 
ευκαταφρόνητο κόστος, εάν υπάρχει συχνή αντικατάσταση.

• Επιπλέον, κάθε έξυπνη λύση (unique sales proposition) μπορεί να απο-
σβέσει πολύ υψηλά ποσά και μάλιστα πολύ γρήγορα, και έτσι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό για κάθε συνεργάτη να μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί τέτοιες 
πρωτοβουλίες, αναγνωρίζοντας τις αντίστοιχες ευκαιρίες.

• Το επίπεδο της υποστήριξης πρέπει να είναι πραγματικά top-of-the- 
line. Μία κλήση για βοήθεια από μία ναυτιλιακή εταιρεία, συνήθως ση-
μαίνει «τώρα».

• Τέλος, η αγορά της ναυτιλίας είναι πολύ «ευαίσθητη» σε θέματα ασφάλειας, 
ενώ πολλές φορές δεν πρόκειται απλά για πολιτική της εκάστοτε εταιρείας, 
αλλά και για θέμα κανονιστικής συμμόρφωσης με βάση διεθνείς ντιρεκτίβες.

Η Active συνδυάζοντας εξειδίκευση, αποτελεσματικότητα, ανταγωνιστικές 
τιμές και την ποιότητα των προϊόντων ενός καταξιωμένου κατασκευαστή, της 
HP, μπορεί και ξέρει να προσφέρει λύσεις, τόσο για τα διοικητικά κέντρα των 
εταιρειών ναυτιλίας, όσο και για όσους βρίσκονται εν πλω, καλύπτοντας ολο-
κληρωμένα την αγορά ναυτιλίας από άκρη σε άκρη. 

Πιο συγκεκριμένα, μερικές από τις λύσεις που παρέχει η Active και η HP για 
την αγορά της ναυτιλίας, είναι οι εξής:

• Εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων (Managed 
Print Services) σε συνεργασία με την HP, οι οποίες μειώνουν 
δραματικά το κόστος εκτύπωσης, ενώ προσφέρουν ασφαλείς ε-
κτυπώσεις και αέναη λειτουργία του εκτυπωτικού στόλου.

• Λύσεις αναλωσίμων που μειώνουν κατακόρυφα το κόστος 
αποστολής και διαχείρισης. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στα νέα α-
ναλώσιμα της HP, σειρές όπως οι OfficeJet X476dw,  Χ576dw και 
Χ585. Η συμπαγής και ελαφριά τους σχεδίαση μειώνει το κόστος 
μεταφοράς και διαχείρισής τους, ενώ φυσικά, το γεγονός ότι 
πρόκειται για αυθεντικά αναλώσιμα HP, δίνει απάντηση στην α-
νάγκη για υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία. Σημαντικό πλεονέκτη-
μα επίσης των HP αναλωσίμων για την ναυτιλία είναι η διεθνής 
τους συμβατότητα, ταιριάζουν δηλαδή σε όλα τα μηχανήματα απ’ 

όποια χώρα κι αν αγορασθούν. 

• Νέες προτάσεις και λύσεις στο computing, με χαμηλό footprint και κα-
τανάλωση ενέργειας, καθώς και μεγάλη ευκολία στη διαχείριση, υψηλή 
ανθεκτικότητα αλλά και άμεση αντικατάσταση, χωρίς ρυθμίσεις εφόσον 
απαιτηθεί. Όλα αυτά γίνονται εφικτά χάρη στη σχεδίαση περιβαλλόντων 
thin client από την Active Computer Systems, στα οποία φιλοξενούνται οι 
παγκοσμίως κορυφαίες λύσεις της HP. Παράλληλα, η Active προσφέρει 
και λύσεις mobile Computing τόσο για «on-shore» όσο και για «off-shore» 
περιβάλλοντα, παρέχοντας υποδομή υψηλής αξιοπιστίας και με δυνατότητα 
διαρκούς επικοινωνίας - δύο από τα πλέον απαραίτητα στοιχεία σε ναυτιλι-
ακό περιβάλλον.

• Άμεση και υψηλής ποιότητας υποστήριξη, χάρη σε μία σειρά από  
αντίστοιχα support services και συμβόλαια συντήρησης. Στην «κορωνί-
δα» αυτών των υπηρεσιών της Active συναντάμε την «24x7 break και fix», 
μία υπηρεσία που προβλέπει άμεση 24ώρη κάλυψη του πελάτη, 7 ημέρες 
την εβδομάδα.

Η ACTIVE έχει αναγνωρίσει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της αγοράς 
της ναυτιλίας εδώ και πολύ καιρό. Αυτός άλλωστε, ήταν ο λόγος που συμ-
μετείχε στα Ποσειδώνια 2014, σε συνεργασία με την HP- τον στρατηγικό 
της συνεργάτη, παρουσιάζοντας λύσεις που ανταποκρίνονται αποκλειστι-
κά στον κλάδο αυτό.

Εν κατακλείδι, η Active Computer Systems, με την αποδεδειγμένη  
αξιοπιστία των προϊόντων της HP, φροντίζει οι λύσεις και οι υπηρεσίες 
της να μπορούν να «μεγαλώσουν» και να «αναπτυχθούν» μαζί με τους 
πελάτες της, ώστε οι τελευταίοι να είναι πάντοτε εφησυχασμένοι και να 
μπορούν να εστιάσουν στο core business τους, όπως ακριβώς το επιθυ-
μούν, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μείωση τον δαπανών και αύξηση της 
παραγωγικότητας.

Γιάννης 
Στασινόπουλος, 

managing director 
της ACTIVE 

Computer Systems.

απαιτείται ασφάλεια (σε βαθμό παροξυσμού πολ-
λές φορές) σε επίπεδο δεδομένων (κάτι άσχετο 
με την αξιοπιστία των υλικών), καθώς και το 
γεγονός ότι ένα μη αξιόπιστο σύστημα, ακόμη και 
αν δεν επιφέρει καμία αλλαγή σε θέματα ασφά-

λειας, προκαλεί τόση «γκρίνια» που μοιραία δη-
μιουργεί ρήγματα στις σχέσεις σας με τον πελάτη.

> Υποστήριξη και απόκριση
Εξαιρετικά σημαντικό τέλος, είναι το θέμα της 

υποστήριξης και της απόκρισης που υπόσχεστε 
σε έναν πελάτη σας από τον χώρο της ναυτιλίας. 
Εδώ τα πράγματα είναι απλά: Ζητήστε όσα θεω-
ρείτε ότι είναι δίκαιο, αλλά φροντίστε να μην τα... 
θαλασσώσετε! TCP
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Ακολουθώντας το μεγάλο event του Oracle OpenWorld στο Σαν Φρανσίσκο, η Oracle Hellas διοργάνωσε και φέτος 
το Oracle Day, παρουσιάζοντας στην ελληνική κοινότητα των επαγγελματιών του ΙΤ, τις τελευταίες εξελίξεις σε 
τεχνολογικό και προϊοντικό επίπεδο, ενώ παράλληλα σκιαγράφησε τον νέο ρόλο των σύγχρονων CIOs.

Καινοτομία και ανάπτυξη, οι βασικές 
υποχρεώσεις του νέου CIO

Τ
ο Oracle Day 2014 πραγματοποιή-
θηκε υπό την αιγίδα του ΣΕΠΕ και 
με την υποστήριξη του BizTech.gr 
και του Tech Channel Partner, με 
κεντρικούς ομιλητές τους Βασίλη 
Δημόπουλο (αντιπρόεδρο της εται-

ρείας για τον τομέα των engineered systems στην 
περιοχή της ECEMEA) και Αντώνη Μονοκρούσο, 
επικεφαλής της Oracle Hellas. Το Oracle Day επικε-
ντρώθηκε στο πως το ΙΤ μεταμορφώνεται και προ-
άγεται σε «μηχανή προώθησης της επιχειρηματικής 
καινοτομίας», εκμεταλλευόμενο τη σύγκλιση των 
σύγχρονων τάσεων: Cloud computing, big data και 
mobility. Σε αυτές τις τάσεις, ενδεχομένως θα πρέ-
πει να προσθέσουμε και τα social media, αφού η 
παραγωγή data εκ μέρους τους έχει φτάσει σε δυ-
σθεώρητα ύψη, καθιστώντας την παρακολούθηση, 
διαχείριση και εκμετάλλευσή τους, μία δύσκολη, 
όσο και απαραίτητη υπόθεση για κάθε επιχείρηση.

Σε επίπεδο big data και εργαλείων ανάλυσης πλη-
ροφοριών, η εκδήλωση κινήθηκε γύρω από το 
πως μπορεί κανείς να αξιοποιήσει στον καλύτερο 
δυνατό βαθμό τα δεδομένα του οργανισμού του, 
παράγοντας χρήσιμες πληροφορίες που βοηθούν 
στη λήψη αποφάσεων αλλά και στην πρόβλεψη 
συμπεριφορών και τάσεων.
Από τη μεριά του cloud computing, η Oracle επι-
κέντρωσε στο πως οι λύσεις της μπορούν να οδη-
γήσουν σε ευέλικτες και customized υλοποιήσεις 
ώστε να μειωθεί το κόστος αλλά και οι κίνδυνοι για 
τον τελικό πελάτη, ενώ το θέμα του mobility εξετά-
στηκε υπό το πρίσμα της ολοκληρωμένης διαχεί-
ρισης φορητών συσκευών που διαθέτει η εταιρεία, 
και οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να καλύ-
ψουν τις σύγχρονες απαιτήσεις των εργαζομένων 
τους όπως το BYOD (Bring Your Own Device).

Σημειώνουμε επίσης, ότι εκτός από τις βασικές 
παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ολο-
μέλεια του συνεδρίου, η Oracle διοργάνωσε και 
τα επονομαζόμενα «tech deep-dive sessions» 
τα οποία εφέτος ήταν αφιερωμένα στην core τε-
χνολογία της εταιρείας (τη βάση δεδομένων που 
πλέον διατίθεται και as-a-service στο cloud), και 
στο Fusion middleware.

Την παράσταση της φετινής εκδήλωσης, «έκλεψε» 
η έρευνα της Oracle για τους CIOs, η οποία διε-
νεργήθηκε από την IDC και περιελάμβανε πάνω 
από 200 συνεντεύξεις σε 180 μεγάλες εταιρείες 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (συμπερι-
λαμβανομένης και της Ελλάδας). Οι συνεντεύξεις 
πραγματοποιήθηκαν με CIOs αλλά και CEOs, με 
στόχο να αναλυθούν οι τρέχουσες στρατηγικές στον 
τομέα του IT αλλά και το πως αυτές υποστηρίζουν 
τη συνολική τοποθέτηση και τους στόχους κάθε 
οργανισμού. 
Η ανάγκη για μία τέτοια μελέτη, προέκυψε από το 
γεγονός ότι μετά την πρόσφατη επιβράδυνση της 
οικονομίας, οι επιχειρήσεις της Κεντρικής και Ανα-
τολικής Ευρώπης φαίνεται να έχουν δώσει έμφαση 
στη βελτιστοποίηση των υποδομών ΙΤ, ζητώντας 
από τους CIOs να αποτελέσουν ενεργό παράγοντα 
ανάπτυξης της επιχείρησης.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα budgets παρα-
μένουν «σφικτά» (αν και όχι μειούμενα όπως στο 
παρελθόν) και ότι οι βασικές σταδιακές βελτιώσεις 
και ανανεώσεις στις παλαιού τύπου υποδομές 
εξακολουθούν να αποτελούν τον κανόνα. Παρ’ όλα 
αυτά, πραγματοποιούνται επενδύσεις προς τον ο-
λοκληρωμένο μετασχηματισμό του περιβάλλοντος 
IT ώστε αυτό να συμβαδίσει με τις συνεχώς μετα-
βαλλόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, κάτι που 
πρακτικά μεταφράζεται (μεταξύ άλλων) και στην 

ανάγκη διαρκούς βελτιστοποίησης των επιχειρησι-
ακών διαδικασιών.

Στα βασικά αποτελέσματα της έρευνας περιλαμ-
βάνονται τα εξής:
> Πλέον δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη νέων υ-
πηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες (πάντα εκ 
μέρους του ΙΤ), ώστε να υποστηριχθούν οι στόχοι 
κάθε οργανισμού.
> Οι οργανισμοί κινούνται ολοταχώς προς το cloud, 
το οποίο θεωρείται ήδη βασικός παράγοντας αύ-
ξησης της ανταγωνιστικότητας, διευκολύνοντας 
τη γρήγορη ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών. 
Σημειώνεται ότι περίπου 1 στις 3 επιχειρήσεις (32%) 
χρησιμοποιεί ήδη ένα περιβάλλον ιδιωτικού ή υ-
βριδικού cloud, ενώ το 16% χρησιμοποιεί υποδομή 
και/ή εφαρμογές δημόσιου cloud.
> Οι αλλαγές στην υποδομή γίνονται ολοένα και πιο 
επιτακτικές, εξαιτίας δύο βασικών παραγόντων: Α-
πό τη μία μεριά έχουμε τα social media, και από την 
άλλη τις σύγχρονες, έξυπνες, φορητές συσκευές.
> Οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους άντλησης 
πληροφοριών από τα ακατέργαστα data, με απο-
τέλεσμα το 38% να επενδύει σε εργαλεία business 
intelligence.
> Πολύ σημαντική προτεραιότητα είναι και το 
mobility για τους σύγχρονους CIO, με το 30% να 
δηλώνει ότι καταλαμβάνει σημαντικό μέρος του 
budget τους. TCP

Μετά την πρόσφατη επιβράδυνση 
της οικονομίας, οι επιχειρήσεις της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
φαίνεται να έχουν δώσει έμφαση στη 

βελτιστοποίηση των υποδομών ΙΤ, ζητώντας από 
τους CIOs να αποτελέσουν ενεργό παράγοντα 
ανάπτυξης της επιχείρησης.
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Αρθρο του Γιάννη Στασινόπουλου
Έξυπνες και αποτελεσματικές λύσεις για την 
εξειδικευμένη και απαιτητική αγορά της Ναυτιλίας.

Η αγορά της ναυτιλίας είναι μία δυναμική αλλά και απαιτητική 
αγορά, και εν αντιθέσει με ό,τι πιστεύουν αρκετοί, είναι ιδιαί-
τερα «ευαίσθητη» σε θέματα που αφορούν την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, δίχως να επιτρέπει 
λάθη και αστοχίες.
Η ACTIVE Computer Systems S.A. αποτελώντας τον μοναδικό 
«Platinum Printing and Computing Systems» συνεργάτη της HP 
για Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και επίσημο επισκευαστικό της 
κέντρο, διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και προσφέρει ειδικά 
μελετημένες λύσεις για την ναυτιλία. 
Η αναγκαιότητα για εξειδικευμένες λύσεις, άμεση απόκριση και 
χαμηλό κόστος είναι εμφανής, αρκεί να αναλογιστούμε τις ιδιαί-
τερες ανάγκες του κλάδου, αλλά και μερικούς από τους περιορι-
σμούς της εν λόγω αγοράς:

• Απαιτείται υψηλή ποιότητα εκτυπωτικών μηχανών, αφού η λειτουργία της 
επιχείρησης είναι διαρκής αλλά και σε πολλαπλά time-zones. Δεν υπάρχουν 
«νεκρά διαστήματα» ή δυνατότητα να διακοπεί κάποια διαδικασία για να 
πραγματοποιηθούν δοκιμές, αλλαγές κλπ.

• Τα οικονομικά μεγέθη είναι υψηλά και αυτό σημαίνει, ότι η οποιαδήποτε 
βελτίωση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Κάτι φαινομενικά «ασήμαντο» όπως 
το μέγεθος ή το βάρος ενός ανταλλακτικού, μπορεί να μεταφραστεί σε ένα 
ευκαταφρόνητο κόστος, εάν υπάρχει συχνή αντικατάσταση.

• Επιπλέον, κάθε έξυπνη λύση (unique sales proposition) μπορεί να απο-
σβέσει πολύ υψηλά ποσά και μάλιστα πολύ γρήγορα, και έτσι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό για κάθε συνεργάτη να μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί τέτοιες 
πρωτοβουλίες, αναγνωρίζοντας τις αντίστοιχες ευκαιρίες.

• Το επίπεδο της υποστήριξης πρέπει να είναι πραγματικά top-of-the- 
line. Μία κλήση για βοήθεια από μία ναυτιλιακή εταιρεία, συνήθως ση-
μαίνει «τώρα».

• Τέλος, η αγορά της ναυτιλίας είναι πολύ «ευαίσθητη» σε θέματα ασφάλειας, 
ενώ πολλές φορές δεν πρόκειται απλά για πολιτική της εκάστοτε εταιρείας, 
αλλά και για θέμα κανονιστικής συμμόρφωσης με βάση διεθνείς ντιρεκτίβες.

Η Active συνδυάζοντας εξειδίκευση, αποτελεσματικότητα, ανταγωνιστικές 
τιμές και την ποιότητα των προϊόντων ενός καταξιωμένου κατασκευαστή, της 
HP, μπορεί και ξέρει να προσφέρει λύσεις, τόσο για τα διοικητικά κέντρα των 
εταιρειών ναυτιλίας, όσο και για όσους βρίσκονται εν πλω, καλύπτοντας ολο-
κληρωμένα την αγορά ναυτιλίας από άκρη σε άκρη. 

Πιο συγκεκριμένα, μερικές από τις λύσεις που παρέχει η Active και η HP για 
την αγορά της ναυτιλίας, είναι οι εξής:

• Εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων (Managed 
Print Services) σε συνεργασία με την HP, οι οποίες μειώνουν 
δραματικά το κόστος εκτύπωσης, ενώ προσφέρουν ασφαλείς ε-
κτυπώσεις και αέναη λειτουργία του εκτυπωτικού στόλου.

• Λύσεις αναλωσίμων που μειώνουν κατακόρυφα το κόστος 
αποστολής και διαχείρισης. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στα νέα α-
ναλώσιμα της HP, σειρές όπως οι OfficeJet X476dw,  Χ576dw και 
Χ585. Η συμπαγής και ελαφριά τους σχεδίαση μειώνει το κόστος 
μεταφοράς και διαχείρισής τους, ενώ φυσικά, το γεγονός ότι 
πρόκειται για αυθεντικά αναλώσιμα HP, δίνει απάντηση στην α-
νάγκη για υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία. Σημαντικό πλεονέκτη-
μα επίσης των HP αναλωσίμων για την ναυτιλία είναι η διεθνής 
τους συμβατότητα, ταιριάζουν δηλαδή σε όλα τα μηχανήματα απ’ 

όποια χώρα κι αν αγορασθούν. 

• Νέες προτάσεις και λύσεις στο computing, με χαμηλό footprint και κα-
τανάλωση ενέργειας, καθώς και μεγάλη ευκολία στη διαχείριση, υψηλή 
ανθεκτικότητα αλλά και άμεση αντικατάσταση, χωρίς ρυθμίσεις εφόσον 
απαιτηθεί. Όλα αυτά γίνονται εφικτά χάρη στη σχεδίαση περιβαλλόντων 
thin client από την Active Computer Systems, στα οποία φιλοξενούνται οι 
παγκοσμίως κορυφαίες λύσεις της HP. Παράλληλα, η Active προσφέρει 
και λύσεις mobile Computing τόσο για «on-shore» όσο και για «off-shore» 
περιβάλλοντα, παρέχοντας υποδομή υψηλής αξιοπιστίας και με δυνατότητα 
διαρκούς επικοινωνίας - δύο από τα πλέον απαραίτητα στοιχεία σε ναυτιλι-
ακό περιβάλλον.

• Άμεση και υψηλής ποιότητας υποστήριξη, χάρη σε μία σειρά από  
αντίστοιχα support services και συμβόλαια συντήρησης. Στην «κορωνί-
δα» αυτών των υπηρεσιών της Active συναντάμε την «24x7 break και fix», 
μία υπηρεσία που προβλέπει άμεση 24ώρη κάλυψη του πελάτη, 7 ημέρες 
την εβδομάδα.

Η ACTIVE έχει αναγνωρίσει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της αγοράς 
της ναυτιλίας εδώ και πολύ καιρό. Αυτός άλλωστε, ήταν ο λόγος που συμ-
μετείχε στα Ποσειδώνια 2014, σε συνεργασία με την HP- τον στρατηγικό 
της συνεργάτη, παρουσιάζοντας λύσεις που ανταποκρίνονται αποκλειστι-
κά στον κλάδο αυτό.

Εν κατακλείδι, η Active Computer Systems, με την αποδεδειγμένη  
αξιοπιστία των προϊόντων της HP, φροντίζει οι λύσεις και οι υπηρεσίες 
της να μπορούν να «μεγαλώσουν» και να «αναπτυχθούν» μαζί με τους 
πελάτες της, ώστε οι τελευταίοι να είναι πάντοτε εφησυχασμένοι και να 
μπορούν να εστιάσουν στο core business τους, όπως ακριβώς το επιθυ-
μούν, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μείωση τον δαπανών και αύξηση της 
παραγωγικότητας.

Γιάννης 
Στασινόπουλος, 

managing director 
της ACTIVE 

Computer Systems.

απαιτείται ασφάλεια (σε βαθμό παροξυσμού πολ-
λές φορές) σε επίπεδο δεδομένων (κάτι άσχετο 
με την αξιοπιστία των υλικών), καθώς και το 
γεγονός ότι ένα μη αξιόπιστο σύστημα, ακόμη και 
αν δεν επιφέρει καμία αλλαγή σε θέματα ασφά-

λειας, προκαλεί τόση «γκρίνια» που μοιραία δη-
μιουργεί ρήγματα στις σχέσεις σας με τον πελάτη.

> Υποστήριξη και απόκριση
Εξαιρετικά σημαντικό τέλος, είναι το θέμα της 

υποστήριξης και της απόκρισης που υπόσχεστε 
σε έναν πελάτη σας από τον χώρο της ναυτιλίας. 
Εδώ τα πράγματα είναι απλά: Ζητήστε όσα θεω-
ρείτε ότι είναι δίκαιο, αλλά φροντίστε να μην τα... 
θαλασσώσετε! TCP
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Η συνεργασία της Veeam με την HP είναι στρατηγική και παγκόσμια. Πλέον, είναι και τοπική, αφού οι 
δύο εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους και στη χώρα μας, προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα της κοινής 
προσέγγισης αλλά και τις ευκαιρίες δημιουργίας νέων εσόδων για το κανάλι.

Πανίσχυρο δίδυμο, 
εισιτήριο για up-sell

Π
ρόσφατα, η Enet Solutions - 
Logicom, διοργάνωσε μία ημε-
ρίδα προς τους συνεργάτες της, 
με θέμα τη συνεργασία HP και 
Veeam, δύο οίκους, τις λύσεις 
των οποίων διαθέτει στο δίκτυο 

μεταπωλητών της.
Η εν λόγω συνεργασία είναι ιδιαίτερα σημαντική, 
αφού αφενός έχει αναβαθμιστεί η τοπική παρου-
σία της Veeam με την ανάληψη της διανομής εκ 
μέρους της Enet, αφετέρου παρουσιάζει εξαιρε-
τικό ενδιαφέρον για το κανάλι, διότι από τη μία 
μεριά έχει μία θαυμάσια ευκαιρία πώλησης σε 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ενώ από την άλλη 
διαθέτει και ένα πολύ καλό sales pitch για μία 
νέα πώληση.

Στα πλαίσια της ημερίδας, είχαμε την ευκαιρία να 
μιλήσουμε εκ του σύνεγγυς, τόσο με τα στελέχη 
της ΗΡ, όσο και με τον εκπρόσωπο της Veeam, 
και συγκεκριμένα με τους Άγγελο Βλαχόπουλο 
(storage sales specialist της HP Hellas) και Amir 
Marouani, regional system engineer της Veeam.

Ένα datacenter που αλλάζει
Η συζήτησή μας με τον κ. Marouani ξεκίνησε γύ-
ρω από το datacenter και το πως αυτό αλλάζει με 
βάση τα σύγχρονα δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, 
ο κ. Marouani σχολίασε το γεγονός ότι το πλήθος 

την απαίτηση για business continuity να βρίσκεται 
πιο ψηλά από οποιαδήποτε άλλη φορά.
Κάτι τέτοιο είναι άλλωστε λογικό εάν αναλογι-
στούμε όπως σημειώνει το στέλεχος της Veeam, 
το γεγονός ότι το mobility βρίσκεται πλέον παντού 
γύρω μας, το θέμα της ασφάλειας έχει αναχθεί σε 
μείζον ζήτημα, ενώ τα κατανεμημένα περιβάλλο-
ντα καθιστούν κάθε διαδικασία ακόμη πιο δύσκο-
λη και γεμάτη από νέες προκλήσεις.

Μέσα σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο 
datacenter, το virtualization είναι πλέον «βασι-
λιάς», και μαζί με αυτό έρχονται και τα θέματα δια-
χείρισης και προστασίας των εικονικών μηχανών 
(virtual machines ή VM, αρχικά από την προφορά 
των οποίων προέκυψε και το όνομα της Veeam).
Εδώ ακριβώς έρχεται και ο ρόλος της Veeam, η 
οποία παρέχει εργαλεία και λύσεις, ειδικά σχε-
διασμένα πάνω στο virtualization. Παράλληλα, οι 
λύσεις backup που προσφέρει η εταιρεία έρχονται 
με ένα «2-σε-1» functionality, αφού backup και 
disaster recovery αντιμετωπίζονται ενιαία.
Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει ενιαία διαχείριση 
και για τις δύο περιπτώσεις, αλλά και ένα ενιαίο 
κόστος, καθιστώντας τη λύση της Veeam ιδιαίτερα 
ελκυστική, τόσο από οικονομική άποψη, όσο και 
από άποψη λειτουργικότητας και ευκολίας.

Ο ρόλος της ΗΡ
Με δεδομένο ότι οι λύσεις της Veeam δεν απαι-
τούν κάποιο συγκεκριμένο hardware, εύλογα 
μπορεί να αναρωτηθεί κανείς το «τι φέρνει η ΗΡ 
στο τραπέζι». Ποιος είναι δηλαδή ο ρόλος της σε 
αυτήν τη συνεργασία, και τι έχει να προσφέρει που 
θα διαφοροποιήσει το συνολικό offering αλλά φυ-
σικά και τους συνεργάτες των δύο εταιρειών.

Η απάντηση, όπως μας εξηγεί ο κ. Βλαχόπουλος 
έχει πολλαπλά σκέλη, σημαντικότερα των οποίων 
είναι τα εξής:

> Κατ’ αρχήν, η συνεργασία της ΗΡ και της 
Veeam έχει πραγματοποιηθεί σε στρατηγικό και 
παγκόσμιο επίπεδο, τόσο σε ό,τι αφορά τα τμή-
ματα έρευνας και ανάπτυξης των δύο εταιρειών, 
όσο και στα αντίστοιχα των εργαστηρίων. Αυτό 

Πέρα από την προστιθέμενη αξία 
της HP, υπάρχει και ένας ακόμη 
εξαιρετικά σημαντικός, αυτήν τη 
φορά καθαρά εμπορικός, λόγος, ώστε 

ένας συνεργάτης να σπεύσει να εκμεταλλευτεί 
τη συνεργασία της με τη Veeam. Ποιος είναι; 
Μα το γεγονός ότι η HP διαθέτει τη μεγαλύτερη 
εγκατεστημένη βάση σε επίπεδο servers!

Άγγελος Βλαχόπουλος, storage sales specialist 
της HP Hellas.

των δεδομένων αυξάνει διαρκώς δραματικά, προ-
σθέτοντας «βάρος» και απαιτώντας λύσεις «εδώ 
και τώρα» από κάθε datacenter.
Αυτή η αύξηση έχει ως αποτέλεσμα να είμαστε 
πλέον στην εποχή 24x7 για το ΙΤ (δεν υπάρχει δη-
λαδή η πολυτέλεια για οποιαδήποτε διακοπή), με 
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σημαίνει ότι τα προϊόντα των δύο εταιρειών λει-
τουργούν εξαιρετικά μαζί, έχοντας μελετήσει σε 
βάθος τη λειτουργικότητα και τις ιδιαιτερότητες 
της κάθε μίας, ώστε η εκμετάλλευση κάθε πόρου 
να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτική.

> Ένα δεύτερο στοιχείο, είναι το γεγονός ότι ακρι-
βώς λόγω της πολύ καλής συνεργασίας και του 
βέλτιστου integration των λύσεων εκατέρωθεν, 
η HP είναι ο πρώτος κατασκευαστής που βγαίνει 
στην αγορά υποστηρίζοντας νέες εκδόσεις και 
δυνατότητες, με αποτέλεσμα να προσφέρει το 
πλεονέκτημα του first comer στους πελάτες της.

> Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η HP 
παρέχει λύσεις High Availability και στα backup 
solutions που διαθέτει στην αγορά, ένα χαρακτη-
ριστικό μοναδικό έναντι του ανταγωνισμού και 
σημαντικό σημείο διαφοροποίησης.

> Επιπλέον, με βάση τα διάφορα benchmarks, 
η ισχύς του hardware της HP αποδεικνύεται και 
στην πράξη, με την εταιρεία να μπορεί να ισχυρί-
ζεται ότι διαθέτει το ταχύτερο restore και backup 
στην αγορά.

Πέρα όμως από την προστιθέμενη αξία της HP, 
θα λέγαμε ότι υπάρχει και ένας ακόμη εξαιρετικά 
σημαντικός, αυτήν τη φορά καθαρά εμπορικός, 
λόγος, ώστε ένας συνεργάτης να σπεύσει να 
εκμεταλλευτεί τη συνεργασία της με τη Veeam. 
Ποιος είναι; Μα το γεγονός ότι η HP διαθέτει τη 
μεγαλύτερη εγκατεστημένη βάση σε επίπεδο 
servers! Τα πράγματα είναι λοιπόν πολύ απλά: 
Από τη στιγμή που οι περισσότεροι servers στον 
κόσμο αλλά φυσικά και στην Ελλάδα, είναι HP, 
τι καλύτερο από το να έχει ένας συνεργάτης ένα 
καλό story για να επεκτείνει και να αναβαθμίσει 
αυτήν την εγκατεστημένη βάση, εφαρμόζοντας τις 
λύσεις της Veeam;
Με άλλα λόγια, οι δυνατότητες cross-sell και up-
sell αμέσως-αμέσως πολλαπλασιάζονται χάρη στη 
συνεργασία των δύο εταιρειών, δημιουργώντας 
αφενός ένα πειστικό επιχείρημα προς τον τελικό 
πελάτη, αφετέρου μία εξαιρετική ευκαιρία για το 
δίκτυο των συνεργατών.

Το βασικό πρόβλημα backup στα σύγχρονα 
datacenters, είναι αυτό των virtual servers κατά βά-
ση, τόσο σε τεχνικό, όσο και σε χρηματοοικονομικό 
επίπεδο.
Βλέποντας αυτό το θέμα, η Veeam ξεκίνησε να 
προσφέρει λύσεις backup και restore για τα 
virtual περιβάλλοντα της VMware, οπότε για κά-
ποιο διάστημα είχε συνυφανθεί με τις λύσεις της 
τελευταίας.
Από την έκδοση 6 όμως και μετά, οι λύσεις 
της Veeam υποστηρίζουν και περιβάλλοντα 
Microsoft (Hyper-V), παρέχοντας έτσι μία πλήρως 
ολοκληρωμένη λύση, αφού οι δύο αυτές εταιρεί-

ες virtualization κατέχουν τη μερίδα του λέοντος, 
τόσο στην παγκόσμια, όσο και στην τοπική αγορά.
Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της προσέγ-
γισης της Veeam, είναι ο τρόπος υπολογισμού 
του κόστους σε σχέση με τις άδειες των μηχανών 
που προστατεύουν. Έτσι, η εταιρεία επέλεξε να 
χρεώνει με βάση το socket του επεξεργαστή και 
όχι με βάση την χωρητικότητα (ανά ΤΒ) ή τον α-
ριθμό των agents.
Αυτή η διαφοροποίηση μπορεί να μεταφραστεί σε 
μεγάλη οικονομία κλίμακος ανάλογα με το περι-
βάλλον του εκάστοτε datacenter, διευκολύνοντας 
σημαντικά την πώληση.

Οι λύσεις της Veeam συνεργάζονται στενά με τις αντίστοιχες storage της HP, προσφέροντας ιδιαίτερα 
«στιβαρή» ενοποίηση με λύσεις όπως το HP 3PAR StoreServ και τα StoreVirtual arrays. Επιπλέον, 
οι κάτοχοι λύσεων HP StoreOnce και StoreEver επωφελούνται από το μειωμένο κόστος, αλλά και τη 
χρήση λιγότερης ενέργειας.

Άποψη από το περιβάλλον του Veeam Backup & 
Replication.

Οι λύσεις StoreOnce της ΗΡ συνεργάζονται στενά 
με τις αντίστοιχες της Veeam.

Κεφαλαιοποιώντας το virtualization

Ο λόγος στο κανάλι
Περνώντας ο λόγος στους συνεργάτες, και με 
δεδομένο ότι γνωρίζουμε ήδη τον έντονα καναλι-
κό προσανατολισμό της ΗΡ, ζητήσαμε από τον κ. 
Marouani να μας περιγράψει τη σχέση της Veeam 
με το κανάλι.
Όπως μάς εξηγεί ο μηχανικός συστημάτων της 
εταιρείας, η Veeam είναι μία καθαρά καναλο-κε-
ντρική εταιρεία, δουλεύοντας αποκλειστικά μέσω 
συνεργατών. Πρόκειται για μία ξεκάθαρη, 100% 

partner-oriented πολιτική πωλήσεων, στην οποία 
οι συνεργάτες αναλαμβάνουν όλο το έργο από την 
αρχή μέχρι το τέλος, έχοντας φυσικά όση υποστή-
ριξη χρειαστεί από τη Veeam.
Το πρόγραμμα συνεργατών της εταιρείας ακολου-
θεί την κλασική πολιτική αρκετών επιχειρήσεων 
τεχνολογίας, προσφέροντας επίπεδα συνεργασίας 
όπως registered, silver, gold και platinum βάσει 
εξειδικεύσεων και πιστοποιήσεων, τα οποία δια-
φοροποιούνται επιπλέον με βάση το pricing. TCP
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Η συνεργασία της Veeam με την HP είναι στρατηγική και παγκόσμια. Πλέον, είναι και τοπική, αφού οι 
δύο εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους και στη χώρα μας, προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα της κοινής 
προσέγγισης αλλά και τις ευκαιρίες δημιουργίας νέων εσόδων για το κανάλι.

Πανίσχυρο δίδυμο, 
εισιτήριο για up-sell

Π
ρόσφατα, η Enet Solutions - 
Logicom, διοργάνωσε μία ημε-
ρίδα προς τους συνεργάτες της, 
με θέμα τη συνεργασία HP και 
Veeam, δύο οίκους, τις λύσεις 
των οποίων διαθέτει στο δίκτυο 

μεταπωλητών της.
Η εν λόγω συνεργασία είναι ιδιαίτερα σημαντική, 
αφού αφενός έχει αναβαθμιστεί η τοπική παρου-
σία της Veeam με την ανάληψη της διανομής εκ 
μέρους της Enet, αφετέρου παρουσιάζει εξαιρε-
τικό ενδιαφέρον για το κανάλι, διότι από τη μία 
μεριά έχει μία θαυμάσια ευκαιρία πώλησης σε 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ενώ από την άλλη 
διαθέτει και ένα πολύ καλό sales pitch για μία 
νέα πώληση.

Στα πλαίσια της ημερίδας, είχαμε την ευκαιρία να 
μιλήσουμε εκ του σύνεγγυς, τόσο με τα στελέχη 
της ΗΡ, όσο και με τον εκπρόσωπο της Veeam, 
και συγκεκριμένα με τους Άγγελο Βλαχόπουλο 
(storage sales specialist της HP Hellas) και Amir 
Marouani, regional system engineer της Veeam.

Ένα datacenter που αλλάζει
Η συζήτησή μας με τον κ. Marouani ξεκίνησε γύ-
ρω από το datacenter και το πως αυτό αλλάζει με 
βάση τα σύγχρονα δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, 
ο κ. Marouani σχολίασε το γεγονός ότι το πλήθος 

την απαίτηση για business continuity να βρίσκεται 
πιο ψηλά από οποιαδήποτε άλλη φορά.
Κάτι τέτοιο είναι άλλωστε λογικό εάν αναλογι-
στούμε όπως σημειώνει το στέλεχος της Veeam, 
το γεγονός ότι το mobility βρίσκεται πλέον παντού 
γύρω μας, το θέμα της ασφάλειας έχει αναχθεί σε 
μείζον ζήτημα, ενώ τα κατανεμημένα περιβάλλο-
ντα καθιστούν κάθε διαδικασία ακόμη πιο δύσκο-
λη και γεμάτη από νέες προκλήσεις.

Μέσα σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο 
datacenter, το virtualization είναι πλέον «βασι-
λιάς», και μαζί με αυτό έρχονται και τα θέματα δια-
χείρισης και προστασίας των εικονικών μηχανών 
(virtual machines ή VM, αρχικά από την προφορά 
των οποίων προέκυψε και το όνομα της Veeam).
Εδώ ακριβώς έρχεται και ο ρόλος της Veeam, η 
οποία παρέχει εργαλεία και λύσεις, ειδικά σχε-
διασμένα πάνω στο virtualization. Παράλληλα, οι 
λύσεις backup που προσφέρει η εταιρεία έρχονται 
με ένα «2-σε-1» functionality, αφού backup και 
disaster recovery αντιμετωπίζονται ενιαία.
Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει ενιαία διαχείριση 
και για τις δύο περιπτώσεις, αλλά και ένα ενιαίο 
κόστος, καθιστώντας τη λύση της Veeam ιδιαίτερα 
ελκυστική, τόσο από οικονομική άποψη, όσο και 
από άποψη λειτουργικότητας και ευκολίας.

Ο ρόλος της ΗΡ
Με δεδομένο ότι οι λύσεις της Veeam δεν απαι-
τούν κάποιο συγκεκριμένο hardware, εύλογα 
μπορεί να αναρωτηθεί κανείς το «τι φέρνει η ΗΡ 
στο τραπέζι». Ποιος είναι δηλαδή ο ρόλος της σε 
αυτήν τη συνεργασία, και τι έχει να προσφέρει που 
θα διαφοροποιήσει το συνολικό offering αλλά φυ-
σικά και τους συνεργάτες των δύο εταιρειών.

Η απάντηση, όπως μας εξηγεί ο κ. Βλαχόπουλος 
έχει πολλαπλά σκέλη, σημαντικότερα των οποίων 
είναι τα εξής:

> Κατ’ αρχήν, η συνεργασία της ΗΡ και της 
Veeam έχει πραγματοποιηθεί σε στρατηγικό και 
παγκόσμιο επίπεδο, τόσο σε ό,τι αφορά τα τμή-
ματα έρευνας και ανάπτυξης των δύο εταιρειών, 
όσο και στα αντίστοιχα των εργαστηρίων. Αυτό 

Πέρα από την προστιθέμενη αξία 
της HP, υπάρχει και ένας ακόμη 
εξαιρετικά σημαντικός, αυτήν τη 
φορά καθαρά εμπορικός, λόγος, ώστε 

ένας συνεργάτης να σπεύσει να εκμεταλλευτεί 
τη συνεργασία της με τη Veeam. Ποιος είναι; 
Μα το γεγονός ότι η HP διαθέτει τη μεγαλύτερη 
εγκατεστημένη βάση σε επίπεδο servers!

Άγγελος Βλαχόπουλος, storage sales specialist 
της HP Hellas.

των δεδομένων αυξάνει διαρκώς δραματικά, προ-
σθέτοντας «βάρος» και απαιτώντας λύσεις «εδώ 
και τώρα» από κάθε datacenter.
Αυτή η αύξηση έχει ως αποτέλεσμα να είμαστε 
πλέον στην εποχή 24x7 για το ΙΤ (δεν υπάρχει δη-
λαδή η πολυτέλεια για οποιαδήποτε διακοπή), με 



Υποστήριξη
Προωθητικό υλικό και τεχνική 

υποστήριξη

Εξειδίκευση
Γίνετε ο έμπιστος σύμβουλος 

των πελατών σας

Αναγνώριση
Κερδίστε αναγνώριση μέσα από την 

συνεργασία σας με την Intel®συνεργασία σας με την Intel®συνεργασία σας με την Intelσυνεργασία σας με την Intel®
Κερδίστε αναγνώριση μέσα από την 

Αναγνώριση

των πελατών σαςτων πελατών σας
Γίνετε ο έμπιστος σύμβουλος 

ΕξειδίκευσηΕξειδίκευση

υποστήριξηυποστήριξη
Προωθητικό υλικό και τεχνική 

ΥποστήριξηΥποστήριξηΥποστήριξη

Intel® Technology ProviderΚινήσεις, 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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