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Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως το ΒΙ αποτελεί μια 
πολύ σημαντική πτυχή του σύγχρονου επιχειρείν, 
η οποία μάλιστα εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο. Η 
τρομακτικών διαστάσεων συγκέντρωση δεδομένων 
που προκαλούν πονοκέφαλο στους υπευθύνους 
μιας επιχείρησης, τείνει να «πνίξει» οποιαδήποτε δυ-
νατότητα δράσης, εφόσον δεν αντιμετωπιστεί σωστά. 
Εάν μάλιστα στην εκθετική αυτή αύξηση δεδομέ-
νων από πηγές όπως τα συστήματα ERP και CRM 

συνυπολογίσουμε και εκείνα των social media και 
των mobile συσκευών, τότε η ανάγκη υλοποίησης 
εργαλείων ΒΙ γίνεται επιτακτική. Το χάος από τη συ-
νεχή συσσώρευση δεδομένων, σε τελική ανάλυση, 
προκαλεί το πρόβλημα των διαφορετικών εκδοχών 
της αλήθειας, με τα γνωστά αρνητικά αποτελέσματα. 
Σε αυτά τα προβλήματα έρχονται να «κουμπώσουν» 
οι λύσεις ΒΙ, μιας και προσφέρουν στους decision 
makers μια συνολική εικόνα, ώστε να λάβουν τις 

σωστές αποφάσεις, στο σωστό χρόνο. Οι προβλέ-
ψεις για το άμεσο μέλλον του ΒΙ παρουσιάζουν 
εξαιρετικό ενδιαφέρον και είναι κάτι που αξίζει 
να μελετήσει προσεκτικά το κανάλι συνεργατών. 
Εξίσου σημαντική είναι και η παράθεση κάποιων 
βέλτιστων πρακτικών για το ΒΙ, προκειμένου να 
διασφαλίσετε πως τα εργαλεία του BI και η συνο-
λική στρατηγική σας θα έχει τα αποτελέσματα που 
επιθυμείτε. Σελ.16

Σειρά δίσκων Purple από τη WD,  
για εγγραφή βίντεο
Η Netconnect AE διαθέτει τους δίσκους της 
σειράς Purple, μέσα από ένα εκτενές δίκτυο 
συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Σελ. 14

Συνέντευξη με τον Νίκο Χατζηγεωργίου
Το κανάλι μόνο όφελος μπορεί να έχει από το Office 365, όπως εξηγεί ο 
business group lead, του τμήματος Microsoft Office στην Ελλάδα. Σελ. 28

Οι κυρίαρχες τεχνολογικές 
τάσεις του 2015
Η αναζήτηση των tech trends 
για το νέο έτος δεν μπορεί παρά 
να αναγνωρίσει το προφανές: 
Δεν μιλάμε τόσο για ολόφρεσκες 
ιδέες, αλλά εξέλιξη, μετάλλαξη και 
επέκταση κάποιων που έχουν ήδη 
συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του 
παγκόσμιου κοινού. Και αυτό, γιατί 
διαθέτουν την απαραίτητη δυναμική 
που μέσα στα επόμενα χρόνια θα… 
καρποφορήσει το τεχνολογικό μας 
μέλλον. Συγκεντρώσαμε 14 και σας τις 
παρουσιάζουμε.  Σελ. 22
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Business Intelligence:  
Σωστές αποφάσεις στο σωστό χρόνο
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Νέο ξεκίνημα,  
νέοι αγώνες! ΑΝΤΏΝΗΣ ΡΟΥΣΕΛΙΏΤΑΚΗΣ

antony@socialhandlers.com

Γράφω αυτές τις γραμμές καθώς η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις 
βουλευτικές εκλογές είναι πλέον δεδομένη και το μόνο που 
μένει να αποσαφηνιστεί είναι το πόσους ακριβώς βουλευτές 
θα καταφέρει να συγκεντρώσει. Σενάρια, θριαμβολογίες και 
φυσικά καταστροφολογίες από την άλλη μεριά, μπόλικες. 
Εκεί θα μείνουμε όμως;

Αυτές οι βουλευτικές εκλογές, είναι αναντίρρητα οι 
πλέον σημαντικές στη σύγχρονη ιστορία μας. Παρ’ όλα 
αυτά, η σύντομη προεκλογική περίοδος κύλησε μάλλον 
«αναίμακτα», ο περισσότερος κόσμος έμοιαζε περιέργως 
αδιάφορος, με το βασικό κριτήριο επιλογής ψήφου να είναι 
ξεκάθαρο: Φόβος ή αγανάκτηση;
Προσωπικά, πάντα πίστευα ότι σε μία δημοκρατία, είναι 
φανερό ότι η αγανάκτηση θα νικάει διαρκώς τον φόβο (όπως 
έχει αποδειχθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια), οπότε 
δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο «άγχος» ή αμφιβολία για το τελικό 
αποτέλεσμα.

Σε κάθε περίπτωση, ο κύβος ερρίφθη, οι δημοσκοπήσεις 
είναι πλέον παρελθόν, και όπως ανέφερε ένας πανελίστας, 
ώρα να ασχοληθούμε με την «πραγματική πραγματικότητα», 
υποθέτω εν αντιθέσει με την «ψεύτικη πραγματικότητα» 
με την οποία ασχολούμασταν (ως σουρεαλιστική κοινωνία 
φαντάζομαι) το τελευταίο διάστημα.

Αφήνοντας λοιπόν κατά μέρος τους λαϊκισμούς των bank 
runs, το «σπάσιμο» των αυγών με την Ε.Ε., αλλά και τους 
λεονταρισμούς των ζουρνάδων και διαφόρων άλλων 
μουσικών οργάνων, πλέον έφτασε η ώρα για το επόμενο 
βήμα. Και κατά την προσωπική μου άποψη, το επόμενο 
βήμα δεν σχετίζεται απλά με το κυβερνών κόμμα ή 
συνασπισμό κομμάτων. Το επόμενο βήμα αφορά ευθέως, 
όλους εμάς. Αφορά την παιδεία μας, την όρεξή μας για 

δουλειά, τη διάθεση για πάταξη της διαφθοράς και φυσικά τις 
αντοχές μας.

Αφορά επίσης, στο πόσο συνεπείς θα είμαστε απέναντι στις 
υπάρχουσες υποχρεώσεις μας, αλλά και απέναντι σε όποιες 
αναλάβουμε από εδώ και στο εξής. Αυτή η σταθερότητα και 
η συνέπεια είναι εξαιρετικά πιο σημαντικά στοιχεία απ’ ότι 
πολλοί νομίζουν, γιατί αφενός δείχνουν τη σοβαρότητά μας 
ως χώρα, αφετέρου αποτελούν τα σημαντικότερα εχέγγυα 
για προσέλκυση επενδυτών.

Αυτές οι επενδύσεις, δε, βρίσκονται πολύ πιο κοντά απ’ ό,τι 
θα πίστευε κανείς, αφού αυτός ο (ευλογημένος) τόπος, έχει... 
απ’ όλα! Εκτός από ήλιο, θάλασσα, στρατηγική θέση κ.λπ., δεν 
αποκλείεται να έχει ακόμη και φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα 
το ενδιαφέρον για επενδύσεις να έχει αναζωπυρωθεί. 
Θεωρώ, πως είναι στο χέρι μας να το εκμεταλλευτούμε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, αφήνοντας πίσω μας μία πενταετία 
μιζέριας και δοκιμασίας, και καταφέρνοντας να κοιτάξουμε 
λίγο πιο πέρα από τη μύτη μας.

Δεν μπορώ να πω ότι «γνωρίζω» τι θα γίνει στο μέλλον 
(και όποιος το ισχυριστεί, ας παίξει καλύτερα Τζόκερ για να 
εκμεταλλευτεί το χάρισμά του), ούτε ότι έχω κάποιο ιδιαίτερο 
προαίσθημα, είτε αρνητικό είτε θετικό.
Όντας όμως φύσει και θέσει αισιόδοξος άνθρωπος, δεν 
μπορώ παρά να σκέφτομαι και -κυρίως- να προσπαθώ, 
για το καλύτερο. Αυτό προτίθεμαι να συνεχίσω να πράττω 
και μάλιστα, αυτή η στάση είναι εντελώς άσχετη με το 
αποτέλεσμα των εκλογών. Όπως ακριβώς εμείς κάνουμε τη 
δουλειά μας, έτσι θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι θα πράξουν 
και οι πολιτικοί μας. Εάν δεν το κάνουν, υποθέτω ότι και πάλι 
θα μιλάμε για εκλογές... Και μετά από 4 φορές σε 33 μήνες, 
έχω αρχίσει και κουράζομαι λίγο...
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Microsoft is cool 
(once more) ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ

nick@socialhandlers.com

Ε
ίναι 3:44 π.μ. ξημερώματα Σαββάτου 24 Ιανουαρίου. Ένα 
κρύωμα που με ταλαιπωρεί εδώ και δυο μέρες δεν με 
αφήνει να κοιμηθώ, όσο ανάγκη κι αν το έχω. Σε πρώτη 
φάση, παίρνω το κινητό μου για να δω μπας και υπάρχει 
κάτι έκτακτο. Κλείνουμε τεύχος, βλέπετε, και πάντα μπορεί 
να προκύψει κάτι τελευταία στιγμή. Ευτυχώς, σε αυτή 

την περίπτωση δεν έχει προκύψει κάτι. Χρωστάω το editorial ακόμη, αλλά 
έχω σκεφτεί τη βασική του δομή και σκέφτομαι ότι δεν θα μου πάρει πολύ 
χρόνο για να το γράψω το πρωί. Όμως το κρύωμα επιμένει και δεν με 
αφήνει να ησυχάσω - στριφογυρνάω στο κρεβάτι μου. Για να μπορέσω να… 
χαλαρώσω και να περάσει λίγο η ώρα ανοίγω το Tweetium, για να δω αν 
υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Ξεπερνώντας το γνωστό ορυμαγδό μηνυμάτων 
για τις εκλογές, το μάτι μου πέφτει σε μερικά tweets, τα οποία αναφέρουν ότι 
ξεκίνησε η διάθεση του νέου build των Windows 10. Σκέφτομαι:  
“Μα αφού είπαν ότι αυτό θα γινόταν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, τι 
άλλαξε;” Το ξανατσεκάρω και βλέπω ότι όντως είναι έτσι. Σκέφτομαι ότι 
“ok, θα το κατεβάσω το πρωί να δω όλα τα νέα χαρακτηριστικά και να 
‘παίξω’ μαζί του”. Να τονίσω πως χρησιμοποιώ τα Windows 10 από την 
πρώτη στιγμή που έγινε διαθέσιμη η Technical Preview στο σύστημα που 
χρησιμοποιώ καθημερινά και στη δουλειά μου, κάτι που καταδεικνύει τη 
σταθερότητα του συστήματος. 

Έχοντας ακούσει τόσα πολλά, ειδικά κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, 
και θέλοντας να διαπιστώσω ιδίοις όμμασι τα νέα χαρακτηριστικά (κάποια 
εξ αυτών), σηκώθηκα και ξεκίνησα το update. Άλλωστε, θα χρειαζόταν 
κάποιες ώρες να κατέβει (καθότι σε κάποιες περιοχές το γρήγορο Internet 
είναι ακόμη ανέκδοτο), οπότε θα μπορούσα να κερδίσω κάποιο χρόνο και 
να το δω απευθείας το πρωί. Αυτή η προσδοκία για την ανακοίνωση ενός 
νέου προϊόντος από την πλευρά της Microsoft είναι σίγουρα κάτι που είχε 
λείψει εδώ και χρόνια, από πολλούς. Μπορεί πάνω από 1 δις χρήστες να 
χρησιμοποιούν τα Windows, αλλά όλοι πλέον τα θεωρούν δεδομένα, δεν 
αισθάνονται κάτι για αυτά, αν και αυτό σε έναν consumer – led κόσμο 
αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την εταιρεία. 

Η προσπάθεια που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή -και η οποία βέβαια 
υποστηρίζεται και από τα προϊόντα- είναι να ξαναγίνει lovable. Κάτι τέτοιο 
είναι απαραίτητο για την επιτυχία της εταιρείας στο χώρο των consumers, 
ο οποίος -κακά τα ψέματα- είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα την περίοδο 
της ηγεσίας του Steve Ballmer, έχοντας οδηγήσει την εταιρεία σε μια 
κερδοφόρο πορεία, η οποία όμως συγκρινόταν με την Oracle ή τη SAP. Σε 
αυτό το πλαίσιο δεν έλειψαν σχόλια ακραίων αναλυτών που προέτρεπαν 
την εταιρεία να κόψει τελείως τμήματα όπως το Xbox. Όμως, κάτι τέτοιο 

Η προσπάθεια που 
πραγματοποιείται αυτή  
τη στιγμή είναι να 
ξαναγίνει η Microsoft 

lovable, κάτι απαραίτητο για την 
επιτυχία της εταιρείας στο χώρο των 
consumers

είναι που θα οδηγούσε την εταιρεία στην πραγματική απομόνωση από 
το καταναλωτικό κοινό. Μπορεί αυτό να αποτελεί επιλογή για κάποιες 
εταιρείες, αλλά όχι για τη Microsoft. 

Και το γεγονός ότι ακολουθεί τελείως διαφορετική πορεία, γίνεται σαφές 
από την τελευταία παρουσίαση, στην οποία -πέρα από τα Windows 10 τόσο 
για PCs + tablets- έγινε αναφορά και στα Windows 10 for phones, τις νέες 
προτάσεις hardware (εκεί η εταιρεία δεν ξέφυγε από το επιχειρηματικό 
DNA της) αλλά και τα HoloLens, τα οποία προκάλεσαν ανατριχίλα σε όλο 
τον κόσμο και σίγουρα όλοι περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν. 
Το δεδομένο είναι ότι ο κόσμος έχει αλλάξει για τη Microsoft και o Satya 
Nadella το έχει αντιληφθεί πλήρως. Αναγνωρίζοντας σε απίστευτο βαθμό 
τα δυνατά σημεία, αλλά και τις αδυναμίες της εταιρείας, κάνει όλες τις 
απαραίτητες κινήσεις για να φέρει τη Microsoft πάλι στο προσκήνιο.  
Η εταιρεία είναι σίγουρο ότι έχει αρκετό δρόμο μπροστά της, αλλά η  
αλλαγή που πραγματοποιείται με άξονες το cloud και το mobile δείχνουν  
ότι η πορεία είναι σωστή. Είναι θέμα χρόνου λοιπόν να θεωρούμε τη 
Microsoft και πάλι cool. 
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την εταιρεία να κόψει τελείως τμήματα όπως το Xbox. Όμως, κάτι τέτοιο 

Η προσπάθεια που 
πραγματοποιείται αυτή  
τη στιγμή είναι να 
ξαναγίνει η Microsoft 

lovable, κάτι απαραίτητο για την 
επιτυχία της εταιρείας στο χώρο των 
consumers

είναι που θα οδηγούσε την εταιρεία στην πραγματική απομόνωση από 
το καταναλωτικό κοινό. Μπορεί αυτό να αποτελεί επιλογή για κάποιες 
εταιρείες, αλλά όχι για τη Microsoft. 

Και το γεγονός ότι ακολουθεί τελείως διαφορετική πορεία, γίνεται σαφές 
από την τελευταία παρουσίαση, στην οποία -πέρα από τα Windows 10 τόσο 
για PCs + tablets- έγινε αναφορά και στα Windows 10 for phones, τις νέες 
προτάσεις hardware (εκεί η εταιρεία δεν ξέφυγε από το επιχειρηματικό 
DNA της) αλλά και τα HoloLens, τα οποία προκάλεσαν ανατριχίλα σε όλο 
τον κόσμο και σίγουρα όλοι περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν. 
Το δεδομένο είναι ότι ο κόσμος έχει αλλάξει για τη Microsoft και o Satya 
Nadella το έχει αντιληφθεί πλήρως. Αναγνωρίζοντας σε απίστευτο βαθμό 
τα δυνατά σημεία, αλλά και τις αδυναμίες της εταιρείας, κάνει όλες τις 
απαραίτητες κινήσεις για να φέρει τη Microsoft πάλι στο προσκήνιο.  
Η εταιρεία είναι σίγουρο ότι έχει αρκετό δρόμο μπροστά της, αλλά η  
αλλαγή που πραγματοποιείται με άξονες το cloud και το mobile δείχνουν  
ότι η πορεία είναι σωστή. Είναι θέμα χρόνου λοιπόν να θεωρούμε τη 
Microsoft και πάλι cool. 
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XEROX 

Ηγέτης στις MP  
και MC services
Η Gartner τοποθέτησε την Xerox στο 
“Leaders Quadrant”, στο πλαίσιο 
της έκθεσής της “Magic Quadrant 
for Managed Print and Content 
Services Worldwide” για το 2014. 
Σε αυτή τη συνδυαστική έκθεση η 
Gartner εξετάζει το διευρυμένο ρόλο 
των managed content services μαζί 
με τις υπηρεσίες managed print 
services (MPS) και τοποθέτησε τη 
Xerox ως την καλύτερη εταιρεία, τόσο 
στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου 
τομέα όσο και στην ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Info: Xerox Hellas, 210-9311 075

EPSON

“Σαρωτική” πρόταση 
από την Epson
Μια υψηλής ποιότητας συσκευή μικρών 
διαστάσεων με εύκολο χειρισμό, είναι 
η νέα λύση της Epson στην αγορά των 
σαρωτών. Ο λόγος για τον Perfection 
V19, έναν επιτραπέζιο σαρωτή 
κατάλληλο τόσο για οικιακή όσο και για 
ελαφρά επαγγελματική χρήση.
Ο Perfection V19 προσφέρει ανάλυση 
4800 dpi ενώ μεγάλο πλεονέκτημα 
είναι οι μικρές διαστάσεις του αλλά 
και η δυνατότητα για χρήση σε 
όρθια θέση, στοιχεία που παρέχουν 
μεγάλη ευελιξία όσον αφορά την 
εξοικονόμηση χώρου. 
Info: Epson, 210-8099 499

LENOVO

Ultraportables, 
“πούπουλο”
Το ελαφρύτερο convertible laptop 13 
ιντσών του κόσμου και βάρος κάτω 
από 1 κιλό παρουσίασε η Lenovo σε 
συνεργασία με την NEC, με τα πρώτα 
προϊόντα των δύο εταιρειών εκτός 
της ιαπωνικής αγοράς. Ο λόγος για 
δύο νέα μοντέλα φορητών PC που 
επαναπροσδιορίζουν το lightweight 
computing, αφού ζυγίζουν και τα 
δύο λιγότερο από ένα μπουκάλι 
νερό του ενός λίτρου. Διαθέτουν 
ισχυρό έως 5ης γενιάς Intel Core i7 
επεξεργαστή (στο HZ750), Microsoft 
Windows Update 8.1 για μέγιστη 
παραγωγικότητα, SSD 128 GB και 
μπαταρία που διαρκεί όλη μέρα. Η 
πρώτη αγορά που θα διατεθούν, εκτός 
Ιαπωνίας, είναι αυτή των ΗΠΑ.
Info: Lenovo Greece, 213-0087 200

Mε μια ματιά

Έξοδο από τις τεράστιες και 
εμβληματικές αγορές των 
smartphones και των τηλεοράσεων 
φέρεται να σχεδιάζει η Sony καθώς o 
Kazuo Hirai, το αφεντικό της ιαπωνικής 
εταιρείας, αναζητά τον ύστατο τρόπο 
που θα ξαναφέρει τη Sony σε τροχιά 
ανάπτυξης.
Μετά από έξι αναθεωρήσεις 
οικονομικών αποτελεσμάτων 
– όλες προς το χειρότερο – τα 
τελευταία χρόνια και την αποτυχία να 
επαναφέρει τη Sony σε κερδοφόρα 
χρήση, ο CEO της Sony εξετάζει 
το ενδεχόμενο να πουλήσει το 
smartphone και TV business, όπως 
ακριβώς έκανε και με το PC business πριν λίγο 
καιρό, ανέφεραν στο Reuters στελέχη της εταιρείας 
που βρίσκονται κοντά στην ηγετική ομάδα της. Η 
εξέλιξη αυτή, αν και ρηξικέλευθη, ίσως αποδειχθεί 
αναπόφευκτη, καθώς η Sony έχει ήδη προβλέψει ένα 
ακόμη έτος με ζημίες. Συγκεκριμένα, για το οικονομικό 
έτος που λήγει τον επόμενο Μάρτιο, ο ιαπωνικός 
κολοσσός αναμένει καθαρές ζημίες ύψους $ 1,7 δις.
Πριν λίγες εβδομάδες, κατά τη διάρκεια της CES 2015 
στο Λας Βέγκας, ο Hirai είχε τονίσει την επιτυχία που 
σημειώνει η Sony με το PlayStation και το Imaging 

business, τονίζοντας ότι η κονσόλα και οι αισθητήρες 
για κάμερες της εταιρείας καταγράφουν πολύ καλές 
πωλήσεις και φέρνουν κέρδη. Ο CEO της εταιρείας, 
στην ίδια εκδήλωση, είχε παραδεχτεί ότι τα ηλεκτρονικά 
καταναλωτικά είδη, γενικώς, θα παραμείνουν ένα 
σημαντικό business για τη Sony, ωστόσο υπάρχουν 
segments τα οποία η εταιρεία θα πρέπει να εξετάσει με 
μεγαλύτερη προσοχή και αυτά θα μπορούσαν να είναι οι 
τηλεοράσεις και τα smartphones, όπως χαρακτηριστικά 
είχε περιγράψει ο Hirai.
Info: Sony Hellas, 210-6782 000

ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ Ο ΙΑΠΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ

Τέλος τα smartphones και  
οι TVs για τη Sony;

Το Business Cloud, η πρώτη 100% cloud εφαρμογή 
εμπορικής διαχείρισης στην Ελλάδα, εντάσσει στις 
υπηρεσίες του και δυνατότητα (module) διαχείρισης 
ηλεκτρονικού καταστήματος.
Μέχρι σήμερα, οι μικρές και μεσαίες εμπορικές 
επιχειρήσεις, εάν ήθελαν να αναπτύξουν τις 
δραστηριότητές τους με τη δημιουργία ενός eshop, 
έπρεπε να βρούνε μία ξεχωριστή πλατφόρμα διαχείρισης 
ηλεκτρονικού καταστήματος. Μέχρι σήμερα, η 
πλατφόρμα eshop και η εμπορική εφαρμογή ήταν δύο 

διαφορετικοί κόσμοι, για όσους δεν διέθεταν κάποιες 
αρκετές χιλιάδες ευρώ. 
Με το Business Cloud, η εμπορική διαχείριση, η 
ηλεκτρονική τιμολόγηση και το ηλεκτρονικό κατάστημα, 
πλέον βρίσκονται όλα κάτω από μία ενιαία πλατφόρμα. 
Ο έλεγχος, η ενημέρωση και η διαχείριση των πελατών, 
των παραγγελιών, της αποθήκης και των τιμοκαταλόγων, 
γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Η καταχώρηση στοιχείων 
και παραγγελιών του eshop γίνεται αυτόματα στην 
εφαρμογή, και είναι όλα έτοιμα για τιμολόγηση.
Με το Business Cloud και με μόλις 15 ευρώ/μήνα, η 
κάθε επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει το δικό της eshop. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η φιλοξενία (web hosting) 
αλλά και δωρεάν πλήρως παραμετροποιήσιμη σελίδα 
(template)!
Info: Business Cloud, www.businesscloud.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Εμπορική διαχείριση και eshop σε ενιαίο 
περιβάλλον, με το Business Cloud
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“ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ” CEO ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Νέοι επικεφαλείς σε  
Westnet και Public
Σε διοικητικές αλλαγές, οι 
οποίες τέθηκαν σε ισχύ από 
τις 19/01/2015 προχώρησε 
ο όμιλος εταιρειών 
Olympia, συμφερόντων 
Πάνου Γερμανού. 
Σύμφωνα με τη σχετική 
ανακοίνωση, ο Ρόμπυ 
Μπουρλάς, μέχρι τώρα CEO 
της Public, αναλαμβάνει 
καθήκοντα CEO στην 
εταιρεία Westnet. Επιπροσθέτως, θα συμμετέχει με 
τη διοικητική ομάδα της Olympia στην υλοποίηση 
νέων projects. O Ρ. Μπουρλάς ξεκίνησε να εργάζεται 

στην Public το 2006 ως 
διευθυντής πωλήσεων.
Αντίστοιχα, ο Χρήστος 
Καλογεράκης, μέχρι τώρα 
CEO της εταιρείας Westnet, 
αναλαμβάνει καθήκοντα 
CEO στην εταιρεία Public.  
Ο Χ. Καλογεράκης ξεκίνησε 
να εργάζεται στον όμιλο 
το 2009 ως εμπορικός 
διευθυντής της εταιρείας 

Public, ενώ το 2012 ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντος 
συμβούλου στη Westnet. 
Info: Olympia Development, 210 – 8181 500

LENOVO 
“Ψηφίζει”  
Windows 10
Με την έλευση των Windows 10  
να πλησιάζει μήνα με το μήνα,  
όλο και περισσότεροι κατασκευαστές 
δηλώνουν αισιόδοξοι πως το  
νέο λειτουργικό σύστημα της 
Microsoft θα δώσει ζωή στη 
δοκιμαζόμενη -κατά γενική 
ομολογία- αγορά των PCs. 
Την πεποίθηση αυτή εκφράζει  
και η Lenovo μέσω του Peter 
Hortensius, Chief Technology  
Officer της εταιρείας, ο οποίος 
δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας 
συνέντευξης στο πλαίσιο της 
φετινής CES 2015 ότι η κινεζική 
εταιρεία αναμένει σημαντικό αριθμό 
αναβαθμίσεων όσον αφορά τα 
Windows 10.
Info: Lenovo, 213 - 0087 200

Mε μια ματιά
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XEROX 

Ηγέτης στις MP  
και MC services
Η Gartner τοποθέτησε την Xerox στο 
“Leaders Quadrant”, στο πλαίσιο 
της έκθεσής της “Magic Quadrant 
for Managed Print and Content 
Services Worldwide” για το 2014. 
Σε αυτή τη συνδυαστική έκθεση η 
Gartner εξετάζει το διευρυμένο ρόλο 
των managed content services μαζί 
με τις υπηρεσίες managed print 
services (MPS) και τοποθέτησε τη 
Xerox ως την καλύτερη εταιρεία, τόσο 
στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου 
τομέα όσο και στην ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Info: Xerox Hellas, 210-9311 075

EPSON

“Σαρωτική” πρόταση 
από την Epson
Μια υψηλής ποιότητας συσκευή μικρών 
διαστάσεων με εύκολο χειρισμό, είναι 
η νέα λύση της Epson στην αγορά των 
σαρωτών. Ο λόγος για τον Perfection 
V19, έναν επιτραπέζιο σαρωτή 
κατάλληλο τόσο για οικιακή όσο και για 
ελαφρά επαγγελματική χρήση.
Ο Perfection V19 προσφέρει ανάλυση 
4800 dpi ενώ μεγάλο πλεονέκτημα 
είναι οι μικρές διαστάσεις του αλλά 
και η δυνατότητα για χρήση σε 
όρθια θέση, στοιχεία που παρέχουν 
μεγάλη ευελιξία όσον αφορά την 
εξοικονόμηση χώρου. 
Info: Epson, 210-8099 499

LENOVO

Ultraportables, 
“πούπουλο”
Το ελαφρύτερο convertible laptop 13 
ιντσών του κόσμου και βάρος κάτω 
από 1 κιλό παρουσίασε η Lenovo σε 
συνεργασία με την NEC, με τα πρώτα 
προϊόντα των δύο εταιρειών εκτός 
της ιαπωνικής αγοράς. Ο λόγος για 
δύο νέα μοντέλα φορητών PC που 
επαναπροσδιορίζουν το lightweight 
computing, αφού ζυγίζουν και τα 
δύο λιγότερο από ένα μπουκάλι 
νερό του ενός λίτρου. Διαθέτουν 
ισχυρό έως 5ης γενιάς Intel Core i7 
επεξεργαστή (στο HZ750), Microsoft 
Windows Update 8.1 για μέγιστη 
παραγωγικότητα, SSD 128 GB και 
μπαταρία που διαρκεί όλη μέρα. Η 
πρώτη αγορά που θα διατεθούν, εκτός 
Ιαπωνίας, είναι αυτή των ΗΠΑ.
Info: Lenovo Greece, 213-0087 200

Mε μια ματιά

Έξοδο από τις τεράστιες και 
εμβληματικές αγορές των 
smartphones και των τηλεοράσεων 
φέρεται να σχεδιάζει η Sony καθώς o 
Kazuo Hirai, το αφεντικό της ιαπωνικής 
εταιρείας, αναζητά τον ύστατο τρόπο 
που θα ξαναφέρει τη Sony σε τροχιά 
ανάπτυξης.
Μετά από έξι αναθεωρήσεις 
οικονομικών αποτελεσμάτων 
– όλες προς το χειρότερο – τα 
τελευταία χρόνια και την αποτυχία να 
επαναφέρει τη Sony σε κερδοφόρα 
χρήση, ο CEO της Sony εξετάζει 
το ενδεχόμενο να πουλήσει το 
smartphone και TV business, όπως 
ακριβώς έκανε και με το PC business πριν λίγο 
καιρό, ανέφεραν στο Reuters στελέχη της εταιρείας 
που βρίσκονται κοντά στην ηγετική ομάδα της. Η 
εξέλιξη αυτή, αν και ρηξικέλευθη, ίσως αποδειχθεί 
αναπόφευκτη, καθώς η Sony έχει ήδη προβλέψει ένα 
ακόμη έτος με ζημίες. Συγκεκριμένα, για το οικονομικό 
έτος που λήγει τον επόμενο Μάρτιο, ο ιαπωνικός 
κολοσσός αναμένει καθαρές ζημίες ύψους $ 1,7 δις.
Πριν λίγες εβδομάδες, κατά τη διάρκεια της CES 2015 
στο Λας Βέγκας, ο Hirai είχε τονίσει την επιτυχία που 
σημειώνει η Sony με το PlayStation και το Imaging 

business, τονίζοντας ότι η κονσόλα και οι αισθητήρες 
για κάμερες της εταιρείας καταγράφουν πολύ καλές 
πωλήσεις και φέρνουν κέρδη. Ο CEO της εταιρείας, 
στην ίδια εκδήλωση, είχε παραδεχτεί ότι τα ηλεκτρονικά 
καταναλωτικά είδη, γενικώς, θα παραμείνουν ένα 
σημαντικό business για τη Sony, ωστόσο υπάρχουν 
segments τα οποία η εταιρεία θα πρέπει να εξετάσει με 
μεγαλύτερη προσοχή και αυτά θα μπορούσαν να είναι οι 
τηλεοράσεις και τα smartphones, όπως χαρακτηριστικά 
είχε περιγράψει ο Hirai.
Info: Sony Hellas, 210-6782 000

ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ Ο ΙΑΠΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ

Τέλος τα smartphones και  
οι TVs για τη Sony;

Το Business Cloud, η πρώτη 100% cloud εφαρμογή 
εμπορικής διαχείρισης στην Ελλάδα, εντάσσει στις 
υπηρεσίες του και δυνατότητα (module) διαχείρισης 
ηλεκτρονικού καταστήματος.
Μέχρι σήμερα, οι μικρές και μεσαίες εμπορικές 
επιχειρήσεις, εάν ήθελαν να αναπτύξουν τις 
δραστηριότητές τους με τη δημιουργία ενός eshop, 
έπρεπε να βρούνε μία ξεχωριστή πλατφόρμα διαχείρισης 
ηλεκτρονικού καταστήματος. Μέχρι σήμερα, η 
πλατφόρμα eshop και η εμπορική εφαρμογή ήταν δύο 

διαφορετικοί κόσμοι, για όσους δεν διέθεταν κάποιες 
αρκετές χιλιάδες ευρώ. 
Με το Business Cloud, η εμπορική διαχείριση, η 
ηλεκτρονική τιμολόγηση και το ηλεκτρονικό κατάστημα, 
πλέον βρίσκονται όλα κάτω από μία ενιαία πλατφόρμα. 
Ο έλεγχος, η ενημέρωση και η διαχείριση των πελατών, 
των παραγγελιών, της αποθήκης και των τιμοκαταλόγων, 
γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Η καταχώρηση στοιχείων 
και παραγγελιών του eshop γίνεται αυτόματα στην 
εφαρμογή, και είναι όλα έτοιμα για τιμολόγηση.
Με το Business Cloud και με μόλις 15 ευρώ/μήνα, η 
κάθε επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει το δικό της eshop. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η φιλοξενία (web hosting) 
αλλά και δωρεάν πλήρως παραμετροποιήσιμη σελίδα 
(template)!
Info: Business Cloud, www.businesscloud.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Εμπορική διαχείριση και eshop σε ενιαίο 
περιβάλλον, με το Business Cloud
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ENTERSOFT 

To Business Suite 
“πάει” βιομηχανία
Η Isomat, μία από τις σημαντικότερες 
βιομηχανίες δομικών υλικών στην 
Ν.Α. Ευρώπη, επέλεξε το Entersoft 
Business Suite ως το κεντρικό 
πληροφοριακό της σύστημα για 
την κάλυψη των αυξημένων 
επιχειρηματικών της απαιτήσεων 
σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία 
και Σερβία. Το νέο πληροφοριακό 
σύστημα της εταιρείας θα υποστηρίζει 
τη συνολική οργάνωση και 
παρακολούθηση της οικονομικής και 
εμπορικής της δραστηριότητας, τη 
διαχείριση της παραγωγής και την 
ολοκληρωμένη κοστολόγησή της. 
Info: Entersoft, 210-9525 001

RETAIL LINK 

Λύση για βιομηχανία 
τροφίμων
Τις ολοκληρωμένες λύσεις 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Retail 
Link (μέλος του ομίλου Entersoft) 
επέλεξε η Barilla Ηellas, με στόχο 
την επιτάχυνση της αποστολής 
άυλων παραστατικών, την εύκολη 
παρακολούθηση της παραλαβής τους 
από τους πελάτες της και τη μείωση του 
διαχειριστικού κόστους στις λειτουργίες 
του λογιστηρίου. Ειδικότερα, επέλεξε 
τη λύση R@L e-Invoicing Paperless, 
για την ηλεκτρονική αποστολή των 
παραστατικών της προς τους  
πελάτες της. 
Info: Retail@Link, 210-6655 610

INFO QUEST

“Κρίσιμη” συνεργασία 
Τη διάθεση των μνημών και 
δίσκων SSD Crucial στην ελληνική 
αγορά ανακοίνωσε η Info Quest 
Technologies, η οποία θα είναι ο 
επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα 
της Micron Technology. Η Info Quest 
Technologies θα διαθέτει στην Ελλάδα 
την πλήρη γκάμα των προϊόντων 
Crucial, συμπεριλαμβανομένων των 
δίσκων SSD, των Crucial DRAM 
μνημών και των Crucial Ballistix 
μνημών, οι οποίες σαπευθύνονται 
στους gamers. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει 
να γίνει και στην on line εφαρμογή που 
διαθέτει η Crucial, μέσω της οποίας, 
γίνεται έλεγχος του υπολογιστή, και 
προτείνεται η βέλτιστη συμβατή μνήμη 
ή δίσκος για την αναβάθμιση.
Info: InfoQuest, 211-9991 000

Mε μια ματιά
CEO, O ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΟΣ

Νέα ηγεσία στην Intrasoft
Καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου 
της Intrasoft International ανέλαβε ο 
Αλέξανδρος Μάνος, στέλεχος του ομίλου 
Intracom από το 1998. Μεταξύ 2006 και 
2012 διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος 
της Intracom Telecom, σχεδιάζοντας 
και υλοποιώντας την αναδιοργάνωση 
και στρατηγική ανάπτυξης της 
εταιρείας, επιτυγχάνοντας την αύξηση της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας και κατά συνέπεια την επέκταση 
της διεθνούς της παρουσίας και δραστική αύξηση των 
εξαγωγών της.

Αντίστοιχα, ο Αθανάσιος Κωτσής, μέχρι πρότινος CEO 
της εταιρείας, εξελέγη στη θέση του εκτελεστικού 
προέδρου του Δ.Σ. της Intrasoft International. Ο κ. 

Κωτσής διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος 
της Intrasoft International από το 2006 
μέχρι σήμερα και αποτελεί μέλος της 
ιδρυτικής ομάδας στελεχών που έβαλαν 
τα θεμέλια της εταιρείας το 1995. Από 
τις θέσεις που κατείχε διαδοχικά στην 
εταιρεία διαμόρφωσε ηγετικό ρόλο στη 
διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων του 

ομίλου στον τομέα πληροφορικής, και ιδιαίτερα στην 
εδραίωση της εταιρείας ως ενός από του μεγαλύτερους 
προμηθευτές υπηρεσιών πληροφορικής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μεταξύ των ετών 2011-2012 
σχεδίασε και υλοποίησε την ενοποίηση των εταιρειών 
πληροφορικής του ομίλου Intracom σε ένα σύγχρονο 
και λειτουργικό σχήμα.
Info: Intrasoft International, 210-6876 400

Η LENOVO ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΗ

Ανακάμπτουν τα  
PCs στην ΕΜΕΑ
Με κινητήριες δυνάμεις τις Lenovo, HP 
και Dell, οι πωλήσεις PCs στην ΕΜΕΑ 
κατέγραψαν ισχυρή άνοδο 5,5% το 2014 και 
2% στο δ’ τρίμηνο, κλείνοντας τελικά στα 93,3 
εκατομμύρια τεμάχια για το σύνολο του έτους. 
Τα στοιχεία της IDC αποκαλύπτουν ότι η εν 
λόγω άνοδος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις 
φορητές συσκευές PC, καθώς τα χαμηλού 
κόστους συστήματα Windows 8.1 with Bing της 
Microsoft.
Αναλυτές της IDC υποστηρίζουν ότι οι 
κατασκευαστές PC είχαν προετοιμαστεί 
κατάλληλα, προσφέροντας εξαιρετικά 
ελκυστικές προτάσεις, ειδικά για την 
εορταστική περίοδο, με χαμηλές τιμές και 
ικανοποιητικές επιδόσεις, γεγονός που 
ώθησε τους καταναλωτές να ανανεώσουν τις 
συσκευές τους.
Τον πλέον εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης σημείωσε 
η Lenovo, η οποία κατέγραψε άνοδο πωλήσεων 
κατά 31,1% στο δ’ τρίμηνο του 2014, σε σύγκριση με 
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, και πλέον είναι ο Νο2 
κατασκευαστής PC σε ολόκληρη την ΕΜΕΑ, με μερίδιο 
αγοράς 19,6%. Μάλιστα, στη Νότια Ευρώπη (Ιταλία, 
Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα) η Lenovo σημείωσε 

ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Άλλωστε, η κινεζική 
εταιρεία είναι Νο1 κατασκευαστής PC στην ελληνική 
αγορά ήδη από το γ’ τρίμηνο του 20104.
Γενικά, το δ’ τρίμηνο του 2014 πουλήθηκαν στην EMEA 
25,5 εκατομμύρια PCs, αριθμός που αντιστοιχεί σε 
αύξηση πωλήσεων 2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2013.
Info: Lenovo Greece, 213-0087 200
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ONLINE DATA 

Ξενάγηση στο σύννεφο
Την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015, στις 
14.30, η Online Data διοργάνωσε, 
σε συνεργασία με τη Microsoft, 
την ημερίδα: “Think Cloud – Το 
Πρόγραμμα Πάει Σύννεφο” στο 
αμφιθέατρο του κτηρίου της Microsoft. 
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι 
τάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα στην 
κλασική πληροφορική, με κυρίαρχο 
θέμα το cloud. Σε αυτό ακριβώς το 
πλαίσιο, η Online Data θα παρουσιάσει 
τη νέα τεχνολογία WeLogic, ένα 
οικοσύστημα πληροφοριακών λύσεων 
που λειτουργεί 100% στο cloud. 
Info: Online Data, 210 -9700 230

DATA COMMUNICATION

Η Infοbank  
Hellastat “τρέχει” MS 
Dynamics CRM
Η Data Communication ολοκλήρωσε 
την εγκατάσταση της επιχειρηματικής 
λύσης Microsoft Dynamics CRM 2013 
στην Infοbank Hellastat. Το έργο, από 
την εγκατάσταση, την ανάλυση και τη 
σχεδίαση, έως την παραμετροποίηση 
και την εκπαίδευση, ανέλαβε 
εξολοκλήρου η Data Communication. 
Για την υλοποίηση του έργου η Data 
Communication χρησιμοποίησε τη 
διεθνή μεθοδολογία υλοποίησης 
έργων Sure Step της Microsoft.
Info: Data Communication,  
211-1080 000

CPI

Νέοι εκτυπωτές και MFP 
Η CPI παρουσίασε τα νέα μοντέλα 
μονόχρωμων εκτυπωτών και MFP 
της ΟΚΙ. Πρόκειται για Α4 συσκευές, 
Όλα τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με 
επεξεργαστή 667GHz, ενσωματωμένη 
μνήμη 512ΜΒ και 3GB eMMc. 
Διαθέτουν Gigabit κάρτα Ethernet και 
είναι συμβατά με Google Cloud Print για 
γρήγορη διαχείριση των εκτυπώσεων 
από smartphone και tablet. 
Info: CPI, 210-4805 800

Mε μια ματιά

Νέα στοιχεία για το γ’ τρίμηνο 
του 2014 τα οποία ανακοίνωσε η 
IDC δείχνουν ότι σχεδόν το ένα 
τρίτο των συνδυασμένων, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, δαπανών για 
συστήματα servers, disk storage 
και ethernet switches προήλθαν 
από το deployment υποδομών που 
βασίζονται στην τεχνολογία cloud. 
Πρόκειται για μία ακόμη ένδειξη ότι 
το cloud θα αποτελέσει έναν από 
τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης 
στη βιομηχανία της τεχνολογίας τα 
επόμενα χρόνια.
Τα συνολικά έσοδα για υποδομές cloud κατά το γ’ 
τρίμηνο του 2014 αυξήθηκαν 16% από έτος σε έτος 
και έφτασαν τα $6,5 δις. Οι υποδομές public cloud 
αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ των συνολικών 
εσόδων και αυξάνονται ελαφρώς γρηγορότερα (18%) σε 

σύγκριση με το σύνολο της αγοράς.
Σύμφωνα με την IDC η επένδυση 
στο cloud – είτε σε public είτε σε 
private υποδομές – θα πρέπει να 
θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ 
για οποιαδήποτε επιχείρηση, 
οποιουδήποτε τομέα. Και αυτό γιατί 
πρόκειται για στρατηγική κίνηση, 
ικανή να προσδώσει πρωτόγνωρες 
δυνατότητες επεξεργασίας και 
αποθήκευσης δεδομένων σε 
συνδυασμό με την ταχύτατη 
ανάπτυξη νέων εφαρμογών και 
υπηρεσιών προς τους τελικούς 

πελάτες. Όσοι, λοιπόν, αποκτήσουν το πλεονέκτημα αυτό 
θα καταστούν πρωτοπόροι σε μια αγορά, η οποία πλέον 
έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά υπερ-ανταγωνισμού, 
όπως εκτιμά η IDC.
Info: IDC, 210-7473 674

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ

Οι δαπάνες για IT Infrastructure έχουν άρωμα…cloud

H άκρως δυναμική παρουσία της Lenovo στη CES 2015, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας μεταξύ 6 και 9 
Ιανουαρίου, επισφραγίστηκε με ξεκάθαρο τρόπο, καθώς η 
κινεζική εταιρεία απέσπασε για μία ακόμη φορά δεκάδες 
βραβεία σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες. 
Είναι ενδεικτικό της σημασίας που έχουν τα εν λόγω 
βραβεία το γεγονός ότι προκύπτουν μετά από αξιολόγηση 
των πλέον ειδικών από τους χώρους των μέσων 
ενημέρωσης, της τεχνολογίας, του βιομηχανικού 
σχεδιασμού κ.λπ. Φυσικά τα κριτήρια είναι πάντοτε 
υψηλότατα, ενώ ο ανταγωνισμός είναι εντονότατος, καθώς 
στη CES όλοι οι κατασκευαστές παρουσιάζουν την «αιχμή 
του δόρατος» από την προϊοντική τους γκάμα. 
Όπως προαναφέραμε, η Lenovo ξεκίνησε δυνατά το 
2015 με την παρουσία της στη CES, με την κινεζική 
εταιρεία να παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη σειρά 
ThinkPads, αποτελούμενη από οκτώ συνολικά laptops. 
Επίσης αίσθηση προκαλέσαν οι δηλώσεις του Yang 
Yuanqing, διευθύνοντα σύμβουλου της Lenovo, ο 
οποίος υποστήριξε ότι στόχος της εταιρείας είναι η 
αμφισβήτηση της κυριαρχίας των Apple και Samsung στα 
smartphones, στόχος ο οποίος είναι πλέον εφικτός μετά 

την οριστικοποίηση της εξαγοράς της Motorola.
Όσον αφορά τα προϊόντα της Lenovo, τα οποία 
βραβεύτηκαν στις διάφορες κατηγορίες, ανάμεσά τους 
ξεχωρίζουν το ThinkPad X1 Carbon, ένα ισχυρό laptop 14 
ιντσών, το Yoga Tablet 2 (Windows), φυσικά το Yoga 3 Pro, 
το LaVie Z (το ελαφρύτερο convertible laptop 13 ιντσών 
του κόσμου με βάρος κάτω από 1 κιλό),  αλλά και μια 
σειρά από gadgets και εφαρμογές, με τα οποία η Lenovo 
πλαισιώνει τις συσκευές της, ώστε να παρέχει μια όσο το 
δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στους χρήστες. 
Info: Lenovo Greece, 213-0087 200

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ CES 2015

«Έβρεξε» βραβεία για τη Lenovo
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ENTERSOFT 

To Business Suite 
“πάει” βιομηχανία
Η Isomat, μία από τις σημαντικότερες 
βιομηχανίες δομικών υλικών στην 
Ν.Α. Ευρώπη, επέλεξε το Entersoft 
Business Suite ως το κεντρικό 
πληροφοριακό της σύστημα για 
την κάλυψη των αυξημένων 
επιχειρηματικών της απαιτήσεων 
σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία 
και Σερβία. Το νέο πληροφοριακό 
σύστημα της εταιρείας θα υποστηρίζει 
τη συνολική οργάνωση και 
παρακολούθηση της οικονομικής και 
εμπορικής της δραστηριότητας, τη 
διαχείριση της παραγωγής και την 
ολοκληρωμένη κοστολόγησή της. 
Info: Entersoft, 210-9525 001

RETAIL LINK 

Λύση για βιομηχανία 
τροφίμων
Τις ολοκληρωμένες λύσεις 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Retail 
Link (μέλος του ομίλου Entersoft) 
επέλεξε η Barilla Ηellas, με στόχο 
την επιτάχυνση της αποστολής 
άυλων παραστατικών, την εύκολη 
παρακολούθηση της παραλαβής τους 
από τους πελάτες της και τη μείωση του 
διαχειριστικού κόστους στις λειτουργίες 
του λογιστηρίου. Ειδικότερα, επέλεξε 
τη λύση R@L e-Invoicing Paperless, 
για την ηλεκτρονική αποστολή των 
παραστατικών της προς τους  
πελάτες της. 
Info: Retail@Link, 210-6655 610

INFO QUEST

“Κρίσιμη” συνεργασία 
Τη διάθεση των μνημών και 
δίσκων SSD Crucial στην ελληνική 
αγορά ανακοίνωσε η Info Quest 
Technologies, η οποία θα είναι ο 
επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα 
της Micron Technology. Η Info Quest 
Technologies θα διαθέτει στην Ελλάδα 
την πλήρη γκάμα των προϊόντων 
Crucial, συμπεριλαμβανομένων των 
δίσκων SSD, των Crucial DRAM 
μνημών και των Crucial Ballistix 
μνημών, οι οποίες σαπευθύνονται 
στους gamers. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει 
να γίνει και στην on line εφαρμογή που 
διαθέτει η Crucial, μέσω της οποίας, 
γίνεται έλεγχος του υπολογιστή, και 
προτείνεται η βέλτιστη συμβατή μνήμη 
ή δίσκος για την αναβάθμιση.
Info: InfoQuest, 211-9991 000

Mε μια ματιά
CEO, O ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΟΣ

Νέα ηγεσία στην Intrasoft
Καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου 
της Intrasoft International ανέλαβε ο 
Αλέξανδρος Μάνος, στέλεχος του ομίλου 
Intracom από το 1998. Μεταξύ 2006 και 
2012 διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος 
της Intracom Telecom, σχεδιάζοντας 
και υλοποιώντας την αναδιοργάνωση 
και στρατηγική ανάπτυξης της 
εταιρείας, επιτυγχάνοντας την αύξηση της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας και κατά συνέπεια την επέκταση 
της διεθνούς της παρουσίας και δραστική αύξηση των 
εξαγωγών της.

Αντίστοιχα, ο Αθανάσιος Κωτσής, μέχρι πρότινος CEO 
της εταιρείας, εξελέγη στη θέση του εκτελεστικού 
προέδρου του Δ.Σ. της Intrasoft International. Ο κ. 

Κωτσής διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος 
της Intrasoft International από το 2006 
μέχρι σήμερα και αποτελεί μέλος της 
ιδρυτικής ομάδας στελεχών που έβαλαν 
τα θεμέλια της εταιρείας το 1995. Από 
τις θέσεις που κατείχε διαδοχικά στην 
εταιρεία διαμόρφωσε ηγετικό ρόλο στη 
διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων του 

ομίλου στον τομέα πληροφορικής, και ιδιαίτερα στην 
εδραίωση της εταιρείας ως ενός από του μεγαλύτερους 
προμηθευτές υπηρεσιών πληροφορικής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μεταξύ των ετών 2011-2012 
σχεδίασε και υλοποίησε την ενοποίηση των εταιρειών 
πληροφορικής του ομίλου Intracom σε ένα σύγχρονο 
και λειτουργικό σχήμα.
Info: Intrasoft International, 210-6876 400

Η LENOVO ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΗ

Ανακάμπτουν τα  
PCs στην ΕΜΕΑ
Με κινητήριες δυνάμεις τις Lenovo, HP 
και Dell, οι πωλήσεις PCs στην ΕΜΕΑ 
κατέγραψαν ισχυρή άνοδο 5,5% το 2014 και 
2% στο δ’ τρίμηνο, κλείνοντας τελικά στα 93,3 
εκατομμύρια τεμάχια για το σύνολο του έτους. 
Τα στοιχεία της IDC αποκαλύπτουν ότι η εν 
λόγω άνοδος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις 
φορητές συσκευές PC, καθώς τα χαμηλού 
κόστους συστήματα Windows 8.1 with Bing της 
Microsoft.
Αναλυτές της IDC υποστηρίζουν ότι οι 
κατασκευαστές PC είχαν προετοιμαστεί 
κατάλληλα, προσφέροντας εξαιρετικά 
ελκυστικές προτάσεις, ειδικά για την 
εορταστική περίοδο, με χαμηλές τιμές και 
ικανοποιητικές επιδόσεις, γεγονός που 
ώθησε τους καταναλωτές να ανανεώσουν τις 
συσκευές τους.
Τον πλέον εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης σημείωσε 
η Lenovo, η οποία κατέγραψε άνοδο πωλήσεων 
κατά 31,1% στο δ’ τρίμηνο του 2014, σε σύγκριση με 
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, και πλέον είναι ο Νο2 
κατασκευαστής PC σε ολόκληρη την ΕΜΕΑ, με μερίδιο 
αγοράς 19,6%. Μάλιστα, στη Νότια Ευρώπη (Ιταλία, 
Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα) η Lenovo σημείωσε 

ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Άλλωστε, η κινεζική 
εταιρεία είναι Νο1 κατασκευαστής PC στην ελληνική 
αγορά ήδη από το γ’ τρίμηνο του 20104.
Γενικά, το δ’ τρίμηνο του 2014 πουλήθηκαν στην EMEA 
25,5 εκατομμύρια PCs, αριθμός που αντιστοιχεί σε 
αύξηση πωλήσεων 2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2013.
Info: Lenovo Greece, 213-0087 200
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KASPERSKY

Κορυφαία προστασία 
online συναλλαγών
Με βάση τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων αποτελεσματικότητας 
που πραγματοποιήθηκαν κατά το 
τρίτο τρίμηνο του 2014, ο ανεξάρτητος 
οργανισμός MRG Effitas ανέδειξε 
το Kaspersky Internet Security 
ως τη λύση που παρέχει την 
αποτελεσματικότερη προστασία για 
τις online συναλλαγές. Οι λύσεις 
ασφάλειας δοκιμάστηκαν σε τρεις 
φάσεις. Ο οργανισμός αξιολόγησε 
την ποιότητα της προστασίας ενάντια 
σε επιθέσεις τύπου API Hooking. 
Το Kaspersky Internet Security 
εμπόδισε επιτυχώς και τις τέσσερις 
απόπειρες διείσδυσης κακόβουλου 
κώδικα στον browser που 
προστατεύεται από τη λύση.
Info: Ideal Electronics, 210-5193 900 

Mε μια ματιά
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Γι’ αυτό όμως και αποδεικνύεται ζωτικής 
σημασίας η σύνδεση του IoT με το ERP. Πρέπει 
να υπάρχει κάποιος τρόπος για τη συλλογή, το 
ξεκαθάρισμα και την ανάλυση όλων εκείνων 
των δεδομένων που θα μετατραπούν ακόλουθα 
σε “intelligence”, απαραίτητο συστατικό στις 
επιχειρήσεις προκειμένου να εξυπηρετήσουν 
τους πελάτες τους. Η προοπτική είναι πως 
η χρήση εφαρμογών, όπως το ERP και 
το CRM για τη συλλογή και ανάλυση των 
δεδομένων αυτών, θα οδηγήσει σε καλύτερες 
και περισσότερο proactive σχέσεις με τους 
πελάτες που χρησιμοποιούν τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες που παράγουν τα δεδομένα 
αυτά. Η σύνδεση ανάμεσα σε ανθρώπους και 
στα προϊόντα που χρησιμοποιούν, προσφέρει 
ατέλειωτες δυνατότητες στις επιχειρήσεις που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα 
που δημιουργούν αυτές οι αλληλεπιδράσεις, 
ώστε να δράσουν ανάλογα. Η μείωση στην 

τιμή των αισθητήρων και στις συσκευές 
επικοινωνίας έχει κάνει ακόμα πιο εύκολο για 
τις συσκευές αυτές, όχι μόνο να συνδέονται 
αλλά και να παράγουν τόνους δεδομένων. 
Δεδομένων που μπορούν να αξιοποιήσουν οι 
επιχειρήσεις τόσο για να μαθαίνουν, όσο και 
για να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο. 
Προφανώς, όπως συμβαίνει με όλες τις θετικές 
προοπτικές, συνήθως συνοδεύονται και από 
ανάλογο αριθμό προκλήσεων, και εδώ είναι 
που το ERP υπεισέρχεται στην «εξίσωση». Η 
σύνδεση των συσκευών και των μηχανών στο 
Internet με σκοπό τον έλεγχό τους, δημιουργεί 
τόνους από δεδομένα. Θα πρέπει επομένως, 
να υπάρχει κάποια ενεργή λειτουργία που να 
συγκεντρώνει, να ταξινομεί, να ξεκαθαρίζει και να 
παραμετροποιεί τα δεδομένα αυτά.
Οι περισσότερες λύσεις ERP ήδη μετακινούνται 
στο «βασίλειο» των big data, αν και θα ήταν 
πιο σωστό να λέγαμε πως το IoT λειτουργεί σε 

κλίμακα Huge Data. Τα περισσότερα συστήματα 
ERP μπορούν ήδη να κινηθούν άνετα σε 
συνθήκες cloud και mobility, τα οποία είναι τα 
βασικά στοιχεία του IoT. Το πρόβλημα είναι πως 
το ERP δεν είναι ακόμα εξοπλισμένο ώστε να 
διαχειρίζεται τον τεράστιο όγκο των εισερχόμενων 
δεδομένων, αν και βρίσκεται στο σωστό δρόμο 
και αργά ή γρήγορα θα μπορεί να ανταποκριθεί 
στις αυξημένες απαιτήσεις του IoT.
Ανάμεσα στις άλλες προκλήσεις που θα πρέπει 
να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις είναι εκείνες 
της ασφάλειας, της ολοκλήρωσης και της 
αξιολόγησης, μιας και δεν είναι πολύτιμα ή 
και χρήσιμα όλα τα δεδομένα που παράγει το 
IoT. Βεβαίως, όσο περισσότερα τα δεδομένα 
που συλλέγονται, τόσο πιο δύσκολο θα είναι 
να κρατηθούν ασφαλή. Μιας και ολοένα και 
περισσότερες συσκευές και μηχανές προστίθενται 
στο IoT, οι προκλήσεις της ολοκλήρωσης θα 
αυξάνονται και αυτές με τη σειρά τους.

Η ERP και IoT, προκλήσεις 
και προοπτικές
Το Internet of Things αναφέρεται στη σύνδεση ανάμεσα 
σε ανθρώπους, συσκευές ή μηχανές και στις εφαρμογές 
που μπορούν να μετατρέψουν όλα τα παραγόμενα -από τις 
συνδέσεις αυτές- δεδομένα σε χρήσιμες λειτουργίες.

Δημήτρης Γαγανέλης, 
business development 

director για το τμήμα 
cloud services της 

SoftOne Technologies.
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Τα €7-8 εκατ. επενδύσεων 
ξεκίνησε να υλοποιεί 
στην Ελλάδα ο Arabsat, 
ο αραβικός όμιλος 
δορυφορικών επικοινωνιών, 
ο οποίος από το 2013 κατέχει 
το πλειοψηφικό μερίδιο της 
Hellas Sat. Αυτό ανέφερε 
ο διευθύνων σύμβουλος 
του Arabsat και πρόεδρος 
της Hellas Sat, Καλίντ 
Μπαλκεγιούρ, μιλώντας στο 
περιθώριο του διεθνούς τηλεπικοινωνιακού συνεδρίου 
του αραβικού ομίλου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
Ο κ. Μπαλκεγιούρ, διευκρίνισε ότι οι επενδύσεις 
αφορούν την απόκτηση εγκαταστάσεων στο Κορωπί 

και την ενίσχυση των επίγειων υποδομών της Hellas 
Sat. Επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος της Hellas 
Sat, Χριστόδουλος Πρωτόπαππας, τόνισε ότι σημαντικό 
βήμα για την εταιρεία αποτέλεσε και η συμφωνία για την 
εκτόξευση του Hellas Sat 3, ο οποίος θα αντικαταστήσει 
τον υπάρχοντα Hellas Sat 2, ενώ γνωστοποίησε ότι αυτή 
την περίοδο είναι στην τελική φάση η διαδικασία για την 
υπογραφή της συμφωνίας για την εκτόξευση ενός ακόμη 
δορυφόρου, του Hellas Sat 4.
Σύμφωνα με τον κ. Μπαλκεγιούρ, η επένδυση για τους 
δύο δορυφόρους είναι της τάξεως των 400-500 εκατ. 
δολαρίων, ενώ ο χειρισμός τους θα γίνεται αποκλειστικά 
από Έλληνες μηχανικούς. Αυτή τη στιγμή, το κέντρο 
υποστήριξης της Hellas Sat απασχολεί 17 άτομα, τα 
οποία, ανάλογα με τις ανάγκες, θα αυξηθούν.
Info: Hellas Sat, 210-6159 700

Ο ΟΜΙΛΟΣ ARABSAT “ΨΗΦΙΖΕΙ” ΕΛΛΑΔΑ

“Διαστημικές” επενδύσεις, 
με ελληνικό ενδιαφέρον
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KASPERSKY

Κορυφαία προστασία 
online συναλλαγών
Με βάση τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων αποτελεσματικότητας 
που πραγματοποιήθηκαν κατά το 
τρίτο τρίμηνο του 2014, ο ανεξάρτητος 
οργανισμός MRG Effitas ανέδειξε 
το Kaspersky Internet Security 
ως τη λύση που παρέχει την 
αποτελεσματικότερη προστασία για 
τις online συναλλαγές. Οι λύσεις 
ασφάλειας δοκιμάστηκαν σε τρεις 
φάσεις. Ο οργανισμός αξιολόγησε 
την ποιότητα της προστασίας ενάντια 
σε επιθέσεις τύπου API Hooking. 
Το Kaspersky Internet Security 
εμπόδισε επιτυχώς και τις τέσσερις 
απόπειρες διείσδυσης κακόβουλου 
κώδικα στον browser που 
προστατεύεται από τη λύση.
Info: Ideal Electronics, 210-5193 900 
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Γι’ αυτό όμως και αποδεικνύεται ζωτικής 
σημασίας η σύνδεση του IoT με το ERP. Πρέπει 
να υπάρχει κάποιος τρόπος για τη συλλογή, το 
ξεκαθάρισμα και την ανάλυση όλων εκείνων 
των δεδομένων που θα μετατραπούν ακόλουθα 
σε “intelligence”, απαραίτητο συστατικό στις 
επιχειρήσεις προκειμένου να εξυπηρετήσουν 
τους πελάτες τους. Η προοπτική είναι πως 
η χρήση εφαρμογών, όπως το ERP και 
το CRM για τη συλλογή και ανάλυση των 
δεδομένων αυτών, θα οδηγήσει σε καλύτερες 
και περισσότερο proactive σχέσεις με τους 
πελάτες που χρησιμοποιούν τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες που παράγουν τα δεδομένα 
αυτά. Η σύνδεση ανάμεσα σε ανθρώπους και 
στα προϊόντα που χρησιμοποιούν, προσφέρει 
ατέλειωτες δυνατότητες στις επιχειρήσεις που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα 
που δημιουργούν αυτές οι αλληλεπιδράσεις, 
ώστε να δράσουν ανάλογα. Η μείωση στην 

τιμή των αισθητήρων και στις συσκευές 
επικοινωνίας έχει κάνει ακόμα πιο εύκολο για 
τις συσκευές αυτές, όχι μόνο να συνδέονται 
αλλά και να παράγουν τόνους δεδομένων. 
Δεδομένων που μπορούν να αξιοποιήσουν οι 
επιχειρήσεις τόσο για να μαθαίνουν, όσο και 
για να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο. 
Προφανώς, όπως συμβαίνει με όλες τις θετικές 
προοπτικές, συνήθως συνοδεύονται και από 
ανάλογο αριθμό προκλήσεων, και εδώ είναι 
που το ERP υπεισέρχεται στην «εξίσωση». Η 
σύνδεση των συσκευών και των μηχανών στο 
Internet με σκοπό τον έλεγχό τους, δημιουργεί 
τόνους από δεδομένα. Θα πρέπει επομένως, 
να υπάρχει κάποια ενεργή λειτουργία που να 
συγκεντρώνει, να ταξινομεί, να ξεκαθαρίζει και να 
παραμετροποιεί τα δεδομένα αυτά.
Οι περισσότερες λύσεις ERP ήδη μετακινούνται 
στο «βασίλειο» των big data, αν και θα ήταν 
πιο σωστό να λέγαμε πως το IoT λειτουργεί σε 

κλίμακα Huge Data. Τα περισσότερα συστήματα 
ERP μπορούν ήδη να κινηθούν άνετα σε 
συνθήκες cloud και mobility, τα οποία είναι τα 
βασικά στοιχεία του IoT. Το πρόβλημα είναι πως 
το ERP δεν είναι ακόμα εξοπλισμένο ώστε να 
διαχειρίζεται τον τεράστιο όγκο των εισερχόμενων 
δεδομένων, αν και βρίσκεται στο σωστό δρόμο 
και αργά ή γρήγορα θα μπορεί να ανταποκριθεί 
στις αυξημένες απαιτήσεις του IoT.
Ανάμεσα στις άλλες προκλήσεις που θα πρέπει 
να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις είναι εκείνες 
της ασφάλειας, της ολοκλήρωσης και της 
αξιολόγησης, μιας και δεν είναι πολύτιμα ή 
και χρήσιμα όλα τα δεδομένα που παράγει το 
IoT. Βεβαίως, όσο περισσότερα τα δεδομένα 
που συλλέγονται, τόσο πιο δύσκολο θα είναι 
να κρατηθούν ασφαλή. Μιας και ολοένα και 
περισσότερες συσκευές και μηχανές προστίθενται 
στο IoT, οι προκλήσεις της ολοκλήρωσης θα 
αυξάνονται και αυτές με τη σειρά τους.

Η ERP και IoT, προκλήσεις 
και προοπτικές
Το Internet of Things αναφέρεται στη σύνδεση ανάμεσα 
σε ανθρώπους, συσκευές ή μηχανές και στις εφαρμογές 
που μπορούν να μετατρέψουν όλα τα παραγόμενα -από τις 
συνδέσεις αυτές- δεδομένα σε χρήσιμες λειτουργίες.

Δημήτρης Γαγανέλης, 
business development 

director για το τμήμα 
cloud services της 

SoftOne Technologies.
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Τα €7-8 εκατ. επενδύσεων 
ξεκίνησε να υλοποιεί 
στην Ελλάδα ο Arabsat, 
ο αραβικός όμιλος 
δορυφορικών επικοινωνιών, 
ο οποίος από το 2013 κατέχει 
το πλειοψηφικό μερίδιο της 
Hellas Sat. Αυτό ανέφερε 
ο διευθύνων σύμβουλος 
του Arabsat και πρόεδρος 
της Hellas Sat, Καλίντ 
Μπαλκεγιούρ, μιλώντας στο 
περιθώριο του διεθνούς τηλεπικοινωνιακού συνεδρίου 
του αραβικού ομίλου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
Ο κ. Μπαλκεγιούρ, διευκρίνισε ότι οι επενδύσεις 
αφορούν την απόκτηση εγκαταστάσεων στο Κορωπί 

και την ενίσχυση των επίγειων υποδομών της Hellas 
Sat. Επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος της Hellas 
Sat, Χριστόδουλος Πρωτόπαππας, τόνισε ότι σημαντικό 
βήμα για την εταιρεία αποτέλεσε και η συμφωνία για την 
εκτόξευση του Hellas Sat 3, ο οποίος θα αντικαταστήσει 
τον υπάρχοντα Hellas Sat 2, ενώ γνωστοποίησε ότι αυτή 
την περίοδο είναι στην τελική φάση η διαδικασία για την 
υπογραφή της συμφωνίας για την εκτόξευση ενός ακόμη 
δορυφόρου, του Hellas Sat 4.
Σύμφωνα με τον κ. Μπαλκεγιούρ, η επένδυση για τους 
δύο δορυφόρους είναι της τάξεως των 400-500 εκατ. 
δολαρίων, ενώ ο χειρισμός τους θα γίνεται αποκλειστικά 
από Έλληνες μηχανικούς. Αυτή τη στιγμή, το κέντρο 
υποστήριξης της Hellas Sat απασχολεί 17 άτομα, τα 
οποία, ανάλογα με τις ανάγκες, θα αυξηθούν.
Info: Hellas Sat, 210-6159 700
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 210 7647305  www.qualisys.gr

Εμπορική Διαχείριση
“τρέχει” στο σύννεφο με τεχνολογία CLOUDSync

Work from ANY location

Open architecture database

No more servers

Με αλλαγή προσέγγισης στην έως τώρα πολιτική 
της και με μια σειρά νέων χαρακτηριστικών 
απάντησε η Microsoft στις ανάγκες της εποχής, 
παρουσιάζοντας χθες τα Windows 10. Έτσι, το νέο 
λειτουργικό της εταιρείας θα διατίθεται δωρεάν 
ως αναβάθμιση σε όσους χρήστες έχουν ήδη 
μια συσκευή με Windows 8.1 ή Windows 7, 
είτε πρόκειται για υπολογιστή, είτε πρόκειται για 
tablet ή smartphone με Windows 8.1. Στόχος 
της Microsoft; Να μετατρέψει τα Windows σε 
κάτι πολύ περισσότερο από ένα λειτουργικό και 
πιο συγκεκριμένα “στη μεγαλύτερη ιντερνετική 
υπηρεσία στον κόσμο”, όπως χαρακτηριστικά 
δήλωσε ο Satya Nadella, CEO της Microsoft, 
κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Πρακτικά, η 
Microsoft κάνει στροφή στην τιμολογιακή πολιτική 
της, χρησιμοποιώντας τα Windows ως όχημα για 
να προωθήσει μια σειρά άλλων προϊόντων και 
υπηρεσιών τα οποία θα της φέρουν νέα έσοδα. 
Το δεύτερο στοιχείο κλειδί των Windows 10 
είναι η ενοποιημένη εμπειρία χρήσης που θα 
προσφέρουν, ανεξάρτητα από τη συσκευή, κάτι 
που άλλωστε αποτελούσε διακηρυγμένο στόχο 
της Microsoft. Έτσι, θα προσφέρουν παρόμοιο 
περιβάλλον σε κάθε συσκευή και φυσικά θα 
συγχρονίζουν όλα τα δεδομένα του χρήστη μεταξύ 
των συσκευών αυτών. Αυτό ισχύει όχι μόνο για 

PCs και tablets αλλά και για 
smartphones και tablets με 
μέγεθος μικρότερο από 8”, τα 
οποία θα “τρέχουν” τα Windows 
10 for phones. Η ενοποιημένη 
εμπειρία δεν σταματά εδώ, 
αφού με από τα Windows 10, οι 
χρήστες θα μπορούν να έχουν 
πρόσβαση και στο Xbox μέσω 
της εφαρμογής Xbox app που 
ετοιμάζει η Microsoft. Όσο για 
τους developers, η εταιρεία 
ανακοίνωσε ότι θα μπορούν 
αναπτύσσουν “universal apps”, 
δηλαδή εφαρμογές οι οποίες γραμμένες με τον 
ίδιο κώδικα θα είναι συμβατές και με τις δύο 
εκδόσεις του νέου λειτουργικού.
Όσον αφορά τα νέα χαρακτηριστικά των Windows 
10, σε PCs και tablets μεγαλύτερα των 8”, 
επανέρχεται και πάλι το πλήκτρο Έναρξη, ενώ 
την εμφάνισή του κάνει και ένα νέο Κέντρο 
Ειδοποιήσεων στο οποίο θα εμφανίζονται 
μηνύματα από τις εγκατεστημένες εφαρμογές. 
Το «παρών» θα δώσει και η νέα Cortana για 
Windows 10, η οποία υποστηρίζει και desktop 
περιβάλλον πλέον. Ακόμα μία αλλαγή που 
φέρνουν τα Windows 10 είναι ο νέος browser, ο 

οποίος έχει το προσωρινό κωδικό όνομα Spartan, 
με σημαντικότερο νέο feature τη δυνατότητα που 
δίνει στους χρήστες να “γράφουν” σημειώσεις 
πάνω στις ιστοσελίδες, να τις συγχρονίζουν με το 
OneDrive και να τις μοιράζονται.
Εν κατακλείδι, γίνεται φανερό ότι τα Windows 
10 δεν είναι απλά το επόμενο λειτουργικό της 
Microsoft. Αντιθέτως, πρόκειται για το επόμενο 
βήμα της εταιρείας που θα τη βοηθήσει να 
διεισδύσει στην αγορά με πολύ πιο γρήγορους 
ρυθμούς τόσο στον τομέα των υπηρεσιών όσο και 
στο κομμάτι των συσκευών.
Info: Microsoft Hellas, 211-1206 000

ΡΙΖΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗ MICROSOFT

Windows 10: Ένας game changer;

Υπεγράφησαν στις 29 Δεκεμβρίου 2014 οι 
συμβάσεις του έργου “Rural Broadband, 
Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές 

Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και 
Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των 
Υποδομών”. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 

€161 εκατ. αφορά 
στην εγκατάσταση 
και λειτουργία 
ευρυζωνικής 
δικτυακής υποδομής 
σε 5.493 “λευκές” 
αγροτικές και 
νησιωτικές περιοχές, 
οι οποίες αντιστοιχούν 
περίπου σχεδόν στο 
50% της ελληνικής 
επικράτειας. 
Στόχος του έργου 
είναι μέσα στο 
2015 να συνδεθεί 
με το Διαδίκτυο το 

μεγαλύτερο μέρος της Περιφέρειας, που σήμερα 
δεν έχει καμία πρόσβαση στα οφέλη και στις 
ευκαιρίες της Ψηφιακής Τεχνολογίας.
Για τις ανάγκες του έργου η χώρα (πλην Αττικής 
και Θεσσαλονίκης ) έχει χωριστεί σε τρείς 
ισοδύναμες περιοχές (LOTs), από πλευράς 
απαιτήσεων, στις οποίες αναδείχτηκαν οι εξής 
ανάδοχοι:
Τομέας (LOT) 1: ΟΤΕ (περιοχή Θράκης, 
Μακεδονίας, δυτικής Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου), 
αξία €44,3 εκατομμύρια.
Τομέας (LOT) 2: Intrakat - Intracom Holdings - 
Hellas On Line (περιοχή Θεσσαλίας, Ανατολικής 
Στερεάς, νοτίου Ηπείρου, Εύβοιας, Κυκλάδων ), 
αξία €60,3 εκατομμύρια.
Τομέας (LOT) 3: ΟΤΕ (περιοχή Πελοποννήσου, 
κεντρικής Στερεάς, Δωδεκανήσου, Κρήτης ), αξία 
€56,3 εκατομμύρια.
Info: Ψηφιακή Σύγκλιση, 210-3722 400

OTE, INTRACOM, INTRAKAT KAI HOL, ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ

Ξεκινά η υλοποίηση του Rural Broadband
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H Office Line ανέλαβε το συμβόλαιο υποστήριξης της 
μηχανογράφησης της Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο 
περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών απομακρυσμένης 
και την επί τόπου (on site), συντήρηση μηχανημάτων, 
Η/Υ, περιφερειακών μονάδων, της δικτυακής 
υποδομής (Cisco), καθώς και την αποκατάσταση της 
ορθής λειτουργίας του λογισμικού των Η/Υ (Microsoft 
Windows Server, Backup SW, Linux, SQL Server).

Η Office Line με πιστοποιημένους μηχανικούς 
συστημάτων, παρέχει ευέλικτα πακέτα τεχνικής 

υποστήριξης για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη 
λειτουργία του εξοπλισμού, τα οποία χρησιμοποιούν οι 
περισσότεροι από τους πελάτες της.
Η Office Line έχει περισσότερες από 400 εγκαταστάσεις 
εξοπλισμού και ανάλογα έργα υποστήριξης 
ολοκληρωμένων λύσεων. Επίσης σαν πιστοποιημένος 
συνεργάτης της Microsoft, έχει σχεδιάσει, αναπτύξει 
και υλοποιήσει λύσεις που αξιοποιούν τις τεχνολογίες 
Private Cloud, Virtualization, Disaster Recovery, Unified 
Communications, High Availability Systems.
Info: Office Line, 210-9760 200

Ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο παρέχει πλήθος 
υπηρεσιών στους πελάτες του, προκειμένου να 
αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της αγοράς. Η σωστή 
παροχή υπηρεσιών, προϋποθέτει άριστη οργάνωση και 
κυρίως χρονοπρογραμματισμό, ώστε να εξυπηρετείται 
σωστά κάθε πελάτης. Απαραίτητη επίσης είναι η πλήρης 
οικονομική παρακολούθηση των πελατών. Οι νέες 
τεχνολογίες, όπως πάντα, είναι πολύτιμος αρωγός στην 
προσπάθεια αυτή. 

Το MyMANAGER αποτελεί την πλέον εξειδικευμένη και 
ολοκληρωμένη εφαρμογή διαχείρισης γυμναστηρίων και 
πολυχώρων, ενσωματώνοντας εύχρηστες διαδικασίες 
για τη διαχείριση των συμβολαίων και των παροχών, με 
πληθώρα εγκαταστάσεων.

Τι παρέχει το MyMANAGER;
Πελατολόγιο με πλήρη στοιχεία πελάτη.
Συνδρομές και συμβόλαια πελατών.

Ημερολόγιο και προγραμματισμό των ραντεβού.
Παρουσιολόγιο σε σύνδεση με Barcode / RFID.
Πλήρης οικονομική παρακολούθηση.
Διαχείριση πόρων και τμημάτων.
Μαζική αποστολή μηνυμάτων SMS, για ενημέρωση 
υπολοίπου ή προωθητικών ενεργειών.
Εκτύπωση αναλυτικού ημερήσιου προγράμματος ανά 
τμήμα, πελάτη.

Πώς γίνεται η καταγραφή του παρουσιολογίου; 
Με χρήση κάρτας Barcode / RFID. Πλεονεκτήματα: 
Έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών των πελατών.
Ένδειξη υπολειπόμενων παροχών ανά πελάτη.
Έλεγχος πρόσβασης ενεργών πελατών σε 
περιορισμένους χώρους, με σήμανση.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε 
στην ιστοσελίδα της QUALISYS SOFTWARE, (http://
www.qualisys.gr). 
Info: Qualisys Software, 210 7647305

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ

Η Office Line δίνει τα “φώτα” 
της στην Ακαδημία Αθηνών

“MyMANAGER”, το λογισμικό  
του σύγχρονου γυμναστηρίου

NEUROSOFT 

Ανοίγει πανιά για  
τη σερβική αγορά
Τη συνεργασία της με την τράπεζα 
Sberbank Srbija ανακοίνωσε 
η Neurosoft, βάσει της οποίας 
θα προσφέρει το Proxima+, το 
δεύτερης γενιάς λογισμικό της για 
την πρακτορεία επιχειρηματικών 
απαιτήσεων (end to end factoring 
software solution).
Το Proxima+ χρησιμοποιείται ήδη 
στην Ευρώπη και στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, ενώ περιλαμβάνει 
πολυεθνικές εγκαταστάσεις, 
επιτυχή μεταφορά δεδομένων και 
επικοινωνία με συστήματα τρίτων.
Info: Neurosoft, 210-6855 061

SAMSUNG

Στροφή στο ΙοΤ
“Θα ξεκλειδώσουμε την αξία που 
μπορεί να μας δώσει το Internet 
of Things. Σε πέντε χρόνια όλες 
οι συσκευές Samsung θα είναι 
συνδεδεμένες (οι δε τηλεοράσεις ως 
το 2017), ενισχύοντας την επέκταση 
των ΙοΤ συσκευών στην αγορά». Τάδε 
έφη ο BK Yoon,πρόεδρος και CEO 
της Samsung Electronics, κατά τη 
διάρκεια της εναρκτήριας ομιλίας του 
στη CES 2015.
Info: Samsung, 213-0163 800

SAP

Πλώρη για την 
ταξιδιωτική αγορά
Η SAP ολοκλήρωσε την εξαγορά  
ύψος $8,3 δις της Concur 
Technologies. 
Η Concur είναι ο παγκόσμιος ηγέτης 
των ολοκληρωμένων Τ&Ε λύσεων 
διαχείρισης για τις επιχειρήσεις 
όλων των κλάδων και μεγεθών, με 
πάνω από 25.000 πελάτες και 25 
εκατομμύρια ενεργούς χρήστες σε 
περισσότερες από 150 χώρες.
Info: SAP, 210-9473 800

Mε μια ματιά
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 210 7647305  www.qualisys.gr

Εμπορική Διαχείριση
“τρέχει” στο σύννεφο με τεχνολογία CLOUDSync

Work from ANY location

Open architecture database

No more servers

Με αλλαγή προσέγγισης στην έως τώρα πολιτική 
της και με μια σειρά νέων χαρακτηριστικών 
απάντησε η Microsoft στις ανάγκες της εποχής, 
παρουσιάζοντας χθες τα Windows 10. Έτσι, το νέο 
λειτουργικό της εταιρείας θα διατίθεται δωρεάν 
ως αναβάθμιση σε όσους χρήστες έχουν ήδη 
μια συσκευή με Windows 8.1 ή Windows 7, 
είτε πρόκειται για υπολογιστή, είτε πρόκειται για 
tablet ή smartphone με Windows 8.1. Στόχος 
της Microsoft; Να μετατρέψει τα Windows σε 
κάτι πολύ περισσότερο από ένα λειτουργικό και 
πιο συγκεκριμένα “στη μεγαλύτερη ιντερνετική 
υπηρεσία στον κόσμο”, όπως χαρακτηριστικά 
δήλωσε ο Satya Nadella, CEO της Microsoft, 
κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Πρακτικά, η 
Microsoft κάνει στροφή στην τιμολογιακή πολιτική 
της, χρησιμοποιώντας τα Windows ως όχημα για 
να προωθήσει μια σειρά άλλων προϊόντων και 
υπηρεσιών τα οποία θα της φέρουν νέα έσοδα. 
Το δεύτερο στοιχείο κλειδί των Windows 10 
είναι η ενοποιημένη εμπειρία χρήσης που θα 
προσφέρουν, ανεξάρτητα από τη συσκευή, κάτι 
που άλλωστε αποτελούσε διακηρυγμένο στόχο 
της Microsoft. Έτσι, θα προσφέρουν παρόμοιο 
περιβάλλον σε κάθε συσκευή και φυσικά θα 
συγχρονίζουν όλα τα δεδομένα του χρήστη μεταξύ 
των συσκευών αυτών. Αυτό ισχύει όχι μόνο για 

PCs και tablets αλλά και για 
smartphones και tablets με 
μέγεθος μικρότερο από 8”, τα 
οποία θα “τρέχουν” τα Windows 
10 for phones. Η ενοποιημένη 
εμπειρία δεν σταματά εδώ, 
αφού με από τα Windows 10, οι 
χρήστες θα μπορούν να έχουν 
πρόσβαση και στο Xbox μέσω 
της εφαρμογής Xbox app που 
ετοιμάζει η Microsoft. Όσο για 
τους developers, η εταιρεία 
ανακοίνωσε ότι θα μπορούν 
αναπτύσσουν “universal apps”, 
δηλαδή εφαρμογές οι οποίες γραμμένες με τον 
ίδιο κώδικα θα είναι συμβατές και με τις δύο 
εκδόσεις του νέου λειτουργικού.
Όσον αφορά τα νέα χαρακτηριστικά των Windows 
10, σε PCs και tablets μεγαλύτερα των 8”, 
επανέρχεται και πάλι το πλήκτρο Έναρξη, ενώ 
την εμφάνισή του κάνει και ένα νέο Κέντρο 
Ειδοποιήσεων στο οποίο θα εμφανίζονται 
μηνύματα από τις εγκατεστημένες εφαρμογές. 
Το «παρών» θα δώσει και η νέα Cortana για 
Windows 10, η οποία υποστηρίζει και desktop 
περιβάλλον πλέον. Ακόμα μία αλλαγή που 
φέρνουν τα Windows 10 είναι ο νέος browser, ο 

οποίος έχει το προσωρινό κωδικό όνομα Spartan, 
με σημαντικότερο νέο feature τη δυνατότητα που 
δίνει στους χρήστες να “γράφουν” σημειώσεις 
πάνω στις ιστοσελίδες, να τις συγχρονίζουν με το 
OneDrive και να τις μοιράζονται.
Εν κατακλείδι, γίνεται φανερό ότι τα Windows 
10 δεν είναι απλά το επόμενο λειτουργικό της 
Microsoft. Αντιθέτως, πρόκειται για το επόμενο 
βήμα της εταιρείας που θα τη βοηθήσει να 
διεισδύσει στην αγορά με πολύ πιο γρήγορους 
ρυθμούς τόσο στον τομέα των υπηρεσιών όσο και 
στο κομμάτι των συσκευών.
Info: Microsoft Hellas, 211-1206 000

ΡΙΖΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗ MICROSOFT

Windows 10: Ένας game changer;

Υπεγράφησαν στις 29 Δεκεμβρίου 2014 οι 
συμβάσεις του έργου “Rural Broadband, 
Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές 

Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και 
Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των 
Υποδομών”. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 

€161 εκατ. αφορά 
στην εγκατάσταση 
και λειτουργία 
ευρυζωνικής 
δικτυακής υποδομής 
σε 5.493 “λευκές” 
αγροτικές και 
νησιωτικές περιοχές, 
οι οποίες αντιστοιχούν 
περίπου σχεδόν στο 
50% της ελληνικής 
επικράτειας. 
Στόχος του έργου 
είναι μέσα στο 
2015 να συνδεθεί 
με το Διαδίκτυο το 

μεγαλύτερο μέρος της Περιφέρειας, που σήμερα 
δεν έχει καμία πρόσβαση στα οφέλη και στις 
ευκαιρίες της Ψηφιακής Τεχνολογίας.
Για τις ανάγκες του έργου η χώρα (πλην Αττικής 
και Θεσσαλονίκης ) έχει χωριστεί σε τρείς 
ισοδύναμες περιοχές (LOTs), από πλευράς 
απαιτήσεων, στις οποίες αναδείχτηκαν οι εξής 
ανάδοχοι:
Τομέας (LOT) 1: ΟΤΕ (περιοχή Θράκης, 
Μακεδονίας, δυτικής Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου), 
αξία €44,3 εκατομμύρια.
Τομέας (LOT) 2: Intrakat - Intracom Holdings - 
Hellas On Line (περιοχή Θεσσαλίας, Ανατολικής 
Στερεάς, νοτίου Ηπείρου, Εύβοιας, Κυκλάδων ), 
αξία €60,3 εκατομμύρια.
Τομέας (LOT) 3: ΟΤΕ (περιοχή Πελοποννήσου, 
κεντρικής Στερεάς, Δωδεκανήσου, Κρήτης ), αξία 
€56,3 εκατομμύρια.
Info: Ψηφιακή Σύγκλιση, 210-3722 400

OTE, INTRACOM, INTRAKAT KAI HOL, ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ

Ξεκινά η υλοποίηση του Rural Broadband
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Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα σύγχρονο 
υπολογιστή ή σύστημα NAS, χωρίς καταγραφή 
εικόνας. Το καλύτερο μέσο, που εγγυάται επαρκή 
χωρητικότητα και γρήγορη πρόσβαση στα 
δεδομένα εικόνας, είναι οι σκληροί δίσκοι. Ωστόσο, 
δεν είναι αρκετά ευέλικτοι ώστε να ταιριάζουν 
σε κάθε κατάσταση, επειδή εκ κατασκευής είναι 
προσαρμοσμένοι σε συγκεκριμένες εφαρμογές. 
Οι δίσκοι που ενσωματώνονται σε επιτραπέζιους 
υπολογιστές αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 
στην ανάγνωση παρά στην εγγραφή δεδομένων. 
Ανάλογα με την εφαρμογή, το 50-95% του χρόνου 
αφιερώνεται στην ανάγνωση δεδομένων. Ένας 
τέτοιος δίσκος είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί 
σε μέγιστη θερμοκρασία 50°C. Το μεγαλύτερο 
μέρος της θερμότητας παράγεται από τον ίδιο, 
από τις κεφαλές. Οι μονάδες αυτού του είδους, 
έχουν βελτιστοποιηθεί για συγκεκριμένο είδος 
λειτουργίας αλλά έχουν πολύ κακή απόδοση όταν 
χρησιμοποιηθούν για εγγραφή βίντεο, ιδιαίτερα 
αν πρέπει να λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη 
βάση. Ένας τέτοιος δίσκος, όταν λειτουργεί σε 
θερμοκρασίες και συνθήκες άλλες από τις οποίες 
έχει σχεδιαστεί μπορεί γρήγορα να καταρρεύσει. 
Η καταγραφή video δημιουργεί την επιπλέον 
απαίτηση για λειτουργία επί εικοσιτετραώρου 
βάσεως, επτά ημέρες την εβδομάδα και 
καταγραφή πολλών ροών βίντεο ταυτόχρονα.  
H WD ήρθε σε επαφή με προμηθευτές εξοπλισμού 

για την εγγραφή βίντεο. Αποδείχθηκε ότι οι 
προσδοκίες τους είναι τελείως διαφορετικές από 
εκείνες των κατασκευαστών PC. Οι επιχειρήσεις 
στον τομέα αυτό έχουν απαιτήσεις για δίσκους 
με ειδικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 
-Λειτουργία 24/7, -Αντοχή σε υψηλές 
θερμοκρασίες, -Καταγραφή με σταθερή ροή 
δεδομένων κλπ. 
Έτσι, η WD ανέπτυξε τη σειρά WD Purple. Οι δίσκοι 
αυτής της σειράς λειτουργούν με σταθερό ρυθμό 
και κατά το 97% του χρόνου τους, σε κατάσταση 
εγγραφής. Η ανάγνωση δεδομένων ενδέχεται 
να είναι πιο αργή, καθώς η ταχύτητά του είναι 
μεταβαλλόμενη από 5400 ως 7200rpm και όχι 
σταθερή στα 7200rpm, όπως στους δίσκους των 
επιτραπέζιων υπολογιστών ή στις 10.000rpm, 
όπως είναι οι δίσκοι των διακομιστών. Όμως η 
λειτουργία τους είναι ομαλή και ομοιόμορφη και 
επιβαρύνει με διαφορετικό τρόπο τα μηχανικά 
τους μέρη. Στους δίσκους που είναι κατάλληλοι για 
εγγραφή βίντεο χρησιμοποιείται πάντα ενδιάμεση 
μνήμη 64MB, ενώ στους δίσκους για επιτραπέζιους 
υπολογιστές αυτή κυμαίνεται από 32 ως 64 ΜΒ. 
Λόγω της βελτιστοποίησής τους αυτοί οι 
δίσκοι παράγουν λιγότερη θερμότητα. Αυτό 
τους προσδίδει υψηλή αξιοπιστία κατά την 
αρχειοθέτηση δεδομένων που προέρχονται από 
καταγραφή. Αυτοί οι δίσκοι επειδή παράγουν 
λιγότερη θερμότητα, μπορούν να λειτουργήσουν 

σε υψηλότερες εξωτερικές θερμοκρασίες (ως 
70°C). Αυτό είναι σημαντικό στην περίπτωση 
που τοποθετούνται σε μικρό περίβλημα όπου η 
κυκλοφορία του αέρα είναι περιορισμένη κι ως εκ 
τούτου η ψύξη είναι λιγότερο αποτελεσματική.
Οι δίσκοι WD Purple υποστηρίζουν 32 κάμερες 
σε ανάλυση FullHD, χωρίς απώλεια frames κατά 
την εγγραφή, (πράγμα που θα συνέβαινε σε έναν 
επιτραπέζιο δίσκο), η τεχνολογία AllFrame™ 
που διαθέτουν και η διασύνδεση μεταφοράς 
εντολών δεδομένων ΑΤΑ τους διασφαλίζει από ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο. Οι WD Purple υποστηρίζουν 
μεταφορά, καταγραφή και ανάγνωσή αρχείων 
MPΕG-2/4, AVC, JPEG 2000 και H.264 πολύ 
αποτελεσματικά. Η χρήση των WD Purple στα 
συστήματα που καταγράφουν βίντεο από πολλές 
κάμερες σε 24/7, εξασφαλίζει ελάχιστο χρόνο 
επιδιόρθωσης σφαλμάτων (TLER) στον πίνακα 
RAID. Αυτό δεν επιτρέπει να θεωρηθούν οι δίσκοι 
κατεστραμμένοι, λόγω της μακράς διάρκειας 
της επιδιόρθωσης σφάλματος, πράγμα όμως 
που συμβαίνει στους σκληρούς δίσκους που 
χρησιμοποιούνται σε επιτραπέζιους υπολογιστές. 
Η Netconnect AE, διανομέας επί σειρά ετών, 
των προϊόντων της Western Digital στη Ελληνική 
αγορά, διαθέτει τους δίσκους της σειράς Purple, 
μέσα από ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών σε  
όλη την Ελλάδα.
Info: Netconnect AE, 210-9926 440

Η Oracle Ελλάς βραβεύτηκε για την 25η 
επέτειο λειτουργίας της και τη συνεπή και 
αναπτυσσόμενη παρουσία της στην ελληνική 
αγορά, στη διάρκεια του πρόσφατου 25ου Greek 
Economy συνεδρίου που διοργανώθηκε στην 
Αθήνα από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο. Το βραβείο παρέλαβε ο Αντώνης 
Μονοκρούσος, Country Leader της Oracle Ελλάς 
και Cluster Leader GCMM, από τους κ.κ. David 
Pearce, πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Σίμο 
Αναστασόπουλο, πρόεδρο και Ηλία Σπιρτούνια, 
γενικό διευθυντή του Ελληνο-Αμερικανικού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου κατά τη διάρκεια του 

επίσημου δείπνου του συνεδρίου.
“Η Oracle Ελλάς είναι, και θα παραμείνει, 
ένα πολύ ενεργό κομμάτι της ελληνικής 
οικονομίας και κοινωνίας, επενδύοντας τόσο 
στην ανάπτυξη του δικτύου των συνεργατών 
και των πελατών της όσο και στην προσφορά 
καινοτόμου λογισμικού και εκπαιδευτικών 
πόρων προς τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα 
όλων των βαθμίδων και στην υποστήριξη μη 
κερδοσκοπικών οργανισμών που καλύπτουν 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες”, 
δήλωσε ο Αντώνης Μονοκρούσος.
Info: Oracle Hellas, 210 – 6789 200

ΣΕΙΡΑ PURPLE ΑΠΟ ΤΗ WESTERN DIGITAL

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ORACLE

Εξειδικευμένοι σκληροί  
δίσκοι για την εγγραφή βίντεο

25 χρόνια συνεπούς παρουσίας στην Ελλάδα
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Η διάρκεια ζωής 
της μπαταρίας 
των laptops 
και η απόδοση 
των γραφικών 
αναβαθμίζονται 
σημαντικά με την 
πέμπτη γενιά των 
επεξεργαστών 
Intel Core, που 
κάνουν σιγά-σιγά 
την εμφάνισή τους 
στα πιο σύγχρονα 
συστήματα. 

BizTech 
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powered by

Η αυγή του Broadwell-U

Η πέμπτη γενιά επεξεργαστών Core, που έχουν την κω-
δική ονομασία Broadwell-U, αφορούν τόσο laptops όσο 
desktops, αλλά και mini PCs. Οι κορυφαίοι κατασκευα-
στές συστημάτων έχουν αρχίσει να ανακοινώνουν νέα 
συστήματα που εκμεταλλεύονται τη νέα αρχιτεκτονική. 

Ειδικότερα τα laptops θα δουν μια άμεση αύξηση τόσο της 
απόδοσης όσο και της διάρκειας της μπαταρίας λόγω του 
σχεδιασμού των νέων κυκλωμάτων της Intel. Υπάρχουν 
περιπτώσεις που κατασκευαστές ανακοινώνουν μέχρι και 
10 ώρες διάρκεια μπαταρίας, ενώ ξεχωρίζει η περίπτωση 
του Lenovo ThinkPad X250, το οποίο με δυο ενσωματω-
μένες μπαταρίες φτάνει στις 20 ώρες. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Intel, υπάρχουν περίπου 
600 εκατομμύρια υπολογιστές που είναι τεσσάρων ή και 
περισσοτέρων ετών, οι οποίοι αναμένεται να αντικατα-
σταθούν. Οι νέοι επεξεργαστές μπορούν να αποτελέσουν 
τη σπίθα που θα οδηγήσει στην ανανέωση των εν λόγω 
συστημάτων, φέρνοντας υποστήριξη για αφή, καθώς και 
αλληλεπίδραση μέσω κινήσεων και φωνής. 

Η Intel συνεργάζεται με τη Microsoft, ώστε να μπορέσει 
να βελτιστοποιηθεί η χρήση των νέων επεξεργαστών με 
τα Windows 10. Το νέο λειτουργικό αναμένεται να ανα-
θερμάνει την αγορά των PCs με τη κυκλοφορία του στο 
τελευταίο τρίμηνο του έτους. 

Η νέα γενιά επεξεργαστών φέρνει σημαντικές βελτιώσεις 
από την προηγούμενη γενιά των επεξεργαστών core, με την 
κωδική ονομασία Haswell. Οι νέοι επεξεργαστές κατασκευ-
άζονται με αρχιτεκτονική 14 νανόμετρων, που σε μεγάλο 
βαθμό είναι υπεύθυνη για την αναβαθμισμένη απόδοση. Οι 
νέοι επεξεργαστές έχουν 35% περισσότερα transistors από 
τους επεξεργαστές Haswell, η οποία δίνει τη δυνατότητα 
στην Intel να ενσωματώσει πολύ περισσότερες δυνατότητες. 

Η διάρκεια της μπαταρίας αναμένεται να αυξηθεί περί 
τη μια ώρα, κατά την παρακολούθηση video υψηλής 
ευκρίνειας ή κατά το internet browsing. Τα τρισδιάστατα 
γραφικά αναμένονται κατά 22% ταχύτερα, ενώ η μετα-
τροπή video αναμένεται να είναι κατά 50% ταχύτερη. Η 
αύξηση της απόδοσης αναμένεται να ωφελήσει ακόμα και 
εφαρμογές παραγωγικότητας όπως το Microsoft Word, σε 
ποσοστό βέβαια της τάξης του 4%. Τα νέα laptops θα είναι 
πιο λεπτά και ελαφριά, με τους νέους επεξεργαστές. Ένας 
τυπικός επεξεργαστής είναι 37% πιο μικρός σε σχέση με 
έναν αντίστοιχο επεξεργαστή Haswell. 

Αλλά και το μέλλον αναμένεται συναρπαστικό για τους 
επεξεργαστές της Intel. Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 
αναμένονται τα πρώτα laptops που θα στηρίζονται στην 
αρχιτεκτονική Skylake, που ανάμεσα στα άλλα θα μπορεί 

να υποστηρίξει ασύρματη φόρτιση, ασύρματη μετάδοση 
δεδομένων και ασύρματη απεικόνιση. Μια τάση που μπο-
ρούμε να δούμε σε αυτή την περίπτωση είναι συστήματα 
τα οποία θα διαθέτουν μικρότερα τροφοδοτικά και λιγότε-
ρες θύρες συνολικά. 

Σε πρώτη φάση, η Intel έχει παρουσιάσει επεξεργαστές 
των σειρών Core i3, i5 και i7 για laptops, desktops και 
mini-PCs. Συνολικά θα παρουσιαστούν 14 επεξεργαστές, 
εκ των οποίων οι 10 καταναλώνουν 15 watt ενέργειας και 
4 που καταναλώνουν 28 Watt. Η συχνότητα λειτουργίας 
των επεξεργαστών κυμαίνεται μεταξύ 1,6 και 3,2 GHz. 

Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι οι επεξεργαστές Core I, είναι 
διαφορετικοί από τους Core M, που στηρίζονται επίσης 
στην αρχιτεκτονική Broadwell και η κατανάλωσή τους 
βρίσκεται ανάμεσα στα 4,5 και τα 10 Watt. 

Η Intel έχει ενσωματώσει νέα χαρακτηριστικά και όσον α-
φορά στα γραφικά, ενώ πλέον υπάρχει εγγενής υποστήριξη 
αποκωδικοποίησης video 4k (VP9 και H.265 HEVC). Μερικά 
από τα chips θα συνδυαστούν με τον πυρήνα γραφικών Iris 
Pro που περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα χαρακτηριστικά. 

Αργότερα μέσα στο χρόνο, η Intel θα παρουσιάσει και τους 
τετραπύρηνους επεξεργαστές με την κωδική ονομασία 
Bradwell-H που θα συνδυάζονται με το Iris Pro. 
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Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα σύγχρονο 
υπολογιστή ή σύστημα NAS, χωρίς καταγραφή 
εικόνας. Το καλύτερο μέσο, που εγγυάται επαρκή 
χωρητικότητα και γρήγορη πρόσβαση στα 
δεδομένα εικόνας, είναι οι σκληροί δίσκοι. Ωστόσο, 
δεν είναι αρκετά ευέλικτοι ώστε να ταιριάζουν 
σε κάθε κατάσταση, επειδή εκ κατασκευής είναι 
προσαρμοσμένοι σε συγκεκριμένες εφαρμογές. 
Οι δίσκοι που ενσωματώνονται σε επιτραπέζιους 
υπολογιστές αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 
στην ανάγνωση παρά στην εγγραφή δεδομένων. 
Ανάλογα με την εφαρμογή, το 50-95% του χρόνου 
αφιερώνεται στην ανάγνωση δεδομένων. Ένας 
τέτοιος δίσκος είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί 
σε μέγιστη θερμοκρασία 50°C. Το μεγαλύτερο 
μέρος της θερμότητας παράγεται από τον ίδιο, 
από τις κεφαλές. Οι μονάδες αυτού του είδους, 
έχουν βελτιστοποιηθεί για συγκεκριμένο είδος 
λειτουργίας αλλά έχουν πολύ κακή απόδοση όταν 
χρησιμοποιηθούν για εγγραφή βίντεο, ιδιαίτερα 
αν πρέπει να λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη 
βάση. Ένας τέτοιος δίσκος, όταν λειτουργεί σε 
θερμοκρασίες και συνθήκες άλλες από τις οποίες 
έχει σχεδιαστεί μπορεί γρήγορα να καταρρεύσει. 
Η καταγραφή video δημιουργεί την επιπλέον 
απαίτηση για λειτουργία επί εικοσιτετραώρου 
βάσεως, επτά ημέρες την εβδομάδα και 
καταγραφή πολλών ροών βίντεο ταυτόχρονα.  
H WD ήρθε σε επαφή με προμηθευτές εξοπλισμού 

για την εγγραφή βίντεο. Αποδείχθηκε ότι οι 
προσδοκίες τους είναι τελείως διαφορετικές από 
εκείνες των κατασκευαστών PC. Οι επιχειρήσεις 
στον τομέα αυτό έχουν απαιτήσεις για δίσκους 
με ειδικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 
-Λειτουργία 24/7, -Αντοχή σε υψηλές 
θερμοκρασίες, -Καταγραφή με σταθερή ροή 
δεδομένων κλπ. 
Έτσι, η WD ανέπτυξε τη σειρά WD Purple. Οι δίσκοι 
αυτής της σειράς λειτουργούν με σταθερό ρυθμό 
και κατά το 97% του χρόνου τους, σε κατάσταση 
εγγραφής. Η ανάγνωση δεδομένων ενδέχεται 
να είναι πιο αργή, καθώς η ταχύτητά του είναι 
μεταβαλλόμενη από 5400 ως 7200rpm και όχι 
σταθερή στα 7200rpm, όπως στους δίσκους των 
επιτραπέζιων υπολογιστών ή στις 10.000rpm, 
όπως είναι οι δίσκοι των διακομιστών. Όμως η 
λειτουργία τους είναι ομαλή και ομοιόμορφη και 
επιβαρύνει με διαφορετικό τρόπο τα μηχανικά 
τους μέρη. Στους δίσκους που είναι κατάλληλοι για 
εγγραφή βίντεο χρησιμοποιείται πάντα ενδιάμεση 
μνήμη 64MB, ενώ στους δίσκους για επιτραπέζιους 
υπολογιστές αυτή κυμαίνεται από 32 ως 64 ΜΒ. 
Λόγω της βελτιστοποίησής τους αυτοί οι 
δίσκοι παράγουν λιγότερη θερμότητα. Αυτό 
τους προσδίδει υψηλή αξιοπιστία κατά την 
αρχειοθέτηση δεδομένων που προέρχονται από 
καταγραφή. Αυτοί οι δίσκοι επειδή παράγουν 
λιγότερη θερμότητα, μπορούν να λειτουργήσουν 

σε υψηλότερες εξωτερικές θερμοκρασίες (ως 
70°C). Αυτό είναι σημαντικό στην περίπτωση 
που τοποθετούνται σε μικρό περίβλημα όπου η 
κυκλοφορία του αέρα είναι περιορισμένη κι ως εκ 
τούτου η ψύξη είναι λιγότερο αποτελεσματική.
Οι δίσκοι WD Purple υποστηρίζουν 32 κάμερες 
σε ανάλυση FullHD, χωρίς απώλεια frames κατά 
την εγγραφή, (πράγμα που θα συνέβαινε σε έναν 
επιτραπέζιο δίσκο), η τεχνολογία AllFrame™ 
που διαθέτουν και η διασύνδεση μεταφοράς 
εντολών δεδομένων ΑΤΑ τους διασφαλίζει από ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο. Οι WD Purple υποστηρίζουν 
μεταφορά, καταγραφή και ανάγνωσή αρχείων 
MPΕG-2/4, AVC, JPEG 2000 και H.264 πολύ 
αποτελεσματικά. Η χρήση των WD Purple στα 
συστήματα που καταγράφουν βίντεο από πολλές 
κάμερες σε 24/7, εξασφαλίζει ελάχιστο χρόνο 
επιδιόρθωσης σφαλμάτων (TLER) στον πίνακα 
RAID. Αυτό δεν επιτρέπει να θεωρηθούν οι δίσκοι 
κατεστραμμένοι, λόγω της μακράς διάρκειας 
της επιδιόρθωσης σφάλματος, πράγμα όμως 
που συμβαίνει στους σκληρούς δίσκους που 
χρησιμοποιούνται σε επιτραπέζιους υπολογιστές. 
Η Netconnect AE, διανομέας επί σειρά ετών, 
των προϊόντων της Western Digital στη Ελληνική 
αγορά, διαθέτει τους δίσκους της σειράς Purple, 
μέσα από ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών σε  
όλη την Ελλάδα.
Info: Netconnect AE, 210-9926 440

Η Oracle Ελλάς βραβεύτηκε για την 25η 
επέτειο λειτουργίας της και τη συνεπή και 
αναπτυσσόμενη παρουσία της στην ελληνική 
αγορά, στη διάρκεια του πρόσφατου 25ου Greek 
Economy συνεδρίου που διοργανώθηκε στην 
Αθήνα από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο. Το βραβείο παρέλαβε ο Αντώνης 
Μονοκρούσος, Country Leader της Oracle Ελλάς 
και Cluster Leader GCMM, από τους κ.κ. David 
Pearce, πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Σίμο 
Αναστασόπουλο, πρόεδρο και Ηλία Σπιρτούνια, 
γενικό διευθυντή του Ελληνο-Αμερικανικού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου κατά τη διάρκεια του 

επίσημου δείπνου του συνεδρίου.
“Η Oracle Ελλάς είναι, και θα παραμείνει, 
ένα πολύ ενεργό κομμάτι της ελληνικής 
οικονομίας και κοινωνίας, επενδύοντας τόσο 
στην ανάπτυξη του δικτύου των συνεργατών 
και των πελατών της όσο και στην προσφορά 
καινοτόμου λογισμικού και εκπαιδευτικών 
πόρων προς τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα 
όλων των βαθμίδων και στην υποστήριξη μη 
κερδοσκοπικών οργανισμών που καλύπτουν 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες”, 
δήλωσε ο Αντώνης Μονοκρούσος.
Info: Oracle Hellas, 210 – 6789 200

ΣΕΙΡΑ PURPLE ΑΠΟ ΤΗ WESTERN DIGITAL

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ORACLE

Εξειδικευμένοι σκληροί  
δίσκοι για την εγγραφή βίντεο

25 χρόνια συνεπούς παρουσίας στην Ελλάδα
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Το Business intelligence (BI) έχει καταλήξει να 
είναι ένας όρος-ομπρέλα, ο οποίος περιλαμβάνει 
εφαρμογές, υποδομή, εργαλεία και βέλτιστες 
πρακτικές που επιτρέπουν την πλήρη πρόσβαση 
και ορθή ανάλυση ενός τεράστιου όγκου 
δεδομένων, με στόχο τη διευκόλυνση και τη 
βελτίωση της λήψης αποφάσεων εντός μιας 
επιχείρησης. Το ΒΙ αποτελεί μια σημαντική 
παράμετρο του σύγχρονου επιχειρείν, η οποία 
συνεχώς εξελίσσεται και -όπως όλα τα στοιχεία 
δείχνουν- αυξάνει την παρουσία της με έντονους 
ρυθμούς, προσφέροντας στους συνεργάτες ένα 
πεδίο δράσης με προοπτικές δραστηριοποίησης. 

Το BI σε 
τροχιά… 
success 
story
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για την επιτυχή διαχείριση των πόρων και της 
εξελικτικής της πορείας. Το πρόβλημα παρουσι-
άζεται κάθε φορά που καλείται κάποιος να εξάγει 
συμπεράσματα από τον παραγόμενο όγκο δεδο-
μένων των συστημάτων αυτών. Αναφερόμαστε 
στο κλασικό ζήτημα των διαφορετικών εκδοχών 
της αλήθειας που κάποιοι μπορούν να εξάγουν 
από τα συστήματα ERP και CRM, τα οποία με τη 
σειρά τους πιθανώς να οδηγήσουν και σε διαφο-
ρετικά συμπεράσματα και, ακόλουθα, δράσεις.  
Σε αυτό ακριβώς το πρόβλημα οι λύσεις ΒΙ  
απαντούν στοχευμένα και επιτυχημένα, καθώς 
προσφέρουν μια κοινή εικόνα και άποψη, το ο-
ποίο είναι τελικά και το ζητούμενο για μια επιχεί-
ρηση κατά τη λήψη των ορθών και επιτυχημένων 
αποφάσεων. 
Δεδομένων αυτών των γνωστών πλεονεκτημά-
των του ΒΙ, δεν μπορεί κάποιος να μην σταθεί 
και στο ζήτημα της δυσκολίας υλοποίησης μιας 
σχετικής λύσης. Πρόκειται για μια περίπλοκη 
διαδικασία, καθώς απαιτείται συγκερασμός δια-
φορετικών συστημάτων, αλλά και συγκέντρωση 

δεδομένων από άλλες πηγές. Το οποίο μας οδη-
γεί και πάλι στο κλασικό πρόβλημα των διαφο-
ρετικών εκδοχών της αλήθειας, και επακόλουθα 
σε μια μη ενιαία πολιτική λήψης αποφάσεων. Σε 
αυτή την περίπτωση, μια επιτυχημένη λύση ΒΙ ο-
φείλει να λαμβάνει υπόψη της τους στρατηγικούς 
στόχους του πελάτη, ώστε να δημιουργήσει τις 
αντίστοιχες διαδικασίες που θα φέρουν μοναδικά 
-για την κάθε επιχείρηση- και επιτυχημένα απο-
τελέσματα. 
Ένας ακόμα παράγοντας που αποτελεί το άμεσο 
αποτέλεσμα μια επιτυχημένης λύσης ΒΙ, και στον 
οποίο το κανάλι οφείλει να έχει συνεχώς στραμ-
μένη την προσοχή του, είναι ο δεσμός ανάμεσα 
στους συνεργάτες και στον πελάτη. Ο λόγος είναι 
απλός και κατανοητός: Ο συνεργάτης μέσω των 
λύσεων αυτών εισέρχεται στα ενδότερα της επι-
χείρησης, γίνεται μέλος της ευρύτερης «οικογέ-
νειας», μαθαίνοντας από πρώτο χέρι τις ανάγκες, 
τους προβληματισμούς και τις πολιτικές της. Αυτό 
το bonding λειτουργεί πάντοτε σχεδόν υπέρ του 
συνεργάτη, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε 

To παραδοσιακό BI, μετά από περίπου δύο δεκα-
ετίες ζωής, είναι πλέον γνωστό: Ξεκινάμε με τις 
βάσεις δεδομένων των κύριων συστημάτων μιας 
εταιρείας (ERP, CRM, κλπ), κάνουμε μια επεξεργα-
σία ανάλογα με είδος των πληροφοριών που θέ-
λουμε να εξάγουμε, για να καταλήξουμε -μετά από 
αρκετές εβδομάδες συνήθως- σε μια σειρά από 
αναφορές, dashboards ή και διαδραστικά εργαλεία 
για τους τελικούς χρήστες. Στη συνέχεια βέβαια η 
διαδικασία επαναλαμβάνεται επ’ άπειρον, γιατί πά-
ντα υπάρχουν νέες ανάγκες των χρηστών και νέες 
δυνατότητες των συστημάτων.
Είναι ένα μοντέλο που συνεχίζει να είναι χρήσιμο, 
έχει όμως βασικά μειονεκτήματα στο χρόνο υλοποί-
ησης και το αρχικό κόστος της επένδυσης. Οι νέες 
δυνατότητες στον τομέα του BI αντιθέτως, μας επι-
τρέπουν να ξεκινήσουμε με μικρά έργα και να δούμε 
άμεσα αποτελέσματα. Ας τις δούμε αναλυτικά:
Ξεκινώντας από το Cloud, η άφιξη των συστημάτων 
cloud-based BI δίνει κάποιες προφανείς ευκολίες: 
Δεν υπάρχει αρχική δαπάνη ούτε χάσιμο χρόνου 
για προμήθεια hardware, άδειες software και ε-
γκατάσταση, ενώ η υπολογιστική ισχύς μπορεί να 
αυξομειώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες 
-π.χ. 2 επεξεργαστές αρχικά και 4 μετά από μερι-
κούς μήνες λόγω αύξησης χρηστών. Επιπλέον, οι 
μεγάλες ανάγκες για επεξεργαστική ισχύ που έχουν 
κάποια χαρακτηριστικά (πχ Machine Learning) ήταν 
απαγορευτικές ως τώρα για πολλές εταιρείες, με το 
cloud όμως είναι δυνατό να αγοραστεί αυτή η ισχύς 

για λίγες μόνο ώρες! Τέλος, επειδή στο BI εμφανί-
ζονται συνεχώς νέες τεχνολογικές δυνατότητες, με 
το μοντέλο του cloud μπορούμε να τις αξιοποιήσου-
με χωρίς να απαιτείται αγορά αδειών και εγκατά-
σταση νέων εκδόσεων.
Συνεχίζοντας στη δεύτερη τάση, οι εφαρμογές ΒΙ 
δεν είναι πλέον απομονωμένα συστήματα που 
απευθύνονται σε λίγους εξειδικευμένους χρήστες 
γραφείου, οι οποίοι π.χ. κάνουν ανάλυση δεδομέ-
νων για κάποιες ημέρες κάθε μήνα. Οι αναφορές, 
τα dashboards και οι δείκτες απόδοσης (KPIs) 
αφορούν τώρα πολλούς διαφορετικούς χρήστες και 
τους καθοδηγούν στην καθημερινή τους δουλειά. 
Επιπλέον, υπάρχει η ανάγκη οι χρήστες αυτοί να 
μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους αναφο-
ρές ή οθόνες BI, αντί να ζητούν συνέχεια από το ΙΤ 
νέες αναφορές και να περιμένουν την υλοποίησή 
τους. Έτσι έχουν προκύψει οι λύσεις Self-Service 
BI, που δίνουν αυτή τη δυνατότητα σε τελικούς 
χρήστες που δεν έχουν γνώσεις πληροφορικής, 
επιτρέποντας όμως παράλληλα στο ΙΤ να κρατήσει 
τον έλεγχο και την ασφάλεια των δεδομένων.
Φτάνοντας στο «δια ταύτα», πώς μπορεί η Microsoft 
να βοηθήσει τους συνεργάτες σε ευκαιρίες πώλη-
σης για όλα τα παραπάνω; Καταρχάς μέσω του SQL 
Server, με πλήρη χαρακτηριστικά στις εκδόσεις 
Business Intelligence και Enterprise, αλλά και 
κάποια βασική λειτουργικότητα ακόμα και στην έκ-
δοση Standard. Η λειτουργικότητα αυτή φτάνει στον 
τελικό χρήστη μέσω του Excel και του SharePoint, 

που περιλαμβάνουν νέες δυνατότητες Self-Service 
BI όπως το PowerQuery (εισαγωγή και σύνδεση 
δεδομένων από ετερογενείς πηγές), PowerPivot 
(επεξεργασία δεδομένων in-memory), PowerView 
(δημιουργία διαδραστικών οθονών ΒΙ σε γραφικό 
περιβάλλον) και PowerMap (διαδραστική γεωγρα-
φική απεικόνιση δεδομένων).
Το σημαντικότερο: Το σύνολο αυτών των χαρα-
κτηριστικών είναι διαθέσιμα και σε έκδοση Cloud 
με την ονομασία “PowerBI for Office365”, όπου 
περιλαμβάνεται επίσης το Power Q&A (δημιουργία 
αναφορών με ερωτήσεις σε απλά Αγγλικά!). Αξίζει 
λοιπόν να επισκεφθείτε το www.microsoft.com/
powerΒΙ και να ξεκινήσετε να σκέφτεστε πώς θα α-
ξιοποιήσετε αυτές τις νέες τεχνολογίες προς όφελος 
των πελατών σας!

Άρθρο του Νικόλα Μολφέτα
Οι νέες τάσεις στο Business Intelligence: Cloud & Self-Service

Νικόλας 
Μολφέτας, 

Business Group 
Lead - Server 
Solutions στη 

Microsoft Hellas

Μ
πορεί τα προβλήματα μιας 
σύγχρονης επιχείρησης 
να είναι περίπλοκα και 
πολλαπλά, αλλά ένα από 
τα σημαντικότερα είναι ε-
κείνο της τεράστιας συγκέ-

ντρωσης δεδομένων. Η εκθετική τους αύξηση 
προκαλεί… πονοκέφαλο, μιας και εφόσον απλά 
συνεχίζουν να συρρέουν και να αποθηκεύονται, 
τα αποτελέσματα για την επιχείρηση θα είναι σί-
γουρα ανεξέλεγκτα και αρνητικά. Αυτό ακριβώς 
το πρόβλημα επιχειρούν να αντιμετωπίσουν οι 
λύσεις ΒΙ, οι οποίες συγκεντρώνουν και σορτά-
ρουν τον όγκο των δεδομένων, προσφέροντας 
μια ολοκληρωμένη εικόνα μέσα από τις ψηφίδες 
αυτού του τεράστιου παζλ – ολοκληρωμένη ει-
κόνα που θα αποτελέσει το απαραίτητο εργαλείο 
για τους decision makers της επιχείρησης, ώστε 
να πάρουν τις σωστές αποφάσεις, στην ώρα τους.
Τα διαφορετικά συστήματα ERP και CRM που 
μπορεί μια επιχείρηση να διαθέτει στο «οπλοστά-
σιό» της αποτελούν προφανώς σπουδαία assets 
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μακροπρόθεσμο επίπεδο. Οι λόγοι και εδώ είναι 
σαφείς: Αφενός εγγυάται μια συνεχή συνεργασία 
που δεν θα υπάρξει λόγος για τη διακοπή της 
και αφετέρου, βλέποντας ο συνεργάτης σε ποια 
σημεία μειονεκτεί η επιχείρηση, θα μπορεί να 
προτείνει σε άμεσο χρόνο τις απαραίτητες λύσεις, 
βελτιστοποιήσεις κ.ο.κ. 

Πορεία ανάπτυξης – νέες τάσεις
Όπως τονίσαμε προηγουμένως, η αύξηση των 
συσσωρευμένων δεδομένων είναι τρομακτική, 
καθώς σε όλα τα υπόλοιπα θα πρέπει να συνυ-
πολογιστεί ένας ακόμα παράγοντας: εκείνος των 
social media και των mobile συσκευών. Αυτές 
οι τεχνολογικές εξελίξεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ποτέ, παράγουν νέους τύπους δεδομένων, υπό 
μορφή βίντεο, φωτογραφιών και πάσης φύσεως 
αρχείων πολυμέσων. Τι σημαίνει αυτό; Με απλά 
λόγια, ακόμα περισσότερα δεδομένα, τα οποία 
αναμένουν τη σειρά τους να διευθετηθούν, να τα-
ξινομηθούν και να χρησιμοποιηθούν. 
Μια ακόμα πηγή για το ΒΙ είναι και τα δεδομένα 
εκείνα που προέρχονται από την ενοποίηση, 
η οποία λαμβάνει χώρα σε όλες τις μεγάλες 
επιχειρήσεις – για παράδειγμα, ας σκεφτούμε 
την αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγγελίας 
προμηθειών. Και αυτού του τύπου οι διαδικασίες 
παράγουν δεδομένα, τα οποία κάπως θα πρέπει 
να αποδειχθούν διαχειρίσιμα. 
Έχοντας υπόψη τους παράγοντες αυτούς, η αγορά 
του ΒΙ εξελίσσεται προκειμένου να προσφέρει 
πρακτικές λύσεις στις απαιτήσεις αυτές. Σύμφωνα 
μάλιστα με την Gartner, η συγκεκριμένη αγορά 
αυξάνει συνεχώς την παρουσία και την αξία της. 
Αναλυτικότερα, τον προηγούμενο χρόνο, η παγκό-
σμια αγορά λύσεων BI και analytics αυξήθηκε με 
ετήσιο ρυθμό 8%, στα 14.4 δις δολάρια, αν και η 
Gartner τόνισε πως το μονοψήφιο ποσοστό αύξη-
σης οφείλεται στη σύγχυση που προέκυψε σχετικά 
με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας. Η εταιρεία 
προσέθεσε πως ένας ακόμα λόγος που δεν επέ-
τρεψε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση είναι τα προβλή-
ματα στην παγκόσμια οικονομία, ενώ ακόμα και οι 
αναδυόμενες αγορές δεν μπόρεσαν να αυξήσουν 
το ενδιαφέρον για την τεχνολογία αυτή, εξαιτίας 
των οικονομικών περιορισμών. 
Παρ’ όλους αυτούς τους παράγοντες που περιόρι-
σαν την ανάπτυξη του ΒΙ, η Gartner τόνισε πως η 
τεχνολογία αυτή προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα: 
Σύμφωνα με δηλώσεις των υπευθύνων της εται-
ρείας, βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο άνευ 
προηγουμένου ενδιαφέρον και στην υιοθέτηση 
των analytics. Καθώς η αγορά αλλάζει «ταχύτητα», 
παρατηρήθηκαν κάποιες ενδείξεις μέσα στο 2014 
που υποδεικνύουν πως η υιοθέτηση του ΒΙ επιτα-
χύνεται με έντονους ρυθμούς. 
Το 2015 πρόκειται να φέρει μεγάλες αλλαγές στη 
διαχείριση των enterprise information, καθώς οι ε-
πιχειρήσεις τείνουν να ενσωματώσουν τα δεδομένα 
στην καθημερινή εργασία των εργαζόμενων, μιας 
και τα analytics γίνονται ακόμα πιο σύνθετα και οι 

vendors επιχειρούν να προβλέψουν τις μελλοντικές 
ανάγκες της αγοράς. Στη λογική αυτή, μπορούμε με 
ασφάλεια να καταγράψουμε κάποιες από τις τάσεις 
που θα επικρατήσουν στο χώρο του ΒΙ.
Σύμφωνα με την Gartner, καθώς οι επιχειρηματι-
κές απαιτήσεις για εργαλεία data analytics και BI 
αυξάνονται, ο διαχωρισμός ανάμεσα στους data 
scientists και data analysts θα γίνεται όλο και πιο 
θολός. Μέσα στο 2015, οι ευθύνες των δύο αυτών 
θα συνενωθούν σε ενός νέου είδους data expert 
που θα κατέχει τις ικανότητες και των δύο πεδίων, 
«παντρεύοντας» δεδομένα από πολλαπλές πηγές, 
ώστε να προσφέρει χρήσιμα και επικερδή μοντέλα 
προβλέψεων. Αυτό οφείλεται εν μέρει και στον εκ-
δημοκρατισμό των εργαλείων του ΒΙ, όπως είναι 
το Tableau, το οποίο έχει καταστήσει δυνατή τη με-
τατροπή πολύπλοκων δεδομένων από back-office 
εφαρμογές, σε κατανοητά data visualizations. 
Μια ακόμα πρόβλεψη της Gartner έχει να κάνει 
με την κυριαρχία των Microsoft και Salesforce 
στο πεδίο του cloud-based BI. Συγκεκριμένα, η 
Microsoft κατά πάσα πιθανότητα θα επιτύχει εντυ-
πωσιακή οικονομία κλίμακας στις BI προσφορές 
της, βασισμένη στην σουίτα της Power BI για 
Office 366, με αποτέλεσμα σημαντικές μειώσεις 
στις τιμές. Μια ακόμα disruptive παρουσία είναι 
η cloud analytics πλατφόρμα Salesforce Wave. 
Εφόσον ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις που 
έχει θέσει, το Wave θα μπορούσε να «βγάλει από 
τη μέση» σχεδόν τον μισό ανταγωνισμό. Εντούτοις, 
για να γίνει αυτό, το Salesforce Wave θα πρέπει 
να ενσωματώσει μια σύγχρονη προσέγγιση στο 
πώς να βοηθήσει τους πελάτες του να επιλύσουν 
προβλήματα ολοκλήρωσης. Σε κάθε περίπτωση, 

Καθώς ο τύπος και ο αριθμός των λύσεων ΒΙ 
αυξάνεται, τόσο μεγαλώνει και η πιθανότητα 
αποτυχίας ή επιλογής λανθασμένων λύσεων για τα 
προβλήματα της επιχείρησής σας. Παραθέτουμε 
ακόλουθα τα πλέον κοινά λάθη, στα οποία οι 
επιχειρήσεις είναι επιρρεπείς σε σχέση με την 
επιλογή και την υλοποίηση μιας λύσης ΒΙ, αλλά και 
πώς να τα αποφύγετε. 

1. Αοριστία στους στόχους
Ένα από τα πιο κοινά λάθη, είναι η επιχείρηση να 
ξεκινάει τη διαδικασία εφαρμογής του ΒΙ, δίχως να 
γνωρίζει επακριβώς τη στόχευση. Οι επιχειρήσεις 
δεν θα μπορούν επιτύχουν πραγματικό ROI, εφόσον 
δεν περιγράψουν πρώτα το business case και 
χρησιμοποιήσουν ακόλουθα τα big data προκειμένου 
να επιτύχουν το σκοπό τους. 
2. Προβλήματα ασφάλειας και νομικής φύσης. 
Μην κάνετε το λάθος να ξεχνάτε το ζήτημα του 
data governance. Το να προσφέρετε πρόσβαση 
όλων των δεδομένων σε όλους τους χρήστες είναι 
λάθος κίνηση. Προκειμένου να προστατεύσετε 
την επιχείρηση και τους πελάτες σας, διασφαλίστε 
πως το σύστημα ΒΙ συνεργάζεται αρμονικά με τις 
πολιτικές ασφαλείας και τις νομικές υποχρεώσεις. 
3. Αγνόηση του integration 
Οι περισσότερες επιχειρήσεις αποτιμούν τις λύσεις 
ΒΙ με όρους διαθέσιμων χαρακτηριστικών και 
τείνουν να αγνοούν σημαντικές παραμέτρους όπως 
το integration (π.χ. με τις εφαρμογές του Office και 
άλλες εφαρμογές ή enterprise portals, custom 
mobile συσκευές κ.ο.κ.). Η ουσία εδώ είναι πως 
αν και τα features είναι σημαντικά, είναι εξίσου 
σημαντικό να διασφαλίσετε πως η λύση ΒΙ που 
θα επιλέξετε, συνεργάζεται αρμονικά με τα άλλα 
business systems σας. 
4. Επιλογή λύσης που δεν αναπτύσσεται/ 
εξελίσσεται
Στις ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις αιχμής, 
τα self-service analytics αποτελούν τον κανόνα. Οι 
«μονολιθικές» υποδομές υποχωρούν σταδιακά προς 
όφελος των λύσεων που μπορούν να επεξεργαστούν 
νέες πηγές δεδομένων, ενώ το κλειδί εδώ είναι η 
ευελιξία και η χρηστικότητα. 
5. Αγνόηση του mobility
Πολλές επιχειρήσεις αγνοούν τον παράγοντα 
mobility κατά την επιλογή μιας λύσης ΒΙ. Σε πολλές 
περιπτώσεις, ένα απλό KPI που εμφανίζεται στο 
smartphone μας είναι τόσο χρήσιμο όσο όλα τα 
reports που θα τυπωθούν σε χαρτί. 
6. Επίσπευση της υλοποίησης
Μια επιτυχής υλοποίηση δεν είναι πάντα και η 
ταχύτερη υλοποίηση, ενώ η ταχύτερη υλοποίηση 
δεν είναι πάντα και η πλέον επιτυχημένη. Απαιτείται 
ικανοποιητικός χρόνος για την εκπαίδευση 
των χρηστών, προκειμένου να αποκτήσουν τις 
απαιτούμενες δεξιότητες για τη χρήση της λύσης ΒΙ. 
7. Αδυναμία εκμετάλλευσης δεδομένων και 
reports
Πολλές επιχειρήσεις συλλέγουν πολύτιμες 
πληροφορίες από το BI τους, αλλά δεν μοιράζονται, 
αναλύουν ή ενεργούν βάσει αυτών, και αυτό είναι 
λάθος. Με την εκμετάλλευση των συγκεντρωμένων 
πληροφοριών και την εφαρμογή τους σε 
συγκεκριμένα business μοντέλα, οι επιχειρήσεις 
αποτρέπουν τον κίνδυνο και ταυτόχρονα λαμβάνουν 
πληροφορημένες αποφάσεις επωφελείς για το 
μέλλον τους. 

Τα 7 συχνότερα  
λάθη του ΒΙ

Mια επιτυ-
χημένη 
λύση ΒΙ 
οφείλει να 

λαμβάνει υπόψη της 
τους στρατηγικούς 
στόχους του πελάτη, 
ώστε να δημιουργήσει 
τις αντίστοιχες 
διαδικασίες που θα 
φέρουν μοναδικά -για 
την κάθε επιχείρηση- 
και επιτυχημένα 
αποτελέσματα
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για την επιτυχή διαχείριση των πόρων και της 
εξελικτικής της πορείας. Το πρόβλημα παρουσι-
άζεται κάθε φορά που καλείται κάποιος να εξάγει 
συμπεράσματα από τον παραγόμενο όγκο δεδο-
μένων των συστημάτων αυτών. Αναφερόμαστε 
στο κλασικό ζήτημα των διαφορετικών εκδοχών 
της αλήθειας που κάποιοι μπορούν να εξάγουν 
από τα συστήματα ERP και CRM, τα οποία με τη 
σειρά τους πιθανώς να οδηγήσουν και σε διαφο-
ρετικά συμπεράσματα και, ακόλουθα, δράσεις.  
Σε αυτό ακριβώς το πρόβλημα οι λύσεις ΒΙ  
απαντούν στοχευμένα και επιτυχημένα, καθώς 
προσφέρουν μια κοινή εικόνα και άποψη, το ο-
ποίο είναι τελικά και το ζητούμενο για μια επιχεί-
ρηση κατά τη λήψη των ορθών και επιτυχημένων 
αποφάσεων. 
Δεδομένων αυτών των γνωστών πλεονεκτημά-
των του ΒΙ, δεν μπορεί κάποιος να μην σταθεί 
και στο ζήτημα της δυσκολίας υλοποίησης μιας 
σχετικής λύσης. Πρόκειται για μια περίπλοκη 
διαδικασία, καθώς απαιτείται συγκερασμός δια-
φορετικών συστημάτων, αλλά και συγκέντρωση 

δεδομένων από άλλες πηγές. Το οποίο μας οδη-
γεί και πάλι στο κλασικό πρόβλημα των διαφο-
ρετικών εκδοχών της αλήθειας, και επακόλουθα 
σε μια μη ενιαία πολιτική λήψης αποφάσεων. Σε 
αυτή την περίπτωση, μια επιτυχημένη λύση ΒΙ ο-
φείλει να λαμβάνει υπόψη της τους στρατηγικούς 
στόχους του πελάτη, ώστε να δημιουργήσει τις 
αντίστοιχες διαδικασίες που θα φέρουν μοναδικά 
-για την κάθε επιχείρηση- και επιτυχημένα απο-
τελέσματα. 
Ένας ακόμα παράγοντας που αποτελεί το άμεσο 
αποτέλεσμα μια επιτυχημένης λύσης ΒΙ, και στον 
οποίο το κανάλι οφείλει να έχει συνεχώς στραμ-
μένη την προσοχή του, είναι ο δεσμός ανάμεσα 
στους συνεργάτες και στον πελάτη. Ο λόγος είναι 
απλός και κατανοητός: Ο συνεργάτης μέσω των 
λύσεων αυτών εισέρχεται στα ενδότερα της επι-
χείρησης, γίνεται μέλος της ευρύτερης «οικογέ-
νειας», μαθαίνοντας από πρώτο χέρι τις ανάγκες, 
τους προβληματισμούς και τις πολιτικές της. Αυτό 
το bonding λειτουργεί πάντοτε σχεδόν υπέρ του 
συνεργάτη, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε 

To παραδοσιακό BI, μετά από περίπου δύο δεκα-
ετίες ζωής, είναι πλέον γνωστό: Ξεκινάμε με τις 
βάσεις δεδομένων των κύριων συστημάτων μιας 
εταιρείας (ERP, CRM, κλπ), κάνουμε μια επεξεργα-
σία ανάλογα με είδος των πληροφοριών που θέ-
λουμε να εξάγουμε, για να καταλήξουμε -μετά από 
αρκετές εβδομάδες συνήθως- σε μια σειρά από 
αναφορές, dashboards ή και διαδραστικά εργαλεία 
για τους τελικούς χρήστες. Στη συνέχεια βέβαια η 
διαδικασία επαναλαμβάνεται επ’ άπειρον, γιατί πά-
ντα υπάρχουν νέες ανάγκες των χρηστών και νέες 
δυνατότητες των συστημάτων.
Είναι ένα μοντέλο που συνεχίζει να είναι χρήσιμο, 
έχει όμως βασικά μειονεκτήματα στο χρόνο υλοποί-
ησης και το αρχικό κόστος της επένδυσης. Οι νέες 
δυνατότητες στον τομέα του BI αντιθέτως, μας επι-
τρέπουν να ξεκινήσουμε με μικρά έργα και να δούμε 
άμεσα αποτελέσματα. Ας τις δούμε αναλυτικά:
Ξεκινώντας από το Cloud, η άφιξη των συστημάτων 
cloud-based BI δίνει κάποιες προφανείς ευκολίες: 
Δεν υπάρχει αρχική δαπάνη ούτε χάσιμο χρόνου 
για προμήθεια hardware, άδειες software και ε-
γκατάσταση, ενώ η υπολογιστική ισχύς μπορεί να 
αυξομειώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες 
-π.χ. 2 επεξεργαστές αρχικά και 4 μετά από μερι-
κούς μήνες λόγω αύξησης χρηστών. Επιπλέον, οι 
μεγάλες ανάγκες για επεξεργαστική ισχύ που έχουν 
κάποια χαρακτηριστικά (πχ Machine Learning) ήταν 
απαγορευτικές ως τώρα για πολλές εταιρείες, με το 
cloud όμως είναι δυνατό να αγοραστεί αυτή η ισχύς 

για λίγες μόνο ώρες! Τέλος, επειδή στο BI εμφανί-
ζονται συνεχώς νέες τεχνολογικές δυνατότητες, με 
το μοντέλο του cloud μπορούμε να τις αξιοποιήσου-
με χωρίς να απαιτείται αγορά αδειών και εγκατά-
σταση νέων εκδόσεων.
Συνεχίζοντας στη δεύτερη τάση, οι εφαρμογές ΒΙ 
δεν είναι πλέον απομονωμένα συστήματα που 
απευθύνονται σε λίγους εξειδικευμένους χρήστες 
γραφείου, οι οποίοι π.χ. κάνουν ανάλυση δεδομέ-
νων για κάποιες ημέρες κάθε μήνα. Οι αναφορές, 
τα dashboards και οι δείκτες απόδοσης (KPIs) 
αφορούν τώρα πολλούς διαφορετικούς χρήστες και 
τους καθοδηγούν στην καθημερινή τους δουλειά. 
Επιπλέον, υπάρχει η ανάγκη οι χρήστες αυτοί να 
μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους αναφο-
ρές ή οθόνες BI, αντί να ζητούν συνέχεια από το ΙΤ 
νέες αναφορές και να περιμένουν την υλοποίησή 
τους. Έτσι έχουν προκύψει οι λύσεις Self-Service 
BI, που δίνουν αυτή τη δυνατότητα σε τελικούς 
χρήστες που δεν έχουν γνώσεις πληροφορικής, 
επιτρέποντας όμως παράλληλα στο ΙΤ να κρατήσει 
τον έλεγχο και την ασφάλεια των δεδομένων.
Φτάνοντας στο «δια ταύτα», πώς μπορεί η Microsoft 
να βοηθήσει τους συνεργάτες σε ευκαιρίες πώλη-
σης για όλα τα παραπάνω; Καταρχάς μέσω του SQL 
Server, με πλήρη χαρακτηριστικά στις εκδόσεις 
Business Intelligence και Enterprise, αλλά και 
κάποια βασική λειτουργικότητα ακόμα και στην έκ-
δοση Standard. Η λειτουργικότητα αυτή φτάνει στον 
τελικό χρήστη μέσω του Excel και του SharePoint, 

που περιλαμβάνουν νέες δυνατότητες Self-Service 
BI όπως το PowerQuery (εισαγωγή και σύνδεση 
δεδομένων από ετερογενείς πηγές), PowerPivot 
(επεξεργασία δεδομένων in-memory), PowerView 
(δημιουργία διαδραστικών οθονών ΒΙ σε γραφικό 
περιβάλλον) και PowerMap (διαδραστική γεωγρα-
φική απεικόνιση δεδομένων).
Το σημαντικότερο: Το σύνολο αυτών των χαρα-
κτηριστικών είναι διαθέσιμα και σε έκδοση Cloud 
με την ονομασία “PowerBI for Office365”, όπου 
περιλαμβάνεται επίσης το Power Q&A (δημιουργία 
αναφορών με ερωτήσεις σε απλά Αγγλικά!). Αξίζει 
λοιπόν να επισκεφθείτε το www.microsoft.com/
powerΒΙ και να ξεκινήσετε να σκέφτεστε πώς θα α-
ξιοποιήσετε αυτές τις νέες τεχνολογίες προς όφελος 
των πελατών σας!

Άρθρο του Νικόλα Μολφέτα
Οι νέες τάσεις στο Business Intelligence: Cloud & Self-Service

Νικόλας 
Μολφέτας, 

Business Group 
Lead - Server 
Solutions στη 

Microsoft Hellas

Μ
πορεί τα προβλήματα μιας 
σύγχρονης επιχείρησης 
να είναι περίπλοκα και 
πολλαπλά, αλλά ένα από 
τα σημαντικότερα είναι ε-
κείνο της τεράστιας συγκέ-

ντρωσης δεδομένων. Η εκθετική τους αύξηση 
προκαλεί… πονοκέφαλο, μιας και εφόσον απλά 
συνεχίζουν να συρρέουν και να αποθηκεύονται, 
τα αποτελέσματα για την επιχείρηση θα είναι σί-
γουρα ανεξέλεγκτα και αρνητικά. Αυτό ακριβώς 
το πρόβλημα επιχειρούν να αντιμετωπίσουν οι 
λύσεις ΒΙ, οι οποίες συγκεντρώνουν και σορτά-
ρουν τον όγκο των δεδομένων, προσφέροντας 
μια ολοκληρωμένη εικόνα μέσα από τις ψηφίδες 
αυτού του τεράστιου παζλ – ολοκληρωμένη ει-
κόνα που θα αποτελέσει το απαραίτητο εργαλείο 
για τους decision makers της επιχείρησης, ώστε 
να πάρουν τις σωστές αποφάσεις, στην ώρα τους.
Τα διαφορετικά συστήματα ERP και CRM που 
μπορεί μια επιχείρηση να διαθέτει στο «οπλοστά-
σιό» της αποτελούν προφανώς σπουδαία assets 
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3. Έμφαση στην ευκολία χρήσης
Μπορεί να ακούγεται στοιχειώδες, αλλά θα 
πρέπει να βεβαιωθείτε πως τα εργαλεία είναι εύ-
χρηστα και άρα εύκολο να χρησιμοποιηθούν από 
άτομα με διαφορετικές αναλυτικές ικανότητες 
και γνώσεις. Για παράδειγμα, υπάρχει ο κανόνας 
των «3 κλικ», όπου με τρία μόνο κλικ του ποντι-
κιού, ο χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε 
χρήσιμα δεδομένα, χάρη στα οποία θα μπορεί να 
επιτύχει κάποια σημαντική αλλαγή. Η απλότητα, 
επιπλέον, εξαλείφει την ανάγκη εξάρτησης από 
μεμονωμένα άτομα που κατέχουν εξειδίκευση. 
Προκειμένου να επιτύχετε την απλότητα, αυτομα-
τοποιήστε το στάδιο της ανάλυσης όσο το δυνατόν 
περισσότερο. Μειώστε το χρόνο που οι χρήστες 
καταναλώνουν στην ανάλυση, προκειμένου το 
μεγαλύτερο μέρος του χρόνου να αφιερώνεται 
στις διαδικασίες ολοκλήρωσης και βελτιστο-
ποίησης. Κατανοήστε τις πιθανές δράσεις που 
προσφέρει το εργαλείο, σε σχέση με σχετικές 
παραμέτρους όπως η αξία και το κόστος κάθε 
επιλογής. Χρησιμοποιήστε ένα συνδρομητικό 
μοντέλο για την προώθηση των σχετικών δεδο-
μένων στους χρήστες που τα χρειάζονται, αντί να 
απαιτείτε από εκείνους να τα αναζητήσουν. 

4. Ευελιξία
Η ανάπτυξη ενός ευέλικτου συστήματος είναι ένα 
μοντέλο που δίνει έμφαση στην επαναληψιμότη-
τα και στη σταδιακή και αύξουσα ανάπτυξη. Το 
βασικό πλεονέκτημα του ευέλικτου development 
είναι πως παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατό-
τητα εκτίμησης του πόσο μακριά έχει φτάσει ένα 
project, καθώς και το προς τα πού κινείται κατά τη 
«διάρκεια ζωής» του development. 
Η δημιουργία, ο έλεγχος και η υλοποίηση της 
τεχνολογίας ΒΙ τείνει να είναι πιο ομαλή όποτε οι 
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ευέλικτα μοντέλα 
development, χάρη στο συνεχές feedback που εν-
σωματώνεται στο workflow. Μιας και το ευέλικτο 
μοντέλο είναι γρήγορο και προσαρμόσιμο, όλες 
οι απαιτούμενες αλλαγές θα ενσωματώνονται στο 
project σας, κυριολεκτικά on the fly. 

5. Δημιουργία κεντρικής database, υψηλής 
ποιότητας 
Το σωστό επιχειρείν προϋποθέτει και εξαρτάται 
από τη χρήση συνεκτικών δεδομένων απόλυτης 
ακρίβειας για τα εργαλεία ΒΙ. Οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να συλλέγουν δεδομένα από εσωτερικές 
και εξωτερικές πηγές σε μια κεντρική «αποθήκη», 
δημιουργώντας ένα εργαλείο αξιολόγησης για το 
φιλτράρισμα. Ακόλουθα, θα πρέπει να αναγνωρί-
ζονται και να διορθώνονται οι όποιες εξαιρέσεις. 
Με τον τρόπο αυτόν, όχι μόνο θα βελτιωθεί η ποι-
ότητα των δεδομένων, αλλά θα ελαχιστοποιηθούν 
και τα μελλοντικά λάθη, μιας και πάντα θα υπάρχει 
πρόσβαση στην «πηγή». 

6. Επίτευξη «κρίσιμης μάζας»
Δαπανήστε λίγο χρόνο για την ορθή δημιουργία 
της αρχιτεκτονικής της database, ώστε να υπο-
στηρίζει το scalability και να παρέχει σταθερή βά-

Το 2015 
θα φέρει 
μεγάλες 
αλλαγές 

στη διαχείριση 
των enterprise 
information, καθώς οι 
επιχειρήσεις τείνουν 
να ενσωματώσουν 
τα δεδομένα στην 
καθημερινή εργασία 
των εργαζόμενων, 
μιας και τα analytics 
γίνονται πιο  
σύνθετα.

εφόσον οι Microsoft και Salesforce επιτύχουν, θα 
σημάνει την εμφάνιση ενός πραγματικά end-to-
end cloud-based συστήματος ΒΙ που θα υπόσχεται 
ένα ενοποιημένο σύστημα analytics.
Η τρίτη κατά σειρά πρόβλεψη για το νέο έτος 
αφορά την αντικατάσταση των Big Data από το 
Data preparation ως το πιο hot topic στο ΒΙ. Το 
2014 υπήρξε το έτος της διαμόρφωσης για το Data 
preparation, χάρη σε μια ευρεία γκάμα συμμετε-
χόντων που βοήθησαν τον προσδιορισμό του ως 
διαφορετικής κατηγορίας εντός του ETL. Η αγορά 
του Data preparation έχει τελικά αναβαθμιστεί 
μέσω τεχνολογικών επιτευγμάτων σε τομείς όπως 
τα semantic algorithms, distributed computing, 
machine learning και το cloud computing. Το 
2015 θα «δει» τον τομέα διανομής των τεχνολογι-
ών του Data preparation να επεκτείνεται σε όλους 
τους χρήστες. Η ανάγκη για τεχνολογίες all-in-one 
θα αυξηθεί, καθώς οι CIO και οι CDO θα απαιτούν 
νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση end-to-end 
πληροφοριών. Η ανταπόκριση στο αίτημα αυτό θα 
έρθει μέσω της μετακίνησης από τα μεμονωμένα 
προϊόντα σε συνεκτικές πλατφόρμες, βασισμένες 
σε ευέλικτες αρχιτεκτονικές που μπορούν να α-
ναπτυχθούν και να εγκατασταθούν ως cloud-base 
και on-premise. 
Ένα τέταρτο στοιχείο είναι πως το marketing θα α-
ποτελέσει την κινητήριο δύναμη πίσω από τις ΒΙ α-
ποφάσεις. Παραδοσιακά, το IT department είχε τον 
πλήρη έλεγχο, όποτε απαιτούνταν κάποιες απο-
φάσεις τεχνολογικής φύσης. Έκτοτε, προέκυψε το 
disruption με τη μορφή του cloud computing και 
των έξυπνων mobile συσκευών, υπονομεύοντας 
την ηγεμονική επιρροή του ΙΤ στις λεγόμενες Lines 
of Business (LOBs). Σύμφωνα με την Gartner, πά-
νω από το μισό του προϋπολογισμού για το ΒΙ και 
τα analytics στις μέρες μας, βασίζεται στις LOBs. 
Το επίκεντρο λοιπόν του σύγχρονου ΒΙ θα είναι 
αναγκαστικά το marketing, μιας και επιχειρεί να 
επαναπροσδιοριστεί ως η μηχανή ανάπτυξης της 
επιχείρησης. Το ΒΙ και τα analytics ενεργοποιούν 
πλατφόρμες για data-driven marketing, ταυτόχρο-
να με μια μεγάλη γκάμα εργαλείων και υπηρε-
σιών, οι οποίες συνιστούν το σύγχρονο τοπίο τής 
τεχνολογίας του marketing. 
Τέλος, μια από τις κυρίαρχες τάσεις για το νέο έτος 
θα είναι το Internet of Things. Ο αριθμός και η 
ποικιλία των συσκευών που θα συνιστούν το IoT 
είναι εντυπωσιακός - ειδικότερα, στην περίπτωση 
των τεχνολογιών τύπου Smart Patient Rooms, 
Smart Cities, Aging in Place, καινοτομιών μηχανι-
σμών επιτήρησης, data acquisition (SCADA), αλλά 
και επαναπροσδιορισμού των παραδοσιακών 
workflows. Ουσιαστικά, τα δεδομένα του IoT απο-
δεικνύονται συναφή και πολύτιμα, μιας και μπο-
ρούν να συγκριθούν με άλλα σχετικά δεδομένα 
που προέρχονται από data warehouses. 

Βέλτιστες πρακτικές για το ΒΙ
Τα εργαλεία του ΒΙ παίζουν έναν κρίσιμο ρόλο 
στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, από 

το forecasting ως τα logistics και από τη διαχείρι-
ση αποθεμάτων ως το risk mitigation. Ακόλουθα, 
παραθέτουμε κάποιους τρόπους, προκειμένου να 
διασφαλίσετε πως τα εργαλεία του BI και η συ-
νολική στρατηγική σας θα έχει τα αποτελέσματα 
που επιθυμείτε. 

1. Χρήση των ανθρώπων του business και όχι 
του ΙΤ ως developers
Μιας και πρόκειται για business εργαλεία, θα 
πρέπει να υλοποιηθούν από άτομα που κατανοούν 
τις ανάγκες και τις διαδικασίες του εμπορίου. Οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να αναζητήσουν άτομα του 
business με την ικανότητα προγραμματισμού και 
όχι IT προγραμματιστές που θα πρέπει να μάθουν 
το business κομμάτι. Η προσέγγιση αυτή επιτυγ-
χάνει την απλότητα και επικεντρώνει στα αποτελέ-
σματα, όχι στις άσκοπα περίπλοκες ΙΤ τεχνολογίες. 

2. Άμεση συνεργασία με τους χρήστες για 
κατανόηση των αναγκών τους
Αντί να απομονώνετε τους developers, αφή-
στε τους να συνεργαστούν με τους functional 
experts, ώστε οι πρώτοι να κατανοήσουν τις χρη-
σιμοποιούμενες αναλυτικές διαδικασίες, όπως 
είναι το πώς οι experts αυτοί εργάζονται.  
Ακόλουθα, οι developers θα μπορούν να σχεδι-
άσουν τους tool αλγόριθμους που θα αυτοματο-
ποιούν τις λειτουργίες αυτές. Ξεκινήστε με ένα 
πρωτότυπο, δοκιμάστε το και επιτρέψτε στους 
χρήστες να πειραματιστούν και να προσφέρουν 
το feedback. Βασισμένοι στο input, προσαρμόστε 
ή επεκτείνετε το εργαλείο. Η πρώιμη αλλά και 
συνεχής εμπλοκή των χρηστών ενισχύει και εν-
θαρρύνει την υιοθέτηση των εργαλείων αυτών. 



21

Business Intelligence

TECHCHANNELPARTNER

focus on
01.2015

Η ΙΒΜ διαθέτει το πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλά-
κιο λύσεων Big Data και Business Analytics στην 
παγκόσμια αγορά και έχει προβεί σε επενδύσεις, με 
στόχο να βοηθήσει τις εταιρείες όλων των επιχει-
ρηματικών κλάδων να μετατρέψουν τα δεδομένα 
τους σε καινούργια, πολύτιμη γνώση και να απο-
κτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά 
που δραστηριοποιούνται. Η στρατηγική της ΙΒΜ 
είναι σαφής: Θεωρεί τα δεδομένα ως το νέο παγκό-
σμιο «φυσικό  πόρο» και επιθυμεί να δημιουργήσει 
νέες αγορές και νέα επαγγέλματα γύρω από την 
αξιοποίηση των δεδομένων. 
Τη χρονιά που πέρασε, η ΙΒΜ παρουσίασε στην 
αγορά την υπηρεσία Watson Analytics, η οποία 
παρέχει τη δυνατότητα διαδραστικών ερωτήσεων 
και απαντήσεων, με στόχο να προσφέρει λύσεις 
στα πιο δύσκολα επιχειρηματικά ερωτήματα και 
να αναδεικνύει τις τάσεις που «κρύβονται» μέσα 
στα δεδομένα. Πρόκειται για μια επαναστατική υ-
πηρεσία που δίνει πρόσβαση στις πιο εξελιγμένες 
εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας στα χέρια τού 
κάθε επαγγελματία. 
Το παραδοσιακά εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας 
συνήθως απαιτούν δεξιότητες και στατιστική γνώση 
για να αξιοποιηθούν πλήρως. Το Watson Analytics 
αφαιρεί την πολυπλοκότητα και προσφέρει ένα 
εύχρηστο εργαλείο για επαγγελματίες που τους 
επιτρέπει να αναλύουν τα δεδομένα, ώστε να βρί-
σκουν απαντήσεις. Μέσα από μια νέα γενιά γνωστι-
κών (cognitive) δυνατοτήτων, οι χρήστες μπορούν 
να θέτουν ερωτήματα και να παίρνουν απαντήσεις 
σε φυσική γλώσσα. Το Watson Analytics καθοδηγεί 
τον χρήστη, προτείνει το σωστό visualization, εξηγεί 

την ιστορία πίσω από τα δεδομένα. Δεν πρόκειται 
για ένα απλό dashboard ή report, πρόκειται ουσια-
στικά για ερωτήσεις όπως: «Ποιοι είναι οι βασικοί 
παράγοντες που επηρεάζουν τις πωλήσεις μου;»,  
«Ποιες είναι οι παροχές που κάνουν τους υπαλ-
λήλους μου να παραμένουν στην εταιρία;», «Ποιες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες είναι πιο πιθανόν να 
ολοκληρωθούν επιτυχώς;»

Φυσικά το χαρτοφυλάκιο της ΙΒΜ δεν σταματάει 
εκεί. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στα παραδοσιακά 
εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας, επεκτείνοντάς 
τα πέρα από τις αναφορές, τα dashboards και τα 
scorecards. Οι επαγγελματίες BI πρέπει να μπο-
ρούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν what-if σε-
νάρια, να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο και 
να προβλέπουν τις επόμενες κινήσεις. Οι επιχειρη-
ματικοί χρήστες πρέπει να μπορούν να διεξάγουν 

τις δικές τους αναλύσεις και να οπτικοποιούν τα 
δεδομένα. Χρειάζονται να συνδέουν τις προβλέψεις 
και τα σενάρια με τις παραδοσιακές αναφορές BI, 
ώστε να κερδίζουν μια συνολική και ολοκληρω-
μένη εικόνα της επιχείρησης, των πελατών, του 
ανταγωνισμού και τις αγοράς. 
Η παγκόσμια ζήτηση για λύσεις και υπηρεσίες Big 
Data και Analytics εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 287 
δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2017. Η ευκαιρία 
στην αγορά είναι τεράστια. Και αυτήν ακριβώς την 
ευκαιρία θέλει να αξιοποιήσει η IBM έχοντας επεν-
δύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια σε δυνατότητες 
Analytics στον τομέα του R&D και των εξαγορών 
(πάνω από 30). Σήμερα, έχει περισσότερους από 
15.000 συμβούλους στον τομέα των Analytics, με 
6.000 συνεργάτες και 400 IBM μαθηματικούς να 
βοηθούν τους πελάτες να μετασχηματίσουν τους 
οργανισμούς τους. 
Και η επένδυση αυτή δεν απευθύνεται μόνο στην 
παγκόσμια αγορά. Τον Απρίλιο του 2014, η ΙΒΜ 
ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κέντρου 
εξειδίκευσης στον τομέα των Big Data & Business 
Analytics στην Ελλάδα (Center of Competence), ενι-
σχύοντας τη δραστηριότητά της στον τομέα παροχής 
τεχνολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών 
στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, αντλώντας 
από τις εγχώριες, υψηλών προδιαγραφών δεξιότη-
τες. Τα δεδομένα είναι ο νέος παγκόσμιος φυσικός 
πόρος. Ας αρχίσουμε να τα αξιοποιούμε. 
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ: 
https://www.analyticszone.com/
Δοκιμάστε τον ΙΒΜ Watson Analytics εδώ: 
http://www.ibm.com/analytics/watson-analytics/

Αρθρο της Σοφίας Αργίτη
IBM Watson Analytics: Εύχρηστο εργαλείο ανάλυσης δεδομένων
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ση για τη δημιουργία των μελλοντικών εργαλεί-
ων ΒΙ. Καθώς η βάση δεδομένων θα μεγαλώνει 
και ταυτόχρονα θα αναπτύσσονται ακόμα πιο α-
κριβή και βασικά εργαλεία, θα γίνεται ολοένα και 
πιο απλός ο έλεγχος των πηγών προκειμένου να 
δημιουργηθούν νέα εργαλεία που θα καλύπτουν 
και άλλες πλευρές της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε πως η αποθήκευση 
των ιστορικών καταγραφών αποτελεί τη βάση 
για την ανάλυση και πρόβλεψη των τάσεων. Το 
ιστορικό επιτρέπει την ανάλυση των διαφορών, 
ώστε να δείτε κατά πόσο αντιστοιχούν σε κάποια 
πραγματική αλλαγή. 

7. Το BI έχει να κάνει με  
το Storytelling
Το ΒΙ δεν αποτελεί πλέον το αποκλειστικό πεδίο 
των data scientists. Αντιθέτως, τα δεδομένα 
έχουν διεισδύει σε όλες τις πτυχές της εργασίας 

μας, ενώ ακόμα και οι μη μυημένοι χρήστες θα 
πρέπει να αισθάνονται άνετα στο θέμα της κατα-
νόησης και μετάφρασης των πληροφοριών. 
Για το σκοπό αυτόν, είναι σημαντικό για τις επι-
χειρήσεις να προσφέρουν analytics και reports 
που να γίνονται εύκολα κατανοητά, προκειμένου 
να αποφευχθούν κρούσματα «αγραμματοσύνης» 
στο προσωπικό. Η σημασία του σχεδιασμού κα-
τανοητών στρατηγικών ΒΙ αποτελεί ένα «αφήγη-
μα», στο οποίο όλοι οι εμπλεκόμενοι οφείλουν  
να συμμετέχουν. 

BI σημαίνει παραγωγικότητα
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των custom 
εργαλείων ΒΙ για την επιχείρηση είναι η μεγαλύ-
τερη αποτελεσματικότητα του προσωπικού της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Μειώνοντας αισθητά την 

ποσότητα του απαιτούμενου χρόνου για εντατική 
ανάλυση από τα άτομα του τμήματος, τα εργαλεία 
ΒΙ απελευθερώνουν το ανθρώπινο δυναμικό, 
προκειμένου να επικεντρωθεί σε βελτιώσεις 
παραγωγικότητας που τα εργαλεία αυτά έχουν 
ποσοτικοποιήσει και θέσει ως προτεραιότητα. 
Ένα ακόμα σχετικό business πλεονέκτημα είναι 
η ικανότητα εξέτασης όλων των δεδομένων και 
όχι απλά υποσυνόλων δεδομένων. Τα εργαλεία 
ΒΙ αναλύουν και επεξεργάζονται συνεχώς το 
σύνολο των δεδομένων, σε αντίθεση με τους 
ανθρώπινους αναλυτές, οι οποίοι έχουν χρο-
νικούς περιορισμούς και πολλαπλές ευθύνες. 
Τέλος, οι εταιρείες που δημιουργούν εργαλεία ΒΙ 
θα μπορούν να επιδείξουν υψηλότερα επίπεδα 
εξοικονόμησης και αποτελεσματικότητας στους 
πελάτες τους, αποκτώντας πλεονεκτήματα στον 
ανταγωνισμό και επιτυγχάνοντας το απαιτούμενο 
customer satisfaction. TCP
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3. Έμφαση στην ευκολία χρήσης
Μπορεί να ακούγεται στοιχειώδες, αλλά θα 
πρέπει να βεβαιωθείτε πως τα εργαλεία είναι εύ-
χρηστα και άρα εύκολο να χρησιμοποιηθούν από 
άτομα με διαφορετικές αναλυτικές ικανότητες 
και γνώσεις. Για παράδειγμα, υπάρχει ο κανόνας 
των «3 κλικ», όπου με τρία μόνο κλικ του ποντι-
κιού, ο χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε 
χρήσιμα δεδομένα, χάρη στα οποία θα μπορεί να 
επιτύχει κάποια σημαντική αλλαγή. Η απλότητα, 
επιπλέον, εξαλείφει την ανάγκη εξάρτησης από 
μεμονωμένα άτομα που κατέχουν εξειδίκευση. 
Προκειμένου να επιτύχετε την απλότητα, αυτομα-
τοποιήστε το στάδιο της ανάλυσης όσο το δυνατόν 
περισσότερο. Μειώστε το χρόνο που οι χρήστες 
καταναλώνουν στην ανάλυση, προκειμένου το 
μεγαλύτερο μέρος του χρόνου να αφιερώνεται 
στις διαδικασίες ολοκλήρωσης και βελτιστο-
ποίησης. Κατανοήστε τις πιθανές δράσεις που 
προσφέρει το εργαλείο, σε σχέση με σχετικές 
παραμέτρους όπως η αξία και το κόστος κάθε 
επιλογής. Χρησιμοποιήστε ένα συνδρομητικό 
μοντέλο για την προώθηση των σχετικών δεδο-
μένων στους χρήστες που τα χρειάζονται, αντί να 
απαιτείτε από εκείνους να τα αναζητήσουν. 

4. Ευελιξία
Η ανάπτυξη ενός ευέλικτου συστήματος είναι ένα 
μοντέλο που δίνει έμφαση στην επαναληψιμότη-
τα και στη σταδιακή και αύξουσα ανάπτυξη. Το 
βασικό πλεονέκτημα του ευέλικτου development 
είναι πως παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατό-
τητα εκτίμησης του πόσο μακριά έχει φτάσει ένα 
project, καθώς και το προς τα πού κινείται κατά τη 
«διάρκεια ζωής» του development. 
Η δημιουργία, ο έλεγχος και η υλοποίηση της 
τεχνολογίας ΒΙ τείνει να είναι πιο ομαλή όποτε οι 
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ευέλικτα μοντέλα 
development, χάρη στο συνεχές feedback που εν-
σωματώνεται στο workflow. Μιας και το ευέλικτο 
μοντέλο είναι γρήγορο και προσαρμόσιμο, όλες 
οι απαιτούμενες αλλαγές θα ενσωματώνονται στο 
project σας, κυριολεκτικά on the fly. 

5. Δημιουργία κεντρικής database, υψηλής 
ποιότητας 
Το σωστό επιχειρείν προϋποθέτει και εξαρτάται 
από τη χρήση συνεκτικών δεδομένων απόλυτης 
ακρίβειας για τα εργαλεία ΒΙ. Οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να συλλέγουν δεδομένα από εσωτερικές 
και εξωτερικές πηγές σε μια κεντρική «αποθήκη», 
δημιουργώντας ένα εργαλείο αξιολόγησης για το 
φιλτράρισμα. Ακόλουθα, θα πρέπει να αναγνωρί-
ζονται και να διορθώνονται οι όποιες εξαιρέσεις. 
Με τον τρόπο αυτόν, όχι μόνο θα βελτιωθεί η ποι-
ότητα των δεδομένων, αλλά θα ελαχιστοποιηθούν 
και τα μελλοντικά λάθη, μιας και πάντα θα υπάρχει 
πρόσβαση στην «πηγή». 

6. Επίτευξη «κρίσιμης μάζας»
Δαπανήστε λίγο χρόνο για την ορθή δημιουργία 
της αρχιτεκτονικής της database, ώστε να υπο-
στηρίζει το scalability και να παρέχει σταθερή βά-

Το 2015 
θα φέρει 
μεγάλες 
αλλαγές 

στη διαχείριση 
των enterprise 
information, καθώς οι 
επιχειρήσεις τείνουν 
να ενσωματώσουν 
τα δεδομένα στην 
καθημερινή εργασία 
των εργαζόμενων, 
μιας και τα analytics 
γίνονται πιο  
σύνθετα.

εφόσον οι Microsoft και Salesforce επιτύχουν, θα 
σημάνει την εμφάνιση ενός πραγματικά end-to-
end cloud-based συστήματος ΒΙ που θα υπόσχεται 
ένα ενοποιημένο σύστημα analytics.
Η τρίτη κατά σειρά πρόβλεψη για το νέο έτος 
αφορά την αντικατάσταση των Big Data από το 
Data preparation ως το πιο hot topic στο ΒΙ. Το 
2014 υπήρξε το έτος της διαμόρφωσης για το Data 
preparation, χάρη σε μια ευρεία γκάμα συμμετε-
χόντων που βοήθησαν τον προσδιορισμό του ως 
διαφορετικής κατηγορίας εντός του ETL. Η αγορά 
του Data preparation έχει τελικά αναβαθμιστεί 
μέσω τεχνολογικών επιτευγμάτων σε τομείς όπως 
τα semantic algorithms, distributed computing, 
machine learning και το cloud computing. Το 
2015 θα «δει» τον τομέα διανομής των τεχνολογι-
ών του Data preparation να επεκτείνεται σε όλους 
τους χρήστες. Η ανάγκη για τεχνολογίες all-in-one 
θα αυξηθεί, καθώς οι CIO και οι CDO θα απαιτούν 
νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση end-to-end 
πληροφοριών. Η ανταπόκριση στο αίτημα αυτό θα 
έρθει μέσω της μετακίνησης από τα μεμονωμένα 
προϊόντα σε συνεκτικές πλατφόρμες, βασισμένες 
σε ευέλικτες αρχιτεκτονικές που μπορούν να α-
ναπτυχθούν και να εγκατασταθούν ως cloud-base 
και on-premise. 
Ένα τέταρτο στοιχείο είναι πως το marketing θα α-
ποτελέσει την κινητήριο δύναμη πίσω από τις ΒΙ α-
ποφάσεις. Παραδοσιακά, το IT department είχε τον 
πλήρη έλεγχο, όποτε απαιτούνταν κάποιες απο-
φάσεις τεχνολογικής φύσης. Έκτοτε, προέκυψε το 
disruption με τη μορφή του cloud computing και 
των έξυπνων mobile συσκευών, υπονομεύοντας 
την ηγεμονική επιρροή του ΙΤ στις λεγόμενες Lines 
of Business (LOBs). Σύμφωνα με την Gartner, πά-
νω από το μισό του προϋπολογισμού για το ΒΙ και 
τα analytics στις μέρες μας, βασίζεται στις LOBs. 
Το επίκεντρο λοιπόν του σύγχρονου ΒΙ θα είναι 
αναγκαστικά το marketing, μιας και επιχειρεί να 
επαναπροσδιοριστεί ως η μηχανή ανάπτυξης της 
επιχείρησης. Το ΒΙ και τα analytics ενεργοποιούν 
πλατφόρμες για data-driven marketing, ταυτόχρο-
να με μια μεγάλη γκάμα εργαλείων και υπηρε-
σιών, οι οποίες συνιστούν το σύγχρονο τοπίο τής 
τεχνολογίας του marketing. 
Τέλος, μια από τις κυρίαρχες τάσεις για το νέο έτος 
θα είναι το Internet of Things. Ο αριθμός και η 
ποικιλία των συσκευών που θα συνιστούν το IoT 
είναι εντυπωσιακός - ειδικότερα, στην περίπτωση 
των τεχνολογιών τύπου Smart Patient Rooms, 
Smart Cities, Aging in Place, καινοτομιών μηχανι-
σμών επιτήρησης, data acquisition (SCADA), αλλά 
και επαναπροσδιορισμού των παραδοσιακών 
workflows. Ουσιαστικά, τα δεδομένα του IoT απο-
δεικνύονται συναφή και πολύτιμα, μιας και μπο-
ρούν να συγκριθούν με άλλα σχετικά δεδομένα 
που προέρχονται από data warehouses. 

Βέλτιστες πρακτικές για το ΒΙ
Τα εργαλεία του ΒΙ παίζουν έναν κρίσιμο ρόλο 
στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, από 

το forecasting ως τα logistics και από τη διαχείρι-
ση αποθεμάτων ως το risk mitigation. Ακόλουθα, 
παραθέτουμε κάποιους τρόπους, προκειμένου να 
διασφαλίσετε πως τα εργαλεία του BI και η συ-
νολική στρατηγική σας θα έχει τα αποτελέσματα 
που επιθυμείτε. 

1. Χρήση των ανθρώπων του business και όχι 
του ΙΤ ως developers
Μιας και πρόκειται για business εργαλεία, θα 
πρέπει να υλοποιηθούν από άτομα που κατανοούν 
τις ανάγκες και τις διαδικασίες του εμπορίου. Οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να αναζητήσουν άτομα του 
business με την ικανότητα προγραμματισμού και 
όχι IT προγραμματιστές που θα πρέπει να μάθουν 
το business κομμάτι. Η προσέγγιση αυτή επιτυγ-
χάνει την απλότητα και επικεντρώνει στα αποτελέ-
σματα, όχι στις άσκοπα περίπλοκες ΙΤ τεχνολογίες. 

2. Άμεση συνεργασία με τους χρήστες για 
κατανόηση των αναγκών τους
Αντί να απομονώνετε τους developers, αφή-
στε τους να συνεργαστούν με τους functional 
experts, ώστε οι πρώτοι να κατανοήσουν τις χρη-
σιμοποιούμενες αναλυτικές διαδικασίες, όπως 
είναι το πώς οι experts αυτοί εργάζονται.  
Ακόλουθα, οι developers θα μπορούν να σχεδι-
άσουν τους tool αλγόριθμους που θα αυτοματο-
ποιούν τις λειτουργίες αυτές. Ξεκινήστε με ένα 
πρωτότυπο, δοκιμάστε το και επιτρέψτε στους 
χρήστες να πειραματιστούν και να προσφέρουν 
το feedback. Βασισμένοι στο input, προσαρμόστε 
ή επεκτείνετε το εργαλείο. Η πρώιμη αλλά και 
συνεχής εμπλοκή των χρηστών ενισχύει και εν-
θαρρύνει την υιοθέτηση των εργαλείων αυτών. 



22

Tech trends 2015

TECHCHANNELPARTNER

αφιέρωμα 

01.2015

Κάθε νέα χρονιά συνηθίζουμε να κάνουμε έναν απολογισμό της προηγούμενης, αλλά –το σημαντικότερο- επιχειρούμε 
ταυτόχρονα προβλέψεις για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν με τη μορφή νέων τάσεων. Οι τάσεις αυτές, όπως έχουν 
διαμορφωθεί, δεν βασίζονται τόσο σε νέες τεχνολογίες, αλλά περισσότερο στη μετεξέλιξη και στην επέκταση κάποιων 
ήδη γνωστών. Σε τελική ανάλυση, τώρα που το Internet είναι σχεδόν 1/4 του αιώνα παλιό, ίσως έχει έρθει η ώρα να 
κάνουμε την τεχνολογία να δουλέψει πραγματικά για χάρη μας. 

Οι πιο... hot τάσεις 
της τεχνολογίας!
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Α
ν και η παράθεση κάποιων 
Information Technology trends 
θεωρείται παρακινδυνευμένη, εί-
ναι πλέον προφανές πως κάποιες 
στρατηγικές τεχνολογίες έχουν 
αποκτήσει την απαραίτητη δυνα-

μική, με σημαντικό αντίκτυπο στο consumer κοινό 
αλλά και στις επιχειρήσεις, και μάλιστα με χρονικό 
ορίζοντα τουλάχιστον 3 ετών. Ακόλουθα, καταγρά-
φουμε τις κυριότερες από τις τάσεις αυτές.

1. Computing… παντού
Με τη συνεχή πρόοδο στην τεχνολογία των 
smartphones, η Gartner εκτιμά πως πρόκειται να 
δοθεί ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώ-
πιση των αναγκών των mobile χρηστών σε δια-
φορετικά περιβάλλοντα, σε αντίθεση με την απο-
κλειστική ενασχόληση με τις ίδιες τις συσκευές. Η 
λογική είναι πως τα smartphones και οι wearable 
συσκευές αποτελούν τμήμα μιας ευρύτερης λογι-
κής που συμπεριλαμβάνει connected οθόνες στο 
περιβάλλον εργασίας και σε δημόσιους χώρους. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η εμπειρία χρήσης θα αποτε-
λέσει καθοριστική παράμετρο. 

2. The Internet of Things (IoT)
Το IoT θα συνεχίσει να επεκτείνεται, κινούμενο 
από την πανταχού παρουσία του user-oriented 
computing. Εντός του έτους, περίπου 25 δις 
«things» θα είναι συνδεδεμένα στο Internet, ενώ 
ως το 2050, ο αριθμός αυτός θα εκτιναχθεί στα 50 
δις. Η τάση στο IoT είναι πως εισέρχεται σε ένα 2ο 
στάδιο ανάπτυξης, επικεντρώνοντας σε πλατφόρμες 
software application που παρέχουν συνδεσιμότητα, 
ασφάλεια, διαχείριση και δυνατότητες analytics. 
Καθώς η στόχευση του IoT μεταφέρεται από τις 
συσκευές και τα δίκτυα προς τις πλατφόρμες και 
τις εφαρμογές, οι CIOs και οι CTOs θα παίξουν 
σημαντικό ρόλο στο να ενσωματώσουν το IoT σε 
business technology λογικές. Επιπλέον, μετά από 
λίγο διάστημα IoT hype, θα δούμε μια μετακίνηση 
σε ουσιαστικές «ιστορίες επιτυχίας» από πλευράς 
πελατών, ακόμα καλύτερη customer experience 
και νέα as-a-service business μοντέλα. 
Μια ακόμα παράμετρος είναι πως το IoT θα έχει 
να κάνει αποκλειστικά με το software, καθώς οι 
software πλατφόρμες του IoT πρόκειται να εκτο-
πίσουν το hardware. Το πρώιμο στάδιο περιελάμ-
βανε νέους αισθητήρες, high-tech wearables και 
νέες ασύρματες τεχνολογίες. Το 2015 θα δούμε 
μια μετατόπιση στο software και ιδίως στις cloud 
υπηρεσίες, ώστε να μπορέσουν όλοι αυτοί οι 
αισθητήρες να συνδεθούν μεταξύ τους και να 
κάνουν upload δεδομένων, ώστε ακόλουθα τα 
analytics να προσφέρουν τα απαραίτητα insights 
και να ενεργοποιήσουν τις απαραίτητες βελτιώσεις 
στο επιχειρείν. 

3. 3D Printing
Το κόστος του 3D printing θα μειωθεί αισθητά στα 

επόμενα 3 χρόνια, οδηγώντας στην ταχεία ανάπτυ-
ξη της αγοράς για τις μικρού και μεσαίου κόστους 
συσκευές. Η βιομηχανική χρήση θα συνεχίσει την 
αλματώδη ανάπτυξή της. Η Gartner υποστηρίζει 
πως η ανάπτυξη του 3D printing θα έχει ακόμα 
μεγαλύτερη επέκταση στις βιομηχανικές, βιο-ια-
τρικές και consumer εφαρμογές. Μιας και οι τιμές 
πέφτουν ταχύτατα, οι ανταγωνιστές κυκλοφορούν 
συσκευές στοχεύοντας στην αύξηση των επιδόσε-
ων, στην ευκολία χρήσης και στα χαρακτηριστικά. 
Μιας και υπάρχει πληθώρα παικτών στο χώρο, 
αλλά και έλλειψη κάποιων καινοτόμων consumer 
εφαρμογών, το τοπίο θα αποδειχθεί δύσβατο και 
ανταγωνιστικό για τις startups, αν και το κατανα-
λωτικό κοινό τελικά θα επωφεληθεί. 

4. Software-defined… everything
Το νέο έτος φέρνει πολλές εξελίξεις σε όλες τις 
τεχνολογίες που προσδιορίζονται ως software-
defined, ειδικά στα software-defined data center 
(SDDC). Θεωρούμε προφανές πως το 2015, από το 
να προσπαθεί η αγορά να προσδιορίσει σε τι ακρι-
βώς συνίσταται ένα SDDC, θα μετακινηθεί προς 
επιτεύξιμους business στόχους που θα υλοποιού-
νται μέσω των SDDCs.
Σε τελική ανάλυση, έχει γίνει κοινός τόπος πως 
το hardware αποτελεί commodity, καθώς δεν 
εξελίσσεται με τους ταχείς ρυθμούς που είχαμε 
συνηθίσει παλιότερα. Το «παιχνίδι» στην περίπτω-
ση αυτή έγκειται στο intelligence του software 
που εμπεριέχεται εντός. Με τη σειρά του, αυτό 
συνεπάγεται τη μετατόπιση της προσοχής από το 
«κουτί» της συσκευής στο cloud, καθιστώντας 
τους software developers βασικούς παίκτες στον 
ανταγωνισμό. 
Οι ευέλικτες μέθοδοι development για τον προ-
γραμματισμό των πάντων, από τις βασικές υπο-
δομές ως τις εφαρμογές, είναι ζωτικής σημασίας 
ώστε οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν την απαιτού-
μενη ευελιξία στο digital business. Τα Software 
defined networking, storage, data centers και 
security περνούν σε φάση ωριμότητας. Η εξέλιξη 
των APIs καθιστά της cloud υπηρεσίες παραμε-
τροποιήσιμες, και οι εφαρμογές διαθέτουν «πλού-
σιες» APIs για προγραμματιστική πρόσβαση σε 
λειτουργίες και περιεχόμενο. Η Gartner σημειώνει 
πως προκειμένου να ανταποκριθούν στις ταχέως 
εναλλασσόμενες απαιτήσεις του digital business 
με τη ζήτηση να αυξομειώνεται, απαιτείται αλλαγή 
του μοντέλου από στατικό σε δυναμικό. 

5. Hybrid cloud
Το hybrid cloud έχει, δικαίως, οριστεί ως ένα από 
τα πιο σημαντικά tech trends για το 2015. Σύμ-
φωνα με την IDC, περισσότερο από το 65% των ΙΤ 
επιχειρήσεων έχει δεσμευτεί να μετακινηθεί στο 
hubrid IT πριν το τέλος του 2015. 
Το hybrid cloud αποτελεί έναν συγκερασμό του 
public και private cloud και αποτελεί εξαιρετική 
επιλογή για επιχειρήσεις που θέλουν να μεταβούν 
στο cloud, δίχως να τοποθετήσουν το σύνολο 
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Κάθε νέα χρονιά συνηθίζουμε να κάνουμε έναν απολογισμό της προηγούμενης, αλλά –το σημαντικότερο- επιχειρούμε 
ταυτόχρονα προβλέψεις για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν με τη μορφή νέων τάσεων. Οι τάσεις αυτές, όπως έχουν 
διαμορφωθεί, δεν βασίζονται τόσο σε νέες τεχνολογίες, αλλά περισσότερο στη μετεξέλιξη και στην επέκταση κάποιων 
ήδη γνωστών. Σε τελική ανάλυση, τώρα που το Internet είναι σχεδόν 1/4 του αιώνα παλιό, ίσως έχει έρθει η ώρα να 
κάνουμε την τεχνολογία να δουλέψει πραγματικά για χάρη μας. 

Οι πιο... hot τάσεις 
της τεχνολογίας!
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σότερες συσκευές από τις Microsoft, Motorola, 
Jawbone και άλλους. 

9. Εύκαμπτες οθόνες
Οι bendable displays, οθόνες τις οποίες μπορού-
με να κάμψουμε, ακόμα και να τυλίξουμε σαν 
εφημερίδα, συνεχίζουν να εμφανίζονται και να 
προκαλούν αίσθηση στο παγκόσμιο κοινό (η πα-
ρουσία τους ανάγεται πίσω στη δεκαετία του 1970). 
Αναμένουμε ακόμα περισσότερη κίνηση στο χώρο 
εντός του 2015 από μεγάλους παίκτες όπως η LG 
και η Samsung, οι οποίες συνεχίζουν την ανάπτυ-
ξη των λεπτών σαν χαρτί OLED panels. Οι εταιρεί-
ες επιχειρούν να αναπτύξουν την τεχνολογία αυτή, 
τόσο για τις μικρές οθόνες των smartphones όσο 
και για τις μεγάλες των τηλεοράσεων. Επιπλέον, οι 
OLED οθόνες είναι ακόμα πιο ανθεκτικές από τις 
παραδοσιακές οθόνες, υποσχόμενες panels στο 
εγγύς μέλλον που θα είναι πιο «έξυπνα» από αυτά 
της εποχής μας. 

10. Τάσεις στο storage 
Η παρουσία του γράμματος S που προηγείται της 
λέξης storage θα αποβεί καθοριστική στο θέμα 
των τάσεων που θα κυριαρχήσουν στο 2015, όπως 
εμφανίζεται στις δύο βασικές και κύριες κατηγο-
ρίες: SSD (Solid-State Storage) – συμπεριλαμ-
βανομένων των SSD υποσυστημάτων- και SDS 
(Software-Defined Storage).
Οι δίσκοι SSD αποτελούν ολοένα και περισσό-
τερο το standard για τη μεγάλη μερίδα των χρη-
στών, παρά μια ακριβή επιλογή για λίγους. Έχει 
πλέον ενσωματωθεί έξυπνη τεχνολογία στους 
controllers προκειμένου να επεκταθεί η διάρκεια 
ζωής των chips, αλλά και interfaces προκειμένου 
να αυξηθούν οι ταχύτητες μεταφοράς, ξεπερνώ-
ντας το 1GB/s. Σημαντικές βελτιώσεις βλέπουμε 
και στο θέμα της χωρητικότητας, σε σύγκριση με 
τους παραδοσιακούς HDDs – ο δίσκος των 2.5 
ιντσών με χωρητικότητα 1ΤΒ αποδείχτηκε δη-
μοφιλής μέσα στο 2014. Η Intel αναμένει πως οι 
δίσκοι για εταιρική χρήση θα αγγίξουν τα 10ΤΒ ως 
το 2018. Από την άλλη, το Triple-Level-Cell (TLC) 
flash θα «ωριμάσει» μέσα στο 2015, ενώ η ανά-
πτυξη της τεχνολογίας των flash chips θα σημάνει 
περαιτέρω μείωση των τιμών σε σχέση με τους 
HDDs. Επιπλέον, αναμένεται και μια σταδιακή 
ενοποίηση της βιομηχανίας που αυτή τη στιγμή 
διαθέτει 134 κατασκευαστές SSD, σε σύγκριση με 
τους μόλις 3 των HDD. 
Όσον αφορά τη 2η τάση στο storage, το Software-
defined storage (SDS) αποτελεί το νέο hype. Πρό-
κειται για την εξέλιξη μιας παλιότερης ιδέας για 
την υλοποίηση εταιρικής αρχιτεκτονικής storage, 
βασισμένη σε συγκεκριμένο hardware και χαμη-
λού κόστους interface, όπου ταυτόχρονα γίνεται 
διαχείριση ετερογενών περιβαλλόντων αποθή-
κευσης από πολλαπλούς vendors. 
Σύμφωνα με το IDC, το 3ο τρίμηνο του 2014 πα-
ρουσίασε άνοδο 39.4% YoY, καθώς η αγορά των 
πλατφορμών SDS βρίσκει γόνιμο έδαφος σε 

του ΙΤ τους εκεί ή για εκείνους που επιθυμούν τα 
πλεονεκτήματα του cloud ταυτόχρονα με on-site 
λύσεις που ακόμα χρησιμοποιούν. 
Το hybrid cloud προσφέρει την ευελιξία και την 
ευκολία των public cloud υπηρεσιών, ενώ παράλ-
ληλα κάνει χρήση των on premise servers για τα 
ευαίσθητα δεδομένα και τις πολύτιμες εφαρμογές. 
Αν και ξεχωριστές οντότητες, τα δύο clouds επι-
κοινωνούν μέσω ασφαλούς σύνδεσης. 
Για να δώσουμε μια ένδειξη της δυναμικής του 
hybrid cloud αρκεί να πούμε πως το 68% των tech 
decision makers είναι εξοικειωμένη με την ιδέα 
του hybrid cloud, ενώ από αυτούς, το 30% έχουν 
ήδη υλοποιήσει το hybrid cloud και το 37% το σκέ-
φτεται σοβαρά (ZDNet). Για εκείνους που επί του 
παρόντος χρησιμοποιούν μια λύση hybrid cloud, οι 
πλέον δημοφιλείς εταιρείες είναι η Microsoft και 
VMWare. 

6. Risk-Based ασφάλεια και… αυτοπροστασία
Όπως όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν, η ασφάλεια 
θα παραμείνει μια σημαντικότατη παράμετρος 
εν μέσω της πορείας προς ένα ψηφιακό μέλλον, 
αλλά δεν πρόκειται να είναι τόσο ασφυκτική ώστε 
να παρεμποδίζει την πρόοδο. Μιας και πολλές επι-
χειρήσεις έχουν αποδεχτεί πλέον το γεγονός πως 
οι 100% ασφαλείς λύσεις δεν είναι εφικτές, η τάση 
αυτή θα γίνει το mainstream – θα υλοποιηθούν 
περισσότερο έξυπνες μέθοδοι εκτίμησης ρίσκου 
από την οπτική των διαδικασιών και εργαλείων. 
Συγκεκριμένα, θα αποτελούν προαπαιτούμενο ο 
σχεδιασμός εφαρμογών security aware, ο έλεγχος 
ασφαλείας δυναμικών και στατικών εφαρμογών 
και η αυτοπροστασία των runtime εφαρμογών, σε 
συνδυασμό με προσαρμόσιμο έλεγχο πρόσβασης. 

7. Η έκρηξη των Tablets
Ο αναλυτής eMarketer προβλέπει πως περισ-
σότεροι από 1 δις χρήστες παγκοσμίως θα χρη-
σιμοποιούν tablets μέσα στο τρέχον έτος. Αν και 
αναμένουμε μια μικρή πτωτική τάση στον αριθμό 
των συσκευών που θα πωληθούν φέτος, η IDC 
πιστεύει πως αυτό οφείλεται μερικώς στο γεγονός 
πως πολλοί κάτοχοι tablets είναι ικανοποιημένοι 
από την αγορά τους και θα περιμένουν 3 με 4 χρό-
νια προτού αναβαθμίσουν τη συσκευή τους. 
Ανεξαρτήτως αυτού, η παρουσία των tablets έχει 
εδραιωθεί και δεδομένης της personalized φύσης 
τους, προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση του BYOD. 
Με τη σειρά της, η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει στη 
βελτιστοποίηση της Wi-Fi εμπειρίας για τις mobile 
συσκευές. Θεωρούμε δεδομένο πως θα κυκλο-
φορήσουν ακόμα περισσότερα tablets χαμηλού 
κόστους, με ακόμα περισσότερες συσκευές να 
επικεντρώνουν σε εξειδικευμένες λειτουργίες, 
παίζοντας το ρόλο των… ξυπνητηριών ή των 
personal TVs. Ένα ακόμα trend στο χώρο των 
tablets είναι και τα λεγόμενα υβριδικά (ή μετατρέ-
ψιμα), όπως η σειρά Yoga της Lenovo, τα οποία 
προσφέρουν διαφορετικές λειτουργίες (modes) 
laptop, desktop ή tablet. 

8. Τεχνολογία Wearable 
Η παρουσία των διαφόρων φορετών συσκευών 
στο τεχνολογικό στερέωμα δείχνει να εδραιώνεται. 
Η Gartner προβλέπει πως ακόμα περισσότερη τε-
χνολογία wearable θα εμφανιστεί στην αγορά, μιας 
και οι κοινωνίες μας γίνονται ολοένα και περισσό-
τερο mobile, επιζητώντας συσκευές διαθέσιμες σε 
πολλαπλά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένου 
και του εργασιακού. Η δυνατότητες αυτές είναι 
απολύτως εφικτές, πάντως, εξαιτίας των φτηνών 
αισθητήρων. Μιας και ακόμα βρισκόμαστε σε 
πρώιμο στάδιο της τεχνολογίας των wearables, 
διαφορετικές εταιρείες επιχειρούν να δοκιμάσουν 
διαφορετικά πράγματα και να δουν κατά πόσον θα 
λειτουργήσουν στην πράξη. 
Πιο συγκεκριμένα, το Apple Watch αποδεικνύε-
ται must σε όσους επιζητούν τόσο ένα σύμβολο 
θέσης όσο και μια στυλάτη συσκευή. Όσον αφορά 
τις λοιπές wearable συσκευές που έχουν ήδη 
εμφανιστεί, όπως είναι το Google Glass, κάνουν το 
«διψασμένο» κοινό να επιζητά ακόμα περισσότερα 
gadgets σαν κι αυτό. Αναμένουμε ακόμα περισ-

Είναι πλέον 
προφανές 
πως 
κάποιες 

στρατηγικές 
τεχνολογίες έχουν 
αποκτήσει την 
απαραίτητη δυναμική, 
με σημαντικό 
αντίκτυπο στο 
consumer κοινό  
αλλά και στις 
επιχειρήσεις
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Καθώς η τεχνολογία 
αναπτύσσεται 
εκθετικά, το Internet 
δεν θα συνδέει απλά 
τα πράγματα που 
χρησιμοποιούμε, 
αλλά το σύνολο της 
ζωής μας, με ακόμα 
πιο ουσιαστικό 
τρόπο. Ακόμα και 
τα φαινομενικά 
ασήμαντα στοιχεία 
θα έχουν επιπτώσεις 
στην εργασία, 
τις κοινωνικές 
συναναστροφές  
μας κ.ο.κ.

όσους επιθυμούν οικονομικότερες λύσεις συστη-
μάτων storage. 

11. Το σύνδρομο της… Βαβέλ
Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγ-
χρονη τεχνολογία στο business κομμάτι της είναι 
εκείνο του κατακερματισμού και της ασυμβατό-
τητας. Το γεγονός πως οι λύσεις ERP ή CRM και 
γενικώς διαφορετικές πλατφόρμες παρουσιάζουν 
πρόβλημα συνεργασίας, προσφέροντας διαφο-
ρετικά αποτελέσματα, αποτελεί κοινό τόπο. Το 
πρόβλημα της πολυφωνίας αυτής είναι πως δεν 
μπορεί να υπάρξει μια ενιαία εικόνα του πελάτη, 
κάτι που έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στον πελάτη 
όσο και στην επιχείρηση. 
Εκείνο που απαιτείται είναι να περάσει η αγορά 
σε μια κατάσταση real-time analytics, η οποία θα 
εγγυάται ορθές και -πάνω από όλα- άμεσες απο-
φάσεις. Μια τέτοια προσπάθεια γίνεται και μέσω 
του Enterprise mobility management (EMM), το 
οποίο επικεντρώνει στη διαχείριση μιας αυξα-
νόμενης γκάμας mobile συσκευών, ασύρματων 
δικτύων και σχετικών συσκευών που επιτρέπουν 
την ευρεία χρήση του mobile computing σε ένα 
business πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, το κανάλι 
θα πρέπει να «ψαχτεί» όσον αφορά τις διαθέσιμες 
λύσεις και τα εργαλεία. Πρόκειται για ένα χώρο 
που προσφέρει ευκαιρίες στο άμεσο μέλλον, για 
όποιον σπεύσει να δραστηριοποιηθεί πρώτος. 

12. Mobile πληρωμές 
Τα συστήματα mobile πληρωμών, στα οποία 
χρησιμοποιούμε το smartphone μας αντί πιστω-
τικής κάρτας, αναμένεται να γίνουν ακόμα πιο 
δημοφιλή εντός του 2015, με το Apple Pay αλλά 
και ανταγωνιστικές υπηρεσίες όπως το CurrentC 
να βγαίνουν δυναμικά στο προσκήνιο. Το πλεο-
νέκτημα είναι πως τα συστήματα mobile πληρω-
μών κάνουν τις συναλλαγές ακόμα ταχύτερες, 
εξαλείφοντας τις συνδρομές των πιστωτικών 
καρτών. Το μειονέκτημα είναι πως τα συστήματα 
αυτά εισέρχονται σε μια επικίνδυνη περιοχή προ-
βλημάτων ασφάλειας και ιδιωτικότητας, για την 
οποία ακόμα δεν υπάρχουν απαντήσεις. 

13. Εικονική πραγματικότητα 
Η πολυαναμενόμενη συσκευή headset εικονικής 
πραγματικότητας Oculus Rift αναμένεται στα κατα-
στήματα το 2015, και πρόκειται να συμπαρασύρει μια 
μεγάλη ομάδα νέων τεχνολογιών και εφαρμογών 
VR. Το Project Morpheus της Sony θα αποτελέσει 
τον άμεσο ανταγωνιστή στο πεδίο του gaming, ενώ 
είναι αρκετά εκείνα τα κινηματογραφικά στούντιο 
που έχουν υποσχεθεί πως θα φέρουν νέες, ειδικά 
φτιαγμένες 3D virtual reality ταινίες στο κοινό. 

14. Τεχνητή νοημοσύνη
Μπορεί το Hollywood και ο Stephen Hawking να 
μας έχουν προειδοποιήσει για τους κινδύνους της 

τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αυτό δεν έχει σταμα-
τήσει τους ερευνητές να συνεχίζουν τα σχέδιά τους 
για το 2015. Η Α.Ι. συνεχίζει να αποτελεί έναν από 
τους πιο δυναμικούς κλάδους της αναπτυσσόμενης 
τεχνολογίας. Για παράδειγμα, ο «Watson» της IBM 
αποτελεί ένα εξελιγμένο σύστημα Α.Ι., το οποίο 

μπορεί να διερευνήσει ιατρικά δεδομένα δεκαετιών 
σε κλάσματα δευτερολέπτου. Εντός του 2015, η IBM 
ευελπιστεί να εξελίξει την επεξεργασία φυσικού 
λόγου του Watson, μεταφέροντας την τεχνογνωσία 
σε διαφορετικούς κλάδους, μέσω εταιρικών και 
ερευνητικών partnerships. TCP
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σότερες συσκευές από τις Microsoft, Motorola, 
Jawbone και άλλους. 

9. Εύκαμπτες οθόνες
Οι bendable displays, οθόνες τις οποίες μπορού-
με να κάμψουμε, ακόμα και να τυλίξουμε σαν 
εφημερίδα, συνεχίζουν να εμφανίζονται και να 
προκαλούν αίσθηση στο παγκόσμιο κοινό (η πα-
ρουσία τους ανάγεται πίσω στη δεκαετία του 1970). 
Αναμένουμε ακόμα περισσότερη κίνηση στο χώρο 
εντός του 2015 από μεγάλους παίκτες όπως η LG 
και η Samsung, οι οποίες συνεχίζουν την ανάπτυ-
ξη των λεπτών σαν χαρτί OLED panels. Οι εταιρεί-
ες επιχειρούν να αναπτύξουν την τεχνολογία αυτή, 
τόσο για τις μικρές οθόνες των smartphones όσο 
και για τις μεγάλες των τηλεοράσεων. Επιπλέον, οι 
OLED οθόνες είναι ακόμα πιο ανθεκτικές από τις 
παραδοσιακές οθόνες, υποσχόμενες panels στο 
εγγύς μέλλον που θα είναι πιο «έξυπνα» από αυτά 
της εποχής μας. 

10. Τάσεις στο storage 
Η παρουσία του γράμματος S που προηγείται της 
λέξης storage θα αποβεί καθοριστική στο θέμα 
των τάσεων που θα κυριαρχήσουν στο 2015, όπως 
εμφανίζεται στις δύο βασικές και κύριες κατηγο-
ρίες: SSD (Solid-State Storage) – συμπεριλαμ-
βανομένων των SSD υποσυστημάτων- και SDS 
(Software-Defined Storage).
Οι δίσκοι SSD αποτελούν ολοένα και περισσό-
τερο το standard για τη μεγάλη μερίδα των χρη-
στών, παρά μια ακριβή επιλογή για λίγους. Έχει 
πλέον ενσωματωθεί έξυπνη τεχνολογία στους 
controllers προκειμένου να επεκταθεί η διάρκεια 
ζωής των chips, αλλά και interfaces προκειμένου 
να αυξηθούν οι ταχύτητες μεταφοράς, ξεπερνώ-
ντας το 1GB/s. Σημαντικές βελτιώσεις βλέπουμε 
και στο θέμα της χωρητικότητας, σε σύγκριση με 
τους παραδοσιακούς HDDs – ο δίσκος των 2.5 
ιντσών με χωρητικότητα 1ΤΒ αποδείχτηκε δη-
μοφιλής μέσα στο 2014. Η Intel αναμένει πως οι 
δίσκοι για εταιρική χρήση θα αγγίξουν τα 10ΤΒ ως 
το 2018. Από την άλλη, το Triple-Level-Cell (TLC) 
flash θα «ωριμάσει» μέσα στο 2015, ενώ η ανά-
πτυξη της τεχνολογίας των flash chips θα σημάνει 
περαιτέρω μείωση των τιμών σε σχέση με τους 
HDDs. Επιπλέον, αναμένεται και μια σταδιακή 
ενοποίηση της βιομηχανίας που αυτή τη στιγμή 
διαθέτει 134 κατασκευαστές SSD, σε σύγκριση με 
τους μόλις 3 των HDD. 
Όσον αφορά τη 2η τάση στο storage, το Software-
defined storage (SDS) αποτελεί το νέο hype. Πρό-
κειται για την εξέλιξη μιας παλιότερης ιδέας για 
την υλοποίηση εταιρικής αρχιτεκτονικής storage, 
βασισμένη σε συγκεκριμένο hardware και χαμη-
λού κόστους interface, όπου ταυτόχρονα γίνεται 
διαχείριση ετερογενών περιβαλλόντων αποθή-
κευσης από πολλαπλούς vendors. 
Σύμφωνα με το IDC, το 3ο τρίμηνο του 2014 πα-
ρουσίασε άνοδο 39.4% YoY, καθώς η αγορά των 
πλατφορμών SDS βρίσκει γόνιμο έδαφος σε 

του ΙΤ τους εκεί ή για εκείνους που επιθυμούν τα 
πλεονεκτήματα του cloud ταυτόχρονα με on-site 
λύσεις που ακόμα χρησιμοποιούν. 
Το hybrid cloud προσφέρει την ευελιξία και την 
ευκολία των public cloud υπηρεσιών, ενώ παράλ-
ληλα κάνει χρήση των on premise servers για τα 
ευαίσθητα δεδομένα και τις πολύτιμες εφαρμογές. 
Αν και ξεχωριστές οντότητες, τα δύο clouds επι-
κοινωνούν μέσω ασφαλούς σύνδεσης. 
Για να δώσουμε μια ένδειξη της δυναμικής του 
hybrid cloud αρκεί να πούμε πως το 68% των tech 
decision makers είναι εξοικειωμένη με την ιδέα 
του hybrid cloud, ενώ από αυτούς, το 30% έχουν 
ήδη υλοποιήσει το hybrid cloud και το 37% το σκέ-
φτεται σοβαρά (ZDNet). Για εκείνους που επί του 
παρόντος χρησιμοποιούν μια λύση hybrid cloud, οι 
πλέον δημοφιλείς εταιρείες είναι η Microsoft και 
VMWare. 

6. Risk-Based ασφάλεια και… αυτοπροστασία
Όπως όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν, η ασφάλεια 
θα παραμείνει μια σημαντικότατη παράμετρος 
εν μέσω της πορείας προς ένα ψηφιακό μέλλον, 
αλλά δεν πρόκειται να είναι τόσο ασφυκτική ώστε 
να παρεμποδίζει την πρόοδο. Μιας και πολλές επι-
χειρήσεις έχουν αποδεχτεί πλέον το γεγονός πως 
οι 100% ασφαλείς λύσεις δεν είναι εφικτές, η τάση 
αυτή θα γίνει το mainstream – θα υλοποιηθούν 
περισσότερο έξυπνες μέθοδοι εκτίμησης ρίσκου 
από την οπτική των διαδικασιών και εργαλείων. 
Συγκεκριμένα, θα αποτελούν προαπαιτούμενο ο 
σχεδιασμός εφαρμογών security aware, ο έλεγχος 
ασφαλείας δυναμικών και στατικών εφαρμογών 
και η αυτοπροστασία των runtime εφαρμογών, σε 
συνδυασμό με προσαρμόσιμο έλεγχο πρόσβασης. 

7. Η έκρηξη των Tablets
Ο αναλυτής eMarketer προβλέπει πως περισ-
σότεροι από 1 δις χρήστες παγκοσμίως θα χρη-
σιμοποιούν tablets μέσα στο τρέχον έτος. Αν και 
αναμένουμε μια μικρή πτωτική τάση στον αριθμό 
των συσκευών που θα πωληθούν φέτος, η IDC 
πιστεύει πως αυτό οφείλεται μερικώς στο γεγονός 
πως πολλοί κάτοχοι tablets είναι ικανοποιημένοι 
από την αγορά τους και θα περιμένουν 3 με 4 χρό-
νια προτού αναβαθμίσουν τη συσκευή τους. 
Ανεξαρτήτως αυτού, η παρουσία των tablets έχει 
εδραιωθεί και δεδομένης της personalized φύσης 
τους, προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση του BYOD. 
Με τη σειρά της, η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει στη 
βελτιστοποίηση της Wi-Fi εμπειρίας για τις mobile 
συσκευές. Θεωρούμε δεδομένο πως θα κυκλο-
φορήσουν ακόμα περισσότερα tablets χαμηλού 
κόστους, με ακόμα περισσότερες συσκευές να 
επικεντρώνουν σε εξειδικευμένες λειτουργίες, 
παίζοντας το ρόλο των… ξυπνητηριών ή των 
personal TVs. Ένα ακόμα trend στο χώρο των 
tablets είναι και τα λεγόμενα υβριδικά (ή μετατρέ-
ψιμα), όπως η σειρά Yoga της Lenovo, τα οποία 
προσφέρουν διαφορετικές λειτουργίες (modes) 
laptop, desktop ή tablet. 

8. Τεχνολογία Wearable 
Η παρουσία των διαφόρων φορετών συσκευών 
στο τεχνολογικό στερέωμα δείχνει να εδραιώνεται. 
Η Gartner προβλέπει πως ακόμα περισσότερη τε-
χνολογία wearable θα εμφανιστεί στην αγορά, μιας 
και οι κοινωνίες μας γίνονται ολοένα και περισσό-
τερο mobile, επιζητώντας συσκευές διαθέσιμες σε 
πολλαπλά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένου 
και του εργασιακού. Η δυνατότητες αυτές είναι 
απολύτως εφικτές, πάντως, εξαιτίας των φτηνών 
αισθητήρων. Μιας και ακόμα βρισκόμαστε σε 
πρώιμο στάδιο της τεχνολογίας των wearables, 
διαφορετικές εταιρείες επιχειρούν να δοκιμάσουν 
διαφορετικά πράγματα και να δουν κατά πόσον θα 
λειτουργήσουν στην πράξη. 
Πιο συγκεκριμένα, το Apple Watch αποδεικνύε-
ται must σε όσους επιζητούν τόσο ένα σύμβολο 
θέσης όσο και μια στυλάτη συσκευή. Όσον αφορά 
τις λοιπές wearable συσκευές που έχουν ήδη 
εμφανιστεί, όπως είναι το Google Glass, κάνουν το 
«διψασμένο» κοινό να επιζητά ακόμα περισσότερα 
gadgets σαν κι αυτό. Αναμένουμε ακόμα περισ-

Είναι πλέον 
προφανές 
πως 
κάποιες 

στρατηγικές 
τεχνολογίες έχουν 
αποκτήσει την 
απαραίτητη δυναμική, 
με σημαντικό 
αντίκτυπο στο 
consumer κοινό  
αλλά και στις 
επιχειρήσεις
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Ο Philippe Fosse, Vice President EMEA Channels, EMC, δίνει στο Tech Channel Partner τις δικές του προβλέψεις 
για το κανάλι συνεργατών στην ΕΜΕΑ το 2015. 

ΕΜC: Ευκαιρίες και προκλήσεις 
για το κανάλι, το 2015

Ό
σοι συμμετέχουν στο κανάλι δια-
νομής γνωρίζουν ότι οι οργανισμοί 
των πελατών έχουν αλλάξει δρα-
ματικά μέσα σε λίγα χρόνια. 
Σε αυτόν το νέο κόσμο, οι παλιοί 
τρόποι δουλειάς δεν είναι πια 

επαρκείς και οι επιχειρήσεις του καναλιού θα 
πρέπει να προσαρμοστούν. Κοιτώντας προς το 
2015, οι ισχυρές αυτές τάσεις θα οδηγήσουν σε 
ορισμένες σημαντικές εξελίξεις στο εσωτερικό του 
καναλιού.

To hybrid cloud θα απογειωθεί
Το 2015 θα είναι η χρονιά του hybrid cloud, καθώς 
επιχειρήσεις κάθε μεγέθους θα ξεκινήσουν να δη-
μιουργούν υποδομές που θα συνδυάζουν στοιχεία 
από private και public clouds. Αυτό θα έχει ως α-
ποτέλεσμα να δούμε να αναδύονται ταχύτατα τρείς 
τεχνολογίες που αποτελούν το θεμέλιο επάνω στο 
οποίο θα αναπτυχθεί η εποχή του hybrid cloud.
Η πρώτη από αυτές είναι τα all-flash arrays. Η 
τεχνολογία flash αποκτά εκ των πραγμάτων θε-
μελιώδη σημασία για τις υποδομές cloud, και οι 
πωλήσεις των all-flash arrays αναμένεται να αυ-
ξηθούν εκθετικά μέσα στο 2015. 
Στη δεύτερη θέση, βλέπουμε τις τεχνολογίες ενο-
ποίησης διαφορετικών συστημάτων (integration 
technologies)  – όπως οι converged αρχιτεκτονι-
κές και οι αρχιτεκτονικές αναφοράς – οι οποίες 
επίσης δείχνουν ώριμες να συμβάλουν στην ανά-
πτυξη του καναλιού. Λύσεις οι οποίες περιλαμβά-
νουν integration με fabric data centres θα αποδει-
χθούν ιδιαιτέρως αποδοτικές για τους συνεργάτες 
του καναλιού, καθώς οι πελάτες αναζητούν, μέσα 
από τη μετάβαση σε hybrid υποδομές, έναν τρόπο 
να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα των συστη-
μάτων τους. 
Τέλος, οποιαδήποτε λύση λογισμικού έχει σχεδι-
αστεί ειδικά με στόχο να επιτρέψει στους πελάτες 
να υλοποιήσουν software defined storage και 
software defined data centres θα συνοδεύεται 
από ισχυρές πωλήσεις. Η γενικότερη τάση του 
software-defined anything δεν μπορεί να αντι-
στραφεί και αναμένεται να συνεχίσει να ενισχύεται 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015.

Ο βαθμός πολυπλοκότητας αυξάνεται
Καθώς θα συνεχίζεται η επέλαση του 
virtualisation στο χώρο του enterprise IT καθ’ όλη 
τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς, θα ενισχύεται 

και η τάση που οδηγεί στη συνολική αύξηση της 
πολυπλοκότητας των συστημάτων. 
Βέβαια, η πολυπλοκότητα δεν προέρχεται απο-
κλειστικά και μόνον από τα θέματα τεχνολογίας. Οι 
resellers θα πρέπει να μπορούν, επίσης, να κατα-
λαβαίνουν τις πολιτικές ισορροπίες στο εσωτερικό 
του οργανισμού των πελατών τους. Παραδείγμα-
τος χάρη, θα πρέπει να κατανοούν τη δυναμική 
ανάμεσα στο Τεχνικό (ΙΤ) και το Οικονομικό τμήμα. 
Το 2015, αυτή η αύξηση της πολυπλοκότητας θα 
μετατρέψει τους resellers σε consultants.  

Η διαχείριση στελεχών με ταλέντο, 
κορυφαία προτεραιότητα
Οι πελάτες θα αναζητούν συνεργάτες που διαθέ-
τουν εμπειρία σε τεχνολογίες hybrid cloud, αλλά 
μόνον οι resellers που θα είναι σε θέση να προ-
σφέρουν κάτι τέτοιο, θα πετύχουν τους στόχους 
τους. Αυτό σημαίνει ότι οι resellers τεχνολογιών 
cloud (private ή public) θα πρέπει να εκπαιδεύ-
σουν τα στελέχη τους, ώστε αυτά να μπορούν 
να παρέχουν σωστές συμβουλές όσον αφορά τα 

workloads των πελατών, το πού θα πρέπει να 
εκτελούνται (on- ή off-premise) ή το πώς θα γί-
νεται η δυναμική τους διαχείριση σε οποιοδήποτε 
σημείο του hybrid περιβάλλοντος. 
Οι ομάδες sales και pre-sales θα πρέπει να 
υιοθετήσουν έναν καινούριο τρόπο δουλειάς, ο 
οποίος λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι, την εποχή 
του hybrid cloud, οι resellers δεν θα μπορούν να 
επιβιώνουν βασιζόμενοι αποκλειστικά στις πωλή-
σεις, αλλά θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι διαθέτουν 
και τα κατάλληλα στελέχη.
Η διαχείριση στελεχών με ταλέντο είναι επίσης 
σημαντική για δύο ακόμη βασικές κατηγορίες τε-
χνολογίας: τις τεχνολογίες ασφαλείας και flash.  
Τέλος, καθώς τα all-flash arrays φαίνεται να 
κερδίζουν σημαντικό έδαφος στις υποδομές των 
πελατών τους, οι resellers θα πρέπει να εκπαι-
δεύσουν τα στελέχη πωλήσεων σε αντικείμενα 
πέρα από ό,τι σήμερα θεωρείται μέρος των βα-
σικών τους δεξιοτήτων. Έτσι, το 2015 τα στελέχη 
πωλήσεων των resellers θα πρέπει να είναι σε 
θέση να καταλαβαίνουν καλά τι σημαίνει αποτε-
λεσματική διαχείριση πόρων και να μπορούν να 
εξηγούν στους πελάτες το πώς σχετίζεται με την 
τεχνολογία flash.

Οι distributors θα γίνουν aggregators 
υπηρεσιών public και private cloud 
Το 2014 είδαμε αρκετούς διανομείς να εξελίσσο-
νται σε aggregators υπηρεσιών public cloud για 
λογαριασμό των resellers. 
Το 2015 θα δούμε επίσης να εμφανίζονται διανο-
μείς που θα μπορούν να κάνουν aggregate και σε 
υπηρεσίες private cloud. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
οι vendors θα αφήνουν τον distributor με τον 
οποίο συνεργάζονται, να καταλήξει εκείνος στο 
ποιά θα πρέπει να είναι η τελική διάρθρωση των 
υποδομών private cloud.

Το IoT θα αποτελέσει το καύσιμο  
των big data
Το 2015 περιμένουμε να δούμε resellers και πε-
λάτες να κατανοούν καλύτερα τις δυνατότητες που 
προσθέτουν τα big data στα επιχειρηματικά τους 
μοντέλα, γεγονός το οποίο θα πρέπει, σε μεγάλο 
βαθμό, να αποδοθεί στην εμφάνιση του Ιnternet of 
Τhings (IoT). 
Το 2015 τα big data θα αρχίσουν να προσφέρουν 
ευκαιρίες σε όσους διαθέτουν τις κατάλληλες 
γνώσεις και δεξιότητες.

Philippe Fosse, Vice President 
EMEA Channels, EMC.
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Πρόσφατα, ο επικεφαλής της D-Link για την Ελλάδα και την Ιταλία, βρέθηκε στη χώρα μας προκειμένου να δώσει 
έμφαση στο launch των νέων προϊόντων της εταιρείας, αλλά και στη συνεργασία με την Καυκάς. Το Tech Channel 
Partner δεν έχασε την ευκαιρία, και είχε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί του.

Κάθετα κανάλια με έμφαση  
σε cloud και smart home

Η 
συζήτησή μας με τον CEO της 
D-Link για Ιταλία και Ελλάδα, 
ξεκίνησε από το «ταξίδι» της 
εταιρείας στο cloud. Όπως ση-
μειώνει ο κ. Taramelli, αυτή η 
κίνηση της D-Link (επενδύει 

συστηματικά στο cloud, ήδη από το 2010), ήταν 
αναγκαία προκειμένου η εταιρεία να διατηρήσει 
την ηγετική της θέση και να διαφοροποιηθεί 
από τον ανταγωνισμό, ειδικά τον εξ ανατολάς 
προερχόμενο. Οι ασιατικές εταιρείες δουλεύουν 
κυρίως πάνω στο προϊόν και την παραγωγή, ενώ 
η D-Link κοιτάει το μέλλον και τα πλεονεκτήματα 
για τον πελάτη, βλέποντας τα πράγματα με μία 
διαφορετική προοπτική.
Αυτή η διαφορετική και πιο ευρεία εικόνα της  
D-Link, δεν αφορά απλά στο cloud (mydlink.com) 
αλλά στο σύνολο της στρατηγικής της εταιρείας, η 
οποία βλέπει το networking μέσα από τα «μάτια» 
του Internet of Things, δίνοντας έμφαση σε θέμα-
τα όπως η ευκολία εγκατάστασης και χρήσης, η 
ενιαία και απρόσκοπτη διαχείριση κ.λπ., στοιχεία 
που την έχουν διαφοροποιήσει σημαντικά.

Παράλληλα, αυτή η προσέγγιση οδηγεί και σε νέ-
ες κατηγορίες προϊόντων, όπως τα προϊόντα για 
το επονομαζόμενο «έξυπνο σπίτι» (smart home), 
τα οποία φέρουν την ονομασία mydlink home 
και αποτελούν ορόσημο στις δραστηριότητες της 
εταιρείας επί ελληνικού εδάφους και όχι μόνο.

Έξυπνες πρίζες, αισθητήρες κίνησης, μουσική πα-
ντού και διάφοροι άλλοι αυτοματισμοί για το σπίτι, 
είναι ήδη διαθέσιμοι, με την ευκαιρία που διαμορ-
φώνετε να χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά σημαντι-
κή δεδομένου ότι στο οικοσύστημα του mydlink 

υπάρχουν ήδη πάνω από 2,5 εκατ. χρήστες.
Παράλληλα, ακριβώς επειδή δίνεται έμφαση στο 
«έξυπνο σπίτι», η D-Link προσέγγισε και έναν 
νέο στρατηγικό συνεργάτη, την εταιρεία Καυκάς, 
η οποία είναι ιδιαίτερα γνωστή και επιτυχημένη 
στον χώρο.

Για αρχή, και μέχρι τον Φεβρουάριο του τρέχο-
ντος έτους, η Καυκάς θα είναι ο μόνος μεταπω-
λητής των dlink home, έχοντας αναλάβει βέβαια 
και αντίστοιχα σημαντική δέσμευση σε επίπεδο 
πωλήσεων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα εν λόγω 
προϊόντα απευθύνονται τόσο στην αγορά των κα-
ταναλωτών, όσο και σε αυτήν των SMBs.
Αυτό σημαίνει ότι ανοίγεται μία σημαντική νέα 
ευκαιρία για το κανάλι, ενώ η διαφοροποίηση που 
προσφέρει η D-Link, αφενός μειώνει τον ανταγω-
νισμό, αφετέρου αυξάνει το περιθώριο κέρδους. 

Επιπλέον, το κανάλι μπορεί επίσης να προσφέρει 
μία σειρά από υπηρεσίες που θα πλαισιώσουν 
τις λύσεις smart home της D-Link, όπως για 
παράδειγμα υπηρεσίες integration, maintenance, 
installation κ.λπ. Βοηθώντας προς αυτήν την κα-
τεύθυνση, η εταιρεία προσφέρει υποστήριξη και 
ειδική εκπαίδευση προς τους συνεργάτες της.

Με αφορμή τη συνεργασία με την Καυκάς (λει-
τουργεί ως μεταπωλητής), ρωτήσαμε τον κ. 
Taramelli εάν η εταιρεία εξετάζει αλλαγές στο 
θέμα της διανομής. Ο επικεφαλής της D-Link 
για Ιταλία και Ελλάδα ήταν ξεκάθαρος: «Είμαστε 
ευχαριστημένοι με τη διανομή που έχουμε (σ.σ. 
Oktabit) και δουλεύουμε στην επέκτασή της και 
στη βελτίωσή της. Αυτό που πάμε να κάνουμε, 
είναι να δημιουργήσουμε νέα κάθετα κανάλια 
μεταπωλητών και όχι να αλλάξουμε τη διανομή.»

Αξίζει, να σημειώσουμε μάλιστα, ότι η ελληνι-
κή αγορά έχει αποδειχθεί κάτι παραπάνω από 
ικανοποιητική για την D-Link, με το region να 
βρίσκεται στην τρίτη θέση των πωλήσεων της 
Ευρώπης (πίσω από Ην. Βασίλειο και Γερμανία) 
αλλά και την ίδια την ελληνική αγορά να κλείνει 
με αύξηση περίπου 20% για το 2014! Μάλιστα, οι 
στόχοι για το 2015 είναι ακόμα πιο επιθετικοί!
Και όλα αυτά, με το παραδοσιακό networking 
να κινείται σε σταθερά επίπεδα παρουσιάζοντας 
μικρή αύξηση, γεγονός που καταδεικνύει με τον 
καλύτερο τρόπο ότι η ανάπτυξη έρχεται από τις 
νέες τεχνολογίες και τα αντίστοιχα προϊόντα. Για 
παράδειγμα, οι λύσεις mydlink αντιπροσωπεύ-
ουν το 15% με 25% των εσόδων της εταιρείας 
στην περιοχή (ανάλογα με τη χώρα), και επομέ-
νως τα περιθώρια ανάπτυξης της κερδοφορίας 
είναι εξαιρετικά σημαντικά.
Αυτά είναι ιδιαίτερα καλά νέα, αφού η D-Link δεν 
προτίθεται να συμμετάσχει στον πόλεμο τιμών 
που επικρατεί, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι 
πρακτικά ίδιος σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, 
όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία κ.α..

Ειδικά σε αυτό το σημείο, αξίζει να δώσουμε έμ-
φαση στην αίσθηση του κ. Taramelli, ότι «Σε αρ-
κετές περιπτώσεις, δεν είμαι βέβαιος ότι το θέμα 
της τιμής είναι μόνο θέμα του καταναλωτή.  
Σε κάποιες είναι και θέμα αντίληψης του ίδιου 
του καναλιού!». TCP

Η ελληνική αγορά έχει αποδειχθεί κάτι 
παραπάνω από ικανοποιητική για την 
D-Link, με το 2014 να κλείνει με αύξηση 
περίπου 20%. Μάλιστα, οι στόχοι για το 

2015 είναι ακόμα πιο επιθετικοί!

Alessandro Taramelli, διευθύνων σύμβουλος της D-
Link για Ιταλία και Ελλάδα.
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Ό
σοι συμμετέχουν στο κανάλι δια-
νομής γνωρίζουν ότι οι οργανισμοί 
των πελατών έχουν αλλάξει δρα-
ματικά μέσα σε λίγα χρόνια. 
Σε αυτόν το νέο κόσμο, οι παλιοί 
τρόποι δουλειάς δεν είναι πια 

επαρκείς και οι επιχειρήσεις του καναλιού θα 
πρέπει να προσαρμοστούν. Κοιτώντας προς το 
2015, οι ισχυρές αυτές τάσεις θα οδηγήσουν σε 
ορισμένες σημαντικές εξελίξεις στο εσωτερικό του 
καναλιού.

To hybrid cloud θα απογειωθεί
Το 2015 θα είναι η χρονιά του hybrid cloud, καθώς 
επιχειρήσεις κάθε μεγέθους θα ξεκινήσουν να δη-
μιουργούν υποδομές που θα συνδυάζουν στοιχεία 
από private και public clouds. Αυτό θα έχει ως α-
ποτέλεσμα να δούμε να αναδύονται ταχύτατα τρείς 
τεχνολογίες που αποτελούν το θεμέλιο επάνω στο 
οποίο θα αναπτυχθεί η εποχή του hybrid cloud.
Η πρώτη από αυτές είναι τα all-flash arrays. Η 
τεχνολογία flash αποκτά εκ των πραγμάτων θε-
μελιώδη σημασία για τις υποδομές cloud, και οι 
πωλήσεις των all-flash arrays αναμένεται να αυ-
ξηθούν εκθετικά μέσα στο 2015. 
Στη δεύτερη θέση, βλέπουμε τις τεχνολογίες ενο-
ποίησης διαφορετικών συστημάτων (integration 
technologies)  – όπως οι converged αρχιτεκτονι-
κές και οι αρχιτεκτονικές αναφοράς – οι οποίες 
επίσης δείχνουν ώριμες να συμβάλουν στην ανά-
πτυξη του καναλιού. Λύσεις οι οποίες περιλαμβά-
νουν integration με fabric data centres θα αποδει-
χθούν ιδιαιτέρως αποδοτικές για τους συνεργάτες 
του καναλιού, καθώς οι πελάτες αναζητούν, μέσα 
από τη μετάβαση σε hybrid υποδομές, έναν τρόπο 
να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα των συστη-
μάτων τους. 
Τέλος, οποιαδήποτε λύση λογισμικού έχει σχεδι-
αστεί ειδικά με στόχο να επιτρέψει στους πελάτες 
να υλοποιήσουν software defined storage και 
software defined data centres θα συνοδεύεται 
από ισχυρές πωλήσεις. Η γενικότερη τάση του 
software-defined anything δεν μπορεί να αντι-
στραφεί και αναμένεται να συνεχίσει να ενισχύεται 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015.

Ο βαθμός πολυπλοκότητας αυξάνεται
Καθώς θα συνεχίζεται η επέλαση του 
virtualisation στο χώρο του enterprise IT καθ’ όλη 
τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς, θα ενισχύεται 

και η τάση που οδηγεί στη συνολική αύξηση της 
πολυπλοκότητας των συστημάτων. 
Βέβαια, η πολυπλοκότητα δεν προέρχεται απο-
κλειστικά και μόνον από τα θέματα τεχνολογίας. Οι 
resellers θα πρέπει να μπορούν, επίσης, να κατα-
λαβαίνουν τις πολιτικές ισορροπίες στο εσωτερικό 
του οργανισμού των πελατών τους. Παραδείγμα-
τος χάρη, θα πρέπει να κατανοούν τη δυναμική 
ανάμεσα στο Τεχνικό (ΙΤ) και το Οικονομικό τμήμα. 
Το 2015, αυτή η αύξηση της πολυπλοκότητας θα 
μετατρέψει τους resellers σε consultants.  

Η διαχείριση στελεχών με ταλέντο, 
κορυφαία προτεραιότητα
Οι πελάτες θα αναζητούν συνεργάτες που διαθέ-
τουν εμπειρία σε τεχνολογίες hybrid cloud, αλλά 
μόνον οι resellers που θα είναι σε θέση να προ-
σφέρουν κάτι τέτοιο, θα πετύχουν τους στόχους 
τους. Αυτό σημαίνει ότι οι resellers τεχνολογιών 
cloud (private ή public) θα πρέπει να εκπαιδεύ-
σουν τα στελέχη τους, ώστε αυτά να μπορούν 
να παρέχουν σωστές συμβουλές όσον αφορά τα 

workloads των πελατών, το πού θα πρέπει να 
εκτελούνται (on- ή off-premise) ή το πώς θα γί-
νεται η δυναμική τους διαχείριση σε οποιοδήποτε 
σημείο του hybrid περιβάλλοντος. 
Οι ομάδες sales και pre-sales θα πρέπει να 
υιοθετήσουν έναν καινούριο τρόπο δουλειάς, ο 
οποίος λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι, την εποχή 
του hybrid cloud, οι resellers δεν θα μπορούν να 
επιβιώνουν βασιζόμενοι αποκλειστικά στις πωλή-
σεις, αλλά θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι διαθέτουν 
και τα κατάλληλα στελέχη.
Η διαχείριση στελεχών με ταλέντο είναι επίσης 
σημαντική για δύο ακόμη βασικές κατηγορίες τε-
χνολογίας: τις τεχνολογίες ασφαλείας και flash.  
Τέλος, καθώς τα all-flash arrays φαίνεται να 
κερδίζουν σημαντικό έδαφος στις υποδομές των 
πελατών τους, οι resellers θα πρέπει να εκπαι-
δεύσουν τα στελέχη πωλήσεων σε αντικείμενα 
πέρα από ό,τι σήμερα θεωρείται μέρος των βα-
σικών τους δεξιοτήτων. Έτσι, το 2015 τα στελέχη 
πωλήσεων των resellers θα πρέπει να είναι σε 
θέση να καταλαβαίνουν καλά τι σημαίνει αποτε-
λεσματική διαχείριση πόρων και να μπορούν να 
εξηγούν στους πελάτες το πώς σχετίζεται με την 
τεχνολογία flash.

Οι distributors θα γίνουν aggregators 
υπηρεσιών public και private cloud 
Το 2014 είδαμε αρκετούς διανομείς να εξελίσσο-
νται σε aggregators υπηρεσιών public cloud για 
λογαριασμό των resellers. 
Το 2015 θα δούμε επίσης να εμφανίζονται διανο-
μείς που θα μπορούν να κάνουν aggregate και σε 
υπηρεσίες private cloud. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
οι vendors θα αφήνουν τον distributor με τον 
οποίο συνεργάζονται, να καταλήξει εκείνος στο 
ποιά θα πρέπει να είναι η τελική διάρθρωση των 
υποδομών private cloud.

Το IoT θα αποτελέσει το καύσιμο  
των big data
Το 2015 περιμένουμε να δούμε resellers και πε-
λάτες να κατανοούν καλύτερα τις δυνατότητες που 
προσθέτουν τα big data στα επιχειρηματικά τους 
μοντέλα, γεγονός το οποίο θα πρέπει, σε μεγάλο 
βαθμό, να αποδοθεί στην εμφάνιση του Ιnternet of 
Τhings (IoT). 
Το 2015 τα big data θα αρχίσουν να προσφέρουν 
ευκαιρίες σε όσους διαθέτουν τις κατάλληλες 
γνώσεις και δεξιότητες.

Philippe Fosse, Vice President 
EMEA Channels, EMC.



28

Συνέντευξη με τον Ν. Χατζηγεωργίου 

TECHCHANNELPARTNER

ανάλυση
01.2015

Μπορεί το mantra Mobile first, cloud first να έχει αναφερθεί σχετικά πρόσφατα από τη Microsoft, το Office 365 
όμως ήταν το πρώτο προϊόν της εταιρείας που ακολούθησε αυτό το δρόμο. Και τα πράγματα δείχνουν ότι το κανάλι 
μόνο όφελος μπορεί να έχει από την ενασχόλησή του με το Office 365, όπως μας εξηγεί ο Νίκος Χατζηγεωργίου, 
business group lead του τμήματος Microsoft Office στην Ελλάδα. 

Προσέγγιση “365 μοιρών”  
στην παραγωγικότητα 

Η 
συζήτησή μας με το κο. Χατζη-
γεωργίου ξεκίνησε από το πώς 
μπορεί να γνωρίσει καλύτερα 
το κανάλι το Office 365, για να 
μπορέσει να το προωθήσει και 
καλύτερα στους πελάτες του. 

Ο Νίκος Χατζηγεωργίου μας είπε; “Ένα από τα 
πρώτα πράγματα που θα πρέπει να κάνει ο συνερ-
γάτης είναι να μάθει το νέο Office, γιατί έχει αλλά-
ξει το σενάριο που συναντάμε στις περισσότερες 
των περιπτώσεων 2 με 3 προγενέστερες εκδόσεις. 
Και έχει ιδιαίτερη σημασία να κατανοήσει τις αλ-
λαγές που υπάρχουν στη νέα έκδοση του Office, 
καθώς πρόκειται για ένα πραγματικά διαφορετικό 
προϊόν. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να 
περάσει στον πελάτη τα πλεονεκτήματα που θα 
έχει από τη χρήση του. Σε κάθε περίπτωση η ανά-
πτυξη των πωλήσεων της Microsoft έρχεται μέσα 
από τους συνεργάτες και αυτό ισχύει σε κάθε πε-
ρίπτωση και για το Office 365.”

Συνεχίζοντας τη συζήτησή μας με τον business 
group lead του Microsoft Office, τον ρωτήσαμε 
για το ποια είναι η τάση που διαμορφώνεται στην 
αγορά και η ποια η σχέση πωλήσεων ανάμεσα στο 
Office 365 και τις Offline εκδόσεις. Ο κύριος Χατζη-
γεωργίου μας είπε: “Η τάση που βλέπουμε, τόσο 
στην περίπτωση των καταναλωτών όσο και των 
επιχειρήσεων, είναι μια σαφέστατη στροφή στο 
Office 365. Ειδικότερα οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις στρέφονται πιο εύκολα στο Office 365, καθώς 
δεν απαιτείται ιδιαίτερα μεγάλη αρχική επένδυση. 
Με το Office 365 αποκτούν πρόσβαση σε εργαλεία 
που διέθεταν μέχρι πρόσφατα μόνο μεγάλες πολυ-
εθνικές, κάτι που αποτελεί πραγματικό ανταγωνι-
στικό πλεονέκτημα. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις 
οδηγούνται εκεί από διαφορετικούς παράγοντες, 
όπως είναι για παράδειγμα το mobility, που αλλά-
ζει εντελώς τον τρόπο εργασίας και προσαρμόζε-
ται στα σύγχρονα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, 
ο συνεργάτης θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι το 
Office 365 “τρέχει” με τριψήφιους ρυθμούς ανά-
πτυξης ως αγορά, κάτι που καθιστά παραπάνω 

από σαφές ότι ο συνεργάτης έχει πραγματικά όφε-
λος για να μπει σε αυτό το κομμάτι του business. “

Το επόμενο στάδιο της συζήτησής μας αφορούσε 
στον τρόπο με τον οποίο ο συνεργάτης μπορεί 
να βοηθήσει τον πελάτη να κάνει μια σωστή 

επιλογή πακέτου, αλλά και να παραμείνει σε ό-
λη τη διαδικασία υλοποίησης μαζί του. Ο Νίκος 
Χατζηγεωργίου μας είπε: “Για να μπορέσουμε να 
απλοποιήσουμε τη διαδικασία επιλογής πακέτου, 
έχουμε χωρίσει τα προϊόντα που μπορεί να επιλέ-
ξει ο πελάτης σε τρία blocks: ένα που αφορά τους 
καταναλωτές, ένα που αφορά επιχειρήσεις μέχρι 
300 άτομα και ένα που αφορά σε επιχειρήσεις με-
γάλου μεγέθους. Κάθε ένα offering έχει διαφορε-
τικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες και ο ρόλος 
του συνεργάτη σε αυτή την περίπτωση είναι ιδι-
αίτερα σημαντικός, αφού μπορεί να οδηγήσει τον 
πελάτη στην καλύτερη δυνατή επιλογή. Μάλιστα, 
η ευελιξία στην επιλογή των υπηρεσιών μπορεί 
να οδηγήσει σε διάφορα σενάρια mix and match, 
ώστε ο πελάτης να αγοράσει μόνο τις υπηρεσίες 
που επιθυμεί, χωρίς να καταφύγει σε κάποιο συ-
γκεκριμένο πακέτο. Η γνώση όλων των επιλογών 
από την πλευρά του συνεργάτη σε αυτή την περί-
πτωση είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς θα τον 
ανάγει σε στρατηγικό σύμμαχο του πελάτη. 

Και βέβαια ο ρόλος του συνεργάτη δεν περιο-
ρίζεται μόνο στη διαδικασία της επιλογής, αλλά 
ξεκινάει από αυτό το σημείο και μένει μαζί του, 
τόσο στη διαδικασία μετάβασης από μια in house 
εγκατάσταση στο cloud, όσο και στο consumption 
των νέων δυνατοτήτων και σε όλη την πορεία. “ 

Ένα από τα θέματα που θέσαμε, αφορούσε στο 
πώς η παρουσία του Office σε όλες τις πλατ-
φόρμες μπορεί να ωφελήσει το συνεργάτη. Ο 
κύριος Χατζηγεωργίου μας ανέφερε: “Η ύπαρξη 
του Office πρακτικά για οποιαδήποτε πλατφόρμα, 
όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, λει-
τουργεί ως δούρειος ίππος που βοηθά το συνερ-
γάτη να μπει σε μια συζήτηση με την επιχείρηση, 
ακόμη και αν αυτή έχει επιλέξει iOS ή Android 
ως τις βασικές mobile πλατφόρμες της. Η ύπαρ-
ξη της κορυφαίας σουίτας παραγωγικότητας και 
εκεί δίνει ένα σημαντικό πάτημα για να ξεκινήσει 
η συζήτηση και με αυτό τον τρόπο να μπορέσει ο 
συνεργάτης να “σπρώξει” και άλλες λύσεις στην 
επιχείρηση. “ TCP

Eιδικότερα 
οι μικρο-
μεσαίες 
επιχειρή-

σεις στρέφονται πιο 
εύκολα στο Office 365, 
καθώς δεν απαιτείται 
ιδιαίτερα μεγάλη αρχική 
επένδυση

Νίκος Χατζηγεωργίου, business group lead του 
τμήματος Microsoft Office στην Ελλάδα
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Περίγραψε εν συντομία την πραγματική φύση της 
δουλειάς σου. Κατά πόσο ανταποκρίνεται στον 
επίσημο τίτλο σου;
Διαχειριστής καθημερινών απρόβλεπτων καταστά-
σεων πολυποίκιλου ρίσκου. Νομίζω ότι ο τίτλος του 
CEO ανταποκρίνεται εξαιρετικά σε αυτό.

Αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Κρατάει το μυαλό μου σε εγρήγορση.

Δεν αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Αναγκάζομαι να παίρνω κάποιες σκληρές αποφά-
σεις που επιβάλλει η θέση μου.

Ποια ήταν η πρώτη σου επαγγελματική εμπειρία; 
Πώς αισθανόσουν για τα λεφτά που έπαιρνες;
Σε εταιρία πληροφορικής, με μισθό 150,000δρχ., 
όταν το ενοίκιό μου ήταν 80,000δρχ. Αλλά δεν με 
ένοιαζε που ζοριζόμουν οικονομικά, είχα δίψα να 
μάθω και να κάνω πράγματα. 

Πώς μπήκες στην αγορά του IT; Θα επέλεγες κά-
ποια άλλη και, αν ναι, ποια; 
Από μικρός στους υπολογιστές, ήταν αδύνατον να 
έπαιρνα άλλο δρόμο.

Για ποιες εταιρείες δεν θα δούλευες ποτέ;
Σε εταιρίες χωρίς αξιοκρατία που τα στελέχη τους 
ασχολούνται κυρίως με τα politics αντί για τη δου-
λειά τους.

Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Αν μπορού-
σες να είσαι κάποιος από αυτούς, ποιον θα επέλε-
γες και γιατί;
Χωρίς δεύτερη σκέψη τον Bill Gates. Ιδιοφυής, ορα-
ματιστής, δημιουργικός, ήρεμη δύναμη, γενικά μία 
ολοκληρωμένη προσωπικότητα χωρίς εξάρσεις, με 
ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Τι πιστεύεις ότι νιώθουν πιο έντονα οι συνεργάτες 
σου για σένα; Τι θα ήθελες να νιώθουν; 
Νιώθουν το πάθος και την αφοσίωση στην επίτευξη 
των στόχων μου. Θα ήθελα να νιώθουν περισσότε-
ρη κατανόηση τις ώρες «που η χύτρα βράζει».

Έχεις χτυπήσει ποτέ κάποιον και, αν ναι, γιατί;
Όχι, ποτέ. Η σκέψη και μόνο να χειροδικήσεις σε 
κάποιον, είναι ένδειξη ότι δεν πρέπει να ασχολείσαι 
με αυτόν τον άνθρωπο.

Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά χόμπι σου;
Ταξίδια, μαγειρική και τρέξιμο.

Για τον Σ. Ζέρβα, η επαγγελματική επιτυχία πρέπει να ισορροπεί με την προσωπική ζωή
Η αέναη επιστροφή στον... Βόλο

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και ποιο το 
αγαπημένο σου εστιατόριο;
Οι τσιπουρομεζέδες του πατέρα μου.

Μπίρα, ούζο, κρασί, σαμπάνια ή κάτι άλλο; 
Τσίπουρο, Βολιώτης γαρ…

Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ ή κάτι άλλο; Επίσης, 
στο γήπεδο ή από τον καναπέ με φίλους;
Δεν είμαι μεγάλος φαν των σπορ. Θα έλεγα ποδό-

σφαιρο, π.χ. βραδιά Champions League με φίλους.

Ποια εταιρεία (εκτός αυτής που δουλεύεις) θε-
ωρείς ότι έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην ελ-
ληνική αγορά του software και ποια σε αυτή του 
hardware;
Δεν θα πρωτοτυπήσω, θεωρώ ότι σε όλο τον 
κόσμο, χρόνια τώρα, σημεία αναφοράς είναι η 
Microsoft και η Intel.

Ανάφερε τρία πρόσωπα από την ελληνική  
αγορά τεχνολογίας τα οποία θαυμάζεις, καθώς 
και το λόγο.
Χρησιμοποιώ την κάρτα άρνησης ερώτησης, για 
διπλωματικούς λόγους. 

Ανάφερε μία προσωπική επιτυχία για την οποία 
είσαι πραγματικά πολύ υπερήφανος.
Η δυνατότητα να ασκώ το επάγγελμα που με ευχα-
ριστεί, ώστε να εκπληρώνω τα θέλω και τα όνειρά 
μου σε ισορροπία με την προσωπική μου ζωή.

Ποια ήταν η φράση ή η πράξη για την οποία έχεις 
μετανιώσει πραγματικά;
Μετανιώνω και θυμώνω με ανθρώπους που τους 
δίνεις ευκαιρίες και σε απογοητεύουν, όντας κατώ-
τεροι των περιστάσεων.

Πες μας κάτι που σου είπε ο πατέρας σου ή η μη-
τέρα σου και σε έχει βοηθήσει είτε στην επαγγελ-
ματική είτε στην προσωπική σου ζωή.
Όταν με ζορίζει μια απόφαση, να κάνω zoom out για 
να βλέπω ολοκληρωμένη την εικόνα, καθώς και 
«να γυρίζω πάντα στο Βόλο», εννοώντας να θυμάμαι 
πάντα από πού προέρχομαι.

Κατά πόσο θυσιάζεις τον προσωπικό σου χρόνο 
και αυτόν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα; 
Είσαι ικανοποιημένος;
Η αλήθεια είναι ότι εργάζομαι πάνω από 12 ώρες 
την ημέρα, αλλά προσπαθώ πάντα να βρω χρόνο για 
τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής μου. Προτι-
μώ να κόψω από τον ύπνο μου.

Ποιο ήταν (μέχρι στιγμής) το όνειρο ή η επιθυμία 
που πραγματοποιήθηκε και που ποτέ δεν πίστευες 
ότι θα μπορούσε να συμβεί;
Που στα 23 μου έστησα ένα από τα πρώτα ηλεκτρο-
νικά καταστήματα και το 2012 την πρώτη 100% cloud 
εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης στην Ελλάδα. 
Υπάρχουν ακόμη όνειρα, κυρίως στην προσωπική 
μου ζωή, που είναι work in progress.

Στράτος Ζέρβας, Γενικός 
Διευθυντής IT Lab
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