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Εκείνο το στοιχείο που διαφοροποιεί την αγορά των 
projectors από τις υπόλοιπες στο χώρο της τεχνο-
λογίας είναι πως πρόκειται για μια συμπληρωμα-
τική και συνεπώς συνειδητοποιημένη αγορά. Αυτό 
σημαίνει πως δεν απευθύνεται στο περιστασιακό 
trend αλλά σε ένα πιο ψαγμένο κοινό με συγκεκρι-
μένες ανάγκες και απαιτήσεις. 
Τις απαιτήσεις αυτές έρχεται να καλύψει η δυναμι-
κή παρουσία δεκάδων κατασκευαστών που ανα-

πτύσσουν, εξελίσσουν και προσφέρουν τις συσκευ-
ές αυτές για χρήση σε επαγγελματικούς χώρους, 
venues, conference rooms, καθώς και στον τομέα 
της εκπαίδευσης. Χάρη στην κάλυψη των εποχικών 
εκπαιδευτικών αναγκών σε όλο τον κόσμο.
Εάν δούμε το θέμα γενικότερα, είτε πρόκειται για 
home projectors, installation ή Ultra Short Throw 
μοντέλα, η αγορά βιντεοπροβολέων επεκτείνεται 
παγκοσμίως. Η αύξηση που διαφαίνεται, οφείλεται 

βέβαια στις αναπτυσσόμενες αγορές που απορρο-
φούν πιο οικονομικά entry level μοντέλα, το οποίο 
έχει ως αποτέλεσμα τη συμπίεση του κέρδους 
και τη μείωσή του. Από την άλλη πλευρά όμως, η 
αγορά EMEA projectors εμφάνισε αύξηση, σημάδι 
θετικό και για τη δική μας χώρα. Ειδικότερα στην 
Ελλάδα, η αγορά των βιντεοπροβολέων έχει τζίρο 
20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η μέση τιμή πώλησης 
των συσκευών αυτών είναι τα 500 ευρώ. Σελ.16

Total Outsourcing... 
Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και startups  
της πληροφορικής Σελ.6  

Το Internet of Everything στην επιχείρηση
Για δωδέκατη χρονιά πραγματοποιήθηκε το συνέδριο Cisco Connect  
2014, αφιερωμένο στο Internet of Everything, σημειώνοντας εξαιρετική 
επιτυχία. Σελ.14

Το IoT είναι η  
πρόκληση του μέλλοντος 
Αποτελεί το next big thing, μιας και 
πρόκειται να επηρεάσει τον τρόπο που 
ζούμε και εργαζόμαστε, προσφέροντας 
σχεδόν αναρίθμητες προοπτικές 
μεταμορφώνοντας το τοπίο και την 
αγορά του IT. Παράλληλα, το IoT είναι 
ένα disruptive γεγονός, το οποίο θα 
οδηγήσει σε μια πλήρη αναθεώρηση 
του επιχειρείν. Οι αλλαγές αυτές θα 
είναι προς όφελος των τολμηρών, και 
όσων σπεύσουν να κινητοποιηθούν στο 
χώρο αυτόν – από πλευράς υποδομών 
και ασφάλειας, για παράδειγμα, αλλά 
και νέων αναγκών που αναπόφευκτα 
θα προκύψουν. Σελ. 22
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Projectors: μια αγορά με… 
προβολή στο μέλλον
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THINKPAD 10
ΣΗΜΑΙΝΕΙ BUSINESS.
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ LAPTOP Η’ DESKTOP 
ΣΤΗΝ ΦΟΡΗΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ TABLET.

H Lenovo® συνιστά Windows.

Οικοσύστημα Windows

Έως 4GB RAM

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

Κάμερα: 8MP πίσω, 2MP μπροστά

Συνδεσιμότητα: WiFi, 3G/ 4G & NFC**

Ανάγνωση δακτυλικού αποτυπώματος**

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

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

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

ThinkPad 10 Dock ThinkPad 10 Quickshot Cover
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Πάει ο παλιός  
ο χρόνος... ΑΝΤΏΝΗΣ ΡΟΥΣΕΛΙΏΤΑΚΗΣ

antony@socialhandlers.com

2014 ήταν και πέρασε! Κάποτε έγραφα «και να μην 
ξαναγυρίσει», αλλά φέτος δεν μπορώ να ισχυριστώ κάτι τέτοιο. 
Ας μην πω «μακάρι όλες οι χρονιές να ήταν σαν αυτή που 
φεύγει» και με χαρακτηρίσετε γραφικό. Θα πω μόνο ότι οι 
ευχές του 2013 έπιασαν τόπο! Ίσως για πρώτη φορά :-)

Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, κάνουμε μία μίνι ανασκόπηση 
της χρονιάς που πέρασε, ετοιμάζουμε τις ευχές μας για το 
νέο έτος και γενικά προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα με 
μία πιο αισιόδοξη ματιά, ξεχνώντας ότι τα χρόνια, οι μήνες 
και οι μέρες είναι μία σύμβαση που οι ίδιοι έχουμε κάνει και 
τίποτα περισσότερο. Βλέπετε ο χρόνος κυλάει αέναα και δεν 
γνωρίζει ότι του έχουμε βάλει ορόσημα...

Όπως και να ‘χει, δεν έχω καμία διάθεση να αλλάξω την 
παράδοση, οπότε ξεχώρισα τρία πράγματα που θα θυμάμαι 
από το 2014 αλλά και άλλα τρία που ελπίζω να δω (και 
μετέπειτα να θυμάμαι) για το 2015.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

• Το 2014 θα μείνει στη μνήμη μου ως η χρονιά που η αγορά 
ανέκαμψε από τη μεγάλη ύφεση. Όχι, δεν σωθήκαμε όλοι, 
ούτε βρήκαν δουλειά 1 εκατ. άνεργοι, αλλά η αγορά κινήθηκε 
θετικά, η μίρλα (σχεδόν) σταμάτησε, τα budgets αυξήθηκαν 
(έστω και λίγο) και το όλο σύστημα κινήθηκε.
• Ο δεύτερος λόγος που το 2014 θα μου μείνει (προσωπικά) 
αξέχαστο, είναι το γεγονός ότι οι πολιτικοί μας δεν φαίνεται 
να νοιάζονται καθόλου για το τι συμβαίνει στη χώρα μας. 
Εκφοβισμός, λαϊκισμός, κινδυνολογίες, εκβιαστικά διλήμματα 
και πλήρη άρνηση για οποιαδήποτε σοβαρή αλλαγή (ας μην 
την πούμε καν «μεταρρύθμιση»), συνθέτουν ένα σκηνικό 
εντελώς σουρεαλιστικό. Από τη μία μεριά η αγορά βελτιώνεται 
και από την άλλη κανείς δεν ενδιαφέρεται! Λες και μιλάμε για 
μία άλλη χώρα, όπου οι επενδύσεις, το συμμάζεμα, η τήρηση 
των νόμων και η πάταξη της φοροδιαφυγής έχουν λυθεί δια 
μαγείας. Ίσως γιατί κάποιοι είχαν πάρει το κόκκινο χάπι στο 
Matrix της Ελλάδας...
• Ο τρίτος λόγος που θα θυμάμαι πάντα το 2014, είναι οι 
αλλαγές στη Social Handlers, αυτής της «κάποτε» μικρής 
εταιρείας που είναι υπεύθυνη για την ενημέρωσή σας, και 
η οποία «ανδρώθηκε», άλλαξε γραφεία, απέκτησε διεθνείς 

δραστηριότητες, προσέλαβε ειδικούς, έκανε επενδύσεις (ναι, 
σοβαρά μιλάω) και γενικά έκανε ότι περνούσε από το χέρι της 
για να... γεμίσει τα ταμεία της Εφορίας. 
Εύχομαι σε όλους να έχετε μία τέτοια εμπειρία, ασχέτως με 
το τι μπορεί να επιφυλάσσει το (πάντοτε αβέβαιο) μέλλον. Η 
κούρσα είναι εκπληκτική...

Περνώντας στο 2015, οι τρεις μου ευχές είναι οι εξής:
• Θα ήθελα να ζω σε μία χώρα με... κυβέρνηση, κατά 
προτίμηση χωρίς να αλλάξω... χώρα! Θα ήθελα, έτσι για 
αλλαγή, να δω σοβαρές συνεργασίες και μία κοινή ατζέντα, 
αν όχι σε όλα, τουλάχιστον στα 3-4 βασικά θέματα της 
ελληνικής πραγματικότητας. Γνωρίζω καλά ότι κάτι τέτοιο 
κινείται στα όρια του αδύνατου, αλλά ευχές είναι αυτές, ας μην 
αυτοπεριοριστώ...
• Θα ήθελα επίσης, το 2015 να αποτελέσει τη χρονιά του 
εκσυγχρονισμού της χώρας, τόσο σε δημόσιο, όσο και σε 
ιδιωτικό επίπεδο. Έχει αποδειχθεί ότι μόνο η τεχνολογία έχει τη 
δύναμη να μας βγάλει από τα αδιέξοδα που έχουμε περιέλθει, 
να προάγει τη διαφάνεια, να βοηθήσει τον πολίτη, να μειώσει 
τα έξοδα, να μηδενίσει τους χρόνους, να κάνει καθέναν από 
εμάς έναν επιχειρηματία του εαυτού του. Ας της δώσουμε 
λοιπόν την ευκαιρία. Στο κάτω-κάτω, η επένδυση που μας ζητά 
δεν είναι τίποτα μπροστά σε όσα μπορεί να μας προσφέρει.
• Τέλος, το 2015 θα ήθελα να φέρει υγεία και ευτυχία σε 
όλους μας.

Καλή χρονιά!

Διευθυντής έκδοσης:  
Νίκος Τηλιακός

Αρχισυνταξία: 
Φώτης Καραμπεσίνης

Διεύθυνση διαφήμισης:  
Νίκος Μπάστας 
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Το μηνιαίο έντυπο Tech Channel 
Partner (αρ. εντύπου 01-0023) 
κυκλοφορεί 11 μήνες το χρόνο  
από τη Social Handlers  
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com)  Copyright © 2012
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THINKPAD 10
ΣΗΜΑΙΝΕΙ BUSINESS.
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ LAPTOP Η’ DESKTOP 
ΣΤΗΝ ΦΟΡΗΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ TABLET.

H Lenovo® συνιστά Windows.

Οικοσύστημα Windows

Έως 4GB RAM

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

Κάμερα: 8MP πίσω, 2MP μπροστά

Συνδεσιμότητα: WiFi, 3G/ 4G & NFC**

Ανάγνωση δακτυλικού αποτυπώματος**

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

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

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

ThinkPad 10 Dock ThinkPad 10 Quickshot Cover
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2014: Θρυαλλίδα 
αλλαγών ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ

nick@socialhandlers.com

T
o 2014 ήταν ένα έτος σημαντικών αλλαγών στο χώρο του 
IT, πολλές από τις οποίες βρίσκονται ακόμη στα σπάργανα 
και θα μπορέσουμε να τις δούμε σε πλήρη εξέλιξη μέσα στο 
2015 και ακόμη περισσότερο. Ας δούμε όμως συνοπτικά, 
μερικές από τις πιο σημαντικές από όσες που αναμένεται να 
καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις. 

Μια από τις πιο μεγάλες αλλαγές ήταν αναμφισβήτητα το σπάσιμο της HP 
σε δυο εταιρείες, η μια εκ των οποίων θα διαχειριστεί το κομμάτι των 
εκτυπωτών και PCs, και στη δεύτερη, η οποία θα αναλάβει το κομμάτι των 
servers. Με αυτή την κίνηση η εταιρεία έρχεται να πραγματοποιήσει κάτι 
που ακουγόταν για πολλά χρόνια –αν και κατά βάση αφορούσε το κομμάτι 
των εκτυπωτών– σε όλα τα “IT πηγαδάκια”. Κατά μία έννοια, μπορούμε 
να πούμε ότι έγινε αυτό που με άκομψο τρόπο είχε εξαγγείλει πριν από 
αρκετά χρόνια ο Leo Apotheker σε μια αγορά που δεν ήταν έτοιμη να 
δεχτεί μια τέτοια προοπτική. Η Meg Whitman, από την άλλη, κατάφερε να 
κάνει να φαίνεται ως τελείως φυσική η εξέλιξη αυτή, κάνοντας μάλιστα ένα 
σαφώς πιο “ριζοσπαστικό” διαχωρισμό, βάζοντας σε μια εταιρεία ό,τι θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως commodity. Ο διαχωρισμός προχωρά με 
αρκετά γρήγορους ρυθμούς -παρά τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν λόγω 
του μεγέθους των εταιρειών-, αλλά είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσει τις νέες 
εταιρείες σε καλύτερη διαχείριση των πόρων τους και πιο ξεκάθαρο τρόπο 
go to market, κάτι για το οποίο υπήρχαν πολλά παράπονα στο παρελθόν, στα 
οποία η εταιρεία είχε προσπαθήσει να απαντήσει με αλλαγές εσωτερικές, 
που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. 

Η δεύτερη εξαιρετικά μεγάλη αλλαγή που έχω κρατήσει από το 2014, είναι η 
ανάληψη της θέσης του CEO της Microsoft από τον Satya Nadella. Πρόκειται 
για μια πραγματικά ευχάριστη έκπληξη, καθώς δεν ήταν λίγες οι Κασσάνδρες 
που θεωρούσαν την επιλογή του ως “σιγουράκι” για να μην αλλάξει τίποτα 
από την περίοδο του Ballmer στην εταιρεία. Οι εξελίξεις που έρχονται με 
καταιγιστικούς ρυθμούς – τόσο για την εταιρεία όσο και για τη βιομηχανία του 
IT συνολικότερα – δείχνουν ότι ο Nadella έχει το δικό του ξεκάθαρο όραμα για 
τη Microsoft, το οποίο είναι σημαντικά διαφορετικό από αυτό του προκατόχου 
του. Παρακολουθούμε μια πολύ διαφορετική Microsoft, η οποία μπαίνει 
πάλι στη λογική τού να βρίσκεται παντού, ανεξαρτήτως πλατφόρμας, αλλά 
και να αναλαμβάνει το ρόλο του ηγέτη σε τομείς όπως είναι το cloud, καθώς 
και γενικότερα σε ό,τι σχετίζεται με την παραγωγικότητα. Η πλέον προφανής 
ένδειξη γι’ αυτό είναι πλέον ότι το Office 365 τρέχει τόσο σε iOS συσκευές όσο 
και σε Android (σε Preview την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές). Και 
ειδικά, όσον αφορά αυτό το κομμάτι της παραγωγικότητας, πιστεύω ότι θα 
δούμε πολλές εξελίξεις μέσα στο νέο έτος. 

Για το τέλος αφήνω το φαινόμενο Lenovo. Αναφέρομαι στην εταιρεία ως 
φαινόμενο, γιατί έχει καταφέρει με ιδιαίτερα σκληρή δουλειά να αναρριχηθεί 
τόσο στην πρώτη θέση της παγκόσμιας αγοράς PCs (αλλά και PC+), όσο και 
της ελληνικής. Μέσα στο 2014, προχώρησε σε δυο εντυπωσιακές κινήσεις: 
την εξαγορά του τμήματος συσκευών της Motorola, όπως και του τμήματος 
x86 servers της IBM. Η πρώτη κίνηση εδραιώνει ακόμη περισσότερη την 
εταιρεία στην αγορά των smartphones, κάτι που γίνεται αντιληπτό και στην 
ελληνική αγορά, ενώ η δεύτερη αναβαθμίζει σημαντικά το status της και 
την παρουσία της στο κομμάτι των επιχειρήσεων. Έχοντας ως δεδομένη την 
εξέλιξη της εταιρείας από τη στιγμή που εξαγόρασε, το 2005, το PC business 
της ΙΒΜ, πιστεύω ότι έχουμε να δούμε πολλά και ενδιαφέροντα νέα από τη 
Lenovo μέσα στο νέο έτος. 

Έχοντας σταχυολογήσει τις παραπάνω εξελίξεις, ως μερικές μόνο από αυτές 
που θα επηρεάσουν την αγορά μας μέσα στο 2015, θα ήθελα να ευχηθώ σε 
καθέναν από εσάς, υγεία, προσωπική ευτυχία, επιτυχίες και να μπορέσει να 
“ξεκλειδώσει” τις προκλήσεις του νέου έτους. 

Χρόνια καλά και πολλά! 
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2014: Θρυαλλίδα 
αλλαγών ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ

nick@socialhandlers.com

T
o 2014 ήταν ένα έτος σημαντικών αλλαγών στο χώρο του 
IT, πολλές από τις οποίες βρίσκονται ακόμη στα σπάργανα 
και θα μπορέσουμε να τις δούμε σε πλήρη εξέλιξη μέσα στο 
2015 και ακόμη περισσότερο. Ας δούμε όμως συνοπτικά, 
μερικές από τις πιο σημαντικές από όσες που αναμένεται να 
καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις. 

Μια από τις πιο μεγάλες αλλαγές ήταν αναμφισβήτητα το σπάσιμο της HP 
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εκτυπωτών και PCs, και στη δεύτερη, η οποία θα αναλάβει το κομμάτι των 
servers. Με αυτή την κίνηση η εταιρεία έρχεται να πραγματοποιήσει κάτι 
που ακουγόταν για πολλά χρόνια –αν και κατά βάση αφορούσε το κομμάτι 
των εκτυπωτών– σε όλα τα “IT πηγαδάκια”. Κατά μία έννοια, μπορούμε 
να πούμε ότι έγινε αυτό που με άκομψο τρόπο είχε εξαγγείλει πριν από 
αρκετά χρόνια ο Leo Apotheker σε μια αγορά που δεν ήταν έτοιμη να 
δεχτεί μια τέτοια προοπτική. Η Meg Whitman, από την άλλη, κατάφερε να 
κάνει να φαίνεται ως τελείως φυσική η εξέλιξη αυτή, κάνοντας μάλιστα ένα 
σαφώς πιο “ριζοσπαστικό” διαχωρισμό, βάζοντας σε μια εταιρεία ό,τι θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως commodity. Ο διαχωρισμός προχωρά με 
αρκετά γρήγορους ρυθμούς -παρά τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν λόγω 
του μεγέθους των εταιρειών-, αλλά είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσει τις νέες 
εταιρείες σε καλύτερη διαχείριση των πόρων τους και πιο ξεκάθαρο τρόπο 
go to market, κάτι για το οποίο υπήρχαν πολλά παράπονα στο παρελθόν, στα 
οποία η εταιρεία είχε προσπαθήσει να απαντήσει με αλλαγές εσωτερικές, 
που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. 

Η δεύτερη εξαιρετικά μεγάλη αλλαγή που έχω κρατήσει από το 2014, είναι η 
ανάληψη της θέσης του CEO της Microsoft από τον Satya Nadella. Πρόκειται 
για μια πραγματικά ευχάριστη έκπληξη, καθώς δεν ήταν λίγες οι Κασσάνδρες 
που θεωρούσαν την επιλογή του ως “σιγουράκι” για να μην αλλάξει τίποτα 
από την περίοδο του Ballmer στην εταιρεία. Οι εξελίξεις που έρχονται με 
καταιγιστικούς ρυθμούς – τόσο για την εταιρεία όσο και για τη βιομηχανία του 
IT συνολικότερα – δείχνουν ότι ο Nadella έχει το δικό του ξεκάθαρο όραμα για 
τη Microsoft, το οποίο είναι σημαντικά διαφορετικό από αυτό του προκατόχου 
του. Παρακολουθούμε μια πολύ διαφορετική Microsoft, η οποία μπαίνει 
πάλι στη λογική τού να βρίσκεται παντού, ανεξαρτήτως πλατφόρμας, αλλά 
και να αναλαμβάνει το ρόλο του ηγέτη σε τομείς όπως είναι το cloud, καθώς 
και γενικότερα σε ό,τι σχετίζεται με την παραγωγικότητα. Η πλέον προφανής 
ένδειξη γι’ αυτό είναι πλέον ότι το Office 365 τρέχει τόσο σε iOS συσκευές όσο 
και σε Android (σε Preview την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές). Και 
ειδικά, όσον αφορά αυτό το κομμάτι της παραγωγικότητας, πιστεύω ότι θα 
δούμε πολλές εξελίξεις μέσα στο νέο έτος. 

Για το τέλος αφήνω το φαινόμενο Lenovo. Αναφέρομαι στην εταιρεία ως 
φαινόμενο, γιατί έχει καταφέρει με ιδιαίτερα σκληρή δουλειά να αναρριχηθεί 
τόσο στην πρώτη θέση της παγκόσμιας αγοράς PCs (αλλά και PC+), όσο και 
της ελληνικής. Μέσα στο 2014, προχώρησε σε δυο εντυπωσιακές κινήσεις: 
την εξαγορά του τμήματος συσκευών της Motorola, όπως και του τμήματος 
x86 servers της IBM. Η πρώτη κίνηση εδραιώνει ακόμη περισσότερη την 
εταιρεία στην αγορά των smartphones, κάτι που γίνεται αντιληπτό και στην 
ελληνική αγορά, ενώ η δεύτερη αναβαθμίζει σημαντικά το status της και 
την παρουσία της στο κομμάτι των επιχειρήσεων. Έχοντας ως δεδομένη την 
εξέλιξη της εταιρείας από τη στιγμή που εξαγόρασε, το 2005, το PC business 
της ΙΒΜ, πιστεύω ότι έχουμε να δούμε πολλά και ενδιαφέροντα νέα από τη 
Lenovo μέσα στο νέο έτος. 

Έχοντας σταχυολογήσει τις παραπάνω εξελίξεις, ως μερικές μόνο από αυτές 
που θα επηρεάσουν την αγορά μας μέσα στο 2015, θα ήθελα να ευχηθώ σε 
καθέναν από εσάς, υγεία, προσωπική ευτυχία, επιτυχίες και να μπορέσει να 
“ξεκλειδώσει” τις προκλήσεις του νέου έτους. 

Χρόνια καλά και πολλά! 
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CARDISOFT

Έργο για τον ΣΕΒΕ 
Την ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλου 
μέρους του έργου “Ανάπτυξη 
Ψηφιακών Εφαρμογών για την 
προώθηση της Εξωστρέφειας της 
Ελληνικής Οικονομίας και των 
Ελληνικών Επιχειρήσεων ΤΠΕ” για 
τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου 
Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ανέλαβε η Cardisoft, 
θυγατρική του oμίλου Entersoft. 
Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη 
και προώθηση της διεθνοποίησης 
των ελληνικών επιχειρήσεων, 
με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία 
και υπηρεσίες που συμβάλλουν 
στη συντονισμένη προώθηση των 
εξαγωγέων στο εξωτερικό, όπως 
eNewBusinessForum, eExhibition 
και Newsletters.
Info: Cardisoft, 2310-804 880

QUEST 

Αποκτά ποσοστό  
της Impact
Στο χώρο της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης (e-invoicing) εισέρχεται 
ο όμιλος Quest, καθώς η Quest 
Συμμετοχών ανακοίνωσε την 
απόκτηση του 21,5% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Ιmpact, έναντι 
συνολικού τιμήματος €700 χιλιάδων. 
Η Quest Συμμετοχών διατηρεί το 
δικαίωμα (calloption) για περαιτέρω 
αύξηση της συμμετοχής της στην 
εξαγορασθείσα, μέχρι του ποσοστού 
65% του μετοχικού κεφαλαίου της 
Impact στο μέλλον. 
Info: Quest Holdings, 211-9994 000

NOKIA

Πιστοποίηση για το 
ελληνικό κέντρο 
Πιστοποίηση ως “Employer of Choice” 
έλαβε το Κέντρο Τεχνολογίαs της 
Nokia στη χώρα μας (Technology 
Center – TC). Η εν λόγω πιστοποίηση 
επετεύχθη μετά από αξιολόγηση, στη 
διάρκεια της οποίας διενεργήθηκαν 
περισσότερες από 70 προσωπικές 
συνεντεύξεις με εργαζόμενους και 
στελέχη του Technology Center. 
Κατά την αξιολόγηση εξετάστηκαν 
όλες οι υπάρχουσες διαδικασίες, με 
έμφαση στην επιτυχή ένταξη των 
νεοπροσληφθέντων στην εταιρεία 
και την ανάπτυξη του υπάρχοντος 
προσωπικού. 
Info: NSN Hellas, 210-6253 008

Mε μια ματιά
CC-LIT

Total Outsourcing για κατασκευαστές, 
εισαγωγείς και startups της πληροφορικής 
Δεκαέξι συμφωνίες συνεργασίας κατάφερε και έκλεισε 
η εταιρεία CC-LIT μέσα στους εικοσιοκτώ μήνες από το 
ξεκίνημά της. Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν όλο το φάσμα 
των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία ξεκινώντας από 
το πλήρες πακέτο ως την απλή αποθήκευση. 
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι εξειδικευμένες 
για την διανομή στην αγορά της πληροφορικής και 
μοναδικές στον συνδυασμό τους:  
• Αποθήκευση ειδών πληροφορικής σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη σε χώρους εντός πόλεως για φτηνή, 
εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις δύο μεγαλύτερες 
αγορές της Ελλάδας αλλά και σε απόσταση αναπνοής 
από τις γειτονικές χώρες. 
• Διανομή εντός Αθήνας και Θεσσαλονίκης με τα 
φορτηγάκια της εταιρείας και πανελλαδικά μέσω δικτύου 
συνεργατών. 
• Υπηρεσίες πώλησης για λογαριασμό των συνεργατών 
σε δίκτυο 1300 πελατών, αποτελούμενο από μεσαίες 
και μικρές επιχειρήσεις που μεταπωλούν η μεταποιούν 
προϊόντα πληροφορικής. Η πώληση γίνεται μέσα από τα 
PcShop,  τα δύο καταστήματα cash&carry της εταιρείας 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και από το ηλεκτρονικό 
κατάστημα pcshop.gr  
• Παραλαβή σέρβις και διεκπεραίωση εγγυήσεων 
από δύο σημεία παραλαβής με διαδικτυακή εφαρμογή 

διαχείρισης και παρακολούθησης όλων των 
διαδικασιών. 
• Πλήρη παρακολούθηση των σειριακών αριθμών των 
προϊόντων από την εισαγωγή μέχρι και μετά την πώληση.
• Υποστήριξη διαδικτυακών και instore ενεργειών 
μάρκετινγκ και προώθησης. 
Με άλλα λόγια η CC-LIT διαθέτει σε κατασκευαστές, 
εισαγωγείς και startups της πληροφορικής δύο 
καταστήματα χονδρικής, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, 
1300 πελάτες επαγγελματίες του ITC, 1200 τ.μ. αποθήκες, 
πέντε φορτηγάκια, μια εταιρία ταχυμεταφορών, δύο 
σημεία παραλαβής service και έναν ιστότοπο αυτόματης 
διαχείρισης RMA.  
Όλα αυτά είναι διαθέσιμα στους συνεργάτες της εταιρίας 
χωρίς καμία επένδυση κεφαλαίων, χωρίς πρόσληψη 
και εκπαίδευση προσωπικού, χωρίς μακροχρόνια 
δέσμευση, σε άκρως συμφέρουσες τιμές και με ελάχιστο 
χρόνο προετοιμασίας.  
Η εταιρεία CC-LIT μπορεί να γίνει μοναδικό εργαλείο 
παραγωγικότητας και ανάπτυξης. Ειδικά στις σημερινές 
συνθήκες κρίσης προσφέρει την ευκαιρία για 
επανασχεδιασμό του επιχειρηματικού μοντέλου πολλών 
καταξιωμένων επιχειρήσεων αλλά και μοναδικές 
ευκαιρίες για έξυπνα και δυναμικά startups στον χώρο 
της παραγωγής και διανομής προϊόντων τεχνολογίας. 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ CLOUD

Διαχείριση κρατήσεων για  
ξενοδοχεία & μικρά καταλύματα
Το Business Cloud Ξενοδοχειακό, η πρώτη 100% 
Ελληνική cloud εφαρμογή διαχείρισης επιχειρήσεων 
φιλοξενίας, προχώρησε σε νέα έκδοση με σημαντικά 
νέα χαρακτηριστικά και καινοτομίες.
Ο ανταγωνισμός στο χώρο της φιλοξενίας είναι 
ιδιαίτερα σκληρός και ανεξάρτητα από το μέγεθος, 
κάθε επιχείρηση καλείται να παρέχει υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η διαχείριση κρατήσεων 
δωματίων είναι μία διαδικασία που πολλά καταλύματα 
κάνουν ακόμη χειρόγραφα, κάτι αρκετά χρονοβόρο 

και με συχνά λάθη. Η ξενοδοχειακή εφαρμογή του 
Business Cloud, είναι μία πλατφόρμα προσβάσιμη 
από υπολογιστή, ταμπλέτα ή κινητό, που διαχειρίζεται 
εύκολα και γρήγορα τις κρατήσεις. Πλήρης έλεγχος και 
ενημέρωση δωματίων, προκαταβολών, προθέσεων 
κράτησης, πελατολογίου και τιμών ανά περίοδο. Όλοι οι 
χρήστες βλέπουν την ίδια οθόνη προγραμματισμού και 
οι ενημερώσεις γίνονται σε πραγματικό χρόνο.

Στη νέα έκδοση, υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης 
online φόρμας κράτησης στο υπάρχον site του 
καταλύματος, δημιουργία καθημερινού προγράμματος 
καθαριότητας, αναβαθμισμένα στατιστικά και φυσικά 
απευθείας τιμολόγηση. Μία όλα-σε-ένα πλήρης cloud 
εφαρμογή για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, 
που ο σύγχρονος επαγγελματίας του κλάδου της 
φιλοξενίας σήμερα χρειάζεται.
Η ξενοδοχειακή εφαρμογή του Business Cloud, μπορεί 
να καλύψει κάθε σύγχρονη ανάγκη ενός καταλύματος, 
από μόλις 4,90 ευρώ το δωμάτιο.
Info: Business Cloud, www.businesscloud.gr
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Έναν νέο διανομέα αποκτά στην ελληνική αγορά η 
Lenovo, καθώς ανακοινώθηκε η συνεργασία της με 
την Οktabit, τόσο στο κομμάτι των επαγγελματικών 
λύσεων όσο και στα consumer προϊόντα, χωρίς όμως να 
συμπεριλαμβάνονται τα tablets.
Όπως δήλωσε ο Μιχάλης Οικονομάκης, general manager 
Greece & Cyprus της Lenovo, η νέα συνεργασία υπόσχεται 
την ευρύτε ρη διανομή των προϊόντων της κινεζικής 
εταιρείας αλλά και την καλύτερη δυνατή κάλυψη των 
αναγκών της ελληνικής αγοράς.

Από τη μεριά του, ο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, γενικός 
διευθυντής της Οktabit, τόνισε ότι καθώς η ζήτηση για 
ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις από τους καταναλωτές και 
τις επιχειρήσεις αυξάνεται, η έναρξη της νέας συνεργασίας 
δίνει στην Oktabit τη δυνατότητα να προσφέρει ακόμα 
μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στους μεταπωλητές της.
Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η Oktabit είναι ο τρίτος 
συνολικά διανομέας της Lenovo, μαζί με τη Westnet και 
την Infoquest.
Info: Oktabit, 211-8888 000

ΤΑ TABLETS ΕΚΤΟΣ 

H Oktabit νέος διανομέας της Lenovo
OFFICE 365 

Στην υπηρεσία  
της Folli Follie
Ο όμιλος Folli Follie προχώρησε 
στην υιοθέτηση του Office 365 της 
Microsoft, όπως ανακοίνωσε σχετικά. 
Η Pronet, συνεργάτης της Microsoft, 
ήταν η εταιρεία η οποία ανέλαβε και 
πραγματοποίησε την εγκατάσταση. 
Οι βασικότεροι παράγοντες οι οποίοι 
οδήγησαν τη Folli Follie στην υιοθέτηση 
του Office 365, ήταν η ασφάλεια και η 
αξιοπιστία που προσφέρει η υπηρεσία 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και 
η μείωση στις λειτουργικές δαπάνες. 
Info: Microsoft, 211-1206 000

DATA COMMUNICATION

Συνεργασία με 
τραπεζικό φορέα
Τις λύσεις WinEra ERP και Business 
Analysis της Data Communication 
επέλεξε το Ταμείο Εγγύησης 
Καταθέσεων & Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), 
για την πλήρη υποστήριξη του 
λογιστηρίου του. Αξίζει να σημειωθεί 
πως η εγκατάσταση του WinEra 
ERP και του Business Analysis 
έχει ήδη ολοκληρωθεί από την 
Data Communication, αποτελώντας 
ουσιαστικά επέκταση προϋπάρχουσας 
συνεργασίας της με το ΤΕΚΕ, το 
οποίο ήδη χρησιμοποιεί το σύστημα 
μισθοδοσίας Premium HRM.
Info: Data Communication,  
210-6132 230

INTERTECH 

Διανομέας της Ricoh
Την αντιπροσώπευση και τη διανομή 
των μηχανημάτων της Ricoh στην 
Ελλάδα ανέλαβε η Intertech. 
Πιο συγκεκριμένα, η Intertech 
αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση 
και τη διανομή των εκτυπωτικών 
μηχανημάτων Gestetner στην Ελλάδα, 
τα οποία θα προωθήσει μέσω του ήδη 
εγκατεστημένου δικτύου πώλησης που 
διαθέτει.
Info: Intertech, 210-9692 300

Mε μια ματιά

Μπορεί μεν το αρνητικό πρόσημο να παραμένει 
στην ελληνική αγορά τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών τόσο το 2014 όσο και το 2015, 
ωστόσο το καθοδικό σπιράλ των τελευταίων χρόνων 
δείχνει σαφή σημάδια εξομάλυνσης. Αυτό προκύπτει 
από το επικαιροποιημένο report του European 
Information Technology Observatory (ΕΙΤΟ), “ICT 
Market Report 2014/15 Update”, το οποίο παρουσίασε 
ο ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών Ελλάδος). Συμπέρασμα; Τόσο το 
2014 όσο και το 2015, θα είναι χρονιές...καθοδικής 
σταθεροποίησης για την ελληνική αγορά ΤΠΕ.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τις τελευταίες προβλέψεις του EITO, 
η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
στην Ελλάδα θα συρρικνωθεί κατά 2,2% το 2014, με τη 
συνολική αξία της να ανέρχεται στα €5,743 δις.
Η αντίστοιχη εκτίμηση για το 2015 κάνει λόγο για 
περαιτέρω μείωση 1,9%, κάτι που θα φέρει το συνολικό 
τζίρο της αγοράς στα €5,634 δις. Έτος πραγματικής 
ισορροπίας θα είναι το 2016, με την αξία αγοράς της 
ελληνικής βιομηχανίας ΤΠΕ να εκτιμάται στα €5,573 δις, 
καταγράφοντας οριακή μείωση 1,1%, επίδοση που αν 
επιτευχθεί θα είναι η καλύτερη από το 2012.
Ωστόσο τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα είναι εμφανή ήδη 
από την φετινή χρήση, καθώς η αγορά Πληροφορικής 
θα ενισχυθεί κατά 4,3% έναντι του 2013, ανερχόμενη σε 
€1,66 δις. Αξιοσημείωτο είναι ότι η αναμενόμενη αύξηση 

4,3% υπερβαίνει τόσο την επίδοση της παγκόσμιας 
αγοράς (2,9%) όσο και αυτήν της Ε.Ε. (2,4%).
Αντίθετα, ο δρόμος για τη σταθεροποίηση της αγοράς 
Τηλεπικοινωνιών αποδεικνύεται σαφώς πιο δύσβατος, 
αφού, αν οι προβλέψεις του EITO επιβεβαιωθούν, για το 
2014 η αγορά Τηλεπικοινωνιών θα βρεθεί σε πτωτική 
τροχιά, παρουσιάζοντας μείωση 4,7% σε σχέση με ένα 
χρόνο νωρίτερα, με την αξία της να διαμορφώνεται 
στα €4,083 δις. Αλλά και το επόμενο οικονομικό έτος 
η πορεία θα είναι, επίσης, καθοδική κατά 2,7%, με την 
αγορά να κατέρχεται στα €3,975 δις.
Info: http://bit.ly/16Fa6hk
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CARDISOFT

Έργο για τον ΣΕΒΕ 
Την ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλου 
μέρους του έργου “Ανάπτυξη 
Ψηφιακών Εφαρμογών για την 
προώθηση της Εξωστρέφειας της 
Ελληνικής Οικονομίας και των 
Ελληνικών Επιχειρήσεων ΤΠΕ” για 
τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου 
Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ανέλαβε η Cardisoft, 
θυγατρική του oμίλου Entersoft. 
Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη 
και προώθηση της διεθνοποίησης 
των ελληνικών επιχειρήσεων, 
με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία 
και υπηρεσίες που συμβάλλουν 
στη συντονισμένη προώθηση των 
εξαγωγέων στο εξωτερικό, όπως 
eNewBusinessForum, eExhibition 
και Newsletters.
Info: Cardisoft, 2310-804 880

QUEST 

Αποκτά ποσοστό  
της Impact
Στο χώρο της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης (e-invoicing) εισέρχεται 
ο όμιλος Quest, καθώς η Quest 
Συμμετοχών ανακοίνωσε την 
απόκτηση του 21,5% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Ιmpact, έναντι 
συνολικού τιμήματος €700 χιλιάδων. 
Η Quest Συμμετοχών διατηρεί το 
δικαίωμα (calloption) για περαιτέρω 
αύξηση της συμμετοχής της στην 
εξαγορασθείσα, μέχρι του ποσοστού 
65% του μετοχικού κεφαλαίου της 
Impact στο μέλλον. 
Info: Quest Holdings, 211-9994 000

NOKIA

Πιστοποίηση για το 
ελληνικό κέντρο 
Πιστοποίηση ως “Employer of Choice” 
έλαβε το Κέντρο Τεχνολογίαs της 
Nokia στη χώρα μας (Technology 
Center – TC). Η εν λόγω πιστοποίηση 
επετεύχθη μετά από αξιολόγηση, στη 
διάρκεια της οποίας διενεργήθηκαν 
περισσότερες από 70 προσωπικές 
συνεντεύξεις με εργαζόμενους και 
στελέχη του Technology Center. 
Κατά την αξιολόγηση εξετάστηκαν 
όλες οι υπάρχουσες διαδικασίες, με 
έμφαση στην επιτυχή ένταξη των 
νεοπροσληφθέντων στην εταιρεία 
και την ανάπτυξη του υπάρχοντος 
προσωπικού. 
Info: NSN Hellas, 210-6253 008

Mε μια ματιά
CC-LIT

Total Outsourcing για κατασκευαστές, 
εισαγωγείς και startups της πληροφορικής 
Δεκαέξι συμφωνίες συνεργασίας κατάφερε και έκλεισε 
η εταιρεία CC-LIT μέσα στους εικοσιοκτώ μήνες από το 
ξεκίνημά της. Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν όλο το φάσμα 
των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία ξεκινώντας από 
το πλήρες πακέτο ως την απλή αποθήκευση. 
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι εξειδικευμένες 
για την διανομή στην αγορά της πληροφορικής και 
μοναδικές στον συνδυασμό τους:  
• Αποθήκευση ειδών πληροφορικής σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη σε χώρους εντός πόλεως για φτηνή, 
εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις δύο μεγαλύτερες 
αγορές της Ελλάδας αλλά και σε απόσταση αναπνοής 
από τις γειτονικές χώρες. 
• Διανομή εντός Αθήνας και Θεσσαλονίκης με τα 
φορτηγάκια της εταιρείας και πανελλαδικά μέσω δικτύου 
συνεργατών. 
• Υπηρεσίες πώλησης για λογαριασμό των συνεργατών 
σε δίκτυο 1300 πελατών, αποτελούμενο από μεσαίες 
και μικρές επιχειρήσεις που μεταπωλούν η μεταποιούν 
προϊόντα πληροφορικής. Η πώληση γίνεται μέσα από τα 
PcShop,  τα δύο καταστήματα cash&carry της εταιρείας 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και από το ηλεκτρονικό 
κατάστημα pcshop.gr  
• Παραλαβή σέρβις και διεκπεραίωση εγγυήσεων 
από δύο σημεία παραλαβής με διαδικτυακή εφαρμογή 

διαχείρισης και παρακολούθησης όλων των 
διαδικασιών. 
• Πλήρη παρακολούθηση των σειριακών αριθμών των 
προϊόντων από την εισαγωγή μέχρι και μετά την πώληση.
• Υποστήριξη διαδικτυακών και instore ενεργειών 
μάρκετινγκ και προώθησης. 
Με άλλα λόγια η CC-LIT διαθέτει σε κατασκευαστές, 
εισαγωγείς και startups της πληροφορικής δύο 
καταστήματα χονδρικής, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, 
1300 πελάτες επαγγελματίες του ITC, 1200 τ.μ. αποθήκες, 
πέντε φορτηγάκια, μια εταιρία ταχυμεταφορών, δύο 
σημεία παραλαβής service και έναν ιστότοπο αυτόματης 
διαχείρισης RMA.  
Όλα αυτά είναι διαθέσιμα στους συνεργάτες της εταιρίας 
χωρίς καμία επένδυση κεφαλαίων, χωρίς πρόσληψη 
και εκπαίδευση προσωπικού, χωρίς μακροχρόνια 
δέσμευση, σε άκρως συμφέρουσες τιμές και με ελάχιστο 
χρόνο προετοιμασίας.  
Η εταιρεία CC-LIT μπορεί να γίνει μοναδικό εργαλείο 
παραγωγικότητας και ανάπτυξης. Ειδικά στις σημερινές 
συνθήκες κρίσης προσφέρει την ευκαιρία για 
επανασχεδιασμό του επιχειρηματικού μοντέλου πολλών 
καταξιωμένων επιχειρήσεων αλλά και μοναδικές 
ευκαιρίες για έξυπνα και δυναμικά startups στον χώρο 
της παραγωγής και διανομής προϊόντων τεχνολογίας. 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ CLOUD

Διαχείριση κρατήσεων για  
ξενοδοχεία & μικρά καταλύματα
Το Business Cloud Ξενοδοχειακό, η πρώτη 100% 
Ελληνική cloud εφαρμογή διαχείρισης επιχειρήσεων 
φιλοξενίας, προχώρησε σε νέα έκδοση με σημαντικά 
νέα χαρακτηριστικά και καινοτομίες.
Ο ανταγωνισμός στο χώρο της φιλοξενίας είναι 
ιδιαίτερα σκληρός και ανεξάρτητα από το μέγεθος, 
κάθε επιχείρηση καλείται να παρέχει υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η διαχείριση κρατήσεων 
δωματίων είναι μία διαδικασία που πολλά καταλύματα 
κάνουν ακόμη χειρόγραφα, κάτι αρκετά χρονοβόρο 

και με συχνά λάθη. Η ξενοδοχειακή εφαρμογή του 
Business Cloud, είναι μία πλατφόρμα προσβάσιμη 
από υπολογιστή, ταμπλέτα ή κινητό, που διαχειρίζεται 
εύκολα και γρήγορα τις κρατήσεις. Πλήρης έλεγχος και 
ενημέρωση δωματίων, προκαταβολών, προθέσεων 
κράτησης, πελατολογίου και τιμών ανά περίοδο. Όλοι οι 
χρήστες βλέπουν την ίδια οθόνη προγραμματισμού και 
οι ενημερώσεις γίνονται σε πραγματικό χρόνο.

Στη νέα έκδοση, υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης 
online φόρμας κράτησης στο υπάρχον site του 
καταλύματος, δημιουργία καθημερινού προγράμματος 
καθαριότητας, αναβαθμισμένα στατιστικά και φυσικά 
απευθείας τιμολόγηση. Μία όλα-σε-ένα πλήρης cloud 
εφαρμογή για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, 
που ο σύγχρονος επαγγελματίας του κλάδου της 
φιλοξενίας σήμερα χρειάζεται.
Η ξενοδοχειακή εφαρμογή του Business Cloud, μπορεί 
να καλύψει κάθε σύγχρονη ανάγκη ενός καταλύματος, 
από μόλις 4,90 ευρώ το δωμάτιο.
Info: Business Cloud, www.businesscloud.gr
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ΙNFOLEX

MPS για όμιλο εταιρειών
O όμιλος Golden Union ανανέωσε τον 
εξοπλισμό διαχείρισης εγγράφων, 
με στόχο να ενοποιήσει τις 
διαφορετικές συσκευές (εκτυπωτές, 
φωτοαντιγραφικά, fax κλπ.) με 
σύγχρονα πολυμηχανήματα και 
ανέθεσε το εν λόγω έργο στην Infolex, 
επίσημο αντιπρόσωπο της Lexmark. 
Η διαχείριση των αναλώσιμων 
(παραγγελίες, παραδόσεις, κλπ.), 
καθώς και οι υπηρεσίες after-sales 
service πραγματοποιούνται μέσω 
των αυτοματοποιημένων εργαλείων 
της εταιρείας. Ο όμιλος Golden Union 
δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ πεδίο 
υπηρεσιών, με κύριο αντικείμενο 
τις ναυτιλιακές μεταφορές φορτίων, 
ενώ παρέχει επίσης τουριστικές 
υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες 
ταχυμεταφορών (courier).
Info: Infolex, 210-6722230

Mε μια ματιά
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Αφορμή για τη στήλη αυτού του μήνα, είναι η ατάκα του 
Jon Sumner, επικεφαλής του καναλιού της Intel για την 
ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης, στη συνέντευξη που 
παραχώρησε στο Tech Channel Partner. Τι είπε ο  
κ. Sumner; “Where’s mystery there’s margin”...

Μυστήριο και... margin

Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν το margin 
είναι... μυστηριώδες, και ίσως δεν κοιτάξαμε 
το όλο θέμα ανάποδα! Εάν κάτι είναι 
μυστηριώδες, μήπως κρύβει margin;
Τώρα που το σκέφτομαι... προφανώς! Μα, το 
γνωρίζαμε εδώ και χρόνια αυτό. Φαίνεται πως 
απλά το είχαμε ξεχάσει...

Τι σημαίνει λοιπόν το ότι «όπου υπάρχει 
μυστήριο υπάρχει και περιθώριο κέρδους»; 
Μα, πολύ απλά, ότι η τεχνογνωσία και η 
εξειδίκευση πληρώνονται! Τόσο απλά. Εάν 
έχετε πάει σε συνεργείο αυτοκινήτων, θα 
ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ :-) Για μία απλή 

ρύθμιση (ούτε καν βλάβη) ή μία μικρό-
επέμβαση που θα μπορούσατε να κάνετε ίσως 
και μόνοι σας, τα πενηντάρικα φεύγουν σαν 
πετσετάκια...

Αυτό ακριβώς σημαίνει μυστήριο. Το να 
μπορείς να κάνεις κάτι όταν οι υπόλοιποι δεν 
μπορούν. Δεν έχει σημασία εάν είναι απλό, 
εύκολο ή γρήγορο. Πολλές φορές (και ειδικά 
στην τεχνολογία), δεν θα είναι τίποτα από όλα 
αυτά. Θα είναι δύσκολο, πολύπλοκο, και αργό. 
Σημασία, όμως, έχει το ποιος το γνωρίζει. 
Εάν το γνωρίζετε μόνον εσείς (ή σχεδόν 
μόνον εσείς) τα πράγματα είναι ρόδινα. Εάν το 

γνωρίζει και η... κουτσή Μαρία, τότε είστε σε 
λάθος δουλειά!

Βεβαίως, η εξειδίκευση (ή το μυστήριο εάν 
προτιμάτε), δεν χαρίζεται. Θα πρέπει να χτιστεί 
και να επιδιωχθεί. Πώς γίνεται αυτό; Με την 
ανάλυση, τη σχεδίαση και την εκπαίδευση. Με 
την ανάλυση των αναγκών των πελατών σας, 
τη σχεδίαση αντίστοιχων λύσεων σε μορφή 
τουλάχιστον proof of concept, και τέλος, την 
εκπαίδευση ώστε η σχεδίαση να μετουσιωθεί 
σε λύση και υπηρεσίες.
Τώρα που το σκέφτομαι... αυτό ακριβώς δεν θα 
έπρεπε να είναι η «δουλειά» όλων μας;
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Νίκος Τηλιακός,  
διευθυντής έκδοσης  

του Tech Channel Partner.

Αύξηση πωλήσεων 4,8% κατά το γ’ τρίμηνο του 2014 
κατέγραψε η παγκόσμια αγορά servers, φτάνοντας τα 
12,7 δις, όπως αναφέρει στο πιο πρόσφατο report της η 
IDC. Πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, στη 
διάρκεια του οποίου η αγορά των servers σημειώνει 
περισσότερες πωλήσεις, σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, οι 
πωλήσεις σε τεμάχια βελτιώθηκαν κατά 5,7% ετησίως 
και έφτασαν στις 2,38 εκατ. μονάδες, τροφοδοτούμενες 
από τις επενδύσεις σε hyperscale datacenters. 
Όσον αφορά τις διάφορες προϊοντικές κατηγορίες, τα 
volume systems σημείωσαν αύξηση πωλήσεων 8,8% 
(το έκτο συνεχόμενο τρίμηνο που η ζήτηση για τα εν 
λόγω συστήματα αυξήθηκε). Τα midrange συστήματα, 
επίσης παρουσίασαν αύξηση τζίρου κατά 18,4%, ενώ 
τα συστήματα high-end γνώρισαν μια από έτος σε έτος 
μείωση πωλήσεων κατά -23,2%.
Σε επίπεδο vendors, η HP βρέθηκε στην πρώτη θέση της 
σχετικής κατάταξης με 26,5% μερίδιο αγοράς, αλλά και 
πτώση πωλήσεων -0,5%. Η IBM παρέμεινε στη δεύτερη 
θέση με 18,2% μερίδιο για το τρίμηνο, αλλά και σημαντική 
μείωση πωλήσεων κατά -17,8% σε σύγκριση με το γ’ 
τρίμηνο του 2013. Η Dell διατήρησε την τρίτη θέση, με 

17,8% μερίδιο αγοράς και αύξηση εσόδων της τάξης του 
9,5%. Η Cisco και η Oracle κλείνουν το top 5 των vendors 
με 6,2% και 4,1% μερίδιο αγοράς επί των πωλήσεων. 
Ωστόσο, η Cisco θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί 
ο μεγάλος νικητής του τριμήνου, καθώς αύξησε τις 
πωλήσεις της κατά 31,2% σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο 
του 2013, κερδίζοντας 1,3 μονάδες μεριδίου αγοράς.
Info: IDC, 210-7473 674

ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΗ, Η CISCO

Άνοδος για την αγορά servers
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H Microsoft Ελλάς προχώρησε σε μία σειρά από 
αλλαγές και εσωτερικές μετακινήσεις στελεχών σε 
καίριες διοικητικές θέσεις. Συγκεκριμένα, ο Θεοδόσης 
Μιχαλόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή 
Consumer Channels Group και θα είναι υπεύθυνος 
για τη στρατηγική και τις πωλήσεις των καταναλωτικών 
προϊόντων και υπηρεσιών της Microsoft μέσω των 
δικτύων λιανικής πώλησης, των καναλιών χονδρικής 
πώλησης και διανομής καθώς και μέσω των 
κατασκευαστών συσκευών (ΟΕΜ). 
Τη θέση αυτή κατείχε προηγουμένως η Δήμητρα 
Ντάρδα, η οποία πλέον έχει προαχθεί σε Eπικεφαλής 
του οργανισμού ΟΕΜ (Original Equipment 
Manufacturers) για την Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη. 

Επιπλέον, η Μυλαίδη Στούμπου αναλαμβάνει τα 
καθήκοντα της Διευθύντριας Τεχνολογίας, συνεχίζοντας 
το έργο της Ελένης Ραχανιώτου, η οποία ανέλαβε νέα 
καθήκοντα στα κεντρικά της Microsoft στο Redmond. 

Στο νέο της ρόλο, η κα. Στούμπου θα έχει στην ευθύνη 
της τη στρατηγική της εταιρείας σε θέματα τεχνολογίας, 
καθώς και την προώθηση των νέων τεχνολογιών 
cloud και mobility της Microsoft στην αγορά, με 
έμφαση στην προσέγγιση των εξειδικευμένων κοινών, 
όπως Εταιρείες Παραγωγής Λογισμικού, Νεοφυείς 
Επιχειρήσεις (startups) και Στελέχη Πληροφορικής. 

Ο Νίκος Αναστόπουλος αναλαμβάνει το ρόλο του 
Solutions Sales Manager, υποστηρίζοντας την 
προώθηση προϊόντων και τεχνολογιών της Microsoft, 
μέσω της Διεύθυνσης Πωλήσεων Μεγάλων Πελατών 
(EPG), Δημοσίου και Corporate Accounts. 

Τέλος, ο Άρης Μάρκου αναλαμβάνει το ρόλο του 
Windows Business Group Lead, ο οποίος θα είναι 
υπεύθυνος για τηστρατηγική και την προώθηση 
των Microsoft Windows καθώς επίσης και για τον 
συντονισμό και την υποστήριξη των πωλήσεών τους. 
Info: Microsoft Ελλάς, 211-1206 000

Ο Θ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΤΟΥ CCG

Πολλαπλές οργανωτικές  
αλλαγές στη Microsoft Ελλάς

Στον καλύτερο διανομέα, που καταγράφει τη 
μεγαλύτερη ανάπτυξη σε Μέση Ανατολή, Μεσόγειο 
και Αφρική, αναδείχθηκε από την HP η Westnet 
Distribution, λαμβάνοντας το βραβείο «Best HP 
PPS Printer Distribution Partner MEMA» για τα 
αποτελέσματά της εταιρείας που προέρχονται 
αποκλειστικά από τις συνεργασίες της στην  
ελληνική αγορά.
Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
μεγαλύτερου ετήσιου event που διοργανώνει η HP, το 
“Regional Session of MEMA”, το οποίο έλαβε χώρα για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις 25 – 27 Νοεμβρίου. Στο 
συνέδριο συμμετείχαν στελέχη της HP και συνεργατών 
της από όλο τον κόσμο. Το βραβείο παρέλαβε ο 
εμπορικός διευθυντής ΙΤ της Westnet, κ. Γιώργος 
Δαβιώτης.
Τα κριτήρια αξιολόγησης για τη βράβευση της 
Westnet Distribution αποτέλεσαν ο υψηλός ρυθμός 
ανάπτυξης που πέτυχε η εταιρεία σε επίπεδο αξίας 
και μεγέθους πωλήσεων, αλλά και ο μεγάλος αριθμός 
τιμολογημένων πελατών στο printing.
Info: Westnet Distribution, 210-5550 603

ΓΙΑ ΤΉΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΜΕΜΑ

H Westnet, κορυφαίος διανομέας της HP

WIND

Νέος Brand & Online 
Executive Director
Ο Τάκης Πέρκιζας είναι το νέο 
στέλεχος που προστέθηκε στη 
διοίκηση της Wind, αφού ανέλαβε 
από τις 26 Νοεμβρίου, καθήκοντα 
brand & online executive director, 
αναφερόμενος στον κ. Κώστα 
Τσαγκανό, γενικό εμπορικό 
διευθυντή.
Info: Wind, 210-5100 000

CISCO 

Tο συζητάει για Πειραιά
Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο 
ένας ακόμη κολοσσός από τον χώρο 
των ψηφιακών τεχνολογιών να 
χρησιμοποιήσει το λιμάνι του Πειραιά 
για τη διακίνηση των προϊόντων του 
προς την ευρωπαϊκή αγορά. Ο λόγος 
για τη Cisco, η οποία έκανε πριν 
περίπου 2 χρόνια τις πρώτες επαφές 
με την κινεζική Cosco προκειμένου 
να δημιουργήσει κόμβο στον Πειραιά, 
όπως έχουν κάνει η ΗΡ, η Sony, η 
Huawei και η ΖΤΕ.
Info: Cisco, 210-6381 300

INTERSYS

Η Μαρίκα Λάμπρου 
στην ομάδα διοίκησης
Στην ανάληψη της γενικής διεύθυνσης 
του τομέα Business Imaging & 
Professional Print από την Μαρίκα 
Λάμπρου, προχώρησε η Intersys, 
σε μια κίνηση που θα ενισχύσει 
γενικότερα τη διοικητική της ομάδα.
Μετά την ανάληψη των καθηκόντων 
της, η κ. Λάμπρου τόνισε ότι στόχος της 
είναι να συνεισφέρει στην ανάπτυξη 
των δραστηριοτήτων της Intersys.
Info: Intersys, 210-9554 000 

CPI

Με το δεξί στο  
α’ τρίμηνο
Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα 
του α’ τριμήνου της τρέχουσας 
χρήσης (1/7/2014-30/9/2014) της 
CPI. Ειδικότερα, τα κέρδη μετά από 
φόρους διαμορφώθηκαν σε €33 χιλ. 
έναντι ζημιών €15 χιλ. το αντίστοιχο 
περυσινό τρίμηνο, ενώ ανοδική 
πορεία υπήρξε και στο EBITDA, το 
οποίο ανήλθε σε €253 χιλ. έναντι 
€ 191 χιλ., αυξημένο κατά 32% σε 
σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Info: CPI, 210-4805 800   

Mε μια ματιά

Από αριστερά προς τα δεξιά, οι Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, Δήμητρα Ντάρδα, Μυλαίδη Στούμπου, Νίκος Αναστόπουλος  
και Άρης Μάρκου.
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ΙNFOLEX

MPS για όμιλο εταιρειών
O όμιλος Golden Union ανανέωσε τον 
εξοπλισμό διαχείρισης εγγράφων, 
με στόχο να ενοποιήσει τις 
διαφορετικές συσκευές (εκτυπωτές, 
φωτοαντιγραφικά, fax κλπ.) με 
σύγχρονα πολυμηχανήματα και 
ανέθεσε το εν λόγω έργο στην Infolex, 
επίσημο αντιπρόσωπο της Lexmark. 
Η διαχείριση των αναλώσιμων 
(παραγγελίες, παραδόσεις, κλπ.), 
καθώς και οι υπηρεσίες after-sales 
service πραγματοποιούνται μέσω 
των αυτοματοποιημένων εργαλείων 
της εταιρείας. Ο όμιλος Golden Union 
δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ πεδίο 
υπηρεσιών, με κύριο αντικείμενο 
τις ναυτιλιακές μεταφορές φορτίων, 
ενώ παρέχει επίσης τουριστικές 
υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες 
ταχυμεταφορών (courier).
Info: Infolex, 210-6722230

Mε μια ματιά
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Αφορμή για τη στήλη αυτού του μήνα, είναι η ατάκα του 
Jon Sumner, επικεφαλής του καναλιού της Intel για την 
ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης, στη συνέντευξη που 
παραχώρησε στο Tech Channel Partner. Τι είπε ο  
κ. Sumner; “Where’s mystery there’s margin”...

Μυστήριο και... margin

Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν το margin 
είναι... μυστηριώδες, και ίσως δεν κοιτάξαμε 
το όλο θέμα ανάποδα! Εάν κάτι είναι 
μυστηριώδες, μήπως κρύβει margin;
Τώρα που το σκέφτομαι... προφανώς! Μα, το 
γνωρίζαμε εδώ και χρόνια αυτό. Φαίνεται πως 
απλά το είχαμε ξεχάσει...

Τι σημαίνει λοιπόν το ότι «όπου υπάρχει 
μυστήριο υπάρχει και περιθώριο κέρδους»; 
Μα, πολύ απλά, ότι η τεχνογνωσία και η 
εξειδίκευση πληρώνονται! Τόσο απλά. Εάν 
έχετε πάει σε συνεργείο αυτοκινήτων, θα 
ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ :-) Για μία απλή 

ρύθμιση (ούτε καν βλάβη) ή μία μικρό-
επέμβαση που θα μπορούσατε να κάνετε ίσως 
και μόνοι σας, τα πενηντάρικα φεύγουν σαν 
πετσετάκια...

Αυτό ακριβώς σημαίνει μυστήριο. Το να 
μπορείς να κάνεις κάτι όταν οι υπόλοιποι δεν 
μπορούν. Δεν έχει σημασία εάν είναι απλό, 
εύκολο ή γρήγορο. Πολλές φορές (και ειδικά 
στην τεχνολογία), δεν θα είναι τίποτα από όλα 
αυτά. Θα είναι δύσκολο, πολύπλοκο, και αργό. 
Σημασία, όμως, έχει το ποιος το γνωρίζει. 
Εάν το γνωρίζετε μόνον εσείς (ή σχεδόν 
μόνον εσείς) τα πράγματα είναι ρόδινα. Εάν το 

γνωρίζει και η... κουτσή Μαρία, τότε είστε σε 
λάθος δουλειά!

Βεβαίως, η εξειδίκευση (ή το μυστήριο εάν 
προτιμάτε), δεν χαρίζεται. Θα πρέπει να χτιστεί 
και να επιδιωχθεί. Πώς γίνεται αυτό; Με την 
ανάλυση, τη σχεδίαση και την εκπαίδευση. Με 
την ανάλυση των αναγκών των πελατών σας, 
τη σχεδίαση αντίστοιχων λύσεων σε μορφή 
τουλάχιστον proof of concept, και τέλος, την 
εκπαίδευση ώστε η σχεδίαση να μετουσιωθεί 
σε λύση και υπηρεσίες.
Τώρα που το σκέφτομαι... αυτό ακριβώς δεν θα 
έπρεπε να είναι η «δουλειά» όλων μας;

Channel
PARTNERte

ch

Νίκος Τηλιακός,  
διευθυντής έκδοσης  

του Tech Channel Partner.

Αύξηση πωλήσεων 4,8% κατά το γ’ τρίμηνο του 2014 
κατέγραψε η παγκόσμια αγορά servers, φτάνοντας τα 
12,7 δις, όπως αναφέρει στο πιο πρόσφατο report της η 
IDC. Πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, στη 
διάρκεια του οποίου η αγορά των servers σημειώνει 
περισσότερες πωλήσεις, σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, οι 
πωλήσεις σε τεμάχια βελτιώθηκαν κατά 5,7% ετησίως 
και έφτασαν στις 2,38 εκατ. μονάδες, τροφοδοτούμενες 
από τις επενδύσεις σε hyperscale datacenters. 
Όσον αφορά τις διάφορες προϊοντικές κατηγορίες, τα 
volume systems σημείωσαν αύξηση πωλήσεων 8,8% 
(το έκτο συνεχόμενο τρίμηνο που η ζήτηση για τα εν 
λόγω συστήματα αυξήθηκε). Τα midrange συστήματα, 
επίσης παρουσίασαν αύξηση τζίρου κατά 18,4%, ενώ 
τα συστήματα high-end γνώρισαν μια από έτος σε έτος 
μείωση πωλήσεων κατά -23,2%.
Σε επίπεδο vendors, η HP βρέθηκε στην πρώτη θέση της 
σχετικής κατάταξης με 26,5% μερίδιο αγοράς, αλλά και 
πτώση πωλήσεων -0,5%. Η IBM παρέμεινε στη δεύτερη 
θέση με 18,2% μερίδιο για το τρίμηνο, αλλά και σημαντική 
μείωση πωλήσεων κατά -17,8% σε σύγκριση με το γ’ 
τρίμηνο του 2013. Η Dell διατήρησε την τρίτη θέση, με 

17,8% μερίδιο αγοράς και αύξηση εσόδων της τάξης του 
9,5%. Η Cisco και η Oracle κλείνουν το top 5 των vendors 
με 6,2% και 4,1% μερίδιο αγοράς επί των πωλήσεων. 
Ωστόσο, η Cisco θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί 
ο μεγάλος νικητής του τριμήνου, καθώς αύξησε τις 
πωλήσεις της κατά 31,2% σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο 
του 2013, κερδίζοντας 1,3 μονάδες μεριδίου αγοράς.
Info: IDC, 210-7473 674

ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΗ, Η CISCO

Άνοδος για την αγορά servers
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SIEBEN 

“Κεφάτη” συνεργασία 
με Βερόπουλο
H Sieben ανέλαβε την υλοποίηση 
μεγάλου έργου στην εταιρεία 
Βερόπουλος, παρέχοντας λύσεις 
CRM, Website, Mobile App & 
Loyalty Development, e-shop 
redesign, καθώς επίσης Digital 
Marketing Outsourcing υπηρεσίες 
για τις ανάγκες διαχείρισης 
του προγράμματος πιστότητας 
της ΒΕΡΟκάρτας και των 
προσωποποιημένων επικοινωνιών 
που θα το πλαισιώσουν. Παράλληλα, 
η εταιρεία Βερόπουλος επένδυσε με 
το Marera - την Integrated Marketing 
Management πλατφόρμα της Sieben- 
προκειμένου να εντοπίσει και να 
ταυτοποιήσει τους πελάτες της.
Info: Sieben, 213-0179 000 

IMPACT

Νέος εμπορικός 
διευθυντής
Ο Νίκος Καβαλιεράτος, διευθυντικό 
στέλεχος με μακρά πορεία στην 
αγορά πληροφορικής, εντάχθηκε 
πρόσφατα στο δυναμικό της Impact, 
αναλαμβάνοντας την εμπορική 
διεύθυνση της εταιρείας. Ο κ. 
Καβαλιεράτος διαθέτει πάνω από 
18 έτη εμπειρία στον κλάδο της 
πληροφορικής, κατέχοντας διοικητικές 
θέσεις σε εταιρείες του κλάδου.  
Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση 
μεγάλων και σύνθετων έργων, τόσο 
στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο 
τομέα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Info: Impact, 210-8833 624

INTRASOFT 

Η Έφη Ρώσσου στο 
δυναμικό της 
H Έφη Ρώσσου, διευθυντικό 
στέλεχος με μακρά πορεία στην 
αγορά της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών, εντάχθηκε στο 
δυναμικό της Intrasoft International, 
αναλαμβάνοντας καθήκοντα 
διευθύντριας του τομέα λύσεων και 
υπηρεσιών για τηλεπικοινωνιακούς 
παρόχους. Στο παρελθόν, έχει αναλάβει 
σημαντικές θέσεις σε πολυεθνικές 
εταιρείες όπως οι Compaq, HP, CA, 
AtoS, καθώς και σε ελληνικές, με 
πιο πρόσφατη αυτήν της γενικής 
διευθύντριας της Cognity Consulting.
Info: Intrasoft International,  
210-6876 400

Mε μια ματιά

Τα PCs μπορούν να μειώνονται σε μέγεθος ως αγορά, αλλά 
συνεχώς προκύπτουν νέες ανάγκες που δημιουργούν 
σημαντικές ευκαιρίες για το κανάλι συνεργατών. Μια από 
τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, η οποία αφήνει και 
σημαντικά περιθώρια κέρδους, είναι τα δυνατά PCs που 
όμως μπαίνουν σε compact cases. Πρόκειται για μιας 
πρώτης τάξης λύση, σε περιπτώσεις όπως είναι τα home 
theater και gaming PCs που παίρνουν θέση στο σαλόνι, 
και για τα οποία ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζει η εμφάνιση. 
Εξίσου ενδιαφέρουσα πρόταση είναι και για τα gaming PCs 
που θα μεταφερθούν σε κάποιο LAN party ή γενικότερα 
πρέπει να τοποθετηθούν σε περιορισμένο χώρο.
Το μεγαλύτερο ζήτημα στο όλο concept ήταν η κάρτα 
γραφικών, ένα σημείο όπου η “ιπποδύναμη” είχε 
συνδυαστεί με το μεγάλο μέγεθος. Σε αυτό το ζήτημα 
έρχεται να δώσει μια εξαιρετική απάντηση η Sapphire, 
με τη Radeon R9 285 compact έκδοση, μία κάρτα που 
δεν ξεπερνά τα 170 mm, με αποτέλεσμα να μπορεί να 
τοποθετηθεί στην πλειονότητα των mini- ITX cases της 
αγοράς.
Η κάρτα διαθέτει 2GB GDDR5 μνήμης, με bus 256 bit. 
Όσον αφορά τη συχνότητα λειτουργίας, αυτή είναι στα 
1375 MHz. Περνώντας στο κομμάτι του GPU, η συχνότητα 

λειτουργίας είναι τα 928MHz, ενώ η 
υλοποίηση – και λόγω χώρου 
– χρησιμοποιεί έναν μονό 
ανεμιστήρα, ο οποίος 
όμως είναι αρκετός 
για τη διατήρηση της 
θερμοκρασίας στα 
σωστά πλαίσια. Ένα ιδιαίτερα 
εντυπωσιακό στοιχείο, που οφείλεται στην τεχνολογία AMD 
Eyefinity της AMD, είναι ότι η κάρτα υποστηρίζει μέχρι και 
τέσσερις οθόνες, οι οποίες μπορούν να συνδεθούν στις δύο 
θύρες mini – Displayport, στη μία HDMI και στη μία θύρα 
DVI-I, αντίστοιχα.
Η απαραίτητη επιπλέον ενέργεια που απαιτεί η κάρτα –
πέραν από αυτή που λαμβάνει από το PCI Express– 
παρέχεται μέσω του connector των 8 pins και μπορεί να 
φτάσει μέχρι και τα 150Watt.
Η υλοποίηση είναι εξαιρετικά καλή, καθώς -όπως ήδη 
αναφέραμε- μπορεί να αποτελέσει την απόλυτη επιλογή 
σε συνδυασμό μεγέθους–απόδοσης, μιας και η κάρτα 
τα βγάζει πέρα με όλους τους τίτλους παιχνιδιών που 
κυκλοφορούν στην αγορά. 
Info: Quest, 211 9994000

SAPPHIRE RADEON R9 285 COMPACT

Μικρή, μόνο στο μάτι

Τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2014 
ανακοίνωσε η Quest, από τα οποία προκύπτει αφενός 
αύξηση πωλήσεων, αφετέρου σημαντικότατη αύξηση 
των καθαρών κερδών του ομίλου. Συγκεκριμένα, οι 
πωλήσεις ανήλθαν σε €220,4 εκατ. έναντι €209,7 εκατ. 
την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 
5,1%, ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και 
δικαιώματα μειοψηφίας, άγγιξαν τα €4,1 εκατ. από €582 
χιλ. πέρυσι. Επίσης, τα κέρδη προ φόρων τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε €14,7 εκατ. από 
€8,85 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
> Quest Holdings
Για την Quest Holdings, τα έσοδα ανήλθαν σε €2,9 εκατ. 
έναντι €2,55 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013. ενώ 
τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
έφτασαν τις €920 χιλ. έναντι €378 χιλ. το 2013. Αντίστοιχα, 
οι ζημιές μετά από φόρους ήταν €761 χιλ. έναντι € 560 χιλ. 
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
> Info Quest Technologies
Στον κλάδο της πληροφορικής οι πωλήσεις σημείωσαν 
αύξηση και έφτασαν στα €83,5 εκατ. έναντι € 73,2 εκατ. το 
2013 (14,2%). Ωστόσο, τα κέρδη μετά από φόρους έπεσαν 
στις €42 χιλ. έναντι €525 χιλ. το 2013.
> iSquare
Η iSquare, η οποία διανέμει τα προϊόντα της Apple 
σε Ελλάδα και Κύπρο, είδε τις πωλήσεις της να 

συρρικνώνονται στα €26,7 εκατ. έναντι €33,4 εκατ. το 
2013, σημειώνοντας κάμψη 20%. Τα EBITDA ανήλθαν 
σε €721 χιλ. έναντι €1 εκατ. το 2013, ενώ τα κέρδη μετά 
από φόρους επίσης κατέγραψαν πτώση σε €199 χιλ. 
από €613 χιλ. πέρυσι.
> UniSystems
Οι πωλήσεις της UniSystmes ανήλθαν στα €45,3 εκατ., 
καταγράφοντας πτώση από τα €47,7 εκατ. την αντίστοιχη 
περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα EBITDA έφτασαν 
τα €3,7 εκατ., έναντι €2,47 εκατ. το 2013, και τα καθαρά 
κέρδη αυξήθηκαν σε €1,47 εκατ. έναντι €1,2 εκατ. το 2013.
> ACS Courier
Η ACS ήταν εν πολλοίς η εταιρεία που διαμόρφωσε τα 
υψηλά καθαρά κέρδη του ομίλου, καθώς τα κέρδη μετά 
από φόρους ανήλθαν σε €3,9 εκατ. έναντι €1 εκατ. το 
2013. Οι πωλήσεις έφτασαν τα €60,3 εκατ. έναντι €53,8 
εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, 
σημειώνοντας αύξηση 12,1%.
> Quest Energy
Και ο κλάδος παραγωγής ενέργειας συνέβαλε ουσιαστικά 
στην κερδοφορία του ομίλου αφού Quest Energy 
κατέγραψε πωλήσεις €4,6 εκατ. έναντι€ 4,4 εκατ. την 
αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα 
αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη €747 
χιλ. έναντι ζημιών €413 χιλ. το 2013.
Info: Quest Holdings, 210-9563 520

ΑΥΞΗΣΗ 5,1% ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ

Απογειώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Quest
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Εφόσον γίνει ad hoc, η συγκέντρωση ποιοτικών 
και ποσοτικών δεδομένων σε σχέση με το IT 
μπορεί να φανεί υπερβολική και δυσβάστακτη 
για μια εταιρεία. Όποτε αναπτύσσετε μια 
στρατηγική ΙΤ, η εταιρεία σας θα πρέπει να 
λάβει υπόψιν της την ευθυγράμμιση με τις 
τρέχουσες επιχειρηματικές διαδικασίες και το 
TCO. Τελικά, ο καθορισμός της IT θα πρέπει 
να γίνει σε συνάρτηση με τις τρέχουσες και τις 
μελλοντικές ανάγκες, ώστε όλες οι αποφάσεις 
να καταστούν πιο εύκολες. 

Είναι γενικά αποδεκτό πως η επιλογή του σωστού 
συστήματος ERP αποτελεί βασικό παράγοντα 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Παρ’ όλα αυτά, 
τα ουσιαστικά πλεονεκτήματα προέρχονται από 
την ολοκληρωμένη υλοποίηση της τεχνολογίας 
εντός της εταιρείας, με αποτέλεσμα την ευέλικτη 
στρατηγική σε business και ΙΤ. Εφόσον τα οφέλη 
αυτά γίνουν κατανοητά και καταγραφούν, είναι 
δυνατόν να αναπτυχθεί ένα τεχνολογικό roadmap 
για περαιτέρω έρευνα. 

Τα τεχνολογικά roadmaps αποτελούν ένα 
σημαντικό εργαλείο για την παροχή insights 
σχετικών με το σχεδιασμό και το συντονισμό. 
Η προτεραιότητα των αναγκών εις βάρος 
των επιθυμιών αποτελεί το πρώτο βήμα. Είτε 

πρόκειται για ένα σύστημα ΕRP είτε για νέο 
hardware, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
το κόστος του προϊόντος. Η ανάλυση του TCO 
λαμβάνει υπόψιν της πολλές παραμέτρους και 
παρέχει κριτήρια για τη σύγκριση πολλαπλών 
συστημάτων ERP. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 
συγκρίνουν «μήλα με μήλα» στις περιπτώσεις του 
licensing, συντήρησης και training.
 
Η σημασία της σωστής ΙΤ στρατηγικής είναι 
αδιαμφισβήτητη και σε τελική ανάλυση θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οργανωτικοί 
στόχοι, προτού πάρετε την απόφαση να 
αποκτήσετε μια λύση ERP.  

Η σημασία της σωστής  
ΙΤ στρατηγικής
Αναλόγως του μεγέθους και της ανάπτυξης μιας εταιρείας, 
ποικίλουν και οι απόψεις σχετικά με τη σημασία της IT 
στρατηγικής. Ένα audit της υποδομής, του προσωπικού και 
του budget, θα σας προσφέρει μια βάση αξιολόγησης για 
να μπορέσετε να συγκρίνετε την τωρινή κατάσταση με το 
αποτέλεσμα που θα έχουν οι όποιες άλλες αλλαγές στο IT 
ή στο οργανωτικό κομμάτι.

Δημήτρης Γαγανέλης, 
business development 

director για το τμήμα 
cloud services της 

SoftOne Technologies.
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ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ SOFT1 CLOUD ERP

H Softοne “πετάει”  
στο σύννεφο
Επιβεβαιώνοντας τη θέση της στην αγορά παροχής 
business λύσεων στο cloud, η Softone έλαβε  
μία ακόμα σημαντική διάκριση στα “e-volution  
awards 2015”.
Στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η Softone παρέλαβε το Silver 
award στην κατηγορία Υπηρεσίες Cloud για τη λύση 
“Soft1 Cloud ERP”, η οποία αποτέλεσε τη μοναδική 
-μεταξύ πολλών υποψηφιοτήτων- που διακρίθηκε στη 
συγκεκριμένη κατηγορία.
Το Soft1 Cloud ERP αποτελεί μία ολοκληρωμένη 
λύση μηχανογράφησης που αξιοποιεί πλήρως τις 
διευρυμένες δυνατότητες του cloud. Με λειτουργική 
πληρότητα και πρωτοποριακές Web και Mobile 
εφαρμογές, αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας κάθε 
σύγχρονης επιχείρησης, βοηθώντας τη να αντλήσει 
μεγαλύτερη αξία σε χαμηλότερο κόστος.
Info: Softone, 211-1022 222

ΑΡΘΡΟ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ D-LINK

Ηγετική θέση για την D-Link στην αγορά IP Surveillance 

Συνώνυμη της ψυχικής ηρεμίας που 
προσφέρει, η παρακολούθηση όσων αγαπάμε  
και η σημασία της για το σύγχρονο άνθρωπο 
έχει αναγνωριστεί από τη D-Link.  
Ως αποτέλεσμα, η εταιρία βρίσκεται στην 
πρώτη γραμμή της εξέλιξης της συγκεκριμένης 
τεχνολογίας, αλλάζοντας όσα γνωρίζαμε μέχρι 
σήμερα για το θέμα της ασφάλειας.   
Η D-Link έχει επενδύσει σημαντικά στον 
τομέα της παρακολούθησης, προσφέροντας 
μια πλήρη σειρά από κάμερες IP, διακόπτες 
δικτύου, συσκευές αποθήκευσης βίντεο και 
τεχνολογίες λογισμικού διαχείρισης βίντεο. 
Το πόσο στενά η D-Link ακολουθεί αυτές τις 
τάσεις, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις 
παρακολούθησης, αποδείχθηκε πρόσφατα: η 
D-Link αναγνωρίστηκε σε έρευνα της Context 
ως ο ηγέτης της ευρωπαϊκής αγοράς στον 
τομέα της IP παρακολούθησης. Σύμφωνα με 
την έρευνα «Context SalesWatch Distribution», 
σε ότι αφορά τις δικτυακές και CCTV κάμερες, 
η D-Link βρέθηκε στην κορυφή με 67,9% του 

μεριδίου της αγοράς στις αποστολές προϊόντων 
σε όλη την Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό 
διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014, 
και τα συμπεράσματα της καταγράφουν το 
τριμηνιαίο και το συνολικό μερίδιο της αγοράς 
σε μονάδες και σε πωλήσεις.
Οι εξαιρετικές αυτές επιδόσεις οφείλονται, 
σύμφωνα με τον Ivo Pavicic, Sales manager 
της D-Link για την αγορά της Ελλάδας και 
της Ανδριατικής, στη συνεχή καινοτομία και 
τη διάθεσή της D-Link να αφουγκράζεται τις 
ανάγκες και τις προκλήσεις ακόμη και του 
πιο απαιτητικού κοινού. Αξιοποιώντας τη 
μεγάλη γκάμα λύσεων IP παρακολούθησης 
της εταιρίας, που εγγυώνται την ευελιξία, 
την επεκτασιμότητα, την απόδοση και τη 
συμβατότητα, τόσο οι απλοί χρήστες όσο και οι 
επιχειρήσεις μπορούν να βασιστούν στη  
D-Link, για να «έχουν το κεφάλι τους ήσυχο» 
ότι όσα αγαπάνε είναι ασφαλή.
Info: D-Link Hellas, 213-0020 352
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SIEBEN 

“Κεφάτη” συνεργασία 
με Βερόπουλο
H Sieben ανέλαβε την υλοποίηση 
μεγάλου έργου στην εταιρεία 
Βερόπουλος, παρέχοντας λύσεις 
CRM, Website, Mobile App & 
Loyalty Development, e-shop 
redesign, καθώς επίσης Digital 
Marketing Outsourcing υπηρεσίες 
για τις ανάγκες διαχείρισης 
του προγράμματος πιστότητας 
της ΒΕΡΟκάρτας και των 
προσωποποιημένων επικοινωνιών 
που θα το πλαισιώσουν. Παράλληλα, 
η εταιρεία Βερόπουλος επένδυσε με 
το Marera - την Integrated Marketing 
Management πλατφόρμα της Sieben- 
προκειμένου να εντοπίσει και να 
ταυτοποιήσει τους πελάτες της.
Info: Sieben, 213-0179 000 

IMPACT

Νέος εμπορικός 
διευθυντής
Ο Νίκος Καβαλιεράτος, διευθυντικό 
στέλεχος με μακρά πορεία στην 
αγορά πληροφορικής, εντάχθηκε 
πρόσφατα στο δυναμικό της Impact, 
αναλαμβάνοντας την εμπορική 
διεύθυνση της εταιρείας. Ο κ. 
Καβαλιεράτος διαθέτει πάνω από 
18 έτη εμπειρία στον κλάδο της 
πληροφορικής, κατέχοντας διοικητικές 
θέσεις σε εταιρείες του κλάδου.  
Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση 
μεγάλων και σύνθετων έργων, τόσο 
στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο 
τομέα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Info: Impact, 210-8833 624

INTRASOFT 

Η Έφη Ρώσσου στο 
δυναμικό της 
H Έφη Ρώσσου, διευθυντικό 
στέλεχος με μακρά πορεία στην 
αγορά της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών, εντάχθηκε στο 
δυναμικό της Intrasoft International, 
αναλαμβάνοντας καθήκοντα 
διευθύντριας του τομέα λύσεων και 
υπηρεσιών για τηλεπικοινωνιακούς 
παρόχους. Στο παρελθόν, έχει αναλάβει 
σημαντικές θέσεις σε πολυεθνικές 
εταιρείες όπως οι Compaq, HP, CA, 
AtoS, καθώς και σε ελληνικές, με 
πιο πρόσφατη αυτήν της γενικής 
διευθύντριας της Cognity Consulting.
Info: Intrasoft International,  
210-6876 400

Mε μια ματιά

Τα PCs μπορούν να μειώνονται σε μέγεθος ως αγορά, αλλά 
συνεχώς προκύπτουν νέες ανάγκες που δημιουργούν 
σημαντικές ευκαιρίες για το κανάλι συνεργατών. Μια από 
τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, η οποία αφήνει και 
σημαντικά περιθώρια κέρδους, είναι τα δυνατά PCs που 
όμως μπαίνουν σε compact cases. Πρόκειται για μιας 
πρώτης τάξης λύση, σε περιπτώσεις όπως είναι τα home 
theater και gaming PCs που παίρνουν θέση στο σαλόνι, 
και για τα οποία ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζει η εμφάνιση. 
Εξίσου ενδιαφέρουσα πρόταση είναι και για τα gaming PCs 
που θα μεταφερθούν σε κάποιο LAN party ή γενικότερα 
πρέπει να τοποθετηθούν σε περιορισμένο χώρο.
Το μεγαλύτερο ζήτημα στο όλο concept ήταν η κάρτα 
γραφικών, ένα σημείο όπου η “ιπποδύναμη” είχε 
συνδυαστεί με το μεγάλο μέγεθος. Σε αυτό το ζήτημα 
έρχεται να δώσει μια εξαιρετική απάντηση η Sapphire, 
με τη Radeon R9 285 compact έκδοση, μία κάρτα που 
δεν ξεπερνά τα 170 mm, με αποτέλεσμα να μπορεί να 
τοποθετηθεί στην πλειονότητα των mini- ITX cases της 
αγοράς.
Η κάρτα διαθέτει 2GB GDDR5 μνήμης, με bus 256 bit. 
Όσον αφορά τη συχνότητα λειτουργίας, αυτή είναι στα 
1375 MHz. Περνώντας στο κομμάτι του GPU, η συχνότητα 

λειτουργίας είναι τα 928MHz, ενώ η 
υλοποίηση – και λόγω χώρου 
– χρησιμοποιεί έναν μονό 
ανεμιστήρα, ο οποίος 
όμως είναι αρκετός 
για τη διατήρηση της 
θερμοκρασίας στα 
σωστά πλαίσια. Ένα ιδιαίτερα 
εντυπωσιακό στοιχείο, που οφείλεται στην τεχνολογία AMD 
Eyefinity της AMD, είναι ότι η κάρτα υποστηρίζει μέχρι και 
τέσσερις οθόνες, οι οποίες μπορούν να συνδεθούν στις δύο 
θύρες mini – Displayport, στη μία HDMI και στη μία θύρα 
DVI-I, αντίστοιχα.
Η απαραίτητη επιπλέον ενέργεια που απαιτεί η κάρτα –
πέραν από αυτή που λαμβάνει από το PCI Express– 
παρέχεται μέσω του connector των 8 pins και μπορεί να 
φτάσει μέχρι και τα 150Watt.
Η υλοποίηση είναι εξαιρετικά καλή, καθώς -όπως ήδη 
αναφέραμε- μπορεί να αποτελέσει την απόλυτη επιλογή 
σε συνδυασμό μεγέθους–απόδοσης, μιας και η κάρτα 
τα βγάζει πέρα με όλους τους τίτλους παιχνιδιών που 
κυκλοφορούν στην αγορά. 
Info: Quest, 211 9994000

SAPPHIRE RADEON R9 285 COMPACT

Μικρή, μόνο στο μάτι

Τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2014 
ανακοίνωσε η Quest, από τα οποία προκύπτει αφενός 
αύξηση πωλήσεων, αφετέρου σημαντικότατη αύξηση 
των καθαρών κερδών του ομίλου. Συγκεκριμένα, οι 
πωλήσεις ανήλθαν σε €220,4 εκατ. έναντι €209,7 εκατ. 
την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 
5,1%, ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και 
δικαιώματα μειοψηφίας, άγγιξαν τα €4,1 εκατ. από €582 
χιλ. πέρυσι. Επίσης, τα κέρδη προ φόρων τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε €14,7 εκατ. από 
€8,85 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
> Quest Holdings
Για την Quest Holdings, τα έσοδα ανήλθαν σε €2,9 εκατ. 
έναντι €2,55 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013. ενώ 
τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
έφτασαν τις €920 χιλ. έναντι €378 χιλ. το 2013. Αντίστοιχα, 
οι ζημιές μετά από φόρους ήταν €761 χιλ. έναντι € 560 χιλ. 
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
> Info Quest Technologies
Στον κλάδο της πληροφορικής οι πωλήσεις σημείωσαν 
αύξηση και έφτασαν στα €83,5 εκατ. έναντι € 73,2 εκατ. το 
2013 (14,2%). Ωστόσο, τα κέρδη μετά από φόρους έπεσαν 
στις €42 χιλ. έναντι €525 χιλ. το 2013.
> iSquare
Η iSquare, η οποία διανέμει τα προϊόντα της Apple 
σε Ελλάδα και Κύπρο, είδε τις πωλήσεις της να 

συρρικνώνονται στα €26,7 εκατ. έναντι €33,4 εκατ. το 
2013, σημειώνοντας κάμψη 20%. Τα EBITDA ανήλθαν 
σε €721 χιλ. έναντι €1 εκατ. το 2013, ενώ τα κέρδη μετά 
από φόρους επίσης κατέγραψαν πτώση σε €199 χιλ. 
από €613 χιλ. πέρυσι.
> UniSystems
Οι πωλήσεις της UniSystmes ανήλθαν στα €45,3 εκατ., 
καταγράφοντας πτώση από τα €47,7 εκατ. την αντίστοιχη 
περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα EBITDA έφτασαν 
τα €3,7 εκατ., έναντι €2,47 εκατ. το 2013, και τα καθαρά 
κέρδη αυξήθηκαν σε €1,47 εκατ. έναντι €1,2 εκατ. το 2013.
> ACS Courier
Η ACS ήταν εν πολλοίς η εταιρεία που διαμόρφωσε τα 
υψηλά καθαρά κέρδη του ομίλου, καθώς τα κέρδη μετά 
από φόρους ανήλθαν σε €3,9 εκατ. έναντι €1 εκατ. το 
2013. Οι πωλήσεις έφτασαν τα €60,3 εκατ. έναντι €53,8 
εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, 
σημειώνοντας αύξηση 12,1%.
> Quest Energy
Και ο κλάδος παραγωγής ενέργειας συνέβαλε ουσιαστικά 
στην κερδοφορία του ομίλου αφού Quest Energy 
κατέγραψε πωλήσεις €4,6 εκατ. έναντι€ 4,4 εκατ. την 
αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα 
αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη €747 
χιλ. έναντι ζημιών €413 χιλ. το 2013.
Info: Quest Holdings, 210-9563 520

ΑΥΞΗΣΗ 5,1% ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ

Απογειώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Quest
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YAMMER 

“Δένει” τις 
επικοινωνίες της 
Fourlis
Τις ανάγκες εσωτερικής επικοινωνίας 
του ομίλου Fourlis καλύπτει πλέον 
το Yammer, το κοινωνικό δίκτυο της 
Microsoft. Με παρουσία σε 5 χώρες 
(Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο 
& Τουρκία), διασπορά σε 120 σημεία, 
και με 3.700 εργαζόμενους, ο όμιλος 
αναζητούσε μια κοινή πλατφόρμα, 
φιλική και εύκολη στη χρήση, η 
οποία θα επέτρεπε την αμφίδρομη 
επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων, 
καθώς και την άμεση πρόσβαση σε 
όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις 
δράσεις του ομίλου. 
Info: Microsoft, 211-1206 000

CEPIS

Έλληνας στην  
κορυφή του
O πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος του ομίλου Peoplecert, 
Βύρων Νικολαϊδης, εξελέγη 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Επαγγελματιών 
Πληροφορικής (CEPIS). Το CEPIS 
είναι ένας μη-κερδοσκοπικός 
φορέας που εκπροσωπεί 33 ενώσεις 
πληροφορικής, από 32 χώρες της 
Ευρώπης και έχει ως πρωταρχικό 
σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη 
των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλη 
την Ευρώπη. Ο κ. Νικολαϊδης θα 
δώσει έμφαση στην προώθηση και 
ανάδειξη των ΤΠΕ ως στρατηγικό 
πυλώνα ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 
οικονομίας.
Info: Peoplecert, 210-3729 100

MLS

Καλώς ήρθε το…
πετρέλαιο 
H εταιρεία KM CO, συμφερόντων 
του σεΐχη από το Κατάρ, αύξησε τη 
συμμετοχή της σε 5,1% του μετοχικού 
κεφαλαίου της MLS και πλέον 
γίνεται βασικός μέτοχος, ενώ θα 
εκπροσωπηθεί με θέση και στο Δ.Σ. 
της εταιρείας, επεκτείνοντας με τον 
τρόπο αυτό την προ 18 μηνών αρχική 
επένδυση. Όπως ανακοίνωσε η MLS, 
η KM CO -πέραν της επένδυσης 
στο μετοχικό κεφάλαιο της ΜLS- 
προτίθεται να συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της εταιρείας, στις αγορές 
του Κόλπου και της Βόρειας Αφρικής.  
Info: MLS, 2310-989 838

Mε μια ματιά

Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου θα μπορούν 
να υποβάλλουν προτάσεις οι εταιρείες 
πληροφορικής, φυσικά πρόσωπα και 
start- ups εταιρίες προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στο ευρωπαϊκό έργο 
Fractals τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του οποίου παρουσιάστηκαν κατά την 
διάρκεια του 3ου Μembers Forum που 
διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος 
στις εγκαταστάσεις της Τεχνόπολης 
Θεσσαλονίκης..
Ο σχεδιασμός για το πρόγραμμα 
Fractals, το οποίο χρηματοδοτεί την 
ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού 
υποστήριξης στον αγροδιατροφικό 
τομέα ξεκίνησε από τον ΣΕΠΒΕ πριν από 
ένα χρόνο. Ο Σύνδεσμος ανέλαβε και 
την πρωτοβουλία να ενημερώνει και 
να υποστηρίζει τα μέλη του σε θέματα 
τεχνικής φύσεως για την υποβολή 
των προτάσεών τους. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 
€5,52 εκατ. και θα χρηματοδοτηθούν συνολικά 50-60 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Web Entrepreneurs 

απ’ όλη την Ευρώπη, προκειμένου να αναπτύξουν 
εφαρμογές πληροφορικής για τον αγροδιατροφικό 
τομέα, αξιοποιώντας την τεχνολογία Fireware.
Info: ΣΕΠΒΕ, 2310-365 130

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φρέσκο χρήμα για  
εφαρμογές λογισμικού

Την πιστοποίηση Gold Server Specialist της ΗP έλαβε 
η Globo Technologies, για την παροχή υπηρεσιών 
πώλησης και υλοποίησης για το σύνολο των λύσεων 
HP Server. Πρόκειται για τo ανώτατο επίπεδο διάκρισης 
της HP στον τομέα των servers και έρχεται να προστεθεί 
σε δυο ακόμη σημαντικές πιστοποιήσεις που έχει λάβει 
το τελευταίο διάστημα η εταιρεία από την HP (HP Gold 
Partner-PPS Group Hardware & HP Gold ServiceOne 
Printing & Computing Specialist).
Συγκεκριμένα, η Globo Technologies μετά την 

επιτυχημένη ολοκλήρωση σειράς εκπαιδεύσεων και 
εξετάσεων σε ομάδα μηχανικών και πωλητών, ως Gold 
Partner, είναι σε θέση να προσφέρει υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτηση και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη σε 
όλα τα προϊόντα HP Server. Παράλληλα, έχει αποκτήσει 
προνομιακή πρόσβαση και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές 
τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας έτσι 
ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των 
αναγκών των πελατών της.
Info: Globo Technologies, 212-1217 200

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ SERVERS

H HP “χρυσώνει”  
την Globo Technologies



13

ειδήσεις

TECHCHANNELPARTNER

νέα & τάσεις
12.2014

EPSON

Νέοι βιντεοπροβολείς
Τις ολοκληρωμένες λύσεις προβολής 
που προσφέρουν για κάθε περιβάλλον 
οι σειρές βιντεοπροβολέων της 
Epson, παρουσίασε η εταιρεία. 
Πρόκειται για λύσεις που αναφέρονται 
σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η 
ψηφιακή σήμανση, χωρίς όμως να 
παραλείπεται και η οικιακή χρήση. 
Έμφαση δόθηκε στους τρείς βασικούς 
τομείς δραστηριοποίησης της Epson, 
που αφορούν τους βιντεοπροβολείς 
για την αγορά της εκπαίδευσης, όπως 
ο EB-595Wi, τους βιντεοπροβολείς 
εγκατάστασης, όπως ο EB-Z11000, 
αλλά και τους βιντεοπροβολείς για 
οικιακή διασκέδαση και παιχνίδια, 
όπως ο νέος Full HD EH-TW6600W, 
με δυνατότητα προβολής ρεαλιστικών 
εικόνων σε 2D και 3D.
Info: Epson, 210-8099 499

Mε μια ματιάΦρέσκο χρήμα για  
εφαρμογές λογισμικού

Πλησιέστερα στο προφίλ του 
διεθνούς καταναλωτή ηλεκτρονικών 
καταστημάτων έχει έρθει πλέον 
εκείνο των Ελλήνων καταναλωτών, 
με το ηλεκτρονικό εμπόριο στη χώρα 
μας όχι μόνο να αυξάνεται, αλλά 
και να διαφοροποιείται ποιοτικά 
σε σύγκριση με τα προηγούμενα 
χρόνια. Αυτό είναι το συμπέρασμα 
που προκύπτει από την έρευνα του 
εργαστηρίου ELTRUN.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο Έλληνας 
καταναλωτής χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο προκειμένου 
να βρει προϊόντα σε καλύτερες τιμές απ’ ό,τι στα φυσικά 
καταστήματα, ενώ παράλληλα αναζητά προσφορές και 
προϊόντα που δεν υπάρχουν στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, 
ο Έλληνας online καταναλωτής χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο 
για τις αγορές του, κυρίως επειδή βρίσκει καλύτερες τιμές 
(66%), όπως και επειδή μπορεί να συγκρίνει άμεσα τιμές 
(39%), αλλά και για να βρει προϊόντα που δεν βρίσκει στα 
φυσικά καταστήματα (35%).

Ενδεικτικό της ωριμότητας που 
επιδεικνύει πλέον ο Έλληνας online 
καταναλωτής είναι και το γεγονός ότι 
χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για ένα 
σημαντικό κομμάτι των αγορών του 
και όχι περιστασιακά. Αναλυτικότερα, 
το 30% πραγματοποιεί το 11%-30% 
των αγορών του online, το 24% το 
30%-50% και το 9% κάνει πάνω από 
τις μισές! Ενδιαφέρουσα τάση είναι ο 
συνδυασμός της αναζήτησης online 

και της αγοράς σε φυσικό κατάστημα, και το αντίστροφο, 
τάση που παρουσιάζεται όλο και πιο έντονη.
Έτσι, πριν αγοράσουν ένα προϊόν online, οι Έλληνες 
καταναλωτές κοιτούν ιστοσελίδες με σύγκριση τιμών, 
τα website των εταιρειών, αλλά και σελίδες με σχόλια 
χρηστών. Σημαντική είναι και η τάση της χρήσης των 
social media, με το 75% των συμμετεχόντων στην έρευνα 
να δηλώνει ότι έχει κάνει Like σε κάποια μάρκα προϊόντος 
και το 69% σε κάποιο e-shop.
Info: ELTRUN, 210-8203 663

ΩΡΙΜΑΖΕΙ Η ΑΓΟΡΑ

E-commerce: Ελλάδα, όπως Ευρώπη;

Review
Για τα μάτια μας μόνο

Με υψηλή ποιότητα κατασκευής, 
προσιτό κόστος απόκτησης και 
προηγμένα τεχνικά χαρακτηρι-
στικά, η Vivotek FD8154 είναι 
η νέα πρόταση της Lexis στο IP 
surveillance. 
Μια αγορά, η οποία ομολογουμένως γνωρίζει άνθι-
ση τα τελευταία χρόνια, είναι αυτή των συστημάτων 
surveillance. Και αδιαφιλονίκητος πρωταγωνιστής της 
εν λόγω αγοράς είναι αδιαμφισβήτητα οι κάμερες, οι 
οποίες προσφέρουν ένα άγρυπνο μάτι ασφαλείας 24/7 σε 
χώρους καταστημάτων, μεγάλους οργανισμούς, οικίες, 
επιχειρήσεις κ.λπ. Μία νέα πρόταση στο χώρο αυτό είναι 
και η Vivotek FD8154, μια compact κάμερα θόλου κατάλ-
ληλη για indoor χρήση.

Η Vivotek FD8154 διαθέτει αισθητήρα CMOS 1.3 MP και 
output εικόνας 30 frames ανά δευτερόλεπτο, ανάλυσης 
1280x1024 σε συμπίεση H.264. Η κατασκευή είναι αρ-
κετά στιβαρή με χαρακτηριστικά anti-vandalism, ενώ 
σε επίπεδο λειτουργικότητας περιλαμβάνει ένα πλήθος 
ρυθμίσεων και εφαρμογών, όπως η καταγραφή ή ζωντα-
νή προβολή, η πολύ καλή ποιότητα εικόνας τόσο κατά τη 
διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας, και η καθαρή 
ηχητική καταγραφή. 
Εξοπλισμένη με την τεχνολογία SNV (Supreme Night 
Visibility), η FD8154 προσφέρει αυξημένη ευαισθησία 

διαθέτει και SD card slot, προσφέροντας τη δυνατότητα 
του local storage της εικόνας που καταγράφει. 
Σαν τελικό συμπέρασμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 
Vivotek FD8154 διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα κα-
τασκευής σε συνδυασμό με προσιτό κόστος κτήσης, προ-
ηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και υψηλή αξιοπιστία.

Περισσότερες πληροφορίες: Lexis Πληροφορική,  
Τηλ: 210-6777 007

σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Επιπλέον, τα ενσω-
ματωμένα IR LEDs επιτρέπουν στην κάμερα να παρέχει 
επαρκή φωτισμό για καθαρή προβολή έως και σε από-
σταση 20 μέτρων, ακόμα και σε περιβάλλον πλήρους 
συσκότισης. Το παραπάνω χαρακτηριστικό, σε συνδυα-
σμό με την τεχνολογία (3D) Noise Reduction εξασφαλίζει 
υψηλές δυνατότητες καταγραφής και παρατήρησης κάτω 
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ορατότητας. Εξίσου σημα-
ντική είναι και η δυνατότητα σύλληψης καθαρού ήχου 
σε απόσταση έως και 5 μέτρα από την κάμερα, χάρη στο 
ενσωματωμένο μικρόφωνο. 

Η εικόνα και ο ήχος μπορεί να διαμοιραστεί σε πραγμα-
τικό χρόνο έως και σε 10 χρήστες, ενώ η Vivotek FD8154 
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“Δένει” τις 
επικοινωνίες της 
Fourlis
Τις ανάγκες εσωτερικής επικοινωνίας 
του ομίλου Fourlis καλύπτει πλέον 
το Yammer, το κοινωνικό δίκτυο της 
Microsoft. Με παρουσία σε 5 χώρες 
(Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο 
& Τουρκία), διασπορά σε 120 σημεία, 
και με 3.700 εργαζόμενους, ο όμιλος 
αναζητούσε μια κοινή πλατφόρμα, 
φιλική και εύκολη στη χρήση, η 
οποία θα επέτρεπε την αμφίδρομη 
επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων, 
καθώς και την άμεση πρόσβαση σε 
όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις 
δράσεις του ομίλου. 
Info: Microsoft, 211-1206 000

CEPIS

Έλληνας στην  
κορυφή του
O πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος του ομίλου Peoplecert, 
Βύρων Νικολαϊδης, εξελέγη 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Επαγγελματιών 
Πληροφορικής (CEPIS). Το CEPIS 
είναι ένας μη-κερδοσκοπικός 
φορέας που εκπροσωπεί 33 ενώσεις 
πληροφορικής, από 32 χώρες της 
Ευρώπης και έχει ως πρωταρχικό 
σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη 
των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλη 
την Ευρώπη. Ο κ. Νικολαϊδης θα 
δώσει έμφαση στην προώθηση και 
ανάδειξη των ΤΠΕ ως στρατηγικό 
πυλώνα ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 
οικονομίας.
Info: Peoplecert, 210-3729 100

MLS

Καλώς ήρθε το…
πετρέλαιο 
H εταιρεία KM CO, συμφερόντων 
του σεΐχη από το Κατάρ, αύξησε τη 
συμμετοχή της σε 5,1% του μετοχικού 
κεφαλαίου της MLS και πλέον 
γίνεται βασικός μέτοχος, ενώ θα 
εκπροσωπηθεί με θέση και στο Δ.Σ. 
της εταιρείας, επεκτείνοντας με τον 
τρόπο αυτό την προ 18 μηνών αρχική 
επένδυση. Όπως ανακοίνωσε η MLS, 
η KM CO -πέραν της επένδυσης 
στο μετοχικό κεφάλαιο της ΜLS- 
προτίθεται να συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της εταιρείας, στις αγορές 
του Κόλπου και της Βόρειας Αφρικής.  
Info: MLS, 2310-989 838

Mε μια ματιά

Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου θα μπορούν 
να υποβάλλουν προτάσεις οι εταιρείες 
πληροφορικής, φυσικά πρόσωπα και 
start- ups εταιρίες προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στο ευρωπαϊκό έργο 
Fractals τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του οποίου παρουσιάστηκαν κατά την 
διάρκεια του 3ου Μembers Forum που 
διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος 
στις εγκαταστάσεις της Τεχνόπολης 
Θεσσαλονίκης..
Ο σχεδιασμός για το πρόγραμμα 
Fractals, το οποίο χρηματοδοτεί την 
ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού 
υποστήριξης στον αγροδιατροφικό 
τομέα ξεκίνησε από τον ΣΕΠΒΕ πριν από 
ένα χρόνο. Ο Σύνδεσμος ανέλαβε και 
την πρωτοβουλία να ενημερώνει και 
να υποστηρίζει τα μέλη του σε θέματα 
τεχνικής φύσεως για την υποβολή 
των προτάσεών τους. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 
€5,52 εκατ. και θα χρηματοδοτηθούν συνολικά 50-60 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Web Entrepreneurs 

απ’ όλη την Ευρώπη, προκειμένου να αναπτύξουν 
εφαρμογές πληροφορικής για τον αγροδιατροφικό 
τομέα, αξιοποιώντας την τεχνολογία Fireware.
Info: ΣΕΠΒΕ, 2310-365 130

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φρέσκο χρήμα για  
εφαρμογές λογισμικού

Την πιστοποίηση Gold Server Specialist της ΗP έλαβε 
η Globo Technologies, για την παροχή υπηρεσιών 
πώλησης και υλοποίησης για το σύνολο των λύσεων 
HP Server. Πρόκειται για τo ανώτατο επίπεδο διάκρισης 
της HP στον τομέα των servers και έρχεται να προστεθεί 
σε δυο ακόμη σημαντικές πιστοποιήσεις που έχει λάβει 
το τελευταίο διάστημα η εταιρεία από την HP (HP Gold 
Partner-PPS Group Hardware & HP Gold ServiceOne 
Printing & Computing Specialist).
Συγκεκριμένα, η Globo Technologies μετά την 

επιτυχημένη ολοκλήρωση σειράς εκπαιδεύσεων και 
εξετάσεων σε ομάδα μηχανικών και πωλητών, ως Gold 
Partner, είναι σε θέση να προσφέρει υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτηση και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη σε 
όλα τα προϊόντα HP Server. Παράλληλα, έχει αποκτήσει 
προνομιακή πρόσβαση και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές 
τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας έτσι 
ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των 
αναγκών των πελατών της.
Info: Globo Technologies, 212-1217 200

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ SERVERS

H HP “χρυσώνει”  
την Globo Technologies
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Cisco Connect 2014

TECHCHANNELPARTNER

partners forum
12.2014

Για δωδέκατη χρονιά, πραγματοποιήθηκε το ραντεβού της Cisco και των συνεργατών της με την αγορά, 
σημειώνοντας εξαιρετική επιτυχία, αφού πέραν των περίπου 1.850 συνέδρων που παρευρέθησαν, το ποσοστό των 
υψηλόβαθμων στελεχών ήταν υψηλότερο από ποτέ.

Το Internet of Everything 
στην επιχείρηση

Τ
ο φετινό συνέδριο ήταν αφιερωμένο 
στο Internet of Everything και μάλι-
στα σε σχέση με το πως αυτή η τάση 
γίνεται αντιληπτή αλλά και πως με-
τουσιώνεται σε λύσεις από τις ίδιες 
τις επιχειρήσεις.

Αναφερόμενος σχετικά στο IoE, ο David Bevilacqua, 
αντιπρόεδρος της Cisco και επικεφαλής της περιο-
χής EMEAR (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και 
Ρωσία), σημείωσε ότι αυτήν τη στιγμή, μόλις το 1% 
των «αντικειμένων» βρίσκονται σε συνδεδεμένα 
στο Internet. Με δεδομένο ότι βαδίζουμε ολοταχώς 
προς έναν κόσμο όπου τα πάντα θα είναι συνδεδε-
μένα (για να μην αναφέρουμε ότι και ο απόλυτος 
αριθμός των «πάντων» θα αυξάνει δραματικά), είναι 
φανερό ότι δημιουργούνται μοναδικές ευκαιρίες για 
τις επιχειρήσεις αλλά και δυνατότητες για την καθη-
μερινότητά μας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, πραγματοποιήθη-
καν δύο εξαιρετικά ενδιαφέροντα panels ανοικτής 
συζήτησης, ένα με CEOs και ένα αντίστοιχο με CIOs.

Στο πρώτο, ηγετικά στελέχη και διευθύνοντες σύμ-
βουλοι από τους κλάδους των λιανικών πωλήσεων, 
των τραπεζικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών 
αγορών, της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του 

τουρισμού βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι δίνοντας 
την δική τους  οπτική για το Internet of Everything. 
Στα βασικά σημεία της συζήτησης ξεχωρίσαμε το 
software intelligence που αναπτύσσεται με ρυθμούς 
γεωμετρικής προόδου και είναι άμεσα συνυφασμέ-
νο με τα big data, το γεγονός ότι «οι καταναλωτές εί-
ναι πλέον πιο έξυπνοι» (ενδεχομένως να γνωρίζουν 
περισσότερα από τους ίδιους τους πωλητές), το ότι οι 
ηλεκτρονικές πληρωμές έχουν άμεση σχέση με την 
ανάπτυξη του εμπορίου, αλλά και το ότι οι εταιρείες 
οφείλουν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον 
να σχεδιάζουν λογισμικό για βέλτιστο customer 
experience με διαθεσιμότητα 24x7.

Αντίστοιχα, στο CIO panel, παρουσιάστηκαν εφαρμο-
γές του IoE με λύσεις Cisco στην Ελλάδα, και μάλιστα 
από αρκετά διαφορετικούς τομείς, καλύπτοντας θέ-
ματα όπως η τηλεϊατρική, η ενέργεια, οι τραπεζικές 
συναλλαγές, η εκπαίδευση, το χρηματιστήριο, η κίνη-
ση των οχημάτων και ο έλεγχος των εθνικών αυτο-
κινητοδρόμων, τα φορητά κέντρα επικοινωνίας κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αφενός η συμμετοχή των 
συνέδρων, αφετέρου η αντίστοιχη των εταιρει-
ών-εκθετών που επέδειξαν τις λύσεις τους κατά τη 
διάρκεια του Cisco Connect 2014, καταδεικνύουν 
ότι το Internet of Everything (κατά άλλους Internet 

of Things, ανάλογα με το αν δίνεται έμφαση στις συ-
σκευές ή όχι), είναι μία υπαρκτή, σύγχρονη πραγμα-
τικότητα. Είναι εδώ, με υπαρκτές λύσεις για υπαρκτά 
προβλήματα, μεταμορφώνοντας επιχειρήσεις και 
επιχειρείν. Η υιοθέτηση και η εκμετάλλευσή του, 
είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά και θα δώσει 
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όσους το 
υλοποιήσουν σωστά.
Σχολιάζοντας το συνέδριο, ο Αντώνης Τσιμπούκης, 
γενικός διευθυντής της Cisco Ελλάς, σημείωσε ότι η 
παρουσία τόσο πολλών και τόσο υψηλά ιστάμενων 
στελεχών δεν ήταν τυχαία. «Ενισχύει την πεποίθησή 
μας ότι η πρόοδος επιχειρήσεων, οργανισμών και 
κρατών πρέπει να στηριχτεί, ειδικότερα τώρα, στην 
τεχνολογία και την εκμετάλλευσή της. Οι δυνατό-
τητες είναι πραγματικά απεριόριστες. Η Cisco και 
οι συνεργάτες της είναι εδώ για να συμβάλουν στη 
δημιουργία του αύριο, το οποίο μπορούμε μαζί να 
σχεδιάσουμε όπως το έχουμε ονειρευτεί.», σημείω-
σε χαρακτηριστικά.

Σημειώνουμε, τέλος, ότι το Tech Channel Partner 
και το BizTech.gr συμμετείχαν ενεργά στο Cisco 
Connect 2014, προωθώντας το συνέδριο ως 
χορηγοί επικοινωνίας και συντονίζοντας τα προα-
ναφερθέντα panels με τη βοήθεια των έμπειρων 
στελεχών τους. TCP

1. Ο Δημήτρης Μαλλάς (δεξιά) συντονίζει το CΕO panel, όπου κορυφαίοι επικεφαλής της ελληνικής αγοράς, συζήτησαν την έννοια του Internet of Everything και 
τις επιπτώσεις του στην επιχείρηση. 2. Ρουσελιωτάκης (αριστερά) συντονίζει το CIO panel, στο οποίο παρουσιάστηκαν μοναδικές εν λειτουργία λύσεις της Cisco 
και των συνεργατών της στην ελληνική αγορά.

1
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Το Tech Channel Partner βρέθηκε στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού της Microsoft με τους συνεργάτες της και σας 
μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις που καταδεικνύουν ότι το IT πάει cloud και οι συνεργάτες πρέπει και μπορούν να 
ακολουθήσουν. 

Οι συνεργάτες πάνε Cloud

Ο 
φιλόξενος χώρος του Hub Events 
ήταν για μια ακόμη φορά το ση-
μείο συνάντησης των συνεργατών 
και γέμισε αρκετά γρήγορα, παρά 
τα διάφορα κυκλοφοριακά προ-
βλήματα που υπήρχαν στο ευρύ-

τερο λεκανοπέδιο. 

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο Βαγγέ-
λης Χρυσοχόος, διευθυντής πωλήσεων μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων και συνεργατών της 
εταιρείας, ο οποίος μέσα σε λίγα λεπτά μετέδωσε 
ξεκάθαρα το μήνυμα. Τόσο η Microsoft όσο και οι 
συνεργάτες της, πρέπει να μιλούν ξεκάθαρα για 
το cloud και τις λύσεις που μπορούν να υλοποιη-
θούν σε αυτό. Κατέστησε σαφή την αφοσίωση της 
εταιρείας στο μοντέλο των συνεργατών, αφού η 
εταιρεία δεν μπορεί να πουλήσει χωρίς τους συ-
νεργάτες. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν και τα 
δυο μέλη της σχέσης να βγουν ωφελημένα. 

Τη σκυτάλη πήρε ο Μάριος Ίσσαρης, διευθυντής 
marketing και operations της Microsoft Hellas. 
Ο κ. Ίσσαρης αναφέρθηκε στο cloud ως τη μεγα-
λύτερη ευκαιρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή για 
το κανάλι των συνεργατών. Κατέστησε σαφές ότι 
πρόκειται για μια αλλαγή που βρίσκεται ήδη εδώ, 
και όχι για κάτι που έρχεται, αφού οι πελάτες στρέ-
φονται όλο και πιο έντονα στις υπηρεσίες cloud, 
οι οποίες τους αυξάνουν την παραγωγικότητα και 
τους επιτρέπουν να κάνουν πολλά περισσότερα. 

Συνεχίζοντας, ο CMO της Microsoft Hellas αναφέρ-
θηκε στο μοντέλο που μοιάζει να επικρατεί στις υ-
λοποιήσεις cloud και δεν είναι άλλο από το Hybrid 
Cloud. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα ενη-
μέρωσης των πελατών πάνω στο cloud, σχετικά 
με το κομμάτι της ασφάλειας, τα οποία ακόμη και 
σήμερα μοιάζουν να δυσχεραίνουν τη μετάβασή 
τους στο cloud και παρότρυνε τους συνεργάτες να 
συμβάλλουν στην ενημέρωσή τους. 

Πέρα από την ενημέρωση στα θέματα ασφάλειας, 
ο Μάριος Ίσσαρης προχώρησε ακόμη περισσό-
τερο, παρουσιάζοντας σενάρια που μπορούν να 
αποτελέσουν ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης συ-
ζήτησης για το cloud, ανάμεσα στους συνεργάτες 
και στους πελάτες. 
Ο πρώτος τρόπος εισόδου του πελάτη στο cloud 
είναι μέσω του Azure. Τα σενάρια που έχει δείξει 
η παγκόσμια εμπειρία ως πιο βατά για μια πρώτη 
συζήτηση είναι: 

Backup & Disaster recovery: Η αναγκαιότητα 
του business continuity είναι δεδομένη στις μέ-
ρες μας, αλλά σε πολλές περιπτώσεις το κόστος 
μιας παράλληλης υποδομής είναι δυσβάσταχτο. 
Το Azure με την ευελιξία που προσφέρει, έρχεται 
εδώ να παρέχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά επιχει-
ρησιακής συνέχειας σε ιδιαίτερα προσιτό κόστος. 
Virtual συστήματα για περιβάλλον ανάπτυξης και 
δοκιμής: Ειδικά για τις περιπτώσεις εταιρειών που 
αναπτύσσουν τις δικές τους εφαρμογές ή θέλουν 
να δοκιμάσουν μια νέα πλατφόρμα, η δημιουργία 
συστημάτων ανάπτυξης και δοκιμής είναι εξαιρε-
τικά δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία. Το α-
ντίστοιχο σενάριο στο Azure είναι εξαιρετικά απλό, 
γίνεται άμεσα και κοστίζει ελάχιστα. 

Website: Το τρίτο σενάριο που αποτελεί μια πολύ 
καλή πρώτη συζήτηση για το Azure, είναι η φιλο-
ξενία web site. Η ευελιξία και οι δυνατότητες κλι-
μάκωσης του Azure είναι πραγματικά μοναδικές, 
με χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα αυτό του 
site Pottermore.com, το οποίο με τη βοήθεια του 
Azure κατάφερε να εξυπηρετήσει 1 δις views σε 2 
εβδομάδες. 
Ο δεύτερος τρόπος που μπορεί να προσεγγίσει ο 
συνεργάτης μια εταιρεία είναι το Office 365. Εκεί 
τα βασικά κομμάτια που μπορεί να προωθηθούν 
είναι το Yammer, όπου πλέον όλες οι δυνατότητες 
των social networks έρχονται στο Intranet της 
εταιρείας. Εκτός από αυτό, όμως, υπάρχει και το 
mail, μια υπηρεσία η διαθεσιμότητα της οποίας 
είναι κρίσιμη για πολλές επιχειρήσεις και η μετά-
βασή της στο Office 365 αφαιρεί σημαντικό βάρος 
από την εταιρεία. 

Στη “σκηνή” ανέβηκε στη συνέχεια ο Γιώργος 
Βρέλλος, channel sales lead της εταιρείας, ο 
οποίος τόνισε για μια ακόμη φορά ότι το Cloud 
είναι ήδη εδώ και ότι οι συνεργάτες έχουν ένα 

περιθώριο 3 ετών για να αλλάξουν τα πάντα  
και στην ελληνική αγορά. Η προσέγγιση που 
πρέπει να ακολουθηθεί είναι ειδικές λύσεις για 
ειδικές ανάγκες. 

Ο Γιώργος Βρέλλος, αναφέρθηκε πολύ συγκεκρι-
μένα στις ευκαιρίες που παρέχει το cloud, κάτι που 
προκύπτει από τους απίστευτους ρυθμούς ανά-
πτυξης που επιτυγχάνονται σε διάφορα προϊόντα. 
Πιο συγκεκριμένα, το Office 365 έχει παρουσιάσει 
ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 300% YoY, ενώ 
αντίστοιχα καταιγιστικά είναι και τα νούμερα για το 
Azure που έχει ανάπτυξη YoY με ρυθμό 400%. 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 800 χιλιάδες 
ενεργοί χρήστες Office, με πάνω από 500 συνερ-
γάτες που είναι ενεργοί. Αντίστοιχα, στο Azure 
υπάρχουν 50 συνεργάτες με κεντρικά συμβό-
λαια MS Azure. Επιπρόσθετα, οι πωλήσεις του 
Dynamic CRM διπλασιάζονται κάθε χρόνο.  

Συνεχίζοντας, ο Γιώργος Βρέλλος αναφέρθηκε 
στα κέρδη που έχουν οι συνεργάτες που δραστη-
ριοποιούνται με προϊόντα cloud, όπου σε επίπεδο 
μικτών εσόδων είναι 1,6 φορές καλύτερα σε 
σχέση με τους συνεργάτες που ασχολούνται με 
το κλασικό business. Η ανάπτυξη των κερδών 
τους είναι 2,4 φορές ταχύτερες, ενώ αντίστοιχα 
αποκτούν 1,5 φορές περισσότερους πελάτες. Ο 
κύκλος της πώλησης στην περίπτωση του cloud 
δεν κλείνει, μέχρι ο συνεργάτης να εξασφαλίσει 
την εγκατάσταση, την υλοποίηση και την κατανά-
λωση της λύσης. 

Ο Γιώργος Βρέλλος ήταν ξεκάθαρος στα λεγόμε-
νά του, τα οποία και σας μεταφέρουμε αυτούσια: 
“Βήμα-βήμα αλλάζουμε. Μαζί, όπως πάντα, με 
το σωστό τρόπο και επιταχύνουμε, γιατί η αλλαγή 
είναι ήδη εδώ.” TCP

Ο cloud-enable συνεργάτης, έχει 1,6 
φορές μεγαλύτερο μικτό κέρδος, 2,4 
φορές μεγαλύτερα έσοδα και βλέπει 
1,5 φορές περισσότερους πελάτες 

από τον συνεργάτη που παραμένει στο κλασικό 
μοντέλο. Γιώργος Βρέλλος 

14

Cisco Connect 2014

TECHCHANNELPARTNER

partners forum
12.2014

Για δωδέκατη χρονιά, πραγματοποιήθηκε το ραντεβού της Cisco και των συνεργατών της με την αγορά, 
σημειώνοντας εξαιρετική επιτυχία, αφού πέραν των περίπου 1.850 συνέδρων που παρευρέθησαν, το ποσοστό των 
υψηλόβαθμων στελεχών ήταν υψηλότερο από ποτέ.

Το Internet of Everything 
στην επιχείρηση

Τ
ο φετινό συνέδριο ήταν αφιερωμένο 
στο Internet of Everything και μάλι-
στα σε σχέση με το πως αυτή η τάση 
γίνεται αντιληπτή αλλά και πως με-
τουσιώνεται σε λύσεις από τις ίδιες 
τις επιχειρήσεις.

Αναφερόμενος σχετικά στο IoE, ο David Bevilacqua, 
αντιπρόεδρος της Cisco και επικεφαλής της περιο-
χής EMEAR (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και 
Ρωσία), σημείωσε ότι αυτήν τη στιγμή, μόλις το 1% 
των «αντικειμένων» βρίσκονται σε συνδεδεμένα 
στο Internet. Με δεδομένο ότι βαδίζουμε ολοταχώς 
προς έναν κόσμο όπου τα πάντα θα είναι συνδεδε-
μένα (για να μην αναφέρουμε ότι και ο απόλυτος 
αριθμός των «πάντων» θα αυξάνει δραματικά), είναι 
φανερό ότι δημιουργούνται μοναδικές ευκαιρίες για 
τις επιχειρήσεις αλλά και δυνατότητες για την καθη-
μερινότητά μας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, πραγματοποιήθη-
καν δύο εξαιρετικά ενδιαφέροντα panels ανοικτής 
συζήτησης, ένα με CEOs και ένα αντίστοιχο με CIOs.

Στο πρώτο, ηγετικά στελέχη και διευθύνοντες σύμ-
βουλοι από τους κλάδους των λιανικών πωλήσεων, 
των τραπεζικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών 
αγορών, της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του 

τουρισμού βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι δίνοντας 
την δική τους  οπτική για το Internet of Everything. 
Στα βασικά σημεία της συζήτησης ξεχωρίσαμε το 
software intelligence που αναπτύσσεται με ρυθμούς 
γεωμετρικής προόδου και είναι άμεσα συνυφασμέ-
νο με τα big data, το γεγονός ότι «οι καταναλωτές εί-
ναι πλέον πιο έξυπνοι» (ενδεχομένως να γνωρίζουν 
περισσότερα από τους ίδιους τους πωλητές), το ότι οι 
ηλεκτρονικές πληρωμές έχουν άμεση σχέση με την 
ανάπτυξη του εμπορίου, αλλά και το ότι οι εταιρείες 
οφείλουν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον 
να σχεδιάζουν λογισμικό για βέλτιστο customer 
experience με διαθεσιμότητα 24x7.

Αντίστοιχα, στο CIO panel, παρουσιάστηκαν εφαρμο-
γές του IoE με λύσεις Cisco στην Ελλάδα, και μάλιστα 
από αρκετά διαφορετικούς τομείς, καλύπτοντας θέ-
ματα όπως η τηλεϊατρική, η ενέργεια, οι τραπεζικές 
συναλλαγές, η εκπαίδευση, το χρηματιστήριο, η κίνη-
ση των οχημάτων και ο έλεγχος των εθνικών αυτο-
κινητοδρόμων, τα φορητά κέντρα επικοινωνίας κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αφενός η συμμετοχή των 
συνέδρων, αφετέρου η αντίστοιχη των εταιρει-
ών-εκθετών που επέδειξαν τις λύσεις τους κατά τη 
διάρκεια του Cisco Connect 2014, καταδεικνύουν 
ότι το Internet of Everything (κατά άλλους Internet 

of Things, ανάλογα με το αν δίνεται έμφαση στις συ-
σκευές ή όχι), είναι μία υπαρκτή, σύγχρονη πραγμα-
τικότητα. Είναι εδώ, με υπαρκτές λύσεις για υπαρκτά 
προβλήματα, μεταμορφώνοντας επιχειρήσεις και 
επιχειρείν. Η υιοθέτηση και η εκμετάλλευσή του, 
είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά και θα δώσει 
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όσους το 
υλοποιήσουν σωστά.
Σχολιάζοντας το συνέδριο, ο Αντώνης Τσιμπούκης, 
γενικός διευθυντής της Cisco Ελλάς, σημείωσε ότι η 
παρουσία τόσο πολλών και τόσο υψηλά ιστάμενων 
στελεχών δεν ήταν τυχαία. «Ενισχύει την πεποίθησή 
μας ότι η πρόοδος επιχειρήσεων, οργανισμών και 
κρατών πρέπει να στηριχτεί, ειδικότερα τώρα, στην 
τεχνολογία και την εκμετάλλευσή της. Οι δυνατό-
τητες είναι πραγματικά απεριόριστες. Η Cisco και 
οι συνεργάτες της είναι εδώ για να συμβάλουν στη 
δημιουργία του αύριο, το οποίο μπορούμε μαζί να 
σχεδιάσουμε όπως το έχουμε ονειρευτεί.», σημείω-
σε χαρακτηριστικά.

Σημειώνουμε, τέλος, ότι το Tech Channel Partner 
και το BizTech.gr συμμετείχαν ενεργά στο Cisco 
Connect 2014, προωθώντας το συνέδριο ως 
χορηγοί επικοινωνίας και συντονίζοντας τα προα-
ναφερθέντα panels με τη βοήθεια των έμπειρων 
στελεχών τους. TCP

1. Ο Δημήτρης Μαλλάς (δεξιά) συντονίζει το CΕO panel, όπου κορυφαίοι επικεφαλής της ελληνικής αγοράς, συζήτησαν την έννοια του Internet of Everything και 
τις επιπτώσεις του στην επιχείρηση. 2. Ρουσελιωτάκης (αριστερά) συντονίζει το CIO panel, στο οποίο παρουσιάστηκαν μοναδικές εν λειτουργία λύσεις της Cisco 
και των συνεργατών της στην ελληνική αγορά.

1
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Οι βιντεοπροβολείς αποτελούν στις μέρες μας ένα πολύτιμο -και για πολλούς αναντικατάστατο- 
εργαλείο, τόσο για επαγγελματικούς όσο και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι επιχειρήσεις και οι 
εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από μια ευρεία ποικιλία brands και 
από μια ακόμα πιο μεγάλη επιλογή χαρακτηριστικών που οι συσκευές αυτές ενσωματώνουν. Στη λογική 
αυτή, η αγορά των projectors, με ετήσιο τζίρο 20 εκατομμύρια ευρώ, είναι ένας τομέας στον οποίο το 
κανάλι συνεργατών οφείλει να στρέψει την προσοχή του. 

(Βίντεο)-προβολές…  
στο μέλλον!
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Α
ν και ο πρώτος σύγχρονος 
βιντεοπροβολέας κατασκευά-
στηκε το 1870, η συσκευή αυτή 
αποτελεί σχετικά πρόσφατη 
προσθήκη στο χώρο εργασίας ή 
σε εκπαιδευτικούς χώρους. 

Projectors για κάθε σενάριο 
Είναι αλήθεια πως οι βιντεοπροβολείς έχουν στα-
διακά χάσει «έδαφος» σε σχέση με τα κάθε λογής 
μεγάλου μεγέθους flat panels, το οποίο σημαίνει 
και μια συνολική πτώση της αγοράς αυτής σε 
αξία. Και πάλι όμως, υπάρχουν εφαρμογές που 
απαιτούν εξαιρετικά μεγαλύτερο μέγεθος επι-
φάνειας προβολής, και στην περίπτωση αυτή οι 
projectors αποτελούν μονόδρομο.  
Για να το θέσουμε απλά, για κάθε δυνατό σενά-
ριο, η αγορά προσφέρει και τον ιδανικό βιντε-
οπροβολέα. Επιπλέον, η δυναμική παρουσία 
δεκάδων κατασκευαστών που αναπτύσσουν, 
εξελίσσουν και προσφέρουν τις συσκευές αυτές, 
εγγυάται τη συνέχειά τους. Ακριβώς για το λόγο 
αυτόν, δεν είναι όλοι οι projectors κατάλληλοι για 
όλες τις εργασίες. Συγκεκριμένα, υπάρχουν δια-
φορετικοί τύποι που απευθύνονται σε διαφορετι-
κές ανάγκες: από τους οικιακούς προβολείς που 
κρέμονται από το ταβάνι, είναι επιτοίχιοι ή τοπο-
θετούνται σε μια επίπεδη επιφάνεια, περνάμε στα 
installation μοντέλα που καλύπτουν τις ανάγκες 
συνεδρίων και venues. 
Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο 
χώρος είναι περιορισμένος, όπως στις σχολικές 
αίθουσες και τα conference rooms; 
Σίγουρα απαιτούνται πιο ειδικού τύπου συσκευές 
και εδώ είναι που οι Ultra Short Throw (UST) 
projectors κάνουν αισθητή την παρουσία τους. 
Αυτού του είδους οι συσκευές έχουν ειδικά φτια-
χτεί για εφαρμογές όπου η απόσταση από  
τον βιντεοπροβολέα ως την οθόνη προβολής 
πρέπει να είναι κοντινή. Οι Ultra Short Throw 

αντιμετωπίζουν πλήρως το πρόβλημα των σκιών 
και του θαμπώματος, μιας και τοποθετούνται πο-
λύ κοντά στην οθόνη. 

Τάσεις της αγοράς
Καταρχάς, να τονίσουμε στο σημείο αυτό, πως η 
αγορά των projectors είναι μια συμπληρωματική 
και γι’ αυτό συνειδητοποιημένη αγορά. Αυτό ση-
μαίνει πως δεν παρουσιάζει τις «ευκολίες» της 
αγοράς των smartphones, για παράδειγμα, όπου 
το trend κυριαρχεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις 
πωλήσεις και τον τζίρο. Οι ιδιώτες ή οι οργανισμοί 
(κρατικοί ή ιδιωτικοί) που είναι οι υποψήφιοι πε-
λάτες των συσκευών βιντεοπροβολής, επιλέγουν 
βάσει συγκεκριμένων αναγκών πρωτίστως, και 
δευτερευόντως λόγω τάσεων. Και στην περίπτω-
ση των projectors, προφανώς, ισχύει το γεγονός 
πως το περιθώριο κέρδους αυξάνεται όσο πιο 
ακριβή είναι η συσκευή. 
Δεδομένης λοιπόν της ποιοτικής και ποσοτικής 
προσφοράς τους, η αγορά των projectors, σύμ-
φωνα με έρευνα της PMA Research, επεκτείνεται 
σε όλο τον κόσμο, καθώς και σε μια ποικιλία από 
διαφορετικούς τομείς. Για του λόγου το αληθές, η 
παγκόσμια αγορά βιντεοπροβολέων παρουσίασε 
αύξηση 7%, τόσο με όρους όγκου όσο και αξίας 
στο πρώτο τρίμηνο του έτους, καθώς ενισχύθηκε 
η τάση για λύσεις higher brightness. 
Μάλιστα, σύμφωνα με τον αναλυτή Futuresource 
Consulting, οι παγκόσμιες πωλήσεις το 3ο τρίμηνο 
του 2014 άγγιξαν τα 2.2 εκατομμύρια παγκοσμί-
ως, από 2 εκατομμύρια το Q1 του 2014. Μια από 
τις αιτίες της αύξησης αυτής ήταν και το γεγονός 
της ολοένα και αυξανόμενης εγκατάστασης πιο 
ακριβών μοντέλων μεγαλύτερης φωτεινότητας σε 
μεγάλα venues. Το αποτέλεσμα ήταν η αναζωογό-
νηση της αγοράς από πλευράς αξίας. 
Καθοριστικό ρόλο στην τάση αυτή έπαιξε, σύμφω-
να πάντα με τα στοιχεία της Futuresource, και η 
αύξηση συσκευών τύπου SVGA (χαμηλότερης  
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Δ3. Όσον αφορά τους Home Cinema projectors 
έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε πως αποτελούν 
μόλις το 10% του συνόλου των πωλήσεων και αυτό 
έχει άμεση σχέση με την τιμή τους που είναι σαφώς 
υψηλότερη των υπολοίπων συσκευών, λόγω των 
εξελιγμένων τεχνολογικών χαρακτηριστικών τους. 
Όπως παρατηρούμε, στην Ελλάδα κυριαρχούν οι Epson 
και Optoma, ενώ στην Ευρώπη την 1η θέση κατέχει η 
Acer που στη χώρα μας δεν αντιπροσωπεύεται. 

Δ1, Δ2. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε για το 
σύνολο των πωλήσεων των projectors, η κατάσταση 
είναι σχετικά σταθερή την τελευταία πενταετία με 
αυξομειώσεις, αλλά και μια αισθητή αύξηση πωλήσεων 
για το 2013. Στο πρώτο μισό του 2014, το μεγαλύτερο 
μερίδιο της αγοράς στο σύνολο των projectors το 
κατέχει η Epson με 31%.

Epson 

BenQ 

Optoma 

Sony 

Hitachi 

Vivitek 

InFocus 

NEC 

Other 

Μερίδια αγοράς -  
σύνολο Projectors
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Nίκος Βεζυργιάννης, 
business development 

consultant της  
Divitec A.E.

ανάλυσης, entry-level) στις αναπτυσσόμενες χώ-
ρες, με τη βοήθεια βεβαίως και μεγάλων εκπτώ-
σεων στο τελικό προϊόν. Από την άλλη πλευρά, οι 
μεγάλες πωλήσεις entry-level συσκευών είχαν ως 
αποτέλεσμα τη συμπίεση του κέρδους και τη μείω-

σή του κατά 5%, δηλαδή μείον 2.4 δις δολάρια. 
Μια ακόμα ενδιαφέρουσα πτυχή στο θέμα της 
αύξησης πωλήσεων projectors είναι και η κά-
λυψη των seasonal εκπαιδευτικών αναγκών σε 
όλο τον κόσμο, οι οποίες αντιστοιχούν στο 13% 

year over year. Και εδώ, οι αναπτυσσόμενες 
χώρες έχουν συντελέσει σε μεγάλο βαθμό στην 
αύξηση του ποσοστού, εξαιτίας της σημαντικής 
αύξησης των κυβερνητικών δαπανών για εκπαι-
δευτικούς σκοπούς. 

Ο σημαντικός ρυθμός ανάπτυξης 
που παρουσιάζει η αγορά των video 
projectors τα τελευταία δυο χρόνια, 
οφείλεται κυρίως στην αυξανόμενη 
ζήτηση στον τομέα της εκπαίδευσης. 
Αν και τα διαδραστικά συστήματα 
διδασκαλίας έχουν εμφανιστεί στην α-
γορά πριν από 7 περίπου χρόνια, η δι-
είσδυσή τους θεωρείται ακόμα μικρή, 
καθώς υπολογίζεται περίπου στο 15% 
των συνολικών αιθουσών διδασκαλί-
ας που λειτουργούν στην Ελλάδα, στο 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 
Μόνο στον ιδιωτικό τομέα, με βάση τα στοιχεία 
του ΕΟΠΠΕΠ, στη χώρα μας λειτουργούν σήμε-
ρα περίπου 10.000 ιδιωτικά σχολεία, φροντιστή-
ρια, κολλέγια και ΙΕΚ, με συνολικά πάνω από 
70.000 αίθουσες διδασκαλίας. Αν προσθέσουμε 
σε αυτές και τις αίθουσες των δημοσίων σχολεί-
ων, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε το μέγε-
θος και τις προοπτικές αυτής της αγοράς. 
Η Divitec Α.Ε., ο εξειδικευμένος διανομέας προϊ-
όντων ψηφιακής απεικόνισης, έχει δημιουργήσει 
ένα ξεχωριστό business unit που εξειδικεύεται 
στο video projection & interactive education, με 
στελέχη με πολυετή εμπειρία στον χώρο, προ-
σφέροντας την πιο ολοκληρωμένη γκάμα προ-

ϊόντων στο χώρο. Πιο συγκεκριμένα, 
η DIVITEC είναι επίσημος διανομέας /
αντιπρόσωπος των εξής κατασκευα-
στών :
• BenQ: Projectors
• Hitachi: Ultra Short Throw & 
Installation projectors
• Traceboard: Διαδραστικοί Πίνακες 
Αφής (αποκλειστικός αντιπρόσωπος)
• Brateck: Μεγάλη γκάμα σε οθόνες 
προβολής και βάσεις projector
H Divitec συνεργάζεται στενά με τους 
παραπάνω κατασκευαστές, κάνοντας 

εισαγωγές κατευθείαν από τα εργοστάσια και 
έτσι είναι σε θέση να προσφέρει την πιο πλήρη 
γκάμα προϊόντων video projection σε εξαιρε-
τικά ανταγωνιστικές τιμές και με απαράμιλλο 
pre-sales και after sales support λόγω της 
πολυετούς εμπειρίας των στελεχών της. Για 
αυτό, εξάλλου, αν και η Divitec μπήκε στην αγο-
ρά μόλις πριν από 18 μήνες, έχει καταφέρει να 
αποκτήσει σημαντικά μερίδια αγοράς έχοντας 
διαθέσει άνω των 3.500 τεμαχίων projectors 
και διαδραστικών πινάκων. 
Αν και αυτή η αγορά προσφέρει σημαντικές ευ-
καιρίες, παρατηρούμε ότι ο αριθμός των εξειδι-
κευμένων μεταπωλητών σε αυτό τον τομέα είναι 

μικρός. Για αυτόν το λόγο έχουμε δημιουργήσει 
το Divitec Authorized Reseller Program που 
δίνει τη δυνατότητα σε μεταπωλητές να δραστη-
ριοποιηθούν με επιτυχία στην αγορά της διαδρα-
στικής εκπαίδευσης.
Το Divitec Authorized Reseller Program περι-
λαμβάνει τα εξής :
• Εκπαίδευση και πιστοποίηση στην πώληση και 
εγκατάσταση video projectors και διαδραστικών 
πινάκων
• Παροχή demo units σε ειδική τιμή
• Προνομιακή τιμολογιακή
• Υποστήριξη προωθητικών ενεργειών
• Προώθηση ευκαιριών πώλησης
Να τονίσουμε ότι τα περιθώρια κέρδους σε αυτή 
την αγορά είναι αρκετά ικανοποιητικά, και εκτός 
από την προμήθεια του απαιτούμενου hardware, 
ο εξειδικευμένος μεταπωλητής έχει την ευκαιρία 
να προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες εγκατάστασης 
και εκπαίδευσης, αυξάνοντας έτσι, ακόμα περισ-
σότερο το κέρδος του.
Η Divitec λοιπόν, με το Divitec Authorized 
Reseller Program, δίνει την ευκαιρία στους 
μεταπωλητές να αποκτήσουν το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στην αγορά του Video Projection, 
αυξάνοντας σημαντικά τις πωλήσεις και τα  
κέρδη τους.

Άρθρο του Νίκου Βεζυργιάννη
H δυναμική της αγοράς των Video Projectors και της διαδραστικής εκπαίδευσης
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Άρθρο του Δημήτρη Γιαννόπουλου
Προβολικά συστήματα έξυπνα, διαδραστικά και ολοκληρωμένα

Η Viewsonic έχει ιστορία 27 ετών στο χώρο της 
απεικόνισης. Ειδικώς στα προβολικά συστήματα 
οι λύσεις που προσφέρει είναι πιο έξυπνες, δια-
δραστικές και ολοκληρωμένες, συγκρινόμενες 
με τις απαιτήσεις των συγχρόνων υπολογιστών. 
Επιπλέον, τα σύγχρονα προϊόντα της Viewsonic 
έχουν εφοδιαστεί με ελκυστικές διαδραστικές 
τεχνολογίες και τεχνολογίες απομακρυσμένης 
διαχείρισης. Ως παγκόσμιος ηγέτης και πρωτο-
πόρος στην τεχνολογία απεικόνισης, σχεδιάζει 
και κατασκευάζει μια σειρά από οικογένειες 
προβολικών συστημάτων που είναι κατάλληλες 
για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες. 
Η σειρά PJD5 είναι η ιδανικότερη επιλογή για 
κομψές και λεπτομερείς παρουσιάσεις σε μι-
κρούς χώρους, καθώς απαιτεί μόλις μισό μέτρο 
για να προβάλλει, ενώ λειτουργικά, έχει χαμηλό 
κόστος χρήσης. Παρέχει εξαιρετική ποιότητα 
απεικόνισης, υψηλή αντίθεση και υψηλή φω-
τεινότητα. Με ελάχιστο χρόνο ανάμεσα σε on & 
off και εύκολη ρύθμιση τραπεζίου, μειώνει το 
χρόνο αναμονής κατά την προετοιμασία μιας 
παρουσίασης. Πέραν αυτών, έχει την ικανότητα 
να αναπαράγει 3D περιεχόμενο, εφόσον συνδυ-
αστεί με τα ειδικά 3D γυαλιά. 
Η σειρά PJD6 αποτελεί εξαιρετική λύση για 
εταιρικούς χώρους με μεγάλο αριθμό προβο-
λικών συστημάτων. Τα διαθέσιμα μοντέλα της 
σειράς προσφέρουν έξυπνη, κεντρική, δικτυακή 
διαχείριση μέσω ειδικού λογισμικού και έχουν 
την δυνατότητα να δεχθούν δεδομένα από PC 
ή ταμπλέτες ή κινητά τηλέφωνα, ακόμη και 

ασύρματα, ενώ μπορούν να 
απεικονίσουν περιεχόμενο 
από τέσσερις ταυτόχρονα 
συσκευές. Παράλληλα, έχουν 
την δυνατότητα να μεταδώ-
σουν ζωντανό video, από 
κάμερα κινητής συσκευής, 
ενώ ταυτόχρονα έχουν τη 
δυνατότητα για τη δημιουργία 
σχολίων και σημειώσεων επί 
της παρουσίασης σε πραγμα-
τικό χρόνο. 
Η σειρά PJD7, με εξαιρετική 
φωτεινότητα, υψηλή αντίθεση 
και ανάλυση 1080p προ-
σφέρει εξαιρετική ποιότητα 
απεικόνισης και αποτελεί μια ιδανική λύση για 
προβολές από μεγάλη απόσταση (π.χ. σε μεγά-
λες αίθουσες), χωρίς απώλεια στην ποιότητας 
της εικόνας. Παράλληλα, η δυνατότητα δικτυα-
κής διαχείρισης που προσφέρει, βοηθάει στην 
απομακρυσμένη και κεντρική διαχείριση των 
διαθέσιμων προβολικών συστημάτων. Τέλος, 
με ανάλυση απεικόνισης 1080p, προσφέρει κο-
ρυφαίας ποιότητας εικόνα, ενώ έχει και τη δυ-
νατότητα για αναπαραγωγή 3D περιεχομένου.
Με την σειρά PJD8, η ViewSonic δημιουργεί 
έναν πιο ελκυστικό και διαδραστικό προβολέα, 
προκειμένου να έχουμε πιο αποτελεσματικές 
παρουσιάσεις. Οι προβολείς της σειράς αυτής 
έχουν την επιπλέον ικανότητα να προβάλλουν 
από εξαιρετικά μικρές αποστάσεις εικόνα με 

μέγεθος μέχρι και 70’’, ενώ ταυ-
τόχρονα υποστηρίζουν τεχνολογία 
διαδραστικής πένας και μπορούν 
να αναπαράγουν δεδομένα από PC 
ή ταμπλέτες, με πλήρως ασύρματη 
σύνδεση. Παράλληλα, έχουν τη δυ-
νατότητα να μεταδώσουν ζωντανό 
video από κάμερα κινητής συσκευ-
ής, ενώ ταυτόχρονα έχουν την δυ-
νατότητα για τη δημιουργία σχολίων 
και σημειώσεων επί της παρουσία-
σης, σε πραγματικό χρόνο.
Τέλος, οι κορυφαίες σειρές Pro8 
& 9 προσφέρουν αρκετές επιλογές 
για τον ιδανικό προβολέα που θα 
προβάλλει 1080p περιεχόμενο και 

προορίζονται για εγκαταστάσεις υψηλών απαι-
τήσεων. Με αναπαραγωγή 1080p, υψηλή δυνα-
μική αντίθεση και ευρεία γκάμα χρωμάτων, οι 
σειρές Pro αναπαράγουν εικόνες με ξεχωριστή 
λεπτομέρεια. Το ενσωματωμένο HDMI τις καθι-
στά κατάλληλες για HD gaming και πολυμεσική 
αναπαραγωγή. Ειδικά ο Pro9000, με υβριδική 
τεχνολογία Laser/LED, προσφέρει εξαιρετική 
ακρίβεια στην απεικόνιση των χρωμάτων. 
Η Netconnect AE, διανομέας επί σειρά ετών 
των προϊόντων Viewsonic στην Ελληνική αγο-
ρά, προσφέρει το σύνολο των διαθέσιμων λύ-
σεων της Viewsonic για να καλύψει τις ανάγκες 
επαγγελματιών, επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, μέσα από ένα εκτενές δίκτυο συ-
νεργατών/μεταπωλητών σε όλη την Ελλάδα.

Δημήτρης Γιαννόπουλος, 
product manager της 

NetConnect

Την ίδια αυξητική τάση βρίσκουμε και στις πω-
λήσεις των 1080p βιντεοπροβολέων (εις βάρος 
των XGA), με παγκόσμια αύξηση πωλήσεων 
που αγγίζει το 38% YoY. Πρόκειται για το 8% των 
συνολικών πωλήσεων συσκευών, με αύξηση 2% 
χρόνο με το χρόνο. 
Στην αγορά των λεγόμενων και super-bright βι-
ντεοπροβολέων (κατηγορία high-end και digital 
cinema), οι κατασκευαστές συνέχισαν να επε-
κτείνουν ποιότητα και ποικιλία στις product lines 
τους, ώστε να ανταποκριθούν στην αυξημένη 
ζήτηση τόσο στις αναπτυσσόμενες χώρες όσο και 
στη στροφή μερίδας του αγοραστικού κοινού σε 
συσκευές υψηλότερης ανάλυσης στις πιο ανε-
πτυγμένες οικονομίες. 
Η αγορά EMEA projectors εμφάνισε αύξηση 
2% YoY στο 3ο τρίμηνο του 2013, και σε αριθμό 
584.000 τεμαχίων. Οι αναλυτές της Futuresource 
τόνισαν πως οι πωλήσεις βιντεοπροβολέων το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα σαφώς υποβοη-

Μερίδια αγοράς - Η1 2014 -  
Home Cinema Projectors
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Δ3. Όσον αφορά τους Home Cinema projectors 
έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε πως αποτελούν 
μόλις το 10% του συνόλου των πωλήσεων και αυτό 
έχει άμεση σχέση με την τιμή τους που είναι σαφώς 
υψηλότερη των υπολοίπων συσκευών, λόγω των 
εξελιγμένων τεχνολογικών χαρακτηριστικών τους. 
Όπως παρατηρούμε, στην Ελλάδα κυριαρχούν οι Epson 
και Optoma, ενώ στην Ευρώπη την 1η θέση κατέχει η 
Acer που στη χώρα μας δεν αντιπροσωπεύεται. 

Δ1, Δ2. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε για το 
σύνολο των πωλήσεων των projectors, η κατάσταση 
είναι σχετικά σταθερή την τελευταία πενταετία με 
αυξομειώσεις, αλλά και μια αισθητή αύξηση πωλήσεων 
για το 2013. Στο πρώτο μισό του 2014, το μεγαλύτερο 
μερίδιο της αγοράς στο σύνολο των projectors το 
κατέχει η Epson με 31%.

Epson 
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Hitachi 

Vivitek 
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Μερίδια αγοράς -  
σύνολο Projectors

Δ2
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Nίκος Βεζυργιάννης, 
business development 

consultant της  
Divitec A.E.

ανάλυσης, entry-level) στις αναπτυσσόμενες χώ-
ρες, με τη βοήθεια βεβαίως και μεγάλων εκπτώ-
σεων στο τελικό προϊόν. Από την άλλη πλευρά, οι 
μεγάλες πωλήσεις entry-level συσκευών είχαν ως 
αποτέλεσμα τη συμπίεση του κέρδους και τη μείω-

σή του κατά 5%, δηλαδή μείον 2.4 δις δολάρια. 
Μια ακόμα ενδιαφέρουσα πτυχή στο θέμα της 
αύξησης πωλήσεων projectors είναι και η κά-
λυψη των seasonal εκπαιδευτικών αναγκών σε 
όλο τον κόσμο, οι οποίες αντιστοιχούν στο 13% 

year over year. Και εδώ, οι αναπτυσσόμενες 
χώρες έχουν συντελέσει σε μεγάλο βαθμό στην 
αύξηση του ποσοστού, εξαιτίας της σημαντικής 
αύξησης των κυβερνητικών δαπανών για εκπαι-
δευτικούς σκοπούς. 

Ο σημαντικός ρυθμός ανάπτυξης 
που παρουσιάζει η αγορά των video 
projectors τα τελευταία δυο χρόνια, 
οφείλεται κυρίως στην αυξανόμενη 
ζήτηση στον τομέα της εκπαίδευσης. 
Αν και τα διαδραστικά συστήματα 
διδασκαλίας έχουν εμφανιστεί στην α-
γορά πριν από 7 περίπου χρόνια, η δι-
είσδυσή τους θεωρείται ακόμα μικρή, 
καθώς υπολογίζεται περίπου στο 15% 
των συνολικών αιθουσών διδασκαλί-
ας που λειτουργούν στην Ελλάδα, στο 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 
Μόνο στον ιδιωτικό τομέα, με βάση τα στοιχεία 
του ΕΟΠΠΕΠ, στη χώρα μας λειτουργούν σήμε-
ρα περίπου 10.000 ιδιωτικά σχολεία, φροντιστή-
ρια, κολλέγια και ΙΕΚ, με συνολικά πάνω από 
70.000 αίθουσες διδασκαλίας. Αν προσθέσουμε 
σε αυτές και τις αίθουσες των δημοσίων σχολεί-
ων, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε το μέγε-
θος και τις προοπτικές αυτής της αγοράς. 
Η Divitec Α.Ε., ο εξειδικευμένος διανομέας προϊ-
όντων ψηφιακής απεικόνισης, έχει δημιουργήσει 
ένα ξεχωριστό business unit που εξειδικεύεται 
στο video projection & interactive education, με 
στελέχη με πολυετή εμπειρία στον χώρο, προ-
σφέροντας την πιο ολοκληρωμένη γκάμα προ-

ϊόντων στο χώρο. Πιο συγκεκριμένα, 
η DIVITEC είναι επίσημος διανομέας /
αντιπρόσωπος των εξής κατασκευα-
στών :
• BenQ: Projectors
• Hitachi: Ultra Short Throw & 
Installation projectors
• Traceboard: Διαδραστικοί Πίνακες 
Αφής (αποκλειστικός αντιπρόσωπος)
• Brateck: Μεγάλη γκάμα σε οθόνες 
προβολής και βάσεις projector
H Divitec συνεργάζεται στενά με τους 
παραπάνω κατασκευαστές, κάνοντας 

εισαγωγές κατευθείαν από τα εργοστάσια και 
έτσι είναι σε θέση να προσφέρει την πιο πλήρη 
γκάμα προϊόντων video projection σε εξαιρε-
τικά ανταγωνιστικές τιμές και με απαράμιλλο 
pre-sales και after sales support λόγω της 
πολυετούς εμπειρίας των στελεχών της. Για 
αυτό, εξάλλου, αν και η Divitec μπήκε στην αγο-
ρά μόλις πριν από 18 μήνες, έχει καταφέρει να 
αποκτήσει σημαντικά μερίδια αγοράς έχοντας 
διαθέσει άνω των 3.500 τεμαχίων projectors 
και διαδραστικών πινάκων. 
Αν και αυτή η αγορά προσφέρει σημαντικές ευ-
καιρίες, παρατηρούμε ότι ο αριθμός των εξειδι-
κευμένων μεταπωλητών σε αυτό τον τομέα είναι 

μικρός. Για αυτόν το λόγο έχουμε δημιουργήσει 
το Divitec Authorized Reseller Program που 
δίνει τη δυνατότητα σε μεταπωλητές να δραστη-
ριοποιηθούν με επιτυχία στην αγορά της διαδρα-
στικής εκπαίδευσης.
Το Divitec Authorized Reseller Program περι-
λαμβάνει τα εξής :
• Εκπαίδευση και πιστοποίηση στην πώληση και 
εγκατάσταση video projectors και διαδραστικών 
πινάκων
• Παροχή demo units σε ειδική τιμή
• Προνομιακή τιμολογιακή
• Υποστήριξη προωθητικών ενεργειών
• Προώθηση ευκαιριών πώλησης
Να τονίσουμε ότι τα περιθώρια κέρδους σε αυτή 
την αγορά είναι αρκετά ικανοποιητικά, και εκτός 
από την προμήθεια του απαιτούμενου hardware, 
ο εξειδικευμένος μεταπωλητής έχει την ευκαιρία 
να προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες εγκατάστασης 
και εκπαίδευσης, αυξάνοντας έτσι, ακόμα περισ-
σότερο το κέρδος του.
Η Divitec λοιπόν, με το Divitec Authorized 
Reseller Program, δίνει την ευκαιρία στους 
μεταπωλητές να αποκτήσουν το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στην αγορά του Video Projection, 
αυξάνοντας σημαντικά τις πωλήσεις και τα  
κέρδη τους.

Άρθρο του Νίκου Βεζυργιάννη
H δυναμική της αγοράς των Video Projectors και της διαδραστικής εκπαίδευσης
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Βιντεοπροβολείς Epson:  
Focus στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων

Η Epson, πρωτοπόρος στον τομέα των βιντεοπροβολέων, 
σε επίπεδο τεχνολογίας αλλά και μεριδίων αγοράς και με 
όχημα την τεχνολογία 3LCD, καλύπτει επιτυχώς όλο το 
εύρος των αναγκών του καταναλωτικού κοινού αλλά και 
των ειδικών κάθετων αγορών.

Η τεχνολογία 3LCD έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη 
δυνατή ρεαλιστική και φωτεινή απόδοση των 
χρωμάτων (CLO), έως και τρεις φορές φωτεινότερα 
χρώματα, αλλά και την απουσία του rainbow effect 
(φαινόμενο του ουράνιου τόξου), σε σχέση με τους 
βιντεοπροβολείς DLP μονού τσιπ. Η τεχνολογική αυτή 
υπεροχή της Epson της εξασφαλίζει υψηλά μερίδια 
αγοράς στη χώρα μας, με το συνολικό ποσοστό της 
στην αγορά των βιντεοπροβολέων να φτάνει το 
51,21% (2013)*, έχοντας ανοδική τάση σε σχέση με τις 
προηγούμενες χρονιές. 

Μια κυρίαρχη τάση που επικρατεί αφορά τους 
βιντεοπροβολείς Home Cinema, όπου ουσιαστικά, 
ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα μιας καλύτερης 
εμπειρίας από αυτήν που προσφέρει η τηλεόραση, 
χάρη στην τεχνολογία 3LCD που χρησιμοποιεί η 
Epson και το μεγάλο μέγεθος εικόνας που μπορεί 
να επιτευχθεί. Με πολύ υψηλές επιδόσεις, ο EH-
TW9200 συνεχίζει να είναι ένα από τα δημοφιλέστερα 
μοντέλα βιντεοπροβολέων Home Cinema της 
Epson, ενώ η σειρά εμπλουτίστηκε φέτος, με την 
προσθήκη των εξαιρετικών νέων 3D βιντεοπροβολέων 
μεσαίας κατηγορίας, EH-TW6600 και EH-TW6600W 

(ασύρματος). Παράλληλα, κυκλοφόρησε πρόσφατα ο 
entry-level, ιδανικός για gaming, βιντεοπροβολέας EH-
TW570, με εξαιρετικές επιδόσεις για τους καταναλωτές 
που αναζητούν ένα προσιτό προϊόν. Στην ελληνική 
αγορά η Epson κατέχει μερίδιο ύψους 39%*, για το 
πρώτο εξάμηνο του 2014, ενώ αξίζει να σημειώσει 
κανείς ότι ως αγορά γνωρίζει συνεχή άνοδο, παρά τις 
δυσοίωνες προβλέψεις λόγω του ανταγωνισμού από τις 
τηλεοράσεις.
Παράλληλα, η Epson έχει αναπτύξει την τεχνολογία 
3LCD Reflective με πηγή φωτός Laser και Τεχνολογία 

Βελτίωσης 4Κ για την απόλυτη κινηματογραφική 
εμπειρία.
Εντυπωσιακά αναπτύσσεται και ο τομέας των 
διαδραστικών βιντεοπροβολέων εξαιρετικά κοντινής 
απόστασης (Ultra Short Throw), με εφαρμογές κυρίως 
στην εκπαίδευση, αλλά και σε αίθουσες συνεδριάσεων. 
Το μερίδιο αγοράς της Epson στον συγκεκριμένο τομέα 
ανέρχεται σε ποσοστό 60%*για το πρώτο εξάμηνο 
του 2014 έχοντας ανοδική τάση, καθώς βρίσκονται σε 
εξέλιξη διαγωνισμοί του δημοσίου αλλά και επενδύσεις 
σε διαδραστικά συστήματα εκπαίδευσης από τον ιδιωτικό 
τομέα. Τα μοντέλα της Epson καλύπτουν πολλαπλές 
ανάγκες, ξεκινώντας από διαδραστικούς βιντεοπροβολείς 
εξαιρετικά κοντινής απόστασης λειτουργίας μαρκαδόρου, 
μέχρι και τον άκρως εντυπωσιακό EB-595Wi, με 
πρόσθετη λειτουργία αφής.

Ενας τρίτος τομέας δραστηριοποίησης της Epson, αφορά 
τους βιντεοπροβολείς εγκατάστασης και ψηφιακής 
σήμανσης όπου κυριαρχούν οι νέες σειρές EB-Z11000, 
EB-Z9000 και EB-G6000. Τα μοντέλα αυτά, έχουν 
δυνατότητα προβολής σε κατακόρυφη διάταξη, τεχνολογία 
ανάμειξης ακμών, καθώς και διόρθωση σημείου και 
τόξου για προβολή σε ανομοιόμορφες επιφάνειες. 
Η αγορά αυτή, παρότι μικρή, αναπτύσσεται ολοένα 
και περισσότερο στην Ελλάδα με την Epson να έχει 
αποσπάσει μερίδιο αγοράς 5%* για το πρώτο εξάμηνο 
του 2014, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ολοκληρωμένες 
λύσεις Epson έχουν χρησιμοποιηθεί σε γνωστές αλυσίδες 
καταστημάτων και μουσεία.
*Πηγή Futuresource

ΦΩΤΕΙΝΟΤΕΡΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ

με τους Προβολείς της Epson*

ΈΈΈωωςς κκκααι

θήθηκαν από αθλητικά γεγονότα όπως το Παγκό-
σμιο Κύπελλο, ιδίως στη Δυτική Ευρώπη και στη 
Βόρεια Αμερική. Ο αντίκτυπος φάνηκε κυρίως 
στα κανάλια B2B και B2C. 
Είναι αλήθεια, πως για μεγάλο αριθμό vendors 
το event αυτό χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» για 
να επιδείξουν την πτωτική τιμή των μοντέλων με 
ανάλυση 1080p, οι πωλήσεις των οποίων αυξή-
θηκαν κατά 63% YoY (στις home συσκευές), φτά-
νοντας τα 142.000 τεμάχια. Από την άλλη, οι πρό-
σφατες μειώσεις τιμών, έχουν προκαλέσει μια 
αύξηση της ζήτησης 1080p corporate συσκευών 
και institutional applications – οι πωλήσεις στις 
περιπτώσεις των 1080p αυξήθηκαν κατά 125% 
και 327% αντίστοιχα χρόνο με το χρόνο. 
Αν και εδώ και κάποιο καιρό είχε προβλεφθεί η 
πτώση στις πωλήσεις των XGA projectors, δεν 
ήταν τελικά τόσο μεγάλη όσο αναμενόταν, με 9.6% 
στο 3ο τρίμηνο του έτους. Το αποτέλεσμα ήταν η 
πτώση 4 μονάδων στο μερίδιο της αγοράς για αυτό 
τον τύπο projectors, στο 31.8%. 
Ένα ακόμα σημείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον 
είναι η αύξηση πωλήσεων στους λεγόμενους 
Ultra Short Throw projectors. Η συγκεκριμένη 
seasonal εκπαιδευτική αγορά παρουσίασε εντυ-
πωσιακή αύξηση 867% στο 3ο τρίμηνο του τρέ-

χοντος έτους με 17.000 τεμάχια. Αν και υπεύθυνη 
για την πλειονότητα των πωλήσεων παραμένει η 
Βόρεια Ευρώπη και η Σκανδιναβία, τα στοιχεία 
δείχνουν πως η ζήτηση επεκτείνεται και προς την 
Κεντρική Ευρώπη. 

Η ελληνική πραγματικότητα
Σε γενικές γραμμές, η ελληνική αγορά δεν δια-
φοροποιείται σημαντικά σε σχέση με τις άλλες, 

δεδομένου βεβαίως του συνόλου πωλήσεων 
που είναι σαφώς πιο περιορισμένος αναλογικά, 
καθώς και κάποιων άλλων ιδιαιτεροτήτων όσον 
αφορά την παρουσία μοντέλων συγκεκριμένων 
εταιρειών. Όπως τονίσαμε και στην εισαγωγή, η 
αγορά των βιντεοπροβολέων έχει 20 εκατομμύ-
ρια τζίρο, ενώ ενδεικτικά αναφέρουμε πως η μέ-
ση τιμή πώλησης των συσκευών αυτών είναι τα 
500 ευρώ. Ας δούμε όμως τι μας αποκαλύπτουν 
τα στοιχεία, όπως διακρίνονται στους συνοδευτι-
κούς πίνακες. TCP

Τα… περιφερειακά των projectors, πουλάνε!

Οι πωλήσεις των whiteboards και των flat panels σε 
σχολεία και επιχειρήσεις έφτασαν τα 440.000 τεμάχια το 
3ο τρίμηνο του 2014, καθιστώντας το τρίμηνο αυτό, το 
δεύτερο μεγαλύτερο τα 15 τελευταία χρόνια, σύμφωνα 
με την Futuresource. Η έρευνα της εταιρείας έδειξε 
πως συγκεκριμένα οι πωλήσεις των flat panels είναι 
σημαντικές, αποτελώντας το 29% επί του συνόλου 
των πωλήσεων displays, ενώ μεγάλος αριθμός νέων 
προϊόντων βρίσκεται στη διαδικασία παρουσίασης και 
κυκλοφορίας. 
Οι κατάσταση στην ΕΜΕΑ είναι πολύ καλή, αν και υπάρχει 

μια μικρή πτώση στις ΗΠΑ. Όπως θα αναμέναμε, η 
Ασία οδηγεί την αγορά αυτή, με την Κίνα από μόνη 
της να ευθύνεται για περισσότερες από τις μισές 
πωλήσεις παγκοσμίως. Το σύνολο της αγοράς flat panel, 
whiteboard και projectors αναμένεται να ξεπεράσουν τα 
1.3 εκατομμύρια τεμάχια ως το 2019, σύμφωνα με την 
Futuresource. Μάλιστα, το ταχύτερα αναπτυσσόμενο 
τμήμα των interactive displays στο μέλλον θα είναι οι 
εταιρικές πωλήσεις, οι οποίες θα αντιστοιχούν στο 20% 
των συνολικών πωλήσεων ως το 2018, με την αύξηση να 
οφείλεται κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
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Το σύστημα ομιλίας 
που χρησιμοποιούσε 
ο Stephen Hawking 
δεν διέθετε 
κάποιο σύστημα 
πρόβλεψης κειμένου, 
όπως αυτά που 
συναντάμε σε όλα 
τα smartphones της 
αγοράς, αλλά ούτε 
καν μια λειτουργία 
της λογικής 
του backspace. 
Τώρα αυτό έγινε 
δυνατό μέσω της 
συνεργασίας Intel και 
Swiftkey. 

BizTech 
Update

powered by

Το νέο σύστημα επικοινωνίας 
του Stephen Hawking

Ο Hawking, ο οποίος πάσχει από το σύνδρομο ALS 
(Amyotrophic Lateral Sclerosis), επικοινωνεί εξ ολοκλή-
ρου μέσω ενός συστήματος επικοινωνίας που βασίζεται 
στο κείμενο και ο έλεγχός του πραγματοποιείται από τους 
μύες του προσώπου του. Μέχρι πρότινος, ο μόνος τρόπος 
εισαγωγής κειμένου που διέθετε ο Hawking ήταν ένας συ-
νεχώς κινούμενος κέρσορας, ο οποίος μετακινούνταν στα 
γράμματα της αλφαβήτου και η επιλογή γινόταν μέσω ενός 
μυ στο μάγουλο του καθηγητή. Αυτή η μέθοδος είχε ως 
αποτέλεσμα μία ή δυο λέξεις ανά λεπτό, σύμφωνα με τα λε-
γόμενα του Justin Rattner, chief technical officer, της Intel. 

Η Intel έχει συνεργαστεί για πάνω από 10 χρόνια με τον 
Hawking, προσπαθώντας να βελτιώσει το σύστημα επικοι-
νωνίας που χρησιμοποιεί τόσο ο Hawking όσο και άλλοι 
ασθενείς. Πριν από λίγες μέρες η Intel παρουσίασε το ACAT 
(Assistive Context Aware Toolkit) που έχει σχεδιαστεί γι’ 
αυτό ακριβώς το λόγο. 

Το 2013, το σύστημα επικοινωνίας του Stephen Hawking 
αποτελούταν από ένα tablet PC με μια web κάμερα, το ο-
ποίο μπορούσε να χρησιμοποιήσει για την πραγματοποίηση 
κλήσεων Skype. Ένα μαύρο κουτί κάτω από την καρέκλα 
του περιλαμβάνει έναν ενισχυτή ήχου και ρυθμιστές τάσης. 
Περιλαμβάνει επίσης ένα USB hardware κλειδί, το οποίο 
λαμβάνει τα δεδομένα από έναν υπέρυθρο αισθητήρα στα 
γυαλιά του Hawking που καταγράφει τις αλλαγές στο φως, 
καθώς μετακινεί το μάγουλό του. Μια συσκευή σύνθεσης 
φωνής βρίσκεται σε ένα δεύτερο μαύρο κουτί στην καρέ-
κλα του που λαμβάνει εντολές από τον υπολογιστή μέσω 
μιας θύρας επικοινωνίας. 

Βελτιώσεις στο software και όχι στο hardware
Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο γύρω από το ACAT είναι 
ότι δεν βελτιώνει το hardware του συστήματος που 
χρησιμοποιεί ο Hawking για την επικοινωνία του, αλλά 
το software που μεταφράζει τις κινήσεις σε εντολές για 
τον υπολογιστή. Το ACAT έχει διπλασιάσει την ταχύτητα 
πληκτρολόγησης του Hawking. Επιπλέον, έχει επιφέρει 
μια βελτίωση της τάξης του 10 σε διάφορες διαδικασίες, 
όπως είναι η μετακίνηση του mouse ή το άνοιγα ενός 
email - διαδικασίες που είναι πραγματικές προκλήσεις 
για κάποιον που δεν μπορεί να μετακινήσει το mouse 
με το χέρι του. 

Άρθρο που είχε δημοσιευτεί αρχικά στο αγγλικό Wired, 
ανέφερε ότι η Intel σε πρώτη φάση είχε εξετάσει διαφορετι-
κές εκδοχές που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την επικοι-
νωνία, μαζεύοντας περισσότερα δεδομένα σε λιγότερο χρό-
νο, όπως για παράδειγμα οι αισθητήρες EEG ή gestures. 
Κάτι τέτοιο όμως δεν μπόρεσε να γίνει εφικτό, καθώς οι 
αισθητήρες EEG δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τα σήματα 
που ήταν απαραίτητα από τον εγκέφαλο του Hawking. Πέρα 
από αυτό, ο Hawking δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ του 
κάποιο smartphone και δεν ήταν σίγουρος για τη χρήση της 
πρόβλεψης κειμένου, και σε πρώτη φάση έδειχνε να προτι-
μά την αργή αλλά ακριβή μέθοδο πληκτρολόγησης. 

Οι αισθητήρες όρασης δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν, 
εξαιτίας των πεσμένων βλέφαρων του Hawking. 

Για όλα τα παραπάνω, η Intel προχώρησε σε ένα συνδυα-
σμό πρόβλεψης κειμένου αλλά και αλγορίθμων, οι οποίοι 
παρέχουν προτάσεις για τη συμπλήρωση κειμένου, όπως 
για παράδειγμα «τρύπα» μετά από το «μαύρη». Ένα πλήκτρο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως backspace για να σβήσει κεί-
μενο και να σταματήσει κάποιες λειτουργίες. 

Καθώς η ασθένεια ALS είναι μια εκφυλιστική ασθένεια, η 
ικανότητα που έχει ο Hawking να επικοινωνεί, μειώνεται 
συνεχώς. Η πρόβλεψη του περιεχομένου θα αποτελεί ολο-
ένα και μεγαλύτερη ανάγκη, καθώς η ασθένεια προχωρά. 
Πριν το 2008, ο Hawking μπορούσε να πληκτρολογεί 15 
λέξεις ανά λεπτό χρησιμοποιώντας μια συσκευή με τον 
αντίχειρά του. Αλλά πλέον στα 78 του δεν μπορεί να το χει-
ριστεί. Αυτό που προσπαθεί η Intel, σε συνεργασία με τον 
Hawking, είναι να μπορεί να συνεχίσει να επικοινωνεί για 
όσο περισσότερο καιρό μπορεί. 
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Βιντεοπροβολείς Epson:  
Focus στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων

Η Epson, πρωτοπόρος στον τομέα των βιντεοπροβολέων, 
σε επίπεδο τεχνολογίας αλλά και μεριδίων αγοράς και με 
όχημα την τεχνολογία 3LCD, καλύπτει επιτυχώς όλο το 
εύρος των αναγκών του καταναλωτικού κοινού αλλά και 
των ειδικών κάθετων αγορών.

Η τεχνολογία 3LCD έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη 
δυνατή ρεαλιστική και φωτεινή απόδοση των 
χρωμάτων (CLO), έως και τρεις φορές φωτεινότερα 
χρώματα, αλλά και την απουσία του rainbow effect 
(φαινόμενο του ουράνιου τόξου), σε σχέση με τους 
βιντεοπροβολείς DLP μονού τσιπ. Η τεχνολογική αυτή 
υπεροχή της Epson της εξασφαλίζει υψηλά μερίδια 
αγοράς στη χώρα μας, με το συνολικό ποσοστό της 
στην αγορά των βιντεοπροβολέων να φτάνει το 
51,21% (2013)*, έχοντας ανοδική τάση σε σχέση με τις 
προηγούμενες χρονιές. 

Μια κυρίαρχη τάση που επικρατεί αφορά τους 
βιντεοπροβολείς Home Cinema, όπου ουσιαστικά, 
ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα μιας καλύτερης 
εμπειρίας από αυτήν που προσφέρει η τηλεόραση, 
χάρη στην τεχνολογία 3LCD που χρησιμοποιεί η 
Epson και το μεγάλο μέγεθος εικόνας που μπορεί 
να επιτευχθεί. Με πολύ υψηλές επιδόσεις, ο EH-
TW9200 συνεχίζει να είναι ένα από τα δημοφιλέστερα 
μοντέλα βιντεοπροβολέων Home Cinema της 
Epson, ενώ η σειρά εμπλουτίστηκε φέτος, με την 
προσθήκη των εξαιρετικών νέων 3D βιντεοπροβολέων 
μεσαίας κατηγορίας, EH-TW6600 και EH-TW6600W 

(ασύρματος). Παράλληλα, κυκλοφόρησε πρόσφατα ο 
entry-level, ιδανικός για gaming, βιντεοπροβολέας EH-
TW570, με εξαιρετικές επιδόσεις για τους καταναλωτές 
που αναζητούν ένα προσιτό προϊόν. Στην ελληνική 
αγορά η Epson κατέχει μερίδιο ύψους 39%*, για το 
πρώτο εξάμηνο του 2014, ενώ αξίζει να σημειώσει 
κανείς ότι ως αγορά γνωρίζει συνεχή άνοδο, παρά τις 
δυσοίωνες προβλέψεις λόγω του ανταγωνισμού από τις 
τηλεοράσεις.
Παράλληλα, η Epson έχει αναπτύξει την τεχνολογία 
3LCD Reflective με πηγή φωτός Laser και Τεχνολογία 

Βελτίωσης 4Κ για την απόλυτη κινηματογραφική 
εμπειρία.
Εντυπωσιακά αναπτύσσεται και ο τομέας των 
διαδραστικών βιντεοπροβολέων εξαιρετικά κοντινής 
απόστασης (Ultra Short Throw), με εφαρμογές κυρίως 
στην εκπαίδευση, αλλά και σε αίθουσες συνεδριάσεων. 
Το μερίδιο αγοράς της Epson στον συγκεκριμένο τομέα 
ανέρχεται σε ποσοστό 60%*για το πρώτο εξάμηνο 
του 2014 έχοντας ανοδική τάση, καθώς βρίσκονται σε 
εξέλιξη διαγωνισμοί του δημοσίου αλλά και επενδύσεις 
σε διαδραστικά συστήματα εκπαίδευσης από τον ιδιωτικό 
τομέα. Τα μοντέλα της Epson καλύπτουν πολλαπλές 
ανάγκες, ξεκινώντας από διαδραστικούς βιντεοπροβολείς 
εξαιρετικά κοντινής απόστασης λειτουργίας μαρκαδόρου, 
μέχρι και τον άκρως εντυπωσιακό EB-595Wi, με 
πρόσθετη λειτουργία αφής.

Ενας τρίτος τομέας δραστηριοποίησης της Epson, αφορά 
τους βιντεοπροβολείς εγκατάστασης και ψηφιακής 
σήμανσης όπου κυριαρχούν οι νέες σειρές EB-Z11000, 
EB-Z9000 και EB-G6000. Τα μοντέλα αυτά, έχουν 
δυνατότητα προβολής σε κατακόρυφη διάταξη, τεχνολογία 
ανάμειξης ακμών, καθώς και διόρθωση σημείου και 
τόξου για προβολή σε ανομοιόμορφες επιφάνειες. 
Η αγορά αυτή, παρότι μικρή, αναπτύσσεται ολοένα 
και περισσότερο στην Ελλάδα με την Epson να έχει 
αποσπάσει μερίδιο αγοράς 5%* για το πρώτο εξάμηνο 
του 2014, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ολοκληρωμένες 
λύσεις Epson έχουν χρησιμοποιηθεί σε γνωστές αλυσίδες 
καταστημάτων και μουσεία.
*Πηγή Futuresource

ΦΩΤΕΙΝΟΤΕΡΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ

με τους Προβολείς της Epson*

ΈΈΈωωςς κκκααι

θήθηκαν από αθλητικά γεγονότα όπως το Παγκό-
σμιο Κύπελλο, ιδίως στη Δυτική Ευρώπη και στη 
Βόρεια Αμερική. Ο αντίκτυπος φάνηκε κυρίως 
στα κανάλια B2B και B2C. 
Είναι αλήθεια, πως για μεγάλο αριθμό vendors 
το event αυτό χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» για 
να επιδείξουν την πτωτική τιμή των μοντέλων με 
ανάλυση 1080p, οι πωλήσεις των οποίων αυξή-
θηκαν κατά 63% YoY (στις home συσκευές), φτά-
νοντας τα 142.000 τεμάχια. Από την άλλη, οι πρό-
σφατες μειώσεις τιμών, έχουν προκαλέσει μια 
αύξηση της ζήτησης 1080p corporate συσκευών 
και institutional applications – οι πωλήσεις στις 
περιπτώσεις των 1080p αυξήθηκαν κατά 125% 
και 327% αντίστοιχα χρόνο με το χρόνο. 
Αν και εδώ και κάποιο καιρό είχε προβλεφθεί η 
πτώση στις πωλήσεις των XGA projectors, δεν 
ήταν τελικά τόσο μεγάλη όσο αναμενόταν, με 9.6% 
στο 3ο τρίμηνο του έτους. Το αποτέλεσμα ήταν η 
πτώση 4 μονάδων στο μερίδιο της αγοράς για αυτό 
τον τύπο projectors, στο 31.8%. 
Ένα ακόμα σημείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον 
είναι η αύξηση πωλήσεων στους λεγόμενους 
Ultra Short Throw projectors. Η συγκεκριμένη 
seasonal εκπαιδευτική αγορά παρουσίασε εντυ-
πωσιακή αύξηση 867% στο 3ο τρίμηνο του τρέ-

χοντος έτους με 17.000 τεμάχια. Αν και υπεύθυνη 
για την πλειονότητα των πωλήσεων παραμένει η 
Βόρεια Ευρώπη και η Σκανδιναβία, τα στοιχεία 
δείχνουν πως η ζήτηση επεκτείνεται και προς την 
Κεντρική Ευρώπη. 

Η ελληνική πραγματικότητα
Σε γενικές γραμμές, η ελληνική αγορά δεν δια-
φοροποιείται σημαντικά σε σχέση με τις άλλες, 

δεδομένου βεβαίως του συνόλου πωλήσεων 
που είναι σαφώς πιο περιορισμένος αναλογικά, 
καθώς και κάποιων άλλων ιδιαιτεροτήτων όσον 
αφορά την παρουσία μοντέλων συγκεκριμένων 
εταιρειών. Όπως τονίσαμε και στην εισαγωγή, η 
αγορά των βιντεοπροβολέων έχει 20 εκατομμύ-
ρια τζίρο, ενώ ενδεικτικά αναφέρουμε πως η μέ-
ση τιμή πώλησης των συσκευών αυτών είναι τα 
500 ευρώ. Ας δούμε όμως τι μας αποκαλύπτουν 
τα στοιχεία, όπως διακρίνονται στους συνοδευτι-
κούς πίνακες. TCP

Τα… περιφερειακά των projectors, πουλάνε!

Οι πωλήσεις των whiteboards και των flat panels σε 
σχολεία και επιχειρήσεις έφτασαν τα 440.000 τεμάχια το 
3ο τρίμηνο του 2014, καθιστώντας το τρίμηνο αυτό, το 
δεύτερο μεγαλύτερο τα 15 τελευταία χρόνια, σύμφωνα 
με την Futuresource. Η έρευνα της εταιρείας έδειξε 
πως συγκεκριμένα οι πωλήσεις των flat panels είναι 
σημαντικές, αποτελώντας το 29% επί του συνόλου 
των πωλήσεων displays, ενώ μεγάλος αριθμός νέων 
προϊόντων βρίσκεται στη διαδικασία παρουσίασης και 
κυκλοφορίας. 
Οι κατάσταση στην ΕΜΕΑ είναι πολύ καλή, αν και υπάρχει 

μια μικρή πτώση στις ΗΠΑ. Όπως θα αναμέναμε, η 
Ασία οδηγεί την αγορά αυτή, με την Κίνα από μόνη 
της να ευθύνεται για περισσότερες από τις μισές 
πωλήσεις παγκοσμίως. Το σύνολο της αγοράς flat panel, 
whiteboard και projectors αναμένεται να ξεπεράσουν τα 
1.3 εκατομμύρια τεμάχια ως το 2019, σύμφωνα με την 
Futuresource. Μάλιστα, το ταχύτερα αναπτυσσόμενο 
τμήμα των interactive displays στο μέλλον θα είναι οι 
εταιρικές πωλήσεις, οι οποίες θα αντιστοιχούν στο 20% 
των συνολικών πωλήσεων ως το 2018, με την αύξηση να 
οφείλεται κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
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Το Internet of things (IoT) είναι ένα από τα πιο καυτά θέματα της τεχνολογικής επικαιρότητας, μιας και τελικά 
επηρεάζει όχι μόνο τον τρόπο που θα ζούμε αλλά και τον τρόπο που θα εργαζόμαστε. Το IoT έχει τις προοπτικές να 
μειώσει τα κόστη, να προωθήσει την καινοτομία και να δημιουργήσει νέες και ενδιαφέρουσες εξελίξεις στο σύνολο 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Με λίγα λόγια, το IoT αποτελεί το «next big thing» και μια μεγάλη ευκαιρία 
δραστηριοποίησης για το κανάλι. 

IoT: το Internet του 
μέλλοντός μας
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Α
ς πάρουμε όμως τα πράγματα από 
την αρχή και συγκεκριμένα από 
το ασύρματο Internet, του οποίου 
η παρουσία έγινε ολοένα και πιο 
ευρεία και το κόστος μειώθηκε 
αισθητά. Σαν συνέπεια, κατασκευ-

άστηκαν ακόμα περισσότερες συσκευές με Wi-Fi 
δυνατότητες και ενσωματωμένους αισθητήρες, ενώ 
ταυτόχρονα η διείσδυση των smartphones στην 
αγορά, κυριολεκτικά εκτινάχθηκε. Με απλά λόγια, 
το IoT είναι η σύνδεση οποιασδήποτε συσκευής 
στο Internet, αλλά και μεταξύ τους. Στη λογική αυτή 
περιλαμβάνονται τα πάντα: κινητά, καφετιέρες, 
πλυντήρια, ψυγεία, ακουστικά, λάμπες, wearable 
συσκευές και όποια άλλη συσκευή ή component 
διαθέτει κουμπί on/off. 

Μια τεχνολογία, για όλα
Για να δώσουμε μια προοπτική, αξίζει να αναφέ-
ρουμε πως η γνωστή εταιρεία αναλύσεων Gartner 
υπολογίζει πως ως το 2020 θα έχουν συνδεθεί 
περίπου 25 δις συσκευές. Το IoT είναι, επομένως, 
ένα τεράστιο δίκτυο συνδεδεμένων «πραγμάτων» 
(το οποίο επίσης περιλαμβάνει και ανθρώπους). 
Το ερώτημα που συνήθως προκύπτει είναι «γιατί 
να θέλουμε τόσες συνδεδεμένες συσκευές να 
συνομιλούν μεταξύ τους»; Η απάντηση είναι πως η 
τεχνολογία αυτή είναι πρακτική, λειτουργική και α-
πόλυτα χρηστική. Μπορούμε να αναφέρουμε δεκά-
δες παραδείγματα, όπως το ότι κατά τη διάρκεια της 
μετάβασής μας σε ένα meeting, το αυτοκίνητό μας 
θα έχει πρόσβαση στο calendar, γνωρίζοντας την 
καλύτερη δυνατή διαδρομή που θα πρέπει να ακο-
λουθήσουμε, και εφόσον υπάρχει μποτιλιάρισμα, 
το αυτοκίνητό μας να ειδοποιήσει τους συνεργάτες 
μας πως θα καθυστερήσουμε. Μια ακόμα χρήση 
σε συνθήκες γραφείου είναι πως ο εξοπλισμός μας 
θα γνωρίζει πότε μειώνονται οι προμήθειές μας και 
αυτόματα θα προχωρά σε παραγγελίες. 
Σε ακόμα πιο ευρύ πεδίο, το IoT θα μπορεί να 
εφαρμοστεί σε τομείς όπως τα δίκτυα μεταφορών 
ή στις λεγόμενες «έξυπνες» πόλεις, με εντυπω-
σιακά αποτελέσματα στη μείωση απορριμμάτων, 
αλλά και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ένα συν-
δεδεμένο σύστημα μαζικών μεταφορών σημαίνει 
πως η κυκλοφορία θα διεξάγεται ομαλότερα, κα-
θώς θα αλλάζουν οι συνθήκες. Οι χρήστες των υ-
πηρεσιών αυτών, λεωφορείων, τραίνων και τραμ 
θα μπορούν να λαμβάνουν άμεσες ειδοποιήσεις 
σχετικά με όποιες αλλαγές ή προβλήματα προκύ-
ψουν. Από την άλλη, η παρουσία αισθητήρων σε 
όλο το σπίτι θα ελέγχει τα επίπεδα δραστηριότη-
τας, τις συνήθειες ύπνου ή λήψης φαρμακευτικής 
αγωγής των ενοίκων. 
Μάλιστα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το IoT θα 
βοηθάει στο ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας, 
χάρη στη χρήση αισθητήρων που θα αυτοματο-
ποιούν το φωτισμό, το νερό, τη θέρμανση, βασι-
ζόμενοι στον αριθμό των εργαζομένων εντός των 
εγκαταστάσεων, της ακριβούς τους θέσης, καθώς 
και των καιρικών συνθηκών. Σε τελική ανάλυση, 

το IoT προσφέρει σχεδόν αναρίθμητες προοπτικές 
και δυνατότητες για συνδέσεις, πολλές από τις ο-
ποίες δεν μπορούμε ακόμα να φανταστούμε. 

Πραγματικότητα και προβλέψεις 
Σύμφωνα με την Gartner, από τα 25 δις συνδε-
δεμένων συσκευών ως το 2020, το μεγαλύτερο 
ποσοστό, αλλά και αυτό με τη μεγαλύτερη επί-
δραση, θα σχετίζεται με τα καταναλωτικά αγαθά, 
ξεπερνώντας την αντίπαλη κατηγορία των generic 
business αγαθών κατά 250%! 

Δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός πως 
τα καταναλωτικά αγαθά θα αποτελούν την κορυ-
φαία κατηγορία της διείσδυσης του IoT, δεδομένου 
του όγκου των επενδύσεων που έχουν κάνει οι 
vendors σε αυτόν το χώρο. Εντούτοις, το γεγονός 
πως τα generic business αγαθά ξεπερνούν, σύμ-
φωνα με την Gartner, την αυτοκινητοβιομηχανία, 
είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Σε τελική ανάλυ-
ση, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων προβλέπουν 
πως τα αυτοκίνητα του μέλλοντος θα επιτρέπουν 
στους οδηγούς να ελέγχουν μεγάλο μέρος της ζω-
ής τους, συμπεριλαμβανομένου των εφαρμογών 
του νοικοκυριού και του εργασιακού χώρου. 

Ένα ακόμα ενδιαφέρον σημείο της έρευνας, το 
οποίο αφορά τους συνεργάτες, είναι το εξής: Ανε-
ξάρτητα από το εάν οι επιχειρήσεις το επιθυμούν 
ή όχι, θα πρέπει να ακολουθήσουν το «ρεύμα» του 
IoT, όπου κι εάν αυτό τις οδηγεί. Σύμφωνα με τον 
VP της Gartner: «Η ψηφιακή αλλαγή που πυρο-
δότησε ένα πλέγμα τεχνολογιών (cloud, mobile, 
social και information), όπως αυτή εφαρμόζεται 
στο IoT, ουσιαστικά απειλεί πολλές από τις υπάρ-
χουσες επιχειρήσεις. Δεν έχουν άλλη επιλογή από 
το να ακολουθήσουν το IoT, όπως ακριβώς έκα-
ναν πρωτύτερα με το consumerization του IT». 

Για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους, το σύνολο 
των υπηρεσιών του IoT αναμένεται να αγγίξει τα 
69.5 δις δολάρια μέσα στο 2015. Ως το 2020, το 
ποσό αυτό θα έχει τετραπλασιαστεί στα 263 δις 
δολάρια. Του χρόνου (το 2016), θα υπάρχουν ενερ-
γές περί τις 4.9 δις συσκευές IoT, 30% επάνω από 
τις φετινές. Οι συσκευές αυτές θα έχουν φτάσει 
στις 25 δις το 2020. Πάνω από τις μισές συνδεδε-
μένες συσκευές θα ανήκουν στην κατηγορία των 
consumer αγαθών (περί τις 13 δις το 2020). 

Η Gartner έχει αναλύσει περαιτέρω τα νούμερα 
αυτά, και έχει κατονομάσει τις τρεις vertical αγο-
ρές που θα υποστούν το μεγαλύτερο «πλήγμα» 
από το IoT. Παρόλο που αυτές οι τρεις -επί του 
παρόντος- αναμένεται να είναι η κατασκευή, οι 
utilities και οι μεταφορές, ως το 2020 και αυτό θα 
έχει αλλάξει. Η ανάπτυξη του IoT εξαρτάται από 
την πρόοδο στους επεξεργαστές, μιας και πρέπει 
να είναι αρκετά οικονομικοί ώστε να τοποθε-
τηθούν σε κάθε συσκευή. Επιπλέον, θα πρέπει 
να φτάσουμε στο κρίσιμο εκείνο σημείο όπου η 

οικονομία κλίμακας επιτρέπει την τοποθέτηση των 
επεξεργαστών αυτών σε κοινές συσκευές. 

Είναι disruptive το IoT;
Μια ακόμα ενδιαφέρουσα πρόβλεψη της Gartner 
είναι πως στα αμέσως επόμενα λίγα χρόνια, 
αυτού του είδους η συνδεσιμότητα θα θεωρείται 
standard. Πρόκειται ξεκάθαρα για ένα disruptive 
γεγονός, το οποίο θα οδηγήσει σε μια πλήρη 
αναθεώρηση του επιχειρείν. Για παράδειγμα, 
οι CIOs θα πρέπει να καταλάβουν πως οι πλέον 
ανταγωνιστικές προκλήσεις –αλλά ταυτόχρονα 
και οι μεγαλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες- θα 
προέλθουν όχι μόνο από την απλή ψηφιοποίηση 
ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, αλλά και από τη 
δημιουργία ενός νέου business μοντέλου. 

Υπάρχουν αρκετά σημεία που δεν είναι ξεκάθαρα, 
συμπεριλαμβανομένου του πότε θα εμφανιστούν 
κάποια κοινά πρότυπα λειτουργίας, πόσο καλά θα 
προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία, 
αλλά και πώς θα εφαρμόσουν όλα αυτά στα επι-
χειρηματικά μοντέλα τους. 
Επιπλέον, όσο μεγάλες και εάν είναι οι ευκαιρίες, 

Το IoT θα σώσει 
και… τους 
ελέφαντες

Κάθε ώρα που περνάει, τέσσερις ελέφαντες 
σκοτώνονται για το ελεφαντοστό τους, σύμ-
φωνα με τους διεθνείς οργανισμούς προ-
στασίας. Πολλές μέθοδοι έχουν εφαρμοστεί 
μέχρι στιγμής για την προστασία τους, αλλά 
όπως φαίνεται το IoT θα αποδειχθεί σωτήριο 
στην περίπτωση αυτή. Τουλάχιστον, έτσι 
πιστεύει η IT professional Sarah Eccleston, 
η οποία προωθεί ένα consortium εταιρειών 
για την προστασία των ελεφάντων με τη 
χρήση του IoT. 
H Eccleston, εκτός του project αυτού, εργά-
ζεται ως director of enterprise networks και 
IoT στη Cisco της Βρετανίας. Πιστεύει πως 
εφόσον μπορέσουμε να συνδέσουμε τους 
ελέφαντες στο Internet, όχι μόνο θα γνω-
ρίζουμε πού ακριβώς βρίσκονται, αλλά θα 
λαμβάνουμε και πληροφορίες μέσω αισθη-
τήρων για το πού ακριβώς πυροβολήθηκαν. 
Επιπλέον, η χρήση των αισθητήρων αυτών 
θα προσφέρει την ευκαιρία στις μονάδες 
δίωξης των λαθροκυνηγών να φτάνουν νω-
ρίτερα στην περιοχή και να συλλαμβάνουν 
τους λαθροθήρες. 
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Το Internet of things (IoT) είναι ένα από τα πιο καυτά θέματα της τεχνολογικής επικαιρότητας, μιας και τελικά 
επηρεάζει όχι μόνο τον τρόπο που θα ζούμε αλλά και τον τρόπο που θα εργαζόμαστε. Το IoT έχει τις προοπτικές να 
μειώσει τα κόστη, να προωθήσει την καινοτομία και να δημιουργήσει νέες και ενδιαφέρουσες εξελίξεις στο σύνολο 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Με λίγα λόγια, το IoT αποτελεί το «next big thing» και μια μεγάλη ευκαιρία 
δραστηριοποίησης για το κανάλι. 

IoT: το Internet του 
μέλλοντός μας
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Αρθρο της Μαρίας Καπελάκη
Ένα συναρπαστικό μέλλον… 
Πραγμάτων

Από τις συζητήσεις που περιστρέφονται γύρω από 
τον ορισμό του «Διαδικτύου των πραγμάτων», 
περνάμε σταδιακά σε ένα σημαντικό διάλογο 
για την ενσωμάτωσή του στη σύγχρονη ζωή, 
γράφοντας τα πρώτα κεφάλαια της ιστορίας 
του Internet of Things (IoT). Η D-Link, ηγέτης 
στον τομέα της συνδεσιμότητας, θεωρεί ότι 
στον πυρήνα του IoT βρίσκονται συνδεδεμένες 
συσκευές που επικοινωνούν μεταξύ τους για να 
ενισχύσουν την παραγωγικότητα, να προσφέρουν 
καλύτερη εμπειρία χρήσης και να βελτιώσουν, 
όσο το δυνατόν περισσότερο, την ασφάλεια και 
την υγεία του χρήστη.

Τα τελευταία χρόνια, κινητήριοι μοχλοί 
της παγκόσμιας αλλαγής στον τρόπο που 
χρησιμοποιούμε την τεχνολογία υπήρξαν οι 
καταναλωτές - η τάση BYOD αποτελεί ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι χρήστες 
θέλουν η τεχνολογία να κάνει τη ζωή τους 
ευκολότερη και να τους βοηθά στο να μπορούν 
να πραγματοποιούν ό,τι θέλουν.  
Σε αυτό το πλαίσιο, το σπίτι έχει αποκτήσει 
νέες ιδιότητες: έχει μετατραπεί πλέον σε 
χώρο εργασίας και ψυχαγωγίας, πολύ 
περισσότερο από ποτέ. Καθώς, μάλιστα, οι 
χρήστες ζητούν στην καθημερινότητά τους όλο 
και περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές, τα 
οικιακά δίκτυα οφείλουν πλέον να είναι, και να 
λειτουργούν, καλύτερα. 

Με τη συνδεσιμότητα στο χώρο του σπιτιού να 
αποκτά κεντρική σημασία, η D-Link ενισχύει 
αυτή την εμπειρία, προσφέροντας στους χρήστες 
τη δυνατότητα να συνδέονται σε περισσότερες 

συσκευές, πληροφορίες και υπηρεσίες, μέσω 
ταχύτερων και ακόμη πιο αξιόπιστων συνδέσεων 
δικτύου. Χτίζοντας σε μία τεράστια κληρονομιά 
δικτυακών προϊόντων και λύσεων, η D-Link 
πρωτοπορεί παρουσιάζοντας ένα διαισθητικό, και 
προσιτό σύστημα δικτύωσης και ασφάλειας στο 
σπίτι: το mydlink™ Home. 

Με στόχο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, όλα 
τα νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση σε λύσεις 
για «έξυπνο σπίτι», η εταιρεία δημιούργησε, 
ως φυσική εξέλιξη της ιστορίας της, τη σειρά 
mydlink™ Home. Το οικοσύστημα αυτό 
αποτελείται από 5 «έξυπνες» συσκευές, δυο 
κάμερες Video Home Monitor, έναν Ανιχνευτή 
Κίνησης, μία Έξυπνη Πρίζα και ένα Audio 
Extender, καθώς και τις σχετικές εφαρμογές 
για να συνδέονται και να επικοινωνούν 
μεταξύ τους. Όλες οι συσκευές συνεργάζονται 
προσφέροντας μία πλήρη λύση για τη 
δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου σπιτιού, 
μέσα στο οποίο ο χρήστης ελέγχει διαρκώς το τι 
συμβαίνει, είτε βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο είτε 
στην άλλη άκρη του κόσμου. 

Εύκολη εγκατάσταση και προσιτά προϊόντα 
που συνοδεύονται από εύκολες στη χρήση 
εφαρμογές, μετατρέπουν το Ψηφιακό Σπίτι 
του μέλλοντος σε σημερινή πραγματικότητα. 
Είναι μια συναρπαστική στιγμή και το μέλλον 
θα αποκαλύψει όλους τους νέους τρόπους 
που το IoT θα μετασχηματίσει τον τρόπο που 
αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας, με τις συσκευές μας 
και τον κόσμο, και αυτό το νέο κύμα «πραγμάτων» 
πρόκειται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. 

ανώτερη customer experience ή και καλύτερες 
στρατηγικές customer engagement. Από την άλλη 
πλευρά όμως, ακόμα και με τη χρήση των Big 
Data analytics, δεν μπορεί κάποιος να διασφαλίσει 
το πόσο χρήσιμες σε καθαρά πρακτικό επίπεδο θα 
αποδειχθούν οι πληροφορίες αυτές. 
Το πρόβλημα με τους tech vendors, τους solution 
providers και τελικά τους πελάτες είναι απλό: Δεν 
μπορούν απλά να χτίσουν ή να αγοράσουν το IoT. 
Αυτή η ευκαιρία των 19  τρις δολαρίων, σύμφωνα 
με τη Cisco, ισοδύναμη με το εθνικό προϊόν της Β. 
Αμερικής - απλά υπάρχει και δεν μπορεί να γίνει 
ιδιοκτησία κάποιου. Αν ρωτήσετε κάποιον από 
τους vendors να σας δείξει σε πιο ακριβώς «κου-
τάκι» μπαίνει το IoT, δεν θα το κάνει, απλά γιατί 
δεν μπορεί και ούτε πρόκειται. Το IoT δεν είναι 
τόσο ένα προϊόν, όσο ένα concept, ένα trend ή μια 
ιδέα. Είναι κάτι σαν το cloud computing, δηλαδή 
ένας όρος-ομπρέλα που περιγράφει περισσότερο 
μια μελλοντική κατάσταση, παρά ένα προϊόν ή ένα 
επιχειρηματικό μοντέλο. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση των solution 
providers, το IoT είναι μια μοναδική ευκαιρία. Από 
την άλλη όμως, κανένας provider δεν πρόκειται 
να αυτοχαρακτηριστεί ως Internet of Things 
Provider. Αντίθετα, θα συνεχίσουν να πωλούν, να 
υποστηρίζουν και να διαχειρίζονται τις endpoint, 
networking, storage, security και applications 
υπηρεσίες που συνιστούν το IT, όπως έχει γίνει 
μέχρι και σήμερα. 

Ένας Θαυμαστός, νέος κόσμος
Αν και τα ανοιχτά θέματα είναι ακόμα πολλά, οι ε-
ξελίξεις χρόνο με το χρόνο ραγδαίες και οι αλλαγές 
στο τοπίο της τεχνολογίας σε συνάρτηση με το επι-
χειρείν παραμένουν απρόβλεπτες μακροπρόθεσμα, 
η αλήθεια παραμένει μία και απλή: Το Internet of 
Things είναι το next big thing και αναμένεται να κυ-
ριαρχήσει στις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το IoT θα μεταμορφώ-
σει το τοπίο και την αγορά του IT. Πρόκειται περί 
μιας φυσικής εξέλιξης, κατά την οποία επιχειρείται 
η αυτοματοποίηση, η διαχείριση και η βελτιστοποίη-
ση όσο το δυνατόν περισσότερων συστημάτων. 
Ο κόσμος του IoT είναι ένας κόσμος όπου η τεχνο-
λογία βρίσκεται παντού, με την έννοια πως κάθε 
επιχείρηση -ανεξαρτήτως δραστηριοποίησης- 
μετατρέπεται αυτόματα σε ΙΤ. Οι συνέπειες, όπως 
τις περιγράψαμε πιο πάνω, θα πάρουν τη μορφή 
χιονοστιβάδας, συμπαρασύροντας ακόμα και τους 
πιο συντηρητικούς. 
Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε για 
το προφανές: Οι αλλαγές αυτές θα είναι σαφώς 
προς όφελος των τολμηρών, και όσων σπεύσουν 
να κινητοποιηθούν στο χώρο αυτόν – από πλευ-
ράς υποδομών και ασφάλειας, για παράδειγμα, 
αλλά και νέων αναγκών που αναπόφευκτα θα 
προκύψουν. Φτάνει, βέβαια, να είναι κάποιος στη 
σωστή θέση τη σωστή στιγμή, ώστε να δρέψει 
τους καρπούς. TCP

η εμπειρία δείχνει πως εξίσου μεγάλες θα αποδει-
χθούν και οι προκλήσεις, με σημαντικότερη αυτή 
της ασφάλειας. Με τόσα δισεκατομμύρια συσκευές 
συνδεδεμένες, πώς μπορεί να είναι κάποιος βέβαι-
ος πως τα δεδομένα του θα παραμείνουν ασφαλή; 
Όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, μια νέα τεχνο-
λογία θα πρέπει πρώτα φτάσει σε ένα ικανοποιητικό 
επίπεδο στο θέμα της ασφάλειας προτού ξεκινήσει 
η ευρύτερη διάδοσή της. Για να γίνει περισσότερο 
κατανοητό αυτό, ας σκεφτούμε πόσο καιρό χρειά-
στηκαν οι επιχειρήσεις να μεταβούν στο cloud, ενώ 
ακόμα και τώρα πολλές από αυτές κωλυσιεργούν. 

Μια ακόμα ανοιχτή πρόκληση είναι αυτή του 
privacy και του διαμοιρασμού αρχείων. Πρόκειται 
για ένα καυτό θέμα ακόμα και στις παρούσες συν-

θήκες – φανταστείτε πόσο πολύ θα αυξηθούν οι 
αντιδικίες και οι ανησυχίες, όποτε και όταν συνδε-
θούν αναμεταξύ τους δισεκατομμύρια συσκευές. 
Επιπρόσθετα, μια μεγάλη μερίδα επιχειρήσεων 
θα πρέπει να αντιμετωπίσει ένα ακόμα θέμα, αυ-
τό της μαζικής ποσότητας δεδομένων που όλες 
αυτές οι συσκευές θα παράγουν. Με άλλα λόγια, 
οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βρουν τον τρόπο να 
αποθηκεύσουν, να εντοπίζουν, να αναλύουν και 
να κατανοούν τις τεράστιες ποσότητες των δεδο-
μένων αυτών. 

Προκύπτουν εξάλλου και ερωτήματα σχετικά με 
τη χρήση του IoT. Εκ πρώτης θα έχει τη δυνατό-
τητα παραγωγής τεραστίων ποσοτήτων δεδομέ-
νων που ως αποτέλεσμα θα έχουν μια ποιοτικά 
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Άρθρο του Γιώργου Ρυμική
Internet of Things: Η ευκαιρία που  
δεν πρέπει να πάει χαμένη

Το Internet of Things (IoT) θεωρείται το μεγάλο 
επόμενο βήμα στην τεχνολογία, οδηγώντας σε 
ένα επαναστατικό μετασχηματισμό, από απομο-
νωμένα συστήματα ελέγχου και επιτήρησης σε 
συστήματα και συσκευές πάντοτε και παντού δια-
συνδεδεμένες με το Ιnternet. Οι τεράστιες ποσό-
τητες δεδομένων που δημιουργούνται από αυτές 
τις διασυνδεδεμένες συσκευές πιστεύουμε ότι θα 
δημιουργήσουν μια ολότελα νέα γενιά εφαρμο-
γών που θα επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό και 
θα εμπλουτίσουν τη καθημερινή μας ζωή, καθώς 
και ποικίλες επιχειρησιακές διαδικασίες.
H Intel πιστεύει ότι η αλυσίδα των λύσεων IoT 
περιέχει μια σειρά από παροχείς λύσεων. Στον 
πυρήνα των προϊόντων IoT υπάρχουν συστατικά 
όπως οι επεξεργαστές και λειτουργικά συστήμα-
τα, τα οποία ενσωματώνονται σε πλακέτες και συ-
σκευές. Η προσθήκη data analytics, εφαρμογών 
και ολοκλήρωσης γύρω από αυτές τις συσκευές, 
δημιουργούν ένα εξαιρετικό πλήθος λύσεων για 
διαφορετικά τμήματα της αγοράς.
Το οικοσύστημα του IoT συμπληρώνεται με την 
προσθήκη διαφορετικών λύσεων δικτυακών 
υπηρεσιών, καθώς αυτές οι λύσεις είναι μέρος 
ευρύτερων λύσεων cloud. 

Με βάση τα παραπάνω, τo οικοσύστημα 
της Intel παρέχει τις θεμελιώδεις δυνα-
τότητες για ολοκληρωμένες end-to-end 
λύσεις IoT.
Οι τεχνολογίες της Intel είναι ο βασικός 
κορμός δοκιμασμένων λύσεων IoT, σε 
καταναλωτικές, βιομηχανικές και φορη-
τές εφαρμογές, καθώς και σε κάθετες 
αγορές, όπως οι μεταφορές, η υγεία και 
το retail. Δίνουν τη δυνατότητα σε δισε-
κατομμύρια συσκευές να επικοινωνούν 
μεταξύ τους και να μοιράζονται πολύ-
τιμες πληροφορίες, προστατεύοντας 
ευαίσθητα δεδομένα και προφέροντας 
πολύτιμα analytics και APIs.

Η πλατφόρμα IoT της Intel περιέχει δομικά στοι-
χεία hardware και software όπως:
> Intel® Analytics Service για IoT Developer 
Kits: Υποστηρίζοντας τις σειρές Intel® IoT
Gateway DKxx, Galileo, και Edison.
> Τεχνολογία Intel® Enhanced Privacy Identity 
(EPID) Technology: παρέχει έλεγχο ταυτοποίησης, 
ακεραιότητας και διάγνωση προβλημάτων βασι-
σμένο σε hardware

> Intel® IoT Gateway: Απροβλημάτι-
στη διασύνδεση συσκευών βιομηχανι-
κών υποδομών και ασφαλής ροή δε-
δομένων, μεταξύ συσκευών και cloud
> McAfee Secure Fabric Platform: 
Παρέχει ασφάλεια συσκευών και 
δικτύου επόμενης γενιάς, καθώς η 
ασφάλεια είναι ένα θέμα πρωταρχικής 
σημασίας, τόσο για τους οργανισμούς 
όσο και για μεμονωμένους χρήστες 
τεχνολογικών προϊόντων.
> Intel® Mashery™ API 
Management Solution για  IoT: Λύση 
διαχείρισης API που βελτιστοποιεί την 
πρόσβαση και έλεγχο APIs για οργανι-

σμούς και developers.
> Wind River Intelligent Device Platform 
and Wind River Edge Management System: 
Embedded software για ευφυή συστήματα.
Η πλατφόρμα Intel IoT αντιπροσωπεύει τη  
δέσμευση της Intel για την ανάπτυξη του IoT  
σε παγκόσμια κλίμακα, ώστε να γίνουν σε 
σύντομο χρονικό διάστημα πραγματικότητα τα 
πλήρη οφέλη από τη μαζική υλοποίηση ΙοΤ λύ-
σεων και εφαρμογών.

Γιώργος Ρυμικής, 
multinational 

distribution sales 
manager της Intel 
Microprocessors 

Greece SA
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Αρθρο της Μαρίας Καπελάκη
Ένα συναρπαστικό μέλλον… 
Πραγμάτων

Από τις συζητήσεις που περιστρέφονται γύρω από 
τον ορισμό του «Διαδικτύου των πραγμάτων», 
περνάμε σταδιακά σε ένα σημαντικό διάλογο 
για την ενσωμάτωσή του στη σύγχρονη ζωή, 
γράφοντας τα πρώτα κεφάλαια της ιστορίας 
του Internet of Things (IoT). Η D-Link, ηγέτης 
στον τομέα της συνδεσιμότητας, θεωρεί ότι 
στον πυρήνα του IoT βρίσκονται συνδεδεμένες 
συσκευές που επικοινωνούν μεταξύ τους για να 
ενισχύσουν την παραγωγικότητα, να προσφέρουν 
καλύτερη εμπειρία χρήσης και να βελτιώσουν, 
όσο το δυνατόν περισσότερο, την ασφάλεια και 
την υγεία του χρήστη.

Τα τελευταία χρόνια, κινητήριοι μοχλοί 
της παγκόσμιας αλλαγής στον τρόπο που 
χρησιμοποιούμε την τεχνολογία υπήρξαν οι 
καταναλωτές - η τάση BYOD αποτελεί ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι χρήστες 
θέλουν η τεχνολογία να κάνει τη ζωή τους 
ευκολότερη και να τους βοηθά στο να μπορούν 
να πραγματοποιούν ό,τι θέλουν.  
Σε αυτό το πλαίσιο, το σπίτι έχει αποκτήσει 
νέες ιδιότητες: έχει μετατραπεί πλέον σε 
χώρο εργασίας και ψυχαγωγίας, πολύ 
περισσότερο από ποτέ. Καθώς, μάλιστα, οι 
χρήστες ζητούν στην καθημερινότητά τους όλο 
και περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές, τα 
οικιακά δίκτυα οφείλουν πλέον να είναι, και να 
λειτουργούν, καλύτερα. 

Με τη συνδεσιμότητα στο χώρο του σπιτιού να 
αποκτά κεντρική σημασία, η D-Link ενισχύει 
αυτή την εμπειρία, προσφέροντας στους χρήστες 
τη δυνατότητα να συνδέονται σε περισσότερες 

συσκευές, πληροφορίες και υπηρεσίες, μέσω 
ταχύτερων και ακόμη πιο αξιόπιστων συνδέσεων 
δικτύου. Χτίζοντας σε μία τεράστια κληρονομιά 
δικτυακών προϊόντων και λύσεων, η D-Link 
πρωτοπορεί παρουσιάζοντας ένα διαισθητικό, και 
προσιτό σύστημα δικτύωσης και ασφάλειας στο 
σπίτι: το mydlink™ Home. 

Με στόχο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, όλα 
τα νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση σε λύσεις 
για «έξυπνο σπίτι», η εταιρεία δημιούργησε, 
ως φυσική εξέλιξη της ιστορίας της, τη σειρά 
mydlink™ Home. Το οικοσύστημα αυτό 
αποτελείται από 5 «έξυπνες» συσκευές, δυο 
κάμερες Video Home Monitor, έναν Ανιχνευτή 
Κίνησης, μία Έξυπνη Πρίζα και ένα Audio 
Extender, καθώς και τις σχετικές εφαρμογές 
για να συνδέονται και να επικοινωνούν 
μεταξύ τους. Όλες οι συσκευές συνεργάζονται 
προσφέροντας μία πλήρη λύση για τη 
δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου σπιτιού, 
μέσα στο οποίο ο χρήστης ελέγχει διαρκώς το τι 
συμβαίνει, είτε βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο είτε 
στην άλλη άκρη του κόσμου. 

Εύκολη εγκατάσταση και προσιτά προϊόντα 
που συνοδεύονται από εύκολες στη χρήση 
εφαρμογές, μετατρέπουν το Ψηφιακό Σπίτι 
του μέλλοντος σε σημερινή πραγματικότητα. 
Είναι μια συναρπαστική στιγμή και το μέλλον 
θα αποκαλύψει όλους τους νέους τρόπους 
που το IoT θα μετασχηματίσει τον τρόπο που 
αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας, με τις συσκευές μας 
και τον κόσμο, και αυτό το νέο κύμα «πραγμάτων» 
πρόκειται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. 

ανώτερη customer experience ή και καλύτερες 
στρατηγικές customer engagement. Από την άλλη 
πλευρά όμως, ακόμα και με τη χρήση των Big 
Data analytics, δεν μπορεί κάποιος να διασφαλίσει 
το πόσο χρήσιμες σε καθαρά πρακτικό επίπεδο θα 
αποδειχθούν οι πληροφορίες αυτές. 
Το πρόβλημα με τους tech vendors, τους solution 
providers και τελικά τους πελάτες είναι απλό: Δεν 
μπορούν απλά να χτίσουν ή να αγοράσουν το IoT. 
Αυτή η ευκαιρία των 19  τρις δολαρίων, σύμφωνα 
με τη Cisco, ισοδύναμη με το εθνικό προϊόν της Β. 
Αμερικής - απλά υπάρχει και δεν μπορεί να γίνει 
ιδιοκτησία κάποιου. Αν ρωτήσετε κάποιον από 
τους vendors να σας δείξει σε πιο ακριβώς «κου-
τάκι» μπαίνει το IoT, δεν θα το κάνει, απλά γιατί 
δεν μπορεί και ούτε πρόκειται. Το IoT δεν είναι 
τόσο ένα προϊόν, όσο ένα concept, ένα trend ή μια 
ιδέα. Είναι κάτι σαν το cloud computing, δηλαδή 
ένας όρος-ομπρέλα που περιγράφει περισσότερο 
μια μελλοντική κατάσταση, παρά ένα προϊόν ή ένα 
επιχειρηματικό μοντέλο. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση των solution 
providers, το IoT είναι μια μοναδική ευκαιρία. Από 
την άλλη όμως, κανένας provider δεν πρόκειται 
να αυτοχαρακτηριστεί ως Internet of Things 
Provider. Αντίθετα, θα συνεχίσουν να πωλούν, να 
υποστηρίζουν και να διαχειρίζονται τις endpoint, 
networking, storage, security και applications 
υπηρεσίες που συνιστούν το IT, όπως έχει γίνει 
μέχρι και σήμερα. 

Ένας Θαυμαστός, νέος κόσμος
Αν και τα ανοιχτά θέματα είναι ακόμα πολλά, οι ε-
ξελίξεις χρόνο με το χρόνο ραγδαίες και οι αλλαγές 
στο τοπίο της τεχνολογίας σε συνάρτηση με το επι-
χειρείν παραμένουν απρόβλεπτες μακροπρόθεσμα, 
η αλήθεια παραμένει μία και απλή: Το Internet of 
Things είναι το next big thing και αναμένεται να κυ-
ριαρχήσει στις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το IoT θα μεταμορφώ-
σει το τοπίο και την αγορά του IT. Πρόκειται περί 
μιας φυσικής εξέλιξης, κατά την οποία επιχειρείται 
η αυτοματοποίηση, η διαχείριση και η βελτιστοποίη-
ση όσο το δυνατόν περισσότερων συστημάτων. 
Ο κόσμος του IoT είναι ένας κόσμος όπου η τεχνο-
λογία βρίσκεται παντού, με την έννοια πως κάθε 
επιχείρηση -ανεξαρτήτως δραστηριοποίησης- 
μετατρέπεται αυτόματα σε ΙΤ. Οι συνέπειες, όπως 
τις περιγράψαμε πιο πάνω, θα πάρουν τη μορφή 
χιονοστιβάδας, συμπαρασύροντας ακόμα και τους 
πιο συντηρητικούς. 
Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε για 
το προφανές: Οι αλλαγές αυτές θα είναι σαφώς 
προς όφελος των τολμηρών, και όσων σπεύσουν 
να κινητοποιηθούν στο χώρο αυτόν – από πλευ-
ράς υποδομών και ασφάλειας, για παράδειγμα, 
αλλά και νέων αναγκών που αναπόφευκτα θα 
προκύψουν. Φτάνει, βέβαια, να είναι κάποιος στη 
σωστή θέση τη σωστή στιγμή, ώστε να δρέψει 
τους καρπούς. TCP

η εμπειρία δείχνει πως εξίσου μεγάλες θα αποδει-
χθούν και οι προκλήσεις, με σημαντικότερη αυτή 
της ασφάλειας. Με τόσα δισεκατομμύρια συσκευές 
συνδεδεμένες, πώς μπορεί να είναι κάποιος βέβαι-
ος πως τα δεδομένα του θα παραμείνουν ασφαλή; 
Όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, μια νέα τεχνο-
λογία θα πρέπει πρώτα φτάσει σε ένα ικανοποιητικό 
επίπεδο στο θέμα της ασφάλειας προτού ξεκινήσει 
η ευρύτερη διάδοσή της. Για να γίνει περισσότερο 
κατανοητό αυτό, ας σκεφτούμε πόσο καιρό χρειά-
στηκαν οι επιχειρήσεις να μεταβούν στο cloud, ενώ 
ακόμα και τώρα πολλές από αυτές κωλυσιεργούν. 

Μια ακόμα ανοιχτή πρόκληση είναι αυτή του 
privacy και του διαμοιρασμού αρχείων. Πρόκειται 
για ένα καυτό θέμα ακόμα και στις παρούσες συν-

θήκες – φανταστείτε πόσο πολύ θα αυξηθούν οι 
αντιδικίες και οι ανησυχίες, όποτε και όταν συνδε-
θούν αναμεταξύ τους δισεκατομμύρια συσκευές. 
Επιπρόσθετα, μια μεγάλη μερίδα επιχειρήσεων 
θα πρέπει να αντιμετωπίσει ένα ακόμα θέμα, αυ-
τό της μαζικής ποσότητας δεδομένων που όλες 
αυτές οι συσκευές θα παράγουν. Με άλλα λόγια, 
οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βρουν τον τρόπο να 
αποθηκεύσουν, να εντοπίζουν, να αναλύουν και 
να κατανοούν τις τεράστιες ποσότητες των δεδο-
μένων αυτών. 

Προκύπτουν εξάλλου και ερωτήματα σχετικά με 
τη χρήση του IoT. Εκ πρώτης θα έχει τη δυνατό-
τητα παραγωγής τεραστίων ποσοτήτων δεδομέ-
νων που ως αποτέλεσμα θα έχουν μια ποιοτικά 
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Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του να συζητάς με διευθυντές πωλήσεων, είναι το γεγονός ότι δεν... μασάνε τα 
λόγια τους (συνήθως, έστω). Όταν μάλιστα πρόκειται για ανθρώπους του καναλιού, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμη 
πιο ενδιαφέροντα.

Where’s mystery, there’s margin!

Ο 
Jon Sumner, διευθυντής πωλήσε-
ων της Intel για τον τομέα συνεργα-
τών (Channel Sales Manager) για 
την αγορά της Ευρώπης και των 
ευρύτερων περιοχών, βρέθηκε 
πρόσφατα στη χώρα μας, ως βα-

σικός ομιλητής στο συνέδριο ITC (Intel Technology 
Conference), και το Tech Channel Partner δεν έχασε 
φυσικά την ευκαιρία να μιλήσει μαζί του.

Η συζήτηση ξεκίνησε από την «κρίση» (τί άλλο;) και 
το πώς μας βλέπουν οι αγορές ως χώρα μετά από 
όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια.
Ο κ. Sumner ήταν... συγκρατημένα αισιόδοξος: «Τα 
πράγματα είναι καλύτερα, ή αν προτιμάτε, λιγότερο 
άσχημα. Είναι σαφές ότι υπάρχει βελτίωση, και πα-
ρά το γεγονός ότι δεν είμαστε έτοιμοι να... ανοίξουμε 
σαμπάνιες, βλέπουμε μία καλύτερη κατάσταση, με 
ευκαιρίες και δυναμική.».
Αυτή η δυναμική στην οποία αναφέρεται ο κ. 
Sumner είναι εμφανής σε διάφορους τομείς που 
για αδιευκρίνιστους λόγους δεν έχουν τραβήξει 
την προσοχή που τους αρμόζει. Για παράδειγμα, η 
αγορά των desktops έχει να επιδείξει αύξηση της 
τάξεως του 60% και επομένως, το να βλέπει κανείς 
αποσπασματικά κάποια μεγέθη, μπορεί να αποδει-
χθεί ιδιαίτερα παραπλανητικό.
Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τον διευθυντή 
πωλήσεων της Intel, το κανάλι βρίσκεται συνολι-
κά στην καλύτερη κατάσταση των τελευταίων 10 
χρόνων και δείχνει πολλά υποσχόμενο χάρη στην 
καινοτομία και στη διαφοροποίηση που μπορεί και 
επιτυγχάνει. Οι λύσεις SFF (Small Form Factor, 
όπως για παράδειγμα το Intel NUC) έχουν δώσει 
νέα πνοή, ενώ το PC refresh γενικότερα κινείται σε 
πολύ καλά επίπεδα.
Βλέπετε, ακόμη και με τόσο δυνατό “mobility”, το 
desktop εξακολουθεί να αποτελεί μία πολύ σημα-
ντική αγορά. Δεν έχει σημασία το ότι μειώθηκε το 
ποσοστό του ως τμήμα των συνολικών πωλήσεων. 
Αυτό που έχει σημασία είναι το απόλυτο μέγεθος 
της αγοράς, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και 
διόλου ευκαταφρόνητο από οποιονδήποτε.
Τομείς όπως οι εξειδικευμένες λύσεις, το 
optimization του software, η αγορά των enthusiasts 
και των gamers κ.λπ., είναι αυτοί στους οποίους το 
κανάλι μπορεί να διαπρέψει. Δεν υπάρχει λόγος να 
αναλώνεται στα πολύ «χαμηλά» τμήματα της αγο-
ράς, όπου το retail έχει τον πρώτο λόγο.
Περνώντας στα tablets, μία αγορά στην οποία η Intel 
ομολογουμένως καθυστέρησε να κάνει αισθητή την 
παρουσία της, το στέλεχος της εταιρείας μάς απο-

καλύπτει ότι μιλάμε πλέον για πάνω από 40 εκατομ-
μύρια tablets με Intel Inside σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ενώ σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μία αγορά 
που στηρίζεται στους μεγάλους όγκους πωλήσεων, 
οπότε δεν είναι κατάλληλη για κάθε τύπο συνεργάτη. 
Η επιτυχία ήρθε από τη μείωση του κόστους που 
σταδιακά επετεύχθη εκ μέρους της Intel (κάτι που 
μοιραία απαιτεί χρόνο), αλλά και από πρωτοβουλίες 
όπως το Channel Access Program που “άνοιξε” 
τους παγκόσμιους OEM (κατά βάση αυτούς της Κί-
νας) σε συνεργάτες όπως για παράδειγμα η Oktabit.
Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνει ο κ. Sumner, 
δεν πρόκειται για κάποια πανάκεια, αλλά για μία 
αγορά που θέλει ιδιαίτερη προσοχή, αφού οι όγκοι 
και τα margins που κυριαρχούν μπορούν να σε 
«κάψουν» σε διαφορετική περίπτωση.
Το στέλεχος της Intel, δε, έκανε ιδιαίτερη μνεία στα 
Phablets (συσκευές που συνδυάζουν τα πλεονεκτή-
ματα των smartphones και των tablets), τα οποία 
φαίνεται να δημιουργούν μία ακόμα ενδιαφέρουσα 
και μεγάλη ευκαιρία για το κανάλι.

Σε ό,τι αφορά τη γενική κατεύθυνση προς το κα-
νάλι, ο κ Sumner είναι σαφής: «Προσθέστε αξία, 
διαφορετικά δεν θα έχετε λόγο ύπαρξης». Αυτό 
σημαίνει ότι αγορές όπως το digital signage όπου 
ο συνεργάτης μπορεί να κάνει τη διαφορά, θα πρέ-
πει να είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του 
καναλιού. Όσο πιο «δύσκολη» και λιγότερο «γνω-
στή» μία αγορά, τόσο καλύτερες οι πιθανότητες 
υψηλού margin ή όπως χαρακτηριστικά ανέφερε 

ο κ. Sumner “Where’s mystery there’s margin”.

Όλα αυτά, το κανάλι φαίνεται πως τα έχει αντιληφθεί 
εγκαίρως, ενώ και οι εγγραφές του στο πρόγραμμα 
της Intel (ITP - Intel Technology Provider) αυξάνουν, 
και μάλιστα με τη βοήθεια των διανομέων που προ-
σπαθούν να διευρύνουν το πελατολόγιό τους.

Τέλος, εάν ξεχωρίζαμε κάποιες ευκαιρίες για το 
κανάλι στο άμεσο μέλλον, ο κ. Sumner θα έβλεπε 
τις εξής:
1. Μεγάλη έμφαση στις συσκευές 2-σε-1 (τους δι-
άφορους συνδυασμούς tablet και laptop), οι οποίες 
θα είναι όπως χαρακτηριστικά αναφέρει “το νέο 
tablet”. Νέα στοιχεία όπως αναγνώριση φωνής, 
απουσία passwords και το perceptual computing 
αλλάζουν δραματικά το μοντέλο χρήσης.
2. Ευκαιρία στο PC-on-a-stick! Μία ιδιαίτερα ενδια-
φέρουσα εξέλιξη (ειδικά για την consumer αγορά) 
που έχει «στριμώξει» έναν υπολογιστή σε ένα 
“στικάκι” με έξοδο HDMI. Απλά το «κολλάς» σε μία 
αντίστοιχη είσοδο και αυτό είναι όλο! Οι καινοτομί-
ες της Intel δείχνουν πολλά υποσχόμενες στον εν 
λόγω τομέα, αφού πολύ γρήγορα τα NUC έπεσαν 
σε όγκο κάτω από 1 λίτρο, και πλέον θα χωράνε σε 
ένα απλό stick!
3. Σημαντικές εξελίξεις (αλλά μάλλον μετά από ένα 
χρόνο) αναμένονται και σε επίπεδο δίσκων SSD, με 
τις δραστικές αλλαγές σε επίπεδο πυκνότητας και 
ταχύτητας να ανοίγουν παντελώς νέες αγορές, ειδι-
κά στην αγορά των servers.
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Πρόσφατα, η επικεφαλής του καναλιού της Fujitsu για το τμήμα του Service Platform, έφτασε στην Ελλάδα 
προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια της εταιρείας για το λανσάρισμα του προγράμματος «Select Circle». Τι είναι 
το «Select Circle» και τι μάς «ετοιμάζει» η Fujitsu, αποκαλύπτει στο Tech Channel Partner η καθ’ ύλην αρμόδια.

Επιλεγμένοι συνεργάτες για 
επιλεγμένους πελάτες...

H 
Fujitsu ανακοίνωσε πρόσφατα 
την προσπάθεια της εταιρείας 
να λειτουργήσει σε παγκόσμιο 
επίπεδο με έναν πιο ευέλικτο 
και ενιαίο τρόπο, και παράλληλα 
«κατεβάζοντας» τον πήχη της 

λήψης αποφάσεων σε χαμηλότερα επίπεδα ιεραρ-
χίας ώστε όλα να γίνονται πιο γρήγορα.
Η εταιρεία έχει στοχεύσει και τους μεγάλους 
(enterprise) λογαριασμούς, αφού με την ενιαία πα-
γκόσμια δράση της θα μπορεί πλέον να τους προ-
σεγγίσει με πολύ καλύτερες συνθήκες όπου κ’ αν 
βρίσκονται. Ένα από τα πλέον σημαντικά βήματα 
προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι η ανακοίνωση 
ενός ειδικού προγράμματος συνεργατών, με την 
ονομασία «Select Circle».

Το εν λόγω πρόγραμμα έχει ως στόχο την εγγρα-
φή επιλεγμένων και εξειδικευμένων συνεργατών 
στο «ρόστερ» της Fujitsu (πρόκειται για ένα “value 
channel” όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά), 
προκειμένου από κοινού να «χτυπήσουν» στο υ-
ψηλό τμήμα της αγοράς, αυτό των datacenters και 
των μεγάλων οργανισμών.
Έχοντας ήδη εδραιώσει την παρουσία της στον τομέα 
των μικρομεσαίων πελατών, αυτό είναι το αμέσως 
επόμενο φυσιολογικό βήμα, όπως μας περιγράφει η 
επικεφαλής του καναλιού και αντιπρόεδρος της εται-
ρείας για το τμήμα του Service Platform, κα. Veerle 
Limbos. Στόχος είναι η αγορά του enterprise αλλά 
και το «επάνω τμήμα» του mid-market.

Η πρώτη μας ερώτηση πάνω σε αυτήν ακριβώς 
την ανακοίνωση, είναι το κατά πόσον υπάρχουν 
τέτοιου είδους πελάτες στην ελληνική αγορά. Η 
κα. Limbos ήταν ξεκάθαρη: «Σαφώς και υπάρ-
χουν, και είμαστε εδώ σήμερα για την ενημέρω-
ση του καναλιού για το Select Circle.  Άλλωστε, 
στον σύγχρονο hyper-connected κόσμο που ζού-
με, όλα έχουν αλλάξει και τέτοιου είδους επιχει-
ρήσεις υπάρχουν παντού. Όπως υπάρχουν στην 
Ιαπωνία ή στην Αμερική, υπάρχουν στο Βέλγιο 
και στην Ελλάδα.»

Αξίζει να σημειώσουμε, και με δεδομένο ότι τέ-
τοιου είδους πελάτες θα συνεργάζονται ήδη με 
κάποιον ανταγωνιστή της Fujitsu, η τελευταία 
δεν θα προσπαθήσει να πείσει τους πρώτους για 
κάποια μαζική αλλαγή. Αυτό που αναζητά με τη 

βοήθεια των συνεργατών του Select Circle, είναι 
τα επονομαζόμενα “sweet spots” σε κάθε πελάτη, 
στα οποία μπορεί να παράσχει λύσεις που οι υπό-
λοιποι απλά δεν διαθέτουν.

Συνεχίζοντας τη συζήτησή μας με την κα. 
Limbos, ζητήσαμε να μας πει εάν έχει αλλάξει 
κάτι στην καναλική πολιτική της εταιρείας, ειδικά 
σήμερα, στην εποχή του cloud computing. Η κα. 
Limbos σημείωσε ότι η Fujitsu ήταν και είναι 
μία ξεκάθαρα «καναλο-κεντρική» εταιρεία, στην 
οποία οι ρόλοι των συνεργατών και του vendor 
είναι σαφείς. Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος 
για την καινοτομία, την παραγωγή λύσεων και το 
R&D, ενώ ο συνεργάτης έχει αναλάβει να βρί-
σκεται δίπλα στον πελάτη. Άλλωστε είναι πρακτι-
κά αδύνατον να έχεις «πολλά πόδια στον δρόμο» 
όπως χαρακτηριστικά σημειώνει.
Η εταιρεία φροντίζει να «κτίζει» την εμπιστοσύ-
νη με το κανάλι της με διάφορους τρόπους, και 
ένας από αυτούς είναι το εργαλείο καταγραφής 

συμφωνιών. Έτσι, ακόμη και αν πρόκειται για 
κάποιο named account (κάτι μάλλον πιθανό στην 
περίπτωση των δυνητικών πελατών σε επίπεδο 
enterprise), από τη στιγμή που την εγγραφή την 
έκανε ο συνεργάτης, το deal του ανήκει και η 
Fujitsu τον υποστηρίζει σε κάθε επίπεδο.

Μιλώντας για το cloud, η κα. Limbos σημειώνει 
ότι η εν λόγω εξέλιξη έχει επιφέρει σημαντικές αλ-
λαγές στη μορφή των συνεργατών, με αποτέλεσμα 
να μιλάμε για παράδειγμα για “cloud brokers”, ενώ 
η γνωστή εταιρεία ερευνών Canalys, αναφέρεται 
ήδη στο μέλλον των συνεργατών κάνοντας λόγο 
για τους επονομαζόμενους “hybrid partners” και 
φυσικά τα νέα μοντέλα διανομής. Παράλληλα, το 
μοντέλο του «as-a-service» χαρακτηρίζεται από 
επαναλαμβανόμενο έσοδο ενώ ταυτόχρονα δεν 
βασίζεται σε λίγους πελάτες. Με αυτόν τον τρόπο, 
το ρίσκο μειώνεται, ενώ παράλληλα το όλο σύστη-
μα μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά σε 
σχέση με το υπάρχον καθώς αναπτύσσεται.

Είμαστε μία καθαρά «καναλο-κεντρική» 
εταιρεία. Ο κατασκευαστής είναι 
υπεύθυνος για την καινοτομία, την 
παραγωγή λύσεων και το R&D, ενώ ο 

συνεργάτης έχει αναλάβει να βρίσκεται δίπλα στον 
πελάτη. Άλλωστε είναι πρακτικά αδύνατον να έχεις 
«πολλά πόδια στον δρόμο».

Veerle Limbos, 
αντιπρόεδρος 
της Fujitsu, 
επικεφαλής για 
το κανάλι στον 
τομέα Service 
Platform 
Business.
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Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του να συζητάς με διευθυντές πωλήσεων, είναι το γεγονός ότι δεν... μασάνε τα 
λόγια τους (συνήθως, έστω). Όταν μάλιστα πρόκειται για ανθρώπους του καναλιού, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμη 
πιο ενδιαφέροντα.

Where’s mystery, there’s margin!

Ο 
Jon Sumner, διευθυντής πωλήσε-
ων της Intel για τον τομέα συνεργα-
τών (Channel Sales Manager) για 
την αγορά της Ευρώπης και των 
ευρύτερων περιοχών, βρέθηκε 
πρόσφατα στη χώρα μας, ως βα-

σικός ομιλητής στο συνέδριο ITC (Intel Technology 
Conference), και το Tech Channel Partner δεν έχασε 
φυσικά την ευκαιρία να μιλήσει μαζί του.

Η συζήτηση ξεκίνησε από την «κρίση» (τί άλλο;) και 
το πώς μας βλέπουν οι αγορές ως χώρα μετά από 
όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια.
Ο κ. Sumner ήταν... συγκρατημένα αισιόδοξος: «Τα 
πράγματα είναι καλύτερα, ή αν προτιμάτε, λιγότερο 
άσχημα. Είναι σαφές ότι υπάρχει βελτίωση, και πα-
ρά το γεγονός ότι δεν είμαστε έτοιμοι να... ανοίξουμε 
σαμπάνιες, βλέπουμε μία καλύτερη κατάσταση, με 
ευκαιρίες και δυναμική.».
Αυτή η δυναμική στην οποία αναφέρεται ο κ. 
Sumner είναι εμφανής σε διάφορους τομείς που 
για αδιευκρίνιστους λόγους δεν έχουν τραβήξει 
την προσοχή που τους αρμόζει. Για παράδειγμα, η 
αγορά των desktops έχει να επιδείξει αύξηση της 
τάξεως του 60% και επομένως, το να βλέπει κανείς 
αποσπασματικά κάποια μεγέθη, μπορεί να αποδει-
χθεί ιδιαίτερα παραπλανητικό.
Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τον διευθυντή 
πωλήσεων της Intel, το κανάλι βρίσκεται συνολι-
κά στην καλύτερη κατάσταση των τελευταίων 10 
χρόνων και δείχνει πολλά υποσχόμενο χάρη στην 
καινοτομία και στη διαφοροποίηση που μπορεί και 
επιτυγχάνει. Οι λύσεις SFF (Small Form Factor, 
όπως για παράδειγμα το Intel NUC) έχουν δώσει 
νέα πνοή, ενώ το PC refresh γενικότερα κινείται σε 
πολύ καλά επίπεδα.
Βλέπετε, ακόμη και με τόσο δυνατό “mobility”, το 
desktop εξακολουθεί να αποτελεί μία πολύ σημα-
ντική αγορά. Δεν έχει σημασία το ότι μειώθηκε το 
ποσοστό του ως τμήμα των συνολικών πωλήσεων. 
Αυτό που έχει σημασία είναι το απόλυτο μέγεθος 
της αγοράς, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και 
διόλου ευκαταφρόνητο από οποιονδήποτε.
Τομείς όπως οι εξειδικευμένες λύσεις, το 
optimization του software, η αγορά των enthusiasts 
και των gamers κ.λπ., είναι αυτοί στους οποίους το 
κανάλι μπορεί να διαπρέψει. Δεν υπάρχει λόγος να 
αναλώνεται στα πολύ «χαμηλά» τμήματα της αγο-
ράς, όπου το retail έχει τον πρώτο λόγο.
Περνώντας στα tablets, μία αγορά στην οποία η Intel 
ομολογουμένως καθυστέρησε να κάνει αισθητή την 
παρουσία της, το στέλεχος της εταιρείας μάς απο-

καλύπτει ότι μιλάμε πλέον για πάνω από 40 εκατομ-
μύρια tablets με Intel Inside σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ενώ σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μία αγορά 
που στηρίζεται στους μεγάλους όγκους πωλήσεων, 
οπότε δεν είναι κατάλληλη για κάθε τύπο συνεργάτη. 
Η επιτυχία ήρθε από τη μείωση του κόστους που 
σταδιακά επετεύχθη εκ μέρους της Intel (κάτι που 
μοιραία απαιτεί χρόνο), αλλά και από πρωτοβουλίες 
όπως το Channel Access Program που “άνοιξε” 
τους παγκόσμιους OEM (κατά βάση αυτούς της Κί-
νας) σε συνεργάτες όπως για παράδειγμα η Oktabit.
Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνει ο κ. Sumner, 
δεν πρόκειται για κάποια πανάκεια, αλλά για μία 
αγορά που θέλει ιδιαίτερη προσοχή, αφού οι όγκοι 
και τα margins που κυριαρχούν μπορούν να σε 
«κάψουν» σε διαφορετική περίπτωση.
Το στέλεχος της Intel, δε, έκανε ιδιαίτερη μνεία στα 
Phablets (συσκευές που συνδυάζουν τα πλεονεκτή-
ματα των smartphones και των tablets), τα οποία 
φαίνεται να δημιουργούν μία ακόμα ενδιαφέρουσα 
και μεγάλη ευκαιρία για το κανάλι.

Σε ό,τι αφορά τη γενική κατεύθυνση προς το κα-
νάλι, ο κ Sumner είναι σαφής: «Προσθέστε αξία, 
διαφορετικά δεν θα έχετε λόγο ύπαρξης». Αυτό 
σημαίνει ότι αγορές όπως το digital signage όπου 
ο συνεργάτης μπορεί να κάνει τη διαφορά, θα πρέ-
πει να είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του 
καναλιού. Όσο πιο «δύσκολη» και λιγότερο «γνω-
στή» μία αγορά, τόσο καλύτερες οι πιθανότητες 
υψηλού margin ή όπως χαρακτηριστικά ανέφερε 

ο κ. Sumner “Where’s mystery there’s margin”.

Όλα αυτά, το κανάλι φαίνεται πως τα έχει αντιληφθεί 
εγκαίρως, ενώ και οι εγγραφές του στο πρόγραμμα 
της Intel (ITP - Intel Technology Provider) αυξάνουν, 
και μάλιστα με τη βοήθεια των διανομέων που προ-
σπαθούν να διευρύνουν το πελατολόγιό τους.

Τέλος, εάν ξεχωρίζαμε κάποιες ευκαιρίες για το 
κανάλι στο άμεσο μέλλον, ο κ. Sumner θα έβλεπε 
τις εξής:
1. Μεγάλη έμφαση στις συσκευές 2-σε-1 (τους δι-
άφορους συνδυασμούς tablet και laptop), οι οποίες 
θα είναι όπως χαρακτηριστικά αναφέρει “το νέο 
tablet”. Νέα στοιχεία όπως αναγνώριση φωνής, 
απουσία passwords και το perceptual computing 
αλλάζουν δραματικά το μοντέλο χρήσης.
2. Ευκαιρία στο PC-on-a-stick! Μία ιδιαίτερα ενδια-
φέρουσα εξέλιξη (ειδικά για την consumer αγορά) 
που έχει «στριμώξει» έναν υπολογιστή σε ένα 
“στικάκι” με έξοδο HDMI. Απλά το «κολλάς» σε μία 
αντίστοιχη είσοδο και αυτό είναι όλο! Οι καινοτομί-
ες της Intel δείχνουν πολλά υποσχόμενες στον εν 
λόγω τομέα, αφού πολύ γρήγορα τα NUC έπεσαν 
σε όγκο κάτω από 1 λίτρο, και πλέον θα χωράνε σε 
ένα απλό stick!
3. Σημαντικές εξελίξεις (αλλά μάλλον μετά από ένα 
χρόνο) αναμένονται και σε επίπεδο δίσκων SSD, με 
τις δραστικές αλλαγές σε επίπεδο πυκνότητας και 
ταχύτητας να ανοίγουν παντελώς νέες αγορές, ειδι-
κά στην αγορά των servers.
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μας έχουν περάσει από διάφορες φάσεις, ενώ και 
η απελευθέρωση της εν λόγω αγοράς σίγουρα δεν 
είναι ομαλή. Τι βλέπετε στο άμεσο μέλλον; Θα πρέ-
πει να περιμένουμε επενδύσεις σε εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας σε επίπεδο Data Center;
ΓΔ: Η χώρα μας διαθέτει τους απαραίτητους εναλ-
λακτικούς πόρους για μία φιλική προς το περιβάλ-
λον λειτουργία των Κέντρων Δεδομένων. Η χρήση 
των εναλλακτικών πηγών ενέργειας στην Ελλάδα 
δεν αποτελεί όμως μία θεωρητική προσέγγιση 
στην τροφοδότηση των Data Centers, αφού ήδη 
πραγματοποιούνται έργα που τις αξιοποιούν ως 
πηγές τροφοδοσίας.
Η Schneider Electric φυσικά υποστηρίζει έμπρα-
κτα όλες τις πρωτοβουλίες που στόχο έχουν τη 
χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για μείωση 
της κατανάλωσης αλλά και των εκπεμπόμενων 
ρύπων.
TCP: Με βάση την έρευνα, οι Έλληνες CIOs «ξε-
νυχτάνε» ανησυχώντας για τη διαθεσιμότητα των 
υποδομών τους αλλά και την ενεργειακή επάρ-
κεια. Υπάρχουν κάποιες τάσεις ή/και λύσεις που 
θα τους βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση; 
Ποια είναι η προσέγγιση της δικής σας εταιρείας;
ΓΔ: Σύμφωνα με την έρευνα, η διαθεσιμότητα και 
η ενεργειακή επάρκεια είναι δύο άξονες οι οποίοι 
χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης σε ένα Data 
Center. Οι λύσεις της Schneider Electric προσφέ-
ρουν τη μέγιστη διαθεσιμότητα και παράλληλα 

Με αφορμή την πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε το TCP σε συνεργασία με τη Schneider Electric σχετικά 
με τα Data Centers στην Ελλάδα, ο Γιώργος Δριτσάνος, IT Business & Field Services VP Greece, Cyprus, Malta, 
αξιολόγησε τα αποτελέσματα της έρευνας και μας μίλησε για τη στρατηγική της Schneider Electric. 

Schneider Electric: Υπάρχουν ευκαιρίες 
στην ελληνική αγορά Data Centers 

Tech Channel Partner: Πώς κρίνετε τα αποτε-
λέσματα της πρόσφατης έρευνας σχετικά με τις 
τάσεις των Data Centers στην ελληνική αγορά; 
Υπάρχει κάποιο ανάλογο τοπικό προηγούμενο; 
Πώς κρίνετε τα ευρήματα σε σχέση με τις διεθνείς 
τάσεις και πρακτικές;
Γιώργος Δριτσάνος: Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα 
της έρευνας ήταν σχετικά αναμενόμενα, αφού οι 
ανησυχίες των ερωτηθέντων σχετικά με τη δια-
θεσιμότητα και την επάρκεια ισχύος και ενέργειας 
στα data centers ταυτίζονται με τις τοπικές αλλά 
και διεθνείς τάσεις της αγοράς μας.
Αυτό που παρατηρούμε και από τους πελάτες μας 
είναι ότι οι νέες εφαρμογές της πληροφορικής 
επιτάσσουν την απόλυτη ανάγκη για εξειδικευ-
μένα και σύγχρονα κέντρα δεδομένων, τα οποία 
θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του 
εξοπλισμού, καθώς και την ασφαλή διακίνηση 
και αποθήκευση των δεδομένων.Η Schneider 
Electric, , βρίσκεται εδώ για να προσφέρει λύσεις 
πληροφορικής προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς 
και πρωτοποριακά προϊόντα τεχνολογίας, λογισμι-
κό και υπηρεσίες σχεδιασμένες να διασφαλίζουν 
τη μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα για το data 
center ή το computer room κάθε επιχείρησης.
TCP: Θεωρώντας ότι ο όγκος των δεδομένων 
αυξάνει δραστικά διαρκώς, οι ενεργειακές απαι-
τήσεις για το σύνολο ενός Data Center είναι λογικό 
να αυξάνουν. Παρ’ όλα αυτά, μήπως θα έπρεπε να 
περιμένουμε μείωση στην ανά rack κατανάλωση, 
στοχεύοντας σε ολοένα και περισσότερο energy 
efficient λύσεις;
ΓΔ: Τόσο η έρευνα όσο και η εμπειρία μας δείχνει 
ότι η πλειοψηφία των Data Centers χρησιμοποιεί 
σήμερα μια μέση ισχύ της τάξεως του 5-10kW. 
Παρατηρώντας όμως τις μελλοντικές ανάγκες 
βλέπουμε ότι η τάση είναι η ισχύς ανά Rack να 
μειώνεται στο 1-5kW, το οποίο αντικατοπτρίζει 
πλήρως την ανάγκη για μείωση ισχύος και τη 
γενικότερη τάση για πιο ενεργειακά αποδοτικές 
(energy efficient) λύσεις. Από την άλλη πλευρά, 
αναμένουμε αρκετά σημαντική αύξηση στο εύρος 
ισχύος από 50-100kW.
Η Schneider Electric, δεν θα μπορούσε παρά να 
υποστηρίζει και να αναπτύσσει λύσεις για Data 
Centers, οι οποίες να απαντούν και στις δύο αυτές 
επιλογές και λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον 
παράγοντα εξοικονόμηση ενέργειας.
TCP: Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας στη χώρα 

διασφαλίζουν την ευελιξία που χρειάζεται ως προς 
την ενεργειακή επάρκεια.
Προτείνουμε, για παράδειγμα, αρθρωτές λύσεις 
(modular) στους πελάτες μας, ώστε εκείνοι να 
μπορούν να εγκαταστήσουν επεκτάσεις στα συ-
στήματά τους προκειμένου να διασφαλίσουν τη 
μέγιστη διαθεσιμότητα (Ν+1, Ν+2 κλπ). Για θέματα 
ενέργειας, η Schneider Electric διαθέτει μία ευ-
ρεία γκάμα προϊόντων και λύσεων για τη βέλτιστη 
διαχείρισή της σε οποιαδήποτε εγκατάσταση.
TCP: Συμφωνείτε με την εκτίμηση ότι cloud και 
virtualization θα αποτελούν τους βασικότερους 
«υπαίτιους» κατανάλωσης πόρων στο Data Center 
του μέλλοντος; Πόσο σημαντική πιστεύετε ότι θα 
είναι η επίδραση των Big Data στην ελληνική 
αγορά;
ΓΔ: Το Cloud και το Virtualization αποτελούν δύο 
εφαρμογές που όντως έχουν την ανάγκη υποστή-
ριξης από σύγχρονες υποδομές πληροφορικής. 
Για το λόγο αυτό, εμείς στη Schneider Electric βρι-
σκόμαστε στο πλευρό των παρόχων αυτών των 
υπηρεσιών προσφέροντάς τους τα «γερά» θεμέλια 
(hardware).
TCP: Διάφορα σημάδια δείχνουν ότι υπάρχει μία 
ανάκαμψη στο IT budget των μεγάλων επιχειρή-
σεων και πως διαφόρων μορφών τεχνολογικές 
επενδύσεις αρχίζουν να υλοποιούνται. Μία παρό-
μοια αίσθηση, διαφαίνεται και στην έρευνα. Εσείς, 
βλέπετε κάτι τέτοιο στην ελληνική αγορά; 
ΓΔ: Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς 
αυτό που παρατηρούμε αυτή τη στιγμή στην ΙΤ 
αγορά, τόσο την τοπική όσο και τη διεθνή, είναι 
κάποια θετικά σημάδια. Πιστεύω ότι αυτό έγκει-
ται στην ανάγκη των επιχειρήσεων για επανα-
προσδιορισμό και ευελιξία και για πιο σύγχρονες 
υποδομές που θα μπορέσουν να υποστηρίξουν 
τις νέες επιχειρησιακές εφαρμογές και εργαλεία 
πληροφορικής, ενώ παράλληλα θα είναι φιλικές 
προς το περιβάλλον.
TCP: Πώς πιστεύετε ότι χρησιμεύουν και τι 
σημαίνουν πρακτικά, όλα τα παραπάνω, για τη 
Schneider Electric και το δίκτυο των συνεργατών 
της; Τι θα συμβουλεύατε το κανάλι σας;
ΓΔ: Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ό-
τι υπάρχουν ευκαιρίες στην αγορά μας. Θεωρούμε 
ότι η Schneider Electric διαθέτει την απαραίτητη 
τεχνογνωσία άλλα και ένα πολύ έμπειρο δίκτυο 
συνεργατών, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις 
σύγχρονες επιταγές των έργων πληροφορικής.

Γιώργος 
Δριτσάνος,  
IT Business & 
Field Services 
VP Greece, 
Cyprus, Malta
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μας έχουν περάσει από διάφορες φάσεις, ενώ και 
η απελευθέρωση της εν λόγω αγοράς σίγουρα δεν 
είναι ομαλή. Τι βλέπετε στο άμεσο μέλλον; Θα πρέ-
πει να περιμένουμε επενδύσεις σε εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας σε επίπεδο Data Center;
ΓΔ: Η χώρα μας διαθέτει τους απαραίτητους εναλ-
λακτικούς πόρους για μία φιλική προς το περιβάλ-
λον λειτουργία των Κέντρων Δεδομένων. Η χρήση 
των εναλλακτικών πηγών ενέργειας στην Ελλάδα 
δεν αποτελεί όμως μία θεωρητική προσέγγιση 
στην τροφοδότηση των Data Centers, αφού ήδη 
πραγματοποιούνται έργα που τις αξιοποιούν ως 
πηγές τροφοδοσίας.
Η Schneider Electric φυσικά υποστηρίζει έμπρα-
κτα όλες τις πρωτοβουλίες που στόχο έχουν τη 
χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για μείωση 
της κατανάλωσης αλλά και των εκπεμπόμενων 
ρύπων.
TCP: Με βάση την έρευνα, οι Έλληνες CIOs «ξε-
νυχτάνε» ανησυχώντας για τη διαθεσιμότητα των 
υποδομών τους αλλά και την ενεργειακή επάρ-
κεια. Υπάρχουν κάποιες τάσεις ή/και λύσεις που 
θα τους βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση; 
Ποια είναι η προσέγγιση της δικής σας εταιρείας;
ΓΔ: Σύμφωνα με την έρευνα, η διαθεσιμότητα και 
η ενεργειακή επάρκεια είναι δύο άξονες οι οποίοι 
χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης σε ένα Data 
Center. Οι λύσεις της Schneider Electric προσφέ-
ρουν τη μέγιστη διαθεσιμότητα και παράλληλα 

Με αφορμή την πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε το TCP σε συνεργασία με τη Schneider Electric σχετικά 
με τα Data Centers στην Ελλάδα, ο Γιώργος Δριτσάνος, IT Business & Field Services VP Greece, Cyprus, Malta, 
αξιολόγησε τα αποτελέσματα της έρευνας και μας μίλησε για τη στρατηγική της Schneider Electric. 

Schneider Electric: Υπάρχουν ευκαιρίες 
στην ελληνική αγορά Data Centers 

Tech Channel Partner: Πώς κρίνετε τα αποτε-
λέσματα της πρόσφατης έρευνας σχετικά με τις 
τάσεις των Data Centers στην ελληνική αγορά; 
Υπάρχει κάποιο ανάλογο τοπικό προηγούμενο; 
Πώς κρίνετε τα ευρήματα σε σχέση με τις διεθνείς 
τάσεις και πρακτικές;
Γιώργος Δριτσάνος: Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα 
της έρευνας ήταν σχετικά αναμενόμενα, αφού οι 
ανησυχίες των ερωτηθέντων σχετικά με τη δια-
θεσιμότητα και την επάρκεια ισχύος και ενέργειας 
στα data centers ταυτίζονται με τις τοπικές αλλά 
και διεθνείς τάσεις της αγοράς μας.
Αυτό που παρατηρούμε και από τους πελάτες μας 
είναι ότι οι νέες εφαρμογές της πληροφορικής 
επιτάσσουν την απόλυτη ανάγκη για εξειδικευ-
μένα και σύγχρονα κέντρα δεδομένων, τα οποία 
θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του 
εξοπλισμού, καθώς και την ασφαλή διακίνηση 
και αποθήκευση των δεδομένων.Η Schneider 
Electric, , βρίσκεται εδώ για να προσφέρει λύσεις 
πληροφορικής προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς 
και πρωτοποριακά προϊόντα τεχνολογίας, λογισμι-
κό και υπηρεσίες σχεδιασμένες να διασφαλίζουν 
τη μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα για το data 
center ή το computer room κάθε επιχείρησης.
TCP: Θεωρώντας ότι ο όγκος των δεδομένων 
αυξάνει δραστικά διαρκώς, οι ενεργειακές απαι-
τήσεις για το σύνολο ενός Data Center είναι λογικό 
να αυξάνουν. Παρ’ όλα αυτά, μήπως θα έπρεπε να 
περιμένουμε μείωση στην ανά rack κατανάλωση, 
στοχεύοντας σε ολοένα και περισσότερο energy 
efficient λύσεις;
ΓΔ: Τόσο η έρευνα όσο και η εμπειρία μας δείχνει 
ότι η πλειοψηφία των Data Centers χρησιμοποιεί 
σήμερα μια μέση ισχύ της τάξεως του 5-10kW. 
Παρατηρώντας όμως τις μελλοντικές ανάγκες 
βλέπουμε ότι η τάση είναι η ισχύς ανά Rack να 
μειώνεται στο 1-5kW, το οποίο αντικατοπτρίζει 
πλήρως την ανάγκη για μείωση ισχύος και τη 
γενικότερη τάση για πιο ενεργειακά αποδοτικές 
(energy efficient) λύσεις. Από την άλλη πλευρά, 
αναμένουμε αρκετά σημαντική αύξηση στο εύρος 
ισχύος από 50-100kW.
Η Schneider Electric, δεν θα μπορούσε παρά να 
υποστηρίζει και να αναπτύσσει λύσεις για Data 
Centers, οι οποίες να απαντούν και στις δύο αυτές 
επιλογές και λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον 
παράγοντα εξοικονόμηση ενέργειας.
TCP: Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας στη χώρα 

διασφαλίζουν την ευελιξία που χρειάζεται ως προς 
την ενεργειακή επάρκεια.
Προτείνουμε, για παράδειγμα, αρθρωτές λύσεις 
(modular) στους πελάτες μας, ώστε εκείνοι να 
μπορούν να εγκαταστήσουν επεκτάσεις στα συ-
στήματά τους προκειμένου να διασφαλίσουν τη 
μέγιστη διαθεσιμότητα (Ν+1, Ν+2 κλπ). Για θέματα 
ενέργειας, η Schneider Electric διαθέτει μία ευ-
ρεία γκάμα προϊόντων και λύσεων για τη βέλτιστη 
διαχείρισή της σε οποιαδήποτε εγκατάσταση.
TCP: Συμφωνείτε με την εκτίμηση ότι cloud και 
virtualization θα αποτελούν τους βασικότερους 
«υπαίτιους» κατανάλωσης πόρων στο Data Center 
του μέλλοντος; Πόσο σημαντική πιστεύετε ότι θα 
είναι η επίδραση των Big Data στην ελληνική 
αγορά;
ΓΔ: Το Cloud και το Virtualization αποτελούν δύο 
εφαρμογές που όντως έχουν την ανάγκη υποστή-
ριξης από σύγχρονες υποδομές πληροφορικής. 
Για το λόγο αυτό, εμείς στη Schneider Electric βρι-
σκόμαστε στο πλευρό των παρόχων αυτών των 
υπηρεσιών προσφέροντάς τους τα «γερά» θεμέλια 
(hardware).
TCP: Διάφορα σημάδια δείχνουν ότι υπάρχει μία 
ανάκαμψη στο IT budget των μεγάλων επιχειρή-
σεων και πως διαφόρων μορφών τεχνολογικές 
επενδύσεις αρχίζουν να υλοποιούνται. Μία παρό-
μοια αίσθηση, διαφαίνεται και στην έρευνα. Εσείς, 
βλέπετε κάτι τέτοιο στην ελληνική αγορά; 
ΓΔ: Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς 
αυτό που παρατηρούμε αυτή τη στιγμή στην ΙΤ 
αγορά, τόσο την τοπική όσο και τη διεθνή, είναι 
κάποια θετικά σημάδια. Πιστεύω ότι αυτό έγκει-
ται στην ανάγκη των επιχειρήσεων για επανα-
προσδιορισμό και ευελιξία και για πιο σύγχρονες 
υποδομές που θα μπορέσουν να υποστηρίξουν 
τις νέες επιχειρησιακές εφαρμογές και εργαλεία 
πληροφορικής, ενώ παράλληλα θα είναι φιλικές 
προς το περιβάλλον.
TCP: Πώς πιστεύετε ότι χρησιμεύουν και τι 
σημαίνουν πρακτικά, όλα τα παραπάνω, για τη 
Schneider Electric και το δίκτυο των συνεργατών 
της; Τι θα συμβουλεύατε το κανάλι σας;
ΓΔ: Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ό-
τι υπάρχουν ευκαιρίες στην αγορά μας. Θεωρούμε 
ότι η Schneider Electric διαθέτει την απαραίτητη 
τεχνογνωσία άλλα και ένα πολύ έμπειρο δίκτυο 
συνεργατών, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις 
σύγχρονες επιταγές των έργων πληροφορικής.

Γιώργος 
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Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε 
με το τμήμα πωλήσεων της Oktabit:

Αθήνα: 211 8888 810
Θεσσαλονίκη: 231 1238 840
www.oktabit.gr


