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Η τεχνολογία του enterprise mobility ολοένα και 
περισσότερο αποκτά μεγαλύτερη σημασία στην κα-
θημερινότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων, κα-
θώς έχει καταφέρει να μεταβάλλει τον τρόπο με τον 
οποίο διεξάγονται οι κανόνες του επιχειρείν. Σήμε-
ρα, ολοένα και πιο πολλά άτομα πραγματοποιούν 
τις εργασίες τους μέσω φορητών συσκευών, ενώ 
από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις οφείλουν να 
ανταποκριθούν και υιοθετήσουν τη συγκεκριμένη 
τάση, καθώς σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύ-

ουν να απωλέσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Σε 
πλείστες έρευνες, αποδεικνύεται πως το mobility 
βρίσκεται στις κορυφαίες 3 προτεραιότητες των πε-
ρισσοτέρων επιχειρήσεων, γεγονός που εξηγεί και 
την συνχνότητα με την οποία εμφανίζονται ποικίλα 
mobile projects σε διάφορους τομείς και τμήματά 
τους. Το mobility έχει τη δυνατότητα να επηρρεάζει 
την συνολική λειτουργία μιας επιχείρησης: από την 
διαφοροποιήση και τμηματοποίηση του εργατικού 
δυναμικού μέχρι την πλήρη μεταστροφή και ανα-

δόμηση των υφιστάμενων επιχειρηματικών μο-
ντέλων, αλλά και την απευθείας διάδραση με τους 
πελάτες με νέους όσο και καινοτόμους τρόπους. 
Μόνο έκπληξη δεν προκαλεί, λοιπόν, το γεγονός ότι 
οι λόγοι για τους οποίους μια επιχείρηση αξιοποιεί 
ενεργά mobile ενέργειες και στρατηγικές, είναι για 
να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των υπαλλή-
λων της στο πεδίο της αγοράς, με τον ταυτόχρονο 
περιορισμό του λειτουργικού κόστους και την εν-
δυνάμωση των σχέσεων με τους πελάτες. σελ.16

Δικτυακή αποθήκευση για κάθε απαίτηση!
Mια ευρεία γκάμα συσκευών ικανών να υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα δικτυακής αποθήκευσης, που ανταποκρίνεται σε κάθε ανάγκη, 
έχουν αναπτύξει η Western Digital, Synology και Asustor. σελ. 09

Α. Παπαϊωάννου: Ακόμη πιο ισχυρή και κερδοφόρα oktabit!
Αισιόδοξες προβλέψεις για την αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και της 
κερδοφορίας, με την σημαντική ενίσχυση του ρόλου του own-brand Vero μέσω 
νέων, ακόμη πιο ποιοτικών offerings σε μια σειρά από προϊοντικούς τομείς 
διαβλέπει ο Αλέξης Παπαϊωάννου, Γενικός Διευθυντής της Oktabit. σελ. 12

Πανίσχυρη Lenovo στο Β2Β 
με εντυπωσιακό portfolio!
Αφού προετοίμασε με υπομονή και 
σχέδιο μια σειρά από εξαγορές, η πιο 
πρόσφατη εκ των οποίων είναι αυτή 
του x86 server division της IBM, η 
Lenovo είναι σε θέση να διαθέτει ένα 
εξαιρετικό portfolio λύσεων για την 
αγορά των επιχειρήσεων. Μάλιστα, 
μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα 
αποτελεσματικό εργαλείο πωλήσεων 
μέσω της δημιουργίας μοναδικών 
bundles σε συνδυασμό με το τμήμα 
των υπολογιστών (desktops, laptops, 
workstations, thin clients κ.ά.), 
αλλά και το αντίστοιχο των κινητών 
τηλεφώνων και των tablets. σελ. 26
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Το Enterprise mobility
μεταμορφώνει την επιχείρηση!



Η Lenovo συνιστά Windows.

Συνεχίζεί να 
γραφεί ίΣτορία 

ΤΟ ΝΕΟ LENOVO THINKPAD® X1 CARBON 3ης ΓΕΝΙΑΣ
ΤΟ ΠΙΟ ΕΛΑΦΡΥ ULTRABOOK™ 14’’ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΜΟΛΙΣ 1,3 ΚΙΛΑ

Η Lenovo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάση στιγμή, δίχως ειδοποίηση, προσφορές προϊόντων και χαρακτηριστικά. Η Lenovo δεν ευθύνεται για φωτογραφικά ή τυπογραφικά σφάλματα. Σήματα: Τα ακόλουθα είναι σήματα 
ή καταχωρημένα σήματα της Lenovo: Lenovo, το λογότυπο της Lenovo, For Those Who Do, ThinkPad, ThinkPlus, TrackPoint, ThinkVantage και Active Protection System. Intel, το λογότυπο Intel, Intel Core, Intel vPro, Core 
Inside και vPro Inside είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. Microsoft και Windows είναι καταχωρημένα σήματα της Microsoft Corporation. Άλλες επωνυμίες εταιριών, προϊόντων και 
υπηρεσιών μπορεί να είναι σήματα ή σήματα υπηρεσιών άλλων. ©2015 Lenovo. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

γνωρίστε το σύστημα που αλλάζει τα δεδομένα των business Ultrabooks. Κατασκευασμένο από 
ανθρακονήματα, ένα πρακτικά άφθαρτο υλικό, αυτό το laptop των 14” είναι εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ με 
πάχος 17,7 mm και βάρος 1,3 kg. το νέο X1 Carbon δεν περιορίζεται μόνο στη συνέχιση της ιστορίας των 
ThinkPad, αλλά έχοντας κερδίσει μια σειρά από βραβεία θέτει νέα πρότυπα στα business Ultrabooks. 

Intel® Core™ i7 vPro™ processor  |  Windows 8.1 Pro  |  Ως και 512 GB PCIe SSD
Μπαταρία Lenovo με τεχνολογία RapidCharge  |  οθόνη ColorBurst έως WQHD+ (2560x1440) με δυνατότητα 
πολλαπλής αφής  |  Έξυπνο σύστημα ψύξης 

* ανάμεσα στους βασικούς κατασκευαστές σύμφωνα με στοιχεία ίανουαρίου 2015 

www.thisisthinkpad.com

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



techchannelPartner

editorial
06.2015

10... 9... 8... 7... 10! Αντώνης ΡουςελιώτΑκης
antony@socialhandlers.com

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει! Σε λίγες μόλις 
ημέρες, στις 29 Ιουλίου, τα Windows 10, ίσως το μεγαλύτερο 
στοίχημα της Microsoft σε επίπεδο λειτουργικού, θα είναι 
διαθέσιμο.

Τα Windows 10 δεν είναι απλά ένα νέο λειτουργικό.
Τα Windows 10 δεν είναι απλά ο αντικαταστάτης των 
Windows 8.
Τα Windows 10 δεν είναι απλά μία εμπορική προσπάθεια.

Τα Windows 10 είναι ΤΟ στοίχημα. ΤΟ λειτουργικό. ΤΟ 
μέλλον για τη Microsoft.

Και ας περάσουμε στην επεξήγηση των παραπάνω:
Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να βγάλω το καπέλο (με κίνδυνο 
να φανεί η... ασυνέχεια όπως λένε και οι κομμωτές) στον 
Nadella. Από τη στιγμή που ανέλαβε τα ηνία της Microsoft, 
αν μη τι άλλο, η εταιρεία ξέρει να ετοιμάζει λανσαρίσματα. Το 
anticipation που δημιουργείται είναι εξαιρετικά μεγαλύτερο, 
ο «μυστικισμός» όσος χρειάζεται, και το coolness factor εκεί 
που πρέπει.

Παράλληλα, η εταιρεία δεν φοβάται να αλλάζει αποφάσεις. 
Κάποτε ήταν πισωγύρισμα, σήμερα είναι ευελιξία.

Aς περάσουμε στο... κόστος. Μα, μια στιγμή... Δεν υπάρχει!
Και όμως ναι! Τα νέα Windows διατίθενται δωρεάν. Έτσι 
απλά. Εάν έχετε Windows 7 ή 8/8.1 και το μηχανάκι σας δεν 
έχει περιορισμούς στο hardware (που μάλλον δύσκολα θα 
έχει), δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα! Το σύστημά σας θα 
σας ρώτησει εάν θέλετε τη δωρεάν αναβάθμιση, θα αρχίσει 
στο background να ετοιμάζεται, και από τις 29 Ιουλίου (και 
εντεύθεν) θα ολοκληρώσει την αναβάθμιση!
Σαν να μην έφτανε αυτό, δωρεάν Windows 10 θα έχουν και 
οι beta testers ή αλλιώς οι Windows Insiders.
Φυσικά, εάν έχετε Windows XP, ξεχάστε τα δωρεάν 10άρια. 
Ή μήπως όχι; Εάν προλάβετε να γίνετε Insider, ίσως και 
εσείς να έχετε πρόσβαση στο όνειρο :-)

Παράλληλα, και σε επίπεδο προϊόντος, τα Windows 10 είναι 
εξαιρετικά. Η εμπειρία χρήσης είναι κλάσεις ανώτερη από 
αυτή των 7, πολύ καλύτερη από αυτή των 8/8.1, και για 

πρώτη φορά (τουλάχιστον προσωπικά), βλέπω στην πράξη 
μία ολοκληρωμένη προσπάθεια ενοποίησης του κλασικού 
PC-κόσμου με αυτόν των tablets.

Είναι άραγε όλα ρόδινα; Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί η 
Microsoft;
Προφανώς όχι. Η βασίλισσα του Ρέντμοντ πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτική, καθώς ελοχεύουν διάφοροι κίνδυνοι:
•  Πρώτος και σημαντικότερος, η πιθανότητα υποβάθμισης 

του προϊόντος από το γεγονός της δωρεάν διάθεσης. 
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει σαφές ότι έχουμε στα 
χέρια μας μία προσφορά άνευ προηγουμένου, και όχι ένα 
δωρεάν λειτουργικό.

•  Δεύτερον, κάποια μπερδεμένα σήματα σε ό,τι αφορά τον 
«πρώτο χρόνο δωρεάν διάθεσης». Κάποιοι θεωρούν ότι 
το λειτουργικό θα είναι δωρεάν για έναν χρόνο, ενώ στην 
πραγματικότητα, είναι δωρεάν, κανονικότατα, πλήρως και 
για ΠΑΝΤΑ. Ο πρώτος χρόνος, αφορά στο διάστημα που 
έχουμε στη διάθεσή μας να το αποκτήσουμε.

•  Τρίτον, το θέμα των tablets. Είναι εξαιρετικό επιχείρημα 
και πραγματικά καταλυτικό, το γεγονός να έχεις την ίδια 
εμπειρία σε ένα laptop και σε ένα tablet. Ως καταναλωτές 
(και όχι παραγωγοί) περιεχομένου, στα «απλά» tablets 
ίσως να χρειαστούμε κάτι πιο minimal και απλό.

Αυτό βέβαια, δεν ισχύει για τα 2-σε-1 laptops (τύπου Lenovo 
Yoga), κατηγορία που περιμένω ότι θα οφεληθεί τα μέγιστα 
από την παρουσίαση των Windows 10.

Η αγορά που θα δημιουργήσουν, η αφορμή για ανανέωση 
του hardware, οι δυνατότητες χρήσης νέων συσκευών, 
ακόμη και απλά το γεγονός της ύπαρξής τους που θα πρέπει 
να συζητηθεί και να αναλυθεί διεξοδικά με κάθε πελάτη, 
αποτελούν εξαιρετική ευκαιρία ανάπτυξης για το δίκτυο των 
συνεργατών.

Για να μην μιλήσουμε για την αγορά του enterprise, τα 
νέα δεδομένα στο deployment, την ασφάλεια και όλες τις 
υπηρεσίες που μπορούν (και πρέπει) να «ντύσουν» την όλη 
προσπάθεια.

Μελετήστε και ετοιμαστείτε λοιπόν! Ο καιρός γαρ εγγύς.

Διευθυντής έκδοσης:  
Νίκος Τηλιακός

Αρχισυνταξία: 
Φώτης Καραμπεσίνης

Διεύθυνση διαφήμισης:  
Νίκος Μπάστας 

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

Παραγωγή: 
Γραφικές τέχνες graphica

εκδότης:  
Αντώνης Ρουσελιωτάκης

ιδιοκτησία:  
Social Handlers

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

Απαγορεύονται η αναδημοσίευση, η 
αναπαραγωγή και η μετάδοση όλου 
ή μέρους του περιοδικού χωρίς την 
έγγραφη άδεια του εκδότη.  
Η άποψη των συντακτών δεν εκφράζει 
απαραίτητα και την επίσημη άποψη 
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Η Dell αναδεικνύει την αξία 
του καναλιού

νικοσ τηλιακοσ
nick@socialhandlers.com

Η 
Dell έχει εξαγγείλει από το προηγούμενο φθινόπωρο 
σημαντικές επενδύσεις σε επίπεδο καναλιού, οι οποίες 
σύμφωνα με την εταιρεία θα φτάσουν τα 125 εκ. δολάρια. 
Στόχος του προγράμματος είναι το κανάλι να βοηθήσει 
στο μετασχηματισμό της εταιρείας σε βασικό παίκτη της 
αγοράς των επιχειρήσεων. Μέρος αυτής της επένδυσης 

που ανέρχεται στα επίπεδα των 26 εκατομμυρίων δολαρίων αφορά τη 
βελτίωση διαδικασιών παραγελλειοληψίας, τόσο online όσο και offline για 
τους συνεργάτες της εταιρείας.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Michael Dell, η αύξηση των πωλήσεων που 
έχει προέλθει από το κανάλι για την εταιρεία ήταν άνευ προηγουμένου. Ο 
ίδιος, μάλιστα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα τεκταινόμενα της τελευταίας 
πενταετίας, αναφέροντας πάντως ότι τα σχέδια που υπάρχουν για τα 
επόμενα χρόνια είναι ακόμη πιο φιλόδοξα!

Στα πλάνα αυτά περιλαμβάνονται βελτιώσεις στο ίδιο το πρόγραμμα των 
συνεργατών, όπως λ.χ. αυτοματοποίηση του registration, αλλά και της 
διαδικασίας λήψης τιμών, διαδικασίες για παρακολούθηση της παραγγελίας 
και, επιπλέον, καλύτεροι όροι εγγύησης στο πρόγραμμα ProSupport. 
Αντίστοιχα, η εταιρεία σκοπεύει να προβεί σε αναβάθμιση του εργαλείου 
Find a Partner.

Συνεχίζοντας, ο ισχυρός άνδρας της εταιρείας ανέφερε ότι η περαιτέρω 
διείσδυση της Dell στο χώρο των επιχειρήσεων θα στηριχτεί στο 
κανάλι, κάτι που απαιτεί επιπλέον επενδύσεις. Στόχος της παραμένει, σε 
κάθε περίπτωση, να ξεπεράσει σε ρυθμό ανάπτυξης την αγορά και να 
πρωταγωνιστήσει σε trends όπως είναι η software - defined αλλά και η 
hyper-converged υποδομή.

Οι βασικοί τομείς στους οποίους παίζουν ρόλο οι συνεργάτες για την εταιρεία 
είναι η ασφάλεια, το software, η αποθήκευση, η δικτύωση και οι servers. 
Μάλιστα, η σημασία τους φαίνεται και από το γεγονός ότι περίπου το 40% 
των εσόδων της εταιρείας προέρχεται από τους συνεργάτες. Επιπρόσθετα, η 
Dell αναφέρει ότι οι συνεργάτες που χρησιμοποιούν όλες τις υπηρεσίες της, 
είναι και αυτοί που αποδεικνύονται οι πλέον ωφελημένοι.

Η Dell αποτελεί ίσως το πλέον «τρανταχτό» παράδειγμα της αξίας που φέρνει 
το κανάλι στους κατασκευαστές. Η εταιρεία ξεκίνησε από ένα αντιδιαμετρικό 
μοντέλο, το οποίο έπιασε «ταβάνι» και γρήγορα έγινε κατανοητό ότι δίχως 
πρόσθετη βοήθεια από τους συνεργάτες δεν θα μπορούσε να συνεχίσει την 
ανάπτυξή της. Κατάφερε δε, να αλλάξει -με αρκετό είναι αλήθεια, κόπο- 
την εικόνα που είχε προς το κανάλι, σε σημείο τέτοιο που αυτή τη στιγμή 
στηρίζει την ανάπτυξη και την είσοδό της σε νέες αγορές (και ειδικότερα 

Στα άμεσα σχέδια της 
Dell περιλαμβάνονται 
βελτιώσεις στο ίδιο το 
πρόγραμμα των

συνεργατών, όπως λ.χ. αυτοματοποίηση 
του registration, αλλά και της 
διαδικασίας λήψης τιμών, διαδικασίες 
για παρακολούθηση της παραγγελίας, 
καλύτεροι όροι εγγύησης στο 
πρόγραμμα ProSupport, με την 
ταυτόχρονη αναβάθμιση του εργαλείου 
Find a Partner.

αυτή των επιχειρήσεων), έχοντας ως βάση το κανάλι! Όσο για την σημασία, 
φαίνεται ξεκάθαρα από το ύψος της επένδυσης της εταιρείας.

Η περίπτωση της Dell αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα κατανόησης 
της δύναμης του καναλιού, η οποία παραμένει σημαντική και οι vendors 
το έχουν αντιληφθεί πλήρως. Πολλές φορές νέες τεχνολογίες, με 
χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα το cloud, αντιμετωπίζονται φοβικά 
από το κανάλι, καθώς θεωρείται ότι έρχονται να... κόψουν την απευθείας 
επαφή του συνεργάτη με τον πελάτη. Κάτι τέτοιο, όμως, αποδεικνύεται 
ιστορικά ότι δεν μπορεί να συμβεί σε κανένα σχεδόν επίπεδο. Στην 
περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων, ο συνεργάτης είναι στρατηγικός 
εταίρος του πελάτη και αποτελεί το εργαλείο που θα ξεκλειδώσει νέες 
ευκαιρίες για τον vendor. Αλλά και στην περίπτωση των μικρομεσαίων, 
μόνο ο συνεργάτης μπορεί να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο του vendor, 
τόσο λόγω του μεγάλου αριθμού πελατών όσο και της καλύτερης 
κατανόησης των αναγκών των εταιρειών αυτού του μεγέθους.

Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία: Το κανάλι είναι απαραίτητο 
στους vendors, ίσως όχι στη μορφή που είναι σήμερα, αλλά η εξέλιξη 
είναι απαραίτητη, καθώς υπάρχει ανάγκη για προώθηση νέων λύσεων 
σε πελάτες που έχουν εξελιχθεί αντίστοιχα και έχουν πλέον διαφορετικές 
απαιτήσεις!
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Προωθητικό υλικό και τεχνική 

υποστήριξη

Εξειδίκευση
Γίνετε ο έμπιστος σύμβουλος 

των πελατών σας

Αναγνώριση
Κερδίστε αναγνώριση μέσα από την 

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

Αναγνώριση

των πελατών σαςτων πελατών σας
Γίνετε ο έμπιστος σύμβουλος 

ΕξειδίκευσηΕξειδίκευση

υποστήριξηυποστήριξη
Προωθητικό υλικό και τεχνική 

ΥποστήριξηΥποστήριξηΥποστήριξη

Intel® Technology Provider



6

ειδήσεις

techchannelPartner

νέα & τάσεις
06.2015

Dell

Μεγάλη συμμετοχή  
στο Solutions Tour
Στρατηγικοί συνεργάτες της Dell, 

αλλά και ελληνικές εταιρείες που 

ανήκουν στο δίκτυο συνεργατών Dell 

PartnerDirect, πραγματοποίησαν το 

Dell Solutions Tour, την ολοήμερη 

εκδήλωση τεχνολογίας για τις 

επιχειρησιακές λύσεις της Dell στην 

Αθήνα. Εκεί, αναπτύχθηκαν μια σειρά 

από θέματα, όπως λ.χ. το Internet 

of Things, η απλοποίηση και η 

διασφάλιση εφαρμογών και υπηρεσιών 

στο Cloud,  οι end-to-end ασφαλείς 

και διαχειρίσιμες λύσεις για virtual 

desktop, καθώς επίσης και η μετάβαση 

σε ένα σύγχρονο data center και τα big 

data analytics.

Info: Dell Greece, 210-8129 800

Mε μια ματιά
Η XEROX ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΙΣ MPS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα των υπηρεσιών 
διαχειριζόμενης εκτύπωσης - Managed Print Services 
- (MPS) αναδείχθηκε η Xerox από την εταιρία ερευνών 
InfoTrends στην πρόσφατη έκθεσή της με τίτλο “Managed 
IT Infrastructure: Managed Print Services Report”.
Σύμφωνα με την έκθεση της Infotrends, η Xerox 
κατέχει ηγετική θέση στα MPS, καθώς προσφέρει 
την πλέον διευρυμένη γκάμα λύσεων στην αγορά και 
παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα MPS, σε μια 
ιδιαίτερα διαφοροποιημένη πελατειακή βάση ποικίλου 
μεγέθους και κλάδου. Επιπλέον, η εταιρεία συνεχίζει 
να εξελίσσεται στοχεύοντας στην απλοποίηση των 
λύσεων μέσα από την αυτοματοποίηση πολλών από τις 
λειτουργίες παρακολούθησης και reporting.
Το πρόγραμμα Υπηρεσιών Διαχειριζόμενης Εκτύπωσης 
επόμενης γενιάς της Xerox αποτελείται από τρία επίπεδα: 
(1) Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση, (2) Ασφάλεια και 
Ενσωμάτωση, (3) Αυτοματισμό & Απλούστευση. 
Παράλληλα, η Xerox Hellas «απαντά» στις απαιτήσεις 
των πελατών με μια νέα σημαντική παροχή. 
Συγκεκριμένα, προσφέρει σε όλους τους πελάτες της τρία 
χρόνια εγγύηση με δωρεάν επισκευή και ανταλλακτικά 
και με επίσκεψη τεχνικού στο χώρο τους. 
Κατά τη διάρκεια της τριετούς εγγύησης, σε περίπτωση 

βλάβης, οι τεχνικοί της Xerox επισκέπτονται τις 
εγκαταστάσεις του πελάτη και προβαίνουν σε επιτόπιο 
έλεγχο και επισκευή, χωρίς καμία χρέωση για την 
επίσκεψη και τα ανταλλακτικά. 
Η εν λόγω προσφορά, αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία 
για το δίκτυο συνεργατών της Xerox, αφού «οπλίζει» 
τον συνεργάτη με ένα μοναδικό επιχείρημα πώλησης, 
που όμοιό του δεν υπάρχει σε ανταγωνιστικά προϊόντα, 
ενώ επιπλέον, τον διαφοροποιεί δραστικά σε σχέση με 
οποιοδήποτε άλλο offering.
Τα μοντέλα για τα οποία ισχύει αυτή η εγγύηση είναι τα: 
Phaser 3260, WorkCentre 3225, Phaser 6020, Phaser 
6022, WorkCentre 6025 και WorkCentre 6027.
Τέλος, τα συγκεκριμένα προϊόντα διατίθενται από 
ολόκληρο το δίκτυο μεταπωλητών και αντιπροσώπων 
της Xerox, ενώ η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 
Ιουλίου.
Info: Xerox Hellas, 210-9307 000
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Υπό αυτό το πρίσμα, και λαμβάνοντας υπόψιν 
πως η αξία και σημασία των δεδομένων είναι 
κάτι παραπάνω από κρίσιμη για την πορεία 
κάθε εταιρείας στο σύγχρονο επιχειρείν, 
απαιτείται μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση 
για την αξιοποίησή τους. Στον πυρήνα της 
νέας στρατηγικής θα πρέπει να βρίσκεται η 
αντιμετώπιση των δεδομένων ως ένα πολύτιμο 
κεφάλαιο, από το οποίο μπορεί (και πρέπει) να 
εξαχθεί αξία. Το ερώτημα που προκύπτει είναι 
ποιος θα φροντίσει να σχεδιάσει και υλοποιήσει 
την απαιτούμενη στρατηγική. Μα, φυσικά, ένας 
επικεφαλής διαχείρισης δεδομένων! Αλλιώς, 
όπως αναφέρεται ολοένα και πιο συχνά στις 
πέραν του Ατλαντικού ακτές, από τους λάτρεις των 
ακρωνυμίων, ο Chief Data Officer (CDO)!
Πρόκειται για μια -σχετικά- νέα ιδιότητα, η 
οποία ωστόσο βρίσκει ολοένα και περισσότερο 
πρόσφορο έδαφος στις επιχειρήσεις διεθνώς. Μια 
από τις προτεραιότητές της είναι να συγκεντρώσει 
την πληθώρα των πηγών από δεδομένα που 
βρίσκονται εντός των κόλπων ενός οργανισμού 
ή μιας επιχείρησης, να αξιοποιήσει τις πολλαπλές 
ευκαιρίες analytics που υφίστανται, καθώς επίσης 

και να αναπτύξει μια συνολική στρατηγική που θα 
βασίζεται σε ένα κεντρικό όραμα και θα εμπεριέχει 
τις επιμέρους πτυχές και στοιχεία που άπτονται 
των εταιρικών δεδομένων. Α, ξεχάσαμε να 
αναφέρουμε μια ιδιαίτερα σημαντική λεπτομέρεια: 
Ο ρόλος του επικεφαλής διαχείρισης δεδομένων 
δεν έχει άμεση σχέση με την τεχνολογία, αλλά 
είναι συνάρτηση των επιχειρηματικών ανησυχιών 
και αναγκών!
Τι συμβαίνει μέχρι σήμερα; Η συντριπτική 
πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν «διαιρέσει» 
τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τα εταιρικά 
δεδομένα, με αποτέλεσμα ποικίλα τμήματα 
εσωτερικά να καταλήγουν με την δική τους… 
συλλογή δεδομένων, τις δικές τους πολιτικές που 
αφορούν τη διατήρηση, την χρήση τους κ.ο.κ. 
Αποτέλεσμα; Οι ίδιες οι επιχειρήσεις να έχουν μια 
προσέγγιση ξεχωριστής αποθήκευσης δεδομένων, 
ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία οι 
προαναφερθείσες συλλογές δεδομένων έχουν 
καταλήξει να βρίσκονται μαζί στο ίδιο σημείο 
αποθήκευσης! Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις 
μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τα δεδομένα 
τους σε αυτή την περίπτωση, μετατρέποντάς τα σε 

πωλήσεις; Η απάντηση είναι περιττή…
Ενδεχομένως, η θέση του επικεφαλής διαχείρισης 
δεδομένων να ηχεί παράταιρα στα αυτιά αρκετών, 
καθώς συνειρμικά έρχεται στο νου η ύπαρξη 
κάποιου τεράστιου οργανισμού ή μιας εταιρείας 
πολυεθνικών διαστάσεων με σύνθετες όσο και 
πολυεπίπεδες ανάγκες εντυπωσιακά μεγάλων 
μεγεθών. Κι όμως, με βάση τα ευρήματα μιας 
έρευνας που διενήργησε τον περασμένο χειμώνα 
η Gartner και αφορούσε τη νεότευκτη θέση 
του CDO, καταδεικνύεται πως μόλις το 17% των 
μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων θα διέθεταν 
επικεφαλής διαχείρισης δεδομένων στις τάξεις 
τους μέχρι το τέλος του 2014! 
Επιπροσθέτως, αυτή τη στιγμή το 36% των 
αντίστοιχων θέσεων βρίσκονται σε επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην χρηματοπιστωτική 
αγορά. 
Στοιχείο, που κάθε άλλο παρά προκαλεί έκπληξη, 
καθώς ο εν λόγω τομέας διακρίνεται από τις 
υψηλότερες κανονιστικές απαιτήσεις για τα 
δεδομένα. Υψηλή συγκέντρωση επικεφαλής 
διαχείρισης δεδομένων παρατηρείται στην αγορά 
της υγείας, αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Έφτασε η ώρα του επικεφαλής 
διαχείρισης δεδομένων;
Η… πλημμύρα των δεδομένων με τις οποίες κατακλύζονται οι επιχειρήσεις 
σήμερα είναι κάτι παραπάνω από αδιαμφισβήτητη, ενώ η συγκεκριμένη κατάσταση 
αναμένεται να συνεχίσει να κινείται σε ανοδική τροχιά στο κοντινό μέλλον. 

Παναγιώτης Κωστάκος, 
marketing manager της 

SoftOne Technologies  
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Μοναδικό offering για τους συνεργάτες
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lenOVO

Από ρεκόρ σε ρεκόρ 
Έσοδα-ρεκόρ για το οικονομικό έτος 
που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 
2015, ύψους $46,3 δις, αυξημένα 
κατά 20%, ανακοίνωσε η Lenovo, 
αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά 
ότι έχει βρει τη συνταγή της επιτυχίας. 
Συγκεκριμένα, όλα τα businesses 
της εταιρείας κατέγραψαν άνοδο ενώ 
σημαντικό είναι το γεγονός ότι δεν 
βασίζεται πλέον αποκλειστικά στα 
PCs, αλλά εμφανίζει ξεκάθαρα την 
πολυπόθητη διαφοροποίηση προϊόντων 
και υπηρεσιών, την οποία επιδιώκει τα 
τελευταία χρόνια.
Info: Lenovo Greece, 213-0087 200

GLOBO TECHNOLOGIES

Νέος CIO 
Συνεχίζοντας να επενδύει στρατηγικά 
σε έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη 
και ενισχύοντας την διευθυντική της 
δομή, η Globo Technologies ενέταξε 
στο δυναμικό της τον Τάσο Αλέφαντο 
ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα 
Chief Information Officer (CIO). Ο 
κ. Αλέφαντος προέρχεται από τη 
θέση του Διευθυντή Λειτουργιών 
για τα συστήματα Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών στο Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών.
Info: Globo Technologies, 212-1217 200

Mε μια ματιά

Μια ισχυρή συμμαχία δείχνει να διαμορφώνεται 
στην ελληνική αγορά προϊόντων ασφαλείας στα 
συστήματα πληροφορικής, καθώς οι  Οktabit 
και Blue Soft & IT προχώρησαν σε συμφωνία 
συνεργασίας αναφορικά τη διανομή και ανάπτυξη 
της Bitdefender στην Ελλάδα.
Όπως τονίστηκε από τη μεριά της Oktabit,  
ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διανομή της 
πλήρους σειράς των καταναλωτικών και 

εταιρικών προϊόντων Bitdefender. Από την 
πλευρά του, ο Γρηγόριος Ιωαννίδης, managing 
director της Blue Soft & IT δήλωσε ότι μέσω της 
έμπειρης ομάδας των product managers, των 
πωλητών και του καναλιού μεταπωλητών της 
Oktabit, θα καλυφθούν οι ανάγκες της εγχώριας 
αγοράς πληροφορικής με ολοκληρωμένες λύσεις 
σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.
Info: Oktabit, 211-8888 000

ΟKTABIT ΚΑΙ BLUE SOFT & IT ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συνεργασία για τη διανομή των προϊόντων της Bitdefender

Ο προσαρμογέας devolo dLAN® pro 500 Wireless+ 
παρέχει προηγμένη σύνδεση στο Internet για κάθε 
επιχείρηση, εύκολα και οικονομικά, αφού χρησιμοποιεί 
την ηλεκτρική καλωδίωση του κτιρίου ως ένα... μακρύ 
καλώδιο δικτύου σύνδεσης στο Internet! Χάρη δε, 
στο ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο LAN και τις 
τρεις επιπλέον θύρες Fast Ethernet LAN, μπορούν να 
συνδεθούν εύκολα με το Internet ή και μεταξύ τους 
εκτυπωτές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις 
και πολλές άλλες συσκευές. Πάντοτε με την καλύτερη 
λήψη σήματος! Οι φορητές συσκευές, όπως λ.χ. τα 
smartphones, τα tablets, καθώς επίσης και τα notebooks, 
συνδέονται κι αυτές εύκολα στο Internet και στο Intranet 
μιας επιχείρησης. To τελευταίας γενιάς dLAN Powerline 
chip που ενσωματώνει ο προσαρμογέας, παρέχει 
μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα έως και 500 Mbps και 
στο WLAN, με το πρότυπο IEEE 802.11n και τεχνολογία 
κεραίας MIMO μέχρι 300 Mbps (προσαρμοζόμενο στα 
2.4 ή 5 GHz). Η ενσωματωμένη πρίζα εξασφαλίζει ότι 
δεν χάνεται καμία πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
στο χώρο, ενώ επιπρόσθετα, το αντιπαρασιτικό φίλτρο 
θορύβων βελτιστοποιεί τη μεταφορά δεδομένων μέσω 
γραμμών ηλεκτρικού ρεύματος.
Εκτός, όμως, από τις δεδομένες τιμές μετάδοσης των 
δεδομένων, το dLAN® pro 500 Wireless+ προσφέρει 
ασφάλεια και σταθερότητα. Η κρυπτογράφηση 
128-bit AES διασφαλίζει όλα τα δεδομένα από μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ενώ για την καλύτερη 
ασφάλεια του ασύρματου δικτύου φροντίζει η 
κρυπτογράφηση WPA2 και WPA2 Enterprise. Το 
χαρακτηριστικό απόδοσης Quality of Service (QoS), 
εγγυάται την αυτόματη ιεράρχηση των δεδομένων για 

αδιάλειπτη χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου. 
Με Multi SSID (7) ένα Guest account και VLAN, είναι 
εφικτό να διαμορφώνονται διαφορετικές ομάδες 
χρηστών, καθώς και να πραγματοποιείται λεπτομερής 
έλεγχος πρόσβασης. Αυτό καθιστά δυνατή, για 
παράδειγμα, τη δημιουργία ενός ξεχωριστού δημόσιου 
ασύρματου δικτύου για τους επισκέπτες που δεν θα 
επιτρέπει την πρόσβαση στο Intranet της εταιρείας. 
Επιπλέον, μπορούν να ανατίθενται επιμέρους πόροι 
του δικτύου σε διαφορετικές ομάδες χρηστών. Όσο για 
το συνοδευτικό λογισμικό διαχείρισης dLAN® AVpro 
Manager παρέχει άμεσα και ανά πάσα στιγμή πρόσβαση 
σε ολόκληρο το σύστημα.
Info: Devolo Hellas, 22210-84 387

dEvOLO dLAN® PRO 500 WIRELESS+

Το επαγγελματικό δίκτυο από την πρίζα!
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Λύσεις αφής  
δια χειρός ELO
Σε μια απαιτητική κατηγορία 
επαγγελματιών που αναζητούν οθόνες 
αφής υψηλής ποιότητας απευθύνεται 
η AMY με τα προϊόντα της Elo Touch 
Solutions. Βασικό πλεονέκτημα 
των συγκεκριμένων λύσεων είναι η 
μακρόχρονη λειτουργία τους δίχως 
προβλήματα.
Info: Amy, 210-6133 000

TMP SUPPLIES

Νέα διανομή
Τη συνεργασία της με την MediaRange 
ανακοίνωσε η TMP Supplies, 
αναλαμβάνοντας τη διανομή των 
προϊόντων της πρώτης στην ελληνική 
αγορά μέσω του δικτύου συνεργατών 
της. Κατασκευάζει προϊόντα ψηφιακής 
αποθήκευσης και αναλώσιμα γραφείου.
Info: TMP Supplies, 210-9859 300

Mε μια ματιά
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Με προσέλευση που ξεπέρασε τις 1.100 συμμετοχές 
ολοκληρώθηκε στις 8 Ιουνίου το SAP Forum Athens με 
θέμα “Discover Simple”, στο οποίο χορηγοί επικοινωνίας 
ήταν το Biztech.gr και το Tech Channel Partner.
Η εκδήλωση είχε ως στόχο την ολοκληρωμένη 
ενημέρωση των παρευρισκόμενων γύρω από τις νέες 
τεχνολογίες, καθώς και τις λύσεις που προσφέρει η 
SAP. Έτσι, λοιπόν, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν διεξοδικά για τις ευκαιρίες που 
αναπτύσσονται διαρκώς στην παγκόσμια αγορά, καθώς 
και για πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς 
του Cloud Computing, Business Networks, Business 
Analytics, Internet of Things (IoT), αλλά και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων «κέντρισε» η 

ομιλία του Ισπανού οδηγού της Formula 1, Pedro De la 
Rosa, ο οποίος μέσα από την παρουσίασή του ανέδειξε 
τα βασικά στοιχεία που συνδέουν το πιο τεχνολογικά 
προηγμένο σπορ του κόσμου με τις σωστές λύσεις 
λογισμικού, δίνοντας μια διαφορετική οπτική για τη 
χρήση της τεχνολογίας.
Επιπρόσθετα, στο 2ο μέρος του συνεδρίου διεξήχθη η 
συζήτηση με θέμα "Business Unusual, Disruption and 
the Role of Innovation" μεταξύ των: Λεωνίδα Κωβαίου, 
CIO στα Ελληνικά Πετρέλαια, Δαμιανού Χαραλαμπίδη, 
γενικού διευθυντή, λειτουργικής στήριξης τράπεζας & 
ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Ευάγγελου 
Ζάννη, προϊστάμενου τμήματος σύνταξης προδιαγραφών 
& ελέγχου συμβάσεων, Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων.
Τέλος, στo πλαίσιο του SAP Forum ανακοινώθηκαν 
οι νικητές των SAP Quality Awards 2014. Την τελετή 
βράβευσης παρουσίασε ο vice-president active quality 
management EMEA, Henrik Wilken.
Οι φετινοί νικητές των βραβείων ήταν:
Χρυσός νικητής: Μασούτης
Αργυρός νικητής: ΟΤΕ
Χάλκινος νικητής: ΔΕΔΔΗΕ
Info: SAP, 210-9473 800

SAP FORUM “dISCOvER SIMPLE”

Ξεπέρασαν τους 1100 οι συμμετέχοντες!
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«Αμ δε» γιατί εκείνος περίμενε να το δω εγώ 
(άλλωστε εγώ είχα τη φαεινή ιδέα), εγώ από τη 
μεριά μου περίμενα να το δει εκείνος (άλλωστε 
εγώ είχα τη φαεινή ιδέα), και κάπως έτσι, μείναμε 
στο... περίπου.

Needless to say που λένε και στη Ζάκυνθο, ότι δεν 
κάναμε απολύτως τίποτα, και ακόμη μία ιδέα, απλά 
πέρασε από μπροστά μας.

Συζητώντας το γεγονός με διάφορους συνεργάτες, 
ανακάλυψα ότι αυτό είναι ένα από τα πολύ συχνά 
προβλήματα σε επίπεδο πωλήσεων - και όχι μόνο. 
Έξυπνες ιδέες που συζητιούνται στον «αέρα» 
και «εγκρίνονται» (επίσης στον αέρα), τελικά δεν 
υλοποιούνται ποτέ. Σαν να μην έφτανε αυτό, ακόμη 
και όταν δεν πρόκειται για ιδέες, αλλά για γνωστά 
γεγονότα (π.χ. η παρουσίαση των Windows 10, η 
λήξη υποστήριξης του Windows Server 2003, η 

διάσπαση της Symantec σε δύο εταιρείες security 
και backup κ.λπ.), πολλές φορές δεν μελετώνται 
ώστε να φανεί το αν υπάρχει κάποια πραγματική 
και συγκεκριμένη ευκαιρία. Απλά συζητιούνται 
ή «πετάγονται» σε πηγαδάκια ή στο περιθώριο 
μιας συνάντησης. Στη συνέχεια, είτε τα ξεχνάμε 
εντελώς, είτε βλέπουμε να τα εκμεταλλεύεται 
κάποιος ανταγωνιστής οπότε τρέχουμε και δεν 
φτάνουμε.

Τι κάνουμε λοιπόν; Αυτό που έλεγε ένα πρώην 
αφεντικό μου: «Ξεχωρίζουμε τα επείγοντα από 
τα σημαντικά, για να μην αφήσουμε το σημαντικό 
να γίνει επείγον». Βλέπετε, στην καθημερινότητά 
μας, τείνουμε να «σβήνουμε φωτιές» αντί να 
σχεδιάζουμε στρατηγικά τα επόμενα βήματά μας. 
Και ίσως σήμερα να μας φαίνεται πολύ νωρίς η 
29η Ιουλίου κατά την οποία θα είναι διαθέσιμα 
τα Windows 10, αλλά εάν δεν κάνουμε τίποτα 

μέχρι τις... 28, τότε δεν θα έχουμε και πολλά να 
περιμένουμε.

Μία έξυπνη λύση είναι το να καθιερώσουμε 
κάτι σαν “quiet hours”, ένα διάστημα που δεν θα 
επιτρέπουμε κανέναν να μας διακόπτει (εντός και 
εκτός εταιρείας), ώστε με ηρεμία και νηφαλιότητα 
να «ψάξουμε» ένα θέμα. 
Μην βιαστείτε να πείτε πως «αυτό δεν παίζει». Όλα 
στο κεφάλι μας βρίσκονται.
Τα περισσότερα «οπωσδήποτε», «το θέλω τώρα», 
«καίγομαι» κ.λπ., δεν είναι τόσο επείγοντα όσο 
ακούγεται ο αγχωμένος ιδιοκτήτης τους. Άσε που 
κάποιες φορές, θα πρέπει και να τιμωρηθεί που 
τα άφησε να γίνουν τόσο πιεστικά. Αλλιώς, πως 
θα βάλει μυαλό; Εάν δεν βάλει ούτε έτσι, μήπως 
κακώς δουλεύει μαζί μας;
Ελπίζω μόνο ότι δεν πρόκειται για το αφεντικό 
σας :-)

Get ready (αλήθεια όμως!)
Τις προάλλες, έστειλα στον επί χρόνια συνεργάτη μου, Αντώνη 
Ρουσελιωτάκη, μία εξαιρετική ιδέα με βάση κάτι που είδα online. Του 
άρεσε και μου είπε «Ας το κάνουμε! Να δούμε λεπτομέρειες και να το 
κάνουμε!». Αμ δε...

Νίκος Τηλιακός,
διευθυντής έκδοσης

του TechChannel Partner.
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DeVOlO

Στην… πρίζα  
της Cosmote 
Την έναρξη της συνεργασίας της με 
την Cosmote, που αφορά στη διάθεση 
επιλεγμένων προϊόντων  μέσα από το 
δίκτυο καταστημάτων της, ανακοίνωσε 
η devolo Hellas. Κατ’ αυτό τον τρόπο, 
η εταιρεία προσθέτει ένα ευρύ δίκτυο 
σημείων πώλησης για τις λύσεις της.
Η συνεργασία αφορά στη διάθεση της 
καταναλωτικής σειράς των προϊόντων 
Powerline Networking.
Info: Devolo, 22210-843 87

cPI

«Δυνατό» 9μήνο
Βελτιωμένα εμφανίζονται τα 
αποτελέσματα του πρώτου 9μήνου 
της τρέχουσας χρήσης (1/7/2014-
31/3/2015) της CPI. Σε επίπεδο 
9μήνου τα κέρδη μετά από φόρους 
διαμορφώθηκαν σε €170 χιλ. έναντι 
κερδών €100 χιλ. το αντίστοιχο 
περυσινό 9μηνο. Τέλος, αύξηση 
παρουσίασε και το EBITDA καθώς 
ανήλθε σε €843 χιλ. έναντι €802 χιλ. σε 
σχέση με πέρυσι. 
Info: CPI, 210-4805 800

REGATE

Δίνει «λύση» στη 
Johnson & Johnson
Τη λύση field marketing Regate 
Effective επέλεξε η Johnson & 
Johnson, σε συνδυασμό με τη χρήση 
iPads, προκειμένου να αναβαθμίσει 
την ομάδα των merchandisers της. 
Έτσι λοιπόν, η ομάδα πωλήσεων έχει 
τη δυνατότητα για άμεση συλλογή 
στοιχείων από την αγορά και 
παρακολούθηση αυτών με εξελιγμένες 
δυνατότητες reporting που βασίζονται 
σε κύβους δεδομένων.
Info: Regate, 215-5517 050

OFFICE LINE

Έργο Microsoft  
System Center 
Οι εκδόσεις Ψυχογιός ανέθεσαν 
στην Office Line τη μετάβαση της 
παλαιότερης πλατφόρμας Microsoft 
SCCM 2007, σε νεότερη έκδοση 2012 
R2. Την ίδια στιγμή, προχώρησε σε νέα 
εγκατάσταση και παραμετροποίηση 
της σουίτας Microsoft System Center, 
χρησιμοποιώντας τον Microsoft SCOM 
και Virtual Machine Manager.
Info: Office Line, 210-8954 233

Mε μια ματιά

Σήμερα, βρισκόμαστε στην εποχή κατά την οποία οι 
ανάγκες στον τομέα της αποθήκευσης είναι πολυποίκιλες 
και διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς τις ειδικές 
απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για την 
υλοποίηση τους. Κατασκευαστές σκληρών δίσκων, 
όπως η Western Digital και κατασκευαστές δικτυακών 
συστημάτων αποθήκευσης, όπως η Synology και η 
Asustor έχουν παρουσιάσει μια ευρεία γκάμα συσκευών 
ικανών -συνδυαζόμενες- να υλοποιήσουν ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα δικτυακής αποθήκευσης, που 
ανταποκρίνεται σε κάθε ανάγκη.

Όπως σημειώνει ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, Product 
Manager της NetConnect: «Ιδιαίτερη ανάπτυξη 
φαίνεται πως γνωρίζουν τρεις τομείς της ψηφιακής / 
δικτυακής αποθήκευσης: Η αποθήκευση μεγάλου όγκου 
δεδομένων, η ψηφιακή παρακολούθηση και καταγραφή 
βίντεο, καθώς επίσης η καθημερινή αποθήκευση 
και διαχείριση πολυμεσικού περιεχομένου. Στην 
αποθήκευση οποιουδήποτε όγκου δεδομένων και την 
διαχείριση πολυμεσικού περιεχομένου, η WD προσφέρει 
3 επιλογές που κάθε μια αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες 
ανάγκες:

1.  Για συστήματα κάλυψης οικιακών αναγκών 
(δημιουργία κέντρου αποθήκευσης και αναπαραγωγής 
πολυμέσων) ή αναγκών μικρών ομάδων εργασίας, 
έχουν σχεδιαστεί οι δίσκοι της σειράς WD RED. Οι 
δίσκοι RED είναι κατάλληλοι για συστήματα NAS με 
δυνατότητα να δεχθούν από ένα έως οκτώ σκληρούς 
δίσκους. Είναι εξοπλισμένοι με τις τεχνολογίες 
Nasware 3.0 και 3D active plus, που εξασφαλίζουν 
την αξιόπιστη λειτουργία του δίσκου εντός της 
αλυσίδας RAID και μειώνουν τους κραδασμούς 
και τον παραγόμενο θόρυβο. Οι δίσκοι αυτοί είναι 
πιστοποιημένοι για λειτουργία 24/7.

2.  Για τα συστήματα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
είναι σχεδιασμένοι οι δίσκοι σειράς WD RED Pro. 
Οι δίσκοι αυτοί είναι κατάλληλοι για συστήματα 
NAS που μπορούν να δεχτούν ως δεκαέξι δίσκους. 
Φέρουν τεχνολογία που εντοπίζει γρήγορα και με 
ακρίβεια τα δεδομένα, ενώ ειδικός μηχανισμός 
προσφέρει αυξημένη σταθερότητα των platters για 
ελαχιστοποίηση των κραδασμών.

3.  Αναφορικά με τα συστήματα αποθήκευσης μεγάλων 
επιχειρήσεων, η WD διαθέτει την σειρά WD Re. 
Οι δίσκοι αυτοί είναι εξοπλισμένοι με τεχνολογίες 
που παρέχουν σταθερά υψηλές επιδόσεις για 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις πληθώρας 
εφαρμογών. Έχουν την ικανότητα να διεκπεραιώνουν 
δεκαπλάσιο φόρτο εργασίας ανά έτος, έναντι των 
μονάδων δίσκου για επιτραπέζιους υπολογιστές. Οι 
δίσκοι WD Re είναι οι ισχυρότεροι από τις λύσεις 
που προσφέρει η WD και είναι κατάλληλοι για κέντρα 
δεδομένων. Είναι έτσι ιδανικοί για συστοιχίες μονάδων 
αποθήκευσης υψηλής διαθεσιμότητας, όπου απαιτείται 

η χρήση της πιο ανθεκτικής μονάδας αποθήκευσης. 
Οι υψηλές επιδόσεις, η μεγάλη χωρητικότητα, οι 
πολλές εξειδικευμένες τεχνολογίες, που εξασφαλίζουν 
την αξιόπιστη και σταθερή λειτουργία της σειράς σε 
απαιτητικά ΙΤ περιβάλλοντα, καθιστούν την σειρά 
ιδανική για αποθήκευση/εξόρυξη δεδομένων και για 
υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων».

Αντίστοιχα, θα πρέπει να υπογραμμιστεί, πως στον τομέα 
της παρακολούθησης και καταγραφής βίντεο η WD 
παρέχει την σειρά WD Purple. Η μονάδα αποθήκευσης 
WD Purple προσφέρει την τεχνολογία WD AllFrame, 
που εξασφαλίζει απόλυτη αξιοπιστία όταν το σύστημα 
ασφάλειας μένει να εργάζεται χωρίς επιτήρηση. Το 
υλικο-λογισμικό της μονάδας WD Purple μειώνει την 
εσφαλμένη εμφάνιση εικονοψηφίδων και τις διακοπές 
στην ροή βίντεο, που προκύπτουν όταν οι επιτραπέζιοι 
σκληροί δίσκοι χρησιμοποιούνται εσφαλμένα ως χώροι 
αποθήκευσης σε συστήματα ασφάλειας. Η μονάδα 
αποθήκευσης WD Purple είναι κατασκευασμένη για 
αδιάκοπη λειτουργία όλο το 24ωρο επί 7 ημέρες την 
εβδομάδα σε υψηλής ευκρίνειας συστήματα ασφάλειας 
που χρησιμοποιούν μέχρι και οκτώ σκληρούς δίσκους 
και έως 32 κάμερες.

Παράλληλα, οι Asustor και Synology, εταιρείες που 
είναι εξειδικευμένες στην σχεδίαση και παραγωγή 
δικτυακών servers αποθήκευσης παρέχουν μια μεγάλη 
ποικιλία λύσεων με χώρους αποθήκευσης από 6ΤΒ ως 
και 1PB (PetaByte). Οι εν λόγω servers ενσωματώνουν 
ισχυρούς επεξεργαστές, επεκτάσιμη μνήμη, δυνατή 
δικτυακή συνδεσιμότητα, με πολλαπλές κάρτες από 1 και 
10GBe, ενώ είναι σε θέση να προσφέρουν bandwidth 
ως 2,270 MB/s και 355,400 IOPS. Τέλος, υποστηρίζουν 
virtualization και έχουν δυνατότητες υλοποίησης 
συστοιχιών υψηλής διαθεσιμότητας και disaster 
recovery.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η Netconnect AE, 
διανομέας των προϊόντων WD, Synology και Asustor 
στην Ελληνική αγορά, προσφέρει τις λύσεις των 
παραπάνω εταιρειών για να καλύψει τις ανάγκες 
επαγγελματιών και επιχειρήσεων, μέσα από ένα εκτενές 
δίκτυο συνεργατών / μεταπωλητών σε όλη την Ελλάδα.
Info: Netconnect AE, 210-9926 440

WESTERN dIGITAL - ASUSTOR - SYNOLOGY

Ολοκληρωμένη δικτυακή αποθήκευση για κάθε απαίτηση!
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ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ INTRACOM

«Άλμα» κερδών και εσόδων

Ενοποιημένες πωλήσεις α’ τριμήνου του 2015 που 
ανήλθαν σε €90,8 εκατ., αυξημένες κατά 17,5% σε σχέση 
με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2014 που ήταν 
€77,3 εκατ. και τα κέρδη μετά φόρων €2 εκατ. έναντι 
ζημιών €2,7 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2014, κατάφερε 
να σημειώσει η Intracom Holdings. Μάλιστα, αν στα 
στοιχεία αυτά συνυπολογιστούν οι νέες συμβάσεις 
τριμήνου ύψους €97 εκατ. και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο 
συμβάσεων στο τέλος του α’ τριμήνου του 2015 ύψους 
€831,9  εκατ., γίνεται προφανές ότι η εταιρεία βαδίζει σε 
σταθερά αναπτυξιακή πορεία. 

Όσο για τον όμιλο Intrasoft International, στο ίδιο χρονικό 
διάστημα κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 24,4%, βελτίωσε 
το EBITDA κατά 37,1% και διατηρεί ανεκτέλεστο υπόλοιπο 
ύψους €489 εκατ., ενώ ταυτόχρονα υπέγραψε νέες 
συμβάσεις αξίας €81 εκατομμυρίων. 

Στο μεταξύ, «αέρα» ανανέωσης επιχειρεί να προσδώσει 
στις δραστηριότητές της η Intracom Holdings, 
λανσάροντας μια νέα εταιρική ταυτότητα, καθώς επίσης 
και καινούριο website.
Έτσι, λοιπόν, η εταιρεία επανασχέδιασε το λογότυπό 
της, συνοδεύοντάς το με το επικοινωνιακό μήνυμα 
‘‘Think forward’’, με στόχο να τονίσει τον εξωστρεφή της 
χαρακτήρα και τις εν γένει βλέψεις της για τη διεθνή αγορά.
Info: Intracom Holdings, 210-6674 000

COSMOS

«Χρυσή» πιστοποίηση  
από τη Microsoft
Την επέκταση της συνεργασίας της με 

την Microsoft, ως “Microsoft GOLD 

SAM Partner’’ ανακοίνωσε η Cosmos 

Business Systems, ανερχόμενη στο 

1% των συνεργατών της Microsoft  

διεθνώς, που έχουν επιτύχει 

την συγκεκριμένη πιστοποίηση. 

Οι υπηρεσίες “Software Asset 

Management” καλύπτουν τις ανάγκες 

του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα: Από 

πολύ μικρές επιχειρήσεις, μεσαίου 

μεγέθους μέχρι μεγάλους οργανισμούς 

και τράπεζες, οι οποίες μπορούν 

να μειώσουν σημαντικά το κόστος 

αδειοδότησης για ένα οργανισμό έως 

και 30%! 

Info: Cosmos Business Systems,  
210-6492 800

Mε μια ματιά
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Μόνο λανθασμένη δεν μπορεί να θεωρηθεί 
η προσέγγιση πως ο όρος Cloud μπορεί να 
εκλαμβάνεται διαφορετικά από τους χρήστες. 
Κι αυτό, καθώς ορισμένοι σκέπτονται το 
cloud σαν service-based υπηρεσία η οποία 
διαχειρίζεται από εξωτερική εταιρεία. Συχνά 
όμως εκπλήσσονται όταν μαθαίνουν ότι ήδη 
χρησιμοποιούν το cloud αρκετό καιρό ή σαν 
Infrastructure as a service (IaaS) ή σαν
platform as a service (PaaS) είτε ακόμη και σαν
Software as a service (SaaS) που είναι και η 
μεγαλύτερη πιθανότητα.

Αντιμετωπίζοντας το ζήτημα από την πλευρά 
του security, lower-level υπηρεσίες όπως για 
παράδειγμα IaaS συχνά υποστηρίζουν ένα 
shared security μοντέλο. Βασικά, ο πάροχος 
ασφαλίζει τις πληροφοριακές υποδομές, όταν η 
επιχείρηση - ο τελικός πελάτης είναι υπεύθυνος 
για την ασφάλεια των Λειτουργικών Συστημάτων 
και υποδομών.

Για παράδειγμα, ο μεγαλύτερος IaaS provider 
σε παγκόσμιο επίπεδο σήμερα θεωρείται η 
Amazon. Έχει επενδύσει σημαντικά ποσά 
έτσι ώστε να προσφέρει υψηλής ασφάλειας 
υποδομές, ωστόσο την ίδα στιγμή δεν είναι 
υπεύθυνη να εξασφαλίσει την ασφάλεια στους 
πελάτες της και στις αντίστοιχες υποδομές τους.
Κι ενώ μπορεί να είναι δελεαστικό να 
υποστηριχτούν τα εταιρικά εργαλεία ασφαλείας, 
το χρηστικό μοντέλο του public cloud συχνά 
συγκρούεται με τον τρόπο που το παραδοσιακό 
endpoint security προμηθεύεται και 
υποστηρίζεται.

Για παράδειγμα, πάροχοι IaaS συχνά 
προσφέρουν τιμές με βάση την χρήση. Τα 
παραδοσιακά προγράμματα ασφάλειας 
αγοράζονται με license χρονικής διάρκειας 
(π.χ. 1 ή 2 χρόνια και βάσει του αριθμού των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών).
Όμως, ενώ οι προσφορές αδειών IaaS είναι 

δυναμικές και επιτρέπουν τη δυνατότητα στον 
οργανισμό να αυξομειώνει τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές κατά το δοκούν και με βάση τις 
απαιτήσεις της ίδιας της επιχείρησης και να 
χρεώνεται αντίστοιχα, εντούτοις όμως το endpoint 
security συχνά δεν ακολουθεί. Αποτέλεσμα; Θα 
πρέπει να αγοραστούν οι σχετικές άδειες βάσει 
του συνολικού πλήθους των instances.

Η BitDefender και το GravityZone έχει υιοθετήσει 
ένα license μοντέλο που προσαρμόζεται στο 
public cloud βάσει του οποίου ο οργανισμός 
χρεώνεται με την πραγματική χρήση για την 
προστασία του συνόλου των instances.
Όταν υιοθετούνται υπηρεσίες cloud, είναι 
σημαντικό να καταλάβετε την δική σας συμμετοχή  
στο shared security μοντέλο. Οφείλετε να 
εντοπίσετε μια λύση για endpoint security η 
οποία να είναι αρκετά ευέλικτη και ικανή να 
σας προστατεύει διαρκώς ασχέτως με το που 
βρίσκεστε.

Security
and the Cloud
Ασφάλεια στο cloud με ξεκάθαρες χρεώσεις!

Κώστας Καρβέλας
Sales Engineer Sr. Manager

Blue Soft & IT
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Συνέντευξη με τον Αλέξη Παπαϊωάννου

Αύξηση τζίρου κατά 5%, κερδοφορία που θα ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, σημαντική ενίσχυση του own-brand 
Vero με νέα, ακόμη πιο ποιοτικά offerings σε μια σειρά από προϊοντικούς τομείς με έμφαση στο mobility, διεύρυνση 
του υφιστάμενου product mix με βάση την καταγραφή των σύγχρονων ΙΤ τάσεων, αποτελούν ορισμένες από τις 
άμεσες προτεραιότητες για την Oktabit, όπως προκύπτει με βάση τα λεγόμενα του Αλέξη Παπαϊωάννου, Γενικού 
Διευθυντή της εταιρείας αποκλειστικά στο Tech Channel Partner.

Ακόμη πιο ισχυρή 
και κερδοφόρα Oktabit!

Έ
χοντας συμπληρώσει περίπου 
δυόμιση δεκαετίες στην εγχώρια 
αγορά της διανομής επώνυμων 
προϊόντων πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών στους τοπικούς 
κατασκευαστές και μεταπωλητές, 

η Oktabit έχει καταφέρει να περάσει με επιτυχία 
από τις συμπληγάδες της πρόσφατης οικονομικής 
κρίσης, χάρη στις εσωτερικές δομές της και στο 
κατάλληλο management. Επιπροσθέτως, σημα-
ντικός αποδείχτηκε ο παράγοντας των «νοικοκυ-
ρεμένων» οικονομικών, καθώς επέτρεψαν στην 
εταιρεία να αντλεί σε διαρκή βάση κάτι παραπάνω 
από ρευστότητα, εκ μέρους του τραπεζικού συστή-
ματος. «Το ζητούμενο κατά τη διάρκεια των τελευ-
ταίων ετών, δεν ήταν άλλο από τον σχεδιασμό και 
τη λειτουργία μιας ευέλικτης όσο και αποδοτικής 
δομής, η οποία θα διακρινόταν από χαμηλό κόστος 
και υψηλή παραγωγικότητα. Κάτι που έγινε και 
αποδείχτηκε ιδιαίτερα πετυχημένα. Επίσης, απαι-
τήθηκε να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε τις δια-
δικασίες που ακολουθούσαμε, προβαίνοντας και 
σε αντίστοιχη αλλαγή στον εν γένει τρόπο με τον 
οποίο σκεπτόμασταν. Σε καθημερινή βάση προ-
χωράμε σε μικρές βελτιώσεις που άπτονται της 
καθημερινής λειτουργίας μας, που μας επιτρέπουν 
να κάνουμε ακόμη πιο αποδοτική την εργασία 
μας και φυσικά να διευκολύνουμε τους συνεργά-
τες-πελάτες μας», δηλώνει ο κ. Παπαϊωάννου.

«Μονόδρομο» ενδιαφέρον η κερδοφορία!
Το 2014, ο κύκλος εργασιών της Oktabit διαμορ-
φώθηκε στα επίπεδα των 55 εκατομμυρίων ευρώ, 
μέγεθος αυξημένο κατά 8% εν συγκρίσει με το 
αμέσως προηγούμενο έτος. Όσο για την κερδο-
φορία, κινήθηκε στα 1,25 εκατομμύρια ευρώ. Τι 
περιλαμβάνει ο στόχος για το 2015; «Να ενισχύ-
σουμε κατά 5% τον τζίρο μας, υπερκερνώντας 
ταυτόχρονα το ορόσημο του 1 εκατομμυρίου ευρώ 
σε όρους κερδοφορίας. Οφείλω να τονίσω πως 
το ενδιαφέρον μας εστιάζεται πρωτίστως στην 

κερδοφορία. Ασφαλώς και δεν μένουμε απαθείς 
και στα υπόλοιπα οικονομικής μορφής στοιχεία, 
ωστόσο η κερδοφορία είναι το κρίσιμο σημείο 
για εμάς. Είμαστε αισιόδοξοι πως στο τέλος της 
χρονιάς θα είμαστε on track με τους προκαθορι-
σμένους στόχους!», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. 
Παπαϊωάννου.

Έρχεται διευρυμένο product mix
Για έναν διανομέα του μεγέθους και της σημασίας 
της Oktabit, που διαθέτει συνεργασίες με ορι-
σμένους από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές 
στο διεθνές ΙΤ στερέωμα, όπως λ.χ. Dell, Epson, 
Intel, Microsoft, Lenovo, Seagate, Logitech, Sony, 
D-Link κ.ά., η διαρκής προσθήκη νέων αντιπρο-
σωπειών φαντάζει μια «συνηθισμένη» διαδικασία. 
«Κάθε άλλο! Δεν αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας 
μας να λειτουργούμε με τη λογική του… super 
market. Ούτε, φυσικά, υφίσταται λόγος να προ-
σθέτουμε συνεχώς νέα brand, απλά και μόνο προ-
κειμένου να έχουμε και το τάδψε ή δείνα προϊόν 
στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης μας το 
ζητήσει, “κανιβαλίζοντας” τις υφιστάμενες συνερ-
γασίες. Σίγουρα βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορ-
ση παρακολουθώντας κάθε τι νέο εμφανίζεται σε 
διεθνές επίπεδο. Καταγράφουμε τις τάσεις που 
αναδύονται και φροντίζουμε να τις αξιολογήσουμε 
ανάλογα. Το μόνο βέβαιο είναι πως το δεύτερο 
εξάμηνο του τρέχοντος έτους θα είναι… παραγω-
γικό, τόσο σε επίπεδο προσθήκης νέων προϊόντων 
στο product mix μας, όσο και σε κινήσεις ενδυνά-
μωσης των υφιστάμενων κατηγοριών. Αποτελεί 
κοινό τόπο πως η εγχώρια αγορά κατά τη διάρκεια 
των περασμένων ετών, αυτών της έντονης κρίσης, 
διήλθε μια περίοδο σημαντικών όσο και έντονων 
αλλαγών. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους 

Τα phablets, τα μεσαίου και high-end 
tablet, τα Windows tablet 2-in-1, τα mid 
και high-end μοντέλα smartphone, τα 
drones και μια ευρεία ποικιλία αξεσουάρ, 

αποτελούν τομείς αυξημένου ενδιαφέροντος για το 
own-brand Vero

Αλέξης Παπαϊωάννου, Γενικός Διευθυντής Oktabit.
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συνεργάτες-πελάτες μας τα απαιτούμενα προϊόντα 
και λύσεις, ώστε αυτά να αποτελέσουν… βάση για 
την δική τους ανάπτυξη», υπογράμμισε ο κ. Παπα-
ϊωάννου.

«Πετάνε» Dell, Intel, Epson και Lenovo
Δύο από τις βασικές αντιπροσωπείες που διαθέτει 
στην εμπορική όσο και προϊοντική «φαρέτρα» της 
η Oktabit, δεν είναι άλλες από αυτές των Dell και 
Lenovo. Το διαφοροποιητικό τους στοιχείο; Η μεν 
πρώτη βρίσκεται στο πορτφόλιο της Oktabit από 
την πρώτη στιγμή που αποφάσισε να δραστηριο-
ποιηθεί επισήμως μέσω του καναλικού συστήμα-
τος, ενώ αυτή της Lenovo ξεκίνησε πριν από επτά 
μήνες. «Το ΙΤ Κανάλι αποτέλεσε ένα -σχετικά- και-
νούριο σπορ για την Dell και τα στελέχη της. Τόσο 
σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Γεγονός 
που οδήγησε στην εμφάνιση πλείστων “παιδικών” 
ασθενειών. Μόλις, όμως, τα δύο μέρη της συνερ-
γασίας κατάφεραν να… μιλήσουν την ίδια γλώσσα, 
αυτομάτως οι δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν απο-
τελεσματικά και η ομαλή ροή της καθημερινής 
λειτουργίας και εργασίας αποτελεί γεγονός εδώ 
και αρκετό καιρό. Κάτι, δε που αποδεικνύεται και 
από τα εγχώρια μεγέθη της Dell. Αυτή τη στιγμή η 
Oktabit αποτελεί τον μεγαλύτερο πελάτη-συνεργά-
τη της Dell στην Ελλάδα, ενώ η συνεργασία τους 
κινείται σε σταθερά ανοδικούς ρυθμούς», τονίζει 
ο κ. Παπαϊωάννου και συνεχίζει: «Όσο για τη συ-
νεργασία μας με την Lenovo δεν αριθμεί παρά ε-
λάχιστο χρονικό διάστημα, ωστόσο από τις πρώτες 
ενδείξεις είμαστε όχι απλά ικανοποιημένοι, αλλά 
θεωρούμε πως έχει τα φόντα να ενισχύσει την 
αποδοτικότητά μας σε συγκεκριμένους προϊοντι-
κούς τομείς.
Σε πολύ θετικό επίπεδο κινούνται και τα προϊόντα 
των Epson και Intel. Η μεν πρώτη έχει ενισχύσει 
σημαντικά το business portfolio των προϊόντων 
της, ενώ η Intel αποτελεί μια πραγματική παντο-
κρατορία στον τομέα της».

Ισχυρός πόλος ανάπτυξης το Vero brand!
Η Oktabit εδώ και αρκετά χρόνια έχει αναπτύξει 
το δικό της brand, με την επωνυμία Vero. Αρχικά, 
η όλη προσπάθεια περιοριζόταν στους own-brand 
desktop ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με τα τότε 
αποτελέσματα να είναι κάτι παραπάνω από ικανο-
ποιητικά. Άλλες εποχές, βέβαια... Σιγά-σιγά, όμως 
τα desktop pcs «έφεραν» τα notebook pcs, αυτά 
με τη σειρά τους τα tablet, ενώ τελευταία έχουν εν-
σωματωθεί και τα smartphones. Αυτή τη στιγμή, η 

συνεισφορά των own-brand προϊόντων Vero στις 
συνολικές πωλήσεις της Oktabit κυμαίνεται μεταξύ 
7 και 9%. Δείγμα, πως το brand Vero θα συνεχίσει 
να παίζει σημαντικό ρόλο στους μελλοντικούς σχε-
διασμούς της εταιρείας. «Πράγματι, η οικογένεια 
των Vero για εμάς αποτελεί ένα ongoing project, 
το οποίο κτίζουμε με σταθερά όσο και σίγουρα 
βήματα. Εξάλλου, ουδέποτε είμασταν της λογικής 
να βιαζόμαστε ή να προβαίνουμε σε κινήσεις ε-
ντυπωσιασμού. Κάθε άλλο! Ξέρετε, το πιο εύκολο 
πράγμα για εμάς θα ήταν να... ανοιχτούμε σε ένα 
πλήθος προϊοντικών κατηγοριών χρησιμοποιώ-
ντας ως “όχημα” το brand-name Vero. Ωστόσο, 
δεν θα αποτελούσε μια μακρόπνοη στρατηγική, 
αλλά θα είχε ημερομηνία λήξης. Με αμφίβολη α-
ποτελεσματικότητα και σίγουρα οι πελάτες μας δεν 
θα ήταν σε θέση να προσθέσουν κάποιας μορφής 
αξία, μη απολαμβάνοντας με τη σειρά τους τα ανα-
μενόμενα οφέλη. Θεωρούμε, λοιπόν, πως υπάρ-
χουν μια σειρά από προϊοντικοί τομείς που βρί-
σκονται στους άμεσους σχεδιασμούς μας και θα 
επιχειρήσουμε να εκμεταλλευτούμε τη δυναμική 
τους μέσω Vero προτάσεων. Για παράδειγμα, μια 
κατηγορία που μας ενδιαφέρει είναι τα phablets, 
ήτοι ο συνδυασμός smartphone και tablet συ-
σκευής σε μια, που συνήθως διαθέτουν οθόνες με 
διαγώνιο μέχρι τις 7 ίντσες επιτρέποντας το ταυτό-
χρονο m-web browsing και την παρακολούθηση 
πολυμεσικού περιεχομένου. Ενδιαφερόμαστε, 
επίσης, να επενδύσουμε στην κατηγορία των με-
σαίου και high-end tablet pc Vero, των Windows 
tablet 2-in-1. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα ρίξουμε και 
σε smartphone με την προσθήκη mid και high-
end μοντέλων. Μάλιστα, συνεργαζόμαστε σε ένα 
καινοτόμο project της Intel με την επωνυμία Intel 
Reference Design for Android (IRDA). Πρόκειται 
για ένα πρόγραμμα που έχει δημιουργηθεί από 
την Intel προκειμένου να βοηθήσει λιγότερο 
γνωστούς OEM κατασκευαστές να φέρουν με τα-
χύτατες διαδικασίες tablets και εν γένει φορητές 
συσκευές στην αγορά που δραστηριοποιούνται. 
Από την πλευρά της, η Intel παρέχει μια λίστα με 
προ-εγκεκριμένα components και προδιαγραφές. 

Στόχος της Oktabit για το 2015 είναι να 
ενισχυθεί κατά 5% ο κύκλος εργασιών, 
ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο ευρώ σε 
όρους κερδοφορίας.

Αυτή τη στιγμή, η συνεισφορά των own-
brand προϊόντων Vero στις συνολικές 
πωλήσεις της Oktabit κυμαίνεται μεταξύ 
7 και 9%.

Επιπροσθέτως, οι συγκεκριμένες συσκευές είναι 
πιστοποιημένες από την Google, καθώς ενσω-
ματώνουν εκδόσεις λογισμικού της. Μια ακόμη 
προϊοντική κατηγορία η οποία μπορεί να βρίσκεται 
σε... νηπιακό στάδιο, ωστόσο κατέχει θέση ψηλά 
στην ατζέντα των ενδιαφερόντων μας, είναι και τα 
drones. Αρκεί η αγορά να βρει την κατάλληλη… 
πυξίδα στο συγκεκριμένο τομέα, ξεκαθαρίζοντας 
τα “θέλω” της. Γιατί όταν αναφερόμαστε σε drones, 
η γκάμα και η τιμολογιακή τους προσέγγιση ποι-
κίλει σε ευρύτατο βαθμό. Τέλος, μην εκπλαγείτε 
εάν σύντομα δείτε και ποικίλα αξεσουάρ Vero…», 
κατέληξε ο κ. Παπαϊωάννου. TCP
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Συνέντευξη με την Μαρία Μάσσιου

Το ενδιαφέρον της για διεύρυνση του καναλιού των μεταπωλητών σε μια σειρά από νέους τομείς, όπως είναι λ.χ. η 
μόδα, τα φωτογραφεία, το λιανεμπόριο, οι αίθουσες εκδηλώσεων σε ξενοδοχεία, μουσεία και συνεδριακά κέντρα, 
η εκπαίδευση και οι μικρού μεγέθους εξαγωγικές εταιρείες own-label προϊόντων εκφράζει η Μαρία Μάσσιου, 
επικεφαλής του ελληνικού γραφείου της Epson.

Πετυχημένο business shift 
για την Epson!

Α
ρκούντως δυναμική κρίνεται 
η πορεία που έχει διαγράψει η 
Epson στην ελληνική αγορά τα 
τελευταία χρόνια, και δη σε τομείς 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όπως 
λ.χ. οι εκτυπωτές και οι βιντεο-

προβολείς, όπου παρατηρείται το φαινόμενο της 
πληθώρας προϊοντικής προσφοράς σε συνδυασμό 
με την «επιθετική» τιμολογιακή πολιτική. Στοιχεία 
τα οποία εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της παρατε-
ταμμένης οικονομικής κρίσης στη χώρα μας.

Business Vs Consumer, 
σημειώσατε 1!
Σημείο-ορόσημο για την Epson αποτέλεσε η κί-
νηση του νέου (τότε) προέδρου της, Minoru Usui,  
το 2009 και εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης να αναδιαμορφώσει την ακολουθούμενη 
στρατηγική, επιλέγοντας να δώσει έμφαση στις ε-
πιχειρήσεις-πελάτες έναντι των τελικών χρηστών, 
λειτούργησε άκρως αποδοτικά για την εταιρεία, τό-
σο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Πόσο, 
μάλλον από τη στιγμή κατά την οποία στην Ελλάδα 
συνέπεσε και δοκιμάστηκε στην πράξη με τις πιο 
σκληρές στιγμές της οικονομικής κρίσης. Το νέο 
μοντέλο όχι μόνο αποδείχθηκε ανθεκτικό, αλλά 
επέτρεψε στην εταιρεία να κινηθεί -συγκριτικά με 
το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον- με αξιο-
σημείωτα μεγέθη. Αρκεί να αναφερθεί πως κατά 
τη διάρκεια της κρίσης, ο μέσος ετήσιος τζίρος της 
Epson στη χώρα μας βρισκόταν στα 11 εκατομ-
μύρια ευρώ. Όσο για το προηγούμενο οικονομικό 
έτος (2014), ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 
επίπεδα των 11,3 εκατομμυρίων ευρώ. Μέγεθος 
αυξημένο κατά 9% εν συγκρίσει με την αμέσως 
προηγούμενη χρονιά. Όσο για το 2015, στόχος της 
εταιρείας είναι να κινηθεί σε αντίστοιχα αναπτυξια-
κά μεγέθη. «Προκειμένου να αντιληφθείτε το shift 
του συνολικού μας business στην Ελλάδα, αρκεί 
να σας πω ότι η υιοθέτηση της νέας στρατηγικής 
αυτομάτως διαμόρφωσε μια νέα πραγματικότητα 
σε επίπεδο πωλήσεων που αποτυπώνεται ως 

εξής: Οι πωλήσεις των consumer προϊόντων μας 
περιορίστηκε στο 34% του συνολικού τζίρου μας 
έναντι 62% που ίσχυε με την προηγούμενη λογική, 
ενώ στο κομμάτι των business πωλήσεων και 
των κάθετων προϊόντων τα αντίστοιχα ποσοστά δι-
αμορφώθηκαν σε 66% σε σχέση με 38% που ήταν 
κατά το παρελθόν», σημείωσε η κυρία Μάσσιου.

Διαρκώς ενισχυόμενη business 
προϊοντική γκάμα
H αλλαγή στρατηγικής κατεύθυνσης έδωσε τη δυ-
νατότητα στην εταιρεία να προσθέσει περισσότερα 
προϊόντα στην διαθέσιμη γκάμα της, τα οποία α-
πευθύνονταν σε πολλαπλάσια όσο και διαφορετικά 

Μαρία Μάσσιου, Επικεφαλής του ελληνικού γραφείου 
της Epson.

κανάλια και επαγγελματικές κατηγορίες πελατών. 
Έτσι, λοιπόν, στις καινούριες προϊόντικές κατηγο-
ρίες για επιχειρήσεις ξεχωρίζουν οι εκτυπωτές Ink 
Tank System και WorkForce Pro οι οποίοι και ε-
ξασφαλίζουν ιδιαίτερα χαμηλό κόστος εκτύπωσης, 
καθώς επίσης και οι σαρωτές WorkForce που συ-
νίσταται πρωτίστως για αρχειοθέτηση. Παράλληλα, 
η σειρά μεγάλου φορμά εκτυπωτών SureColor 
παρέχουν λύσεις για εκτύπωση σε ύφασμα αλλά 
και σε CAD εφαρμογές. Από την πλευρά τους, οι 
SureLab εκτυπωτές παραγωγής προορίζονται για 
φωτογραφεία, ενώ μια εντελώς νέα κατηγορία 
εκτυπωτών είναι και οι ColorWorks, που υπόσχο-
νται υψηλής ποιότητας εκτύπωση ετικετών, κα-
θώς επίσης και οι εκτυπωτές POS για χρήση στην 
λιανική αγορά. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται 
και η διεύρυνση της γκάμας των βιντεοπροβολέ-
ων, μέσω των οποίων καλύπτεται ολόκληρο το 
φάσμα των αναγκών στην προβολή εικόνας.

Ανθεκτική παρά τα 
σκαμπανεβάσματα της αγοράς
Δίχως άλλο, η πενταετία της οικονομικής κρίσης 
στη χώρα μας, έχει αφήσει έντονα τα… σημάδια 
της στον τομέα της τεχνολογίας, τόσο σε επίπεδο 
αγορών, όσο και προϊόντων. Οι επιχειρήσεις και 
οι τελικοί χρήστες αναγκάστηκαν να περιορί-
σουν τις όποιες επενδύσεις ή τα σχέδια αγορών 
τους, φοβούμενοι το (άγνωστο) αύριο. Γεγονός, 
που επηρρέασε σε σημαντικό βαθμό τους ΙΤ 
κατασκευαστές. Εάν αναρωτιέστε «κατά πόσο», 
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η κυρία Μάσσιου είναι δεόντως αποκαλυπτική: 
«Κατά την πενταετία 2010-2015, η Ελληνική αγορά 
εκτυπωτών βίωσε μια πτώση της τάξεως του 25% 
σε επίπεδο τεμαχίων και 30% σε αξία. Βέβαια, η 
μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε το 2012, ενώ την 
τελευταία διετία παρατηρήθηκε μια μικρή ανάκαμ-
ψη. Δυστυχώς, από τον Ιανουάριο και εντεύθεν, 
έχουμε διαπιστώσει εκ νέου στασιμότητα, η οποία 
φυσικά κάθε άλλο παρά ευπρόσδεκτη είναι. Επι-
χειρώντας μια ανάλυση σε περισσότερο βάθος, η 
πιο σημαντική πτώση μιλώντας με όρους τεμαχί-
ων, ήταν στους consumer εκτυπωτές με πτώση 
που ξεπέρασε το 32% κατά την τελευταία πενταε-
τία. Αντιθέτως, η αγορά των business εκτυπωτών 
επέδειξε μεγαλύτερη αντοχή, καθώς η μείωση στα 
τεμάχια περιορίστηκε σε 8%, αλλά την ίδια στιγμή 
σε αυτή την περίπτωση επλήγη η αξία, που συρρι-
κνώθηκε κατά 25%. Γεγονός, το οποίο περιγράφει 
ανάγλυφα την προσπάθεια των εταιρειών να με-
τριάσουν τα κόστη τους, αναζητώντας και εν τέλει 
επιλέγοντας οικονομικές λύσεις στις εκτυπώσεις. 
Στο επίπεδο των προβολέων, τα πράγματα ήταν 
σαφώς καλύτερα, καθώς ναι μεν παρατηρήθηκε 
μια πτωτική τάση μετά το 2010, εντούτοις όμως 
ανακόπηκε το 2013. Αιτία; Η προκύρηξη και διε-
νέργεια ενός μεγάλου διαγωνισμού του Υπουρ-
γείου Παιδείας που αφορούσε στην υλοποίηση 
ενός πιλοτικού προγράμματος για τον εξοπλισμό 
4.000 αιθουσών διδασκαλίας με Ultra Short Throw 
(UST) προβολείς».

Σταθερό το μοντέλο και οι 
συνεργάτες της διανομής
Στο επίπεδο της διανομής, η Epson συνεργάζε-
ται εδώ και μερικά χρόνια στην χώρα μας με τις 
InfoQuest, Oktabit, Iason, ACI Hellas, αλλά και 
την Mechatronic στην Κύπρο. Και επειδή ομάδα 
που κερδίζει δεν αλλάζει, στα άμεσα σχέδια της 
εταιρείας είναι να αφήσει ανέπαφο το σχήμα και 
όσους το απαρτίζουν, σε μια προσπάθεια επιβρά-
βευσης της όλης προσπάθειας που καταβάλλεται. 
«Ξέρετε, οι συνεργάτες της διανομής μας είναι 
πραγματικά αξιοθαύμαστοι, καθώς έχουν κα-
ταβάλλει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της κρίσης. Τόσο 
εντός των συνόρων όσο και στην Κύπρο. Η ενεργή 
συμμετοχή και υποστήριξή τους στην Epson είναι 
τουλάχιστον συγκινητική, ενώ η συνεργασία μας 
κρίνεται ως άψογη. Οπότε, δεν βλέπουμε το λόγο 
να αλλάξουμε το παραμικρό και σας διαβεβαιώνω 
πως θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε από κοινού 
και στο κοντινό μέλλον. Αντιθέτως, το κομμάτι που 
εξετάζουμε να διευρύνουμε είναι αυτό των μετα-
πωλητών. Και δη σε μια σειρά από νέους τομείς, 
όπως είναι λ.χ. η μόδα, τα φωτογραφεία, το λιανε-
μπόριο, οι αίθουσες εκδηλώσεων σε ξενοδοχεία, 
μουσεία και συνεδριακά κέντρα, η εκπαίδευση και 
οι μικρού μεγέθους εξαγωγικές εταιρείες own-
label προϊόντων. Πρόκειται για καθετοποιημένες 
αγορές που εμφανίζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για 
την Epson, ενώ χάρη στο διευρυμένο προϊοντικό 
line-up είμαστε σε θέση να τις υποστηρίξουμε 
με καινοτόμες ολοκληρωμένες λύσεις υψηλού 

επιπέδου. Έχουμε δε, δημιουργήσει συγκεκριμένα 
προγράμματα συνεργασίας για τους ενδιαφερόμε-
νους μεταπωλητές, που μεταξύ άλλων περιλαμβά-
νουν επιβράβευση μέχρι 10% βάσει στόχω, demo 
units, ειδικά promotions, υποστήριξη marketing 
κ.ο.κ.», υπογράμμισε η κυρία Μάσσιου.

Τι ζητούν οι πελάτες
Ένα από τα κρίσιμα ζητούμενα για κάθε επιχείρη-
ση, ανεξαρτήτως κλάδου και τομέα δραστηριοποί-
ησης, είναι να αντιλαμβάνεται εγκαίρως τα «θέλω» 
των πελατών της προκειμένου να φροντίζει εκ των 
προτέρων να ανταποκρίνεται σε αυτά, παρέχοντας 
τις πλέον επιθυμητές λύσεις. Στην περίπτωση της 
Epson, η ευρύτητα του προϊοντικού offering της, 
μετατρέπει σε… must-have την κατά το δυνατόν 
περισσότερο πιστή προσέγγιση των αναγκών και 
ζητούμένων εκ μέρους των πελατών της. Ποια 
είναι αυτά; Η κυρία Μάσσιου εξηγεί: «Κατ’ αρχήν, 
αναζητούν οικονομία στην διαδικασία της εκτύ-
πωσης. Στο συγκεκριμένο θέμα είμαστε ιδιαίτερα 
“επιθετικοί”, καθώς πρόσφατα λανσάραμε δύο 
νέες σειρές εκτυπωτών. Πρόκειται για τα InkTank 
System που απευθύνονται σε μικρές επιχειρήσεις 
με κόστος εκτύπωσης €0,003 ανά σελίδα ή €1,5 
ανά πακέτο χαρτιού (500 φύλλα) και τα WorkForce 
Pro για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Τα τε-
λευταία υπόσχονται οικονομία της τάξεως του 50% 
στο κόστος εκτύπωσης και 80% στην κατανάλωση 
ενέργειας σε σύγκριση με τους laser εκτυπωτές! 
Επιπροσθέτως, έχουμε δημιουργήσει μια καινοτό-
μο εφαρμογή, τον “Υπολογιστή Οικονομίας“  
(www.epson.gr/its και  www.epson.gr/
workforcepro), μέσω του οποίου οι ενδιαφερό-
μενοι είναι σε θέση να συγκρίνουν την οικονομία 
που εξασφαλίζουν τα μοντέλα της Epson εν συ-
γκρίσει με τα αντίστοιχα του ανταγωνισμού. Στη 
συνέχεια, η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας απο-
τελεί -περίπου- προαπαιτούμενο εκ μέρους των 

επιχειρήσεων. Και σε αυτό τον τομέα, η Epson 
είναι ασυναγώνιστη με τους inkjet εκτυπωτές Ink 
Tank System και WorkForce Pro. Στους προ-
βολείς, μεγάλη σημασία παίζει η φωτεινότητα. 
Πλέον, όχι η απλή φωτεινότητα ansi lumens, αλλά 
η απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού της 
προβολής την οποία και “μετρά” το Color Light 
Output (CLO). Πως αλλιώς θα μπορούσε να συμ-
βαίνει, από τη στιγμή κατά την οποία το 90% των 
εταιρικών παρουσιάσεων περιέχουν χρώματα. 
Χάρη δε στην 3LCD τεχνολογία της Epson, τα 
χρώματα είναι έως και 3 φορές φωτεινότερα σε 
σύγκριση με τους προβολείς τεχνολογίας DLP, 
βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα της εικόνας. 
Θα πρέπει να σημειώσω πως η Εpson επενδύει 
το 6% των ετήσιων πωλήσεών της σε Έρευνα & 
Ανάπτυξη (R&D), μέγεθος που υπολογίζεται σε 
1,34 εκατομμύρια δολάρια σε ημερήσια βάση! Επι-
προσθέτως, έχει καταταχθεί από την Reuters στις 
Top-100 καινοτόμες εταιρείες παγκοσμίως, ενώ 
κατοχυρώνει κάτι παραπάνω από 5.000 πατέντες 
ετησίως. Στοιχεία, τα οποία... εξηγούν την υπεροχή 
μας στις αγορές και τους τομείας όπου δραστηριο-
ποιούμαστε». TCP
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Η τεχνολογία του enterprise mobility ολοένα και περισσότερο 
αποκτά μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινότητα των σύγχρονων 
επιχειρήσεων, καθώς έχει καταφέρει να μεταβάλλει τον τρόπο με 
τον οποίο διεξάγονται οι κανόνες του επιχειρείν. Σήμερα, ολοένα 
και πιο πολλά άτομα πραγματοποιούν τις εργασίες τους μέσω 
φορητών συσκευών, ενώ από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις 
οφείλουν να ανταποκριθούν και υιοθετήσουν τη συγκεκριμένη 
τάση, καθώς σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να 
απωλέσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Το Enterprise 
mobility 
μεταμορφώνει
την επιχείρηση!

Α
ποτελεί κοινό τόπο πως το 
mobility θα μεταβάλλει και σχη-
ματοποιεί κάθε -σχεδόν- πτυχή 
μιας επιχείρησης, αποφέρο-
ντας σημαντικά οφέλη. Πόσο, 
μάλλον, από τη στιγμή που 

μπορεί να επηρρεάσει μια επιχείρηση άμεσα. Σε 
πλείστες έρευνες, αποδεικνύεται πως το mobility 
βρίσκεται στις κορυφαίες 3 προτεραιότητες των 
περισσοτέρων επιχειρήσεων, γεγονός που εν 
μέρει εξηγεί και την συνχνότητα με την οποία εμ-
φανίζονται ποικίλα mobile projects σε διάφορους 
τομείς και τμήματά τους. Συνήθως δε, είναι από-
λυτα εστιασμένα projects, απλά στην εκτέλεση 

και απολύτως κατανοητά από την ίδια την επιχεί-
ρηση που τα υλοποιεί.

Το mobility έχει τη δυνατότητα να επηρρεάζει την 
συνολική λειτουργία μιας επιχείρησης: από την 
διαφοροποιήση και τμηματοποίηση του εργατι-
κού δυναμικού μέχρι την πλήρη μεταστροφή και 
αναδόμηση των υφιστάμενων επιχειρηματικών 
μοντέλων, αλλά και την απευθείας διάδραση 
με τους πελάτες με νέους όσο και καινοτόμους 
τρόπους. Μόνο έκπληξη δεν προκαλεί, λοιπόν, 
το γεγονός ότι οι λόγοι για τους οποίους μια 
επιχείρηση αξιοποιεί ενεργά mobile ενέργειες 
και στρατηγικές, είναι για να ενισχύσει την απο-
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τελεσματικότητα των υπαλλήλων της στο πεδίο 
της αγοράς, με τον ταυτόχρονο περιορισμό του 
λειτουργικού κόστους και την ενδυνάμωση των 
σχέσεων με τους πελάτες.

Συνολική business προσέγγιση
Αυτό που οφείλει να κάνει πράξη μια επιχείρηση 
είναι να σχεδιάζει και να προσεγγίζει με κατά το 
δυνατόν περισσότερο ολοκληρωμένο τρόπο το 
enterprise mobility και τις mobile εφαρμογές, ε-
ντάσσοντάς τις στην ευρύτερη business στρατηγι-
κή τους. Αποτελούν δε, μια σημαντική επένδυση 
για την ανάπτυξη τους, καθώς τους επιτρέπουν 
την περισσότερο άρτια όσο και ταχύτερη πρόσβα-
ση σε πληροφορίες, παρέχοντας άμεση επαφή 
με τους πελάτες και φυσικά αυξάνουν την παρα-
γωγικότητα τόσο των εργαζομένων όσο και των 
συνεργατών τους.

Τι προσφέρει το enterprise mobility στις επιχει-
ρήσεις; Ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, ακρίβεια, 
ευχρηστία, συνέπεια και φυσικά ενισχυμένο 
επίπεδο ανταγωνιστικότητας. «Κλειδί» της επι-
τυχίας θεωρείται το integration των εταιρικών 
δεδομένων και στοιχείων τα οποία βρίσκονται 
σε ένα CRM σύστημα, της αποθήκης, των απο-
θεμάτων και των λογαριασμών. Η δε πρόκληση 
βρίσκεται στο περιεχόμενο και στη διαμόρφωση 
εφαρμογών που θα είναι εύχρηστες και φιλικές 
προς το χρήστη, αποπνέοντας μια προσωπική 
χροιά τοποθετώντας, ουσιαστικά, τον χρήστη στον 

πυρήνα των apps.
Αρκεί να σημειωθεί πως με βάση τα αποτε-
λέσματα πρόσφατων ερευνών, ο συνολικός 
αριθμός των φορητών συσκευών που χρησιμο-
ποιούν (με οποιαδήποτε μορφή) οι επιχειρήσεις 
αυξήθηκε κατά 72% πέρυσι, εν συγκρίσει με το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2013. Επιπρο-
σθέτως, μόλις το 11% των χρηστών συνδέονται 
και αποκτούν πρόσβαση στις επαγγελματικές 
εφαρμογές τους όταν βρίσκονται στο γραφείο. 
Όσο για το υπόλοιπο 89%; Αξιοποιούν τα εν λόγω 
εργαλεία όταν βρίσκονται εν κινήσει, μέσω των 
smartphone και tablet pcs.

Τα ζητούμενα από την πλευρά των επιχειρήσε-
ων-πελατών συνοψίζονται γύρω από την έννοια 
της λειτουργικότητας, η οποία με τη σειρά της σχε-
τίζεται με τη δυνατότητα της κεντρικής διαχείρισης 
και του εν γένει ελέγχου των εφαρμογών, την 
εμπειρία χρήσης, το περιεχόμενο, την ασφάλεια, το 
απομακρυσμένο κλείδωμα, τη διαγραφή δεδομέ-
νων, την διαδικασία του authentication κ.ο.κ. 

Η ασφάλεια το παν!
Δίχως άλλο, η ασφάλεια και η προστασία της 
εταιρικής πληροφορίας είναι μέγιστης σημασίας, 
ιδιαίτερα από την στιγμή κατά την οποία η πορεία 
της χρήσης προσωπικής συσκευής (BYOD) είναι 
έντονα ανοδική. Επιβάλλεται, πλέον, τα δεδο-
μένα και οι πληροφορίες να που φυλάσσονται 
και μεταφέρονται να είναι προστατευμένα με 
κρυπτογράφηση από άκρη σε άκρη, κάτι που επι-
τυγχάνεται με τη χρήση κρυπτογράφησης 192-bit 
στον server και AES 256-bits στην ίδια την φο-
ρητή συσκευή ή ακόμη και κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς. 

Μέσω του ζητήματος της ασφάλειας των πληρο-
φοριών, οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες 
με μια σειρά από προκλήσεις, όπως είναι η αντι-
μετώπιση και εν γένει διαχείριση σε περίπτωση 
κλοπής ή απώλειας μια συσκευής η οποία δια-
θέτει πρόσβαση σε καίριας σημασίας εταιρικά 
δεδομένα. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι η επιχεί-
ρηση να μπορεί να διαγράψει απομακρυσμένα 
πληροφορίες από τις «επίμαχες» συσκευές, να 
κλειδώσει την πρόσβαση σε αυτές, να ενημερώ-
σει τις πολιτικές ασφάλειας και τα δικαιώματα 
πρόσβασης των χρηστών, να αποτρέψει μέρος 
από τη λειτουργικότητα της εφαρμογής, όπως 
λ.χ. η αντιγραφή έτσι ώστε αφενός μεν να απο-
φευχθούν διαρροές στα δεδομένα και αφετέρου 
δε να μπούν σε λειτουργία νέες ρυθμίσεις όσον 
αφορά στα δικαιώματα πρόσβασης.

Η πραγματικότητα του BYOD
Την τελευταία διετία έχει καταγραφεί ως μια 
πραγματικότητα, η οποία τείνει να γίνει status, 
της  τάσης του Bring Your Own Device (BYOD), 
μέσω της οποίας οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων 
και οργανισμών χρησιμοποιούν την προσωπική 
τους φορητή συσκευή (smartphone και tablet) 

Το enterprise mobility προσφέρει 
στις επιχειρήσεις ταχύτητα, 
αποτελεσματικότητα, ακρίβεια,
ευχρηστία, συνέπεια και φυσικά 

ενισχυμένο επίπεδο ανταγωνιστικότητας.
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Οι λύσεις της 
Entersoft που αφο-
ρούν στο Enterprise 
Mobility έχουν 
μετατρέψει το ρόλο 
του συνεργάτη, από 
εταιρείες πώλησης 
λογισμικού σε σύγ-
χρονες εταιρείες 

παροχής επιχειρηματικών λύσεων, με διευρυ-
μένο συμβουλευτικό ρόλο.

Βασική προϋπόθεση της επιχειρηματικής μας 
φιλοσοφίας είναι η αντίληψη ότι στις συνθήκες 
οικονομικής ύφεσης που διανύουμε θα πρέπει να 
επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο μας ως εταιρείες 
παροχής λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις. 
Γι΄αυτό στις βασικές μας προτεραιότητες περι-
λαμβάνεται η προώθηση και υιοθέτηση λύσεων 
πληροφορικής ως εργαλείο εξωστρέφειας και 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις φαίνεται πως είναι 
πρόθυμες να επενδύσουν σε λύσεις για βελτίωση 
των διαδικασιών τους αν πεισθούν ότι οι λύσεις 
που θα υιοθετήσουν οδηγούν σε μείωση του κό-
στους, αυτοματοποιούν τις εταιρικές τους διαδικα-
σίες και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα τους. 
Το Enterprise Mobility ικανοποιεί απολύτως αυτή 
τη φιλοσοφία καθώς παρέχει άμεσο και ορατό α-
ποτέλεσμα στις εταιρείες που το υιοθετούν.  

Οι λύσεις mobile της Entersoft εκτείνονται σε ένα 
ευρύ φάσμα εφαρμογών ιδιαιτέρως σε αυτό που 
αποκαλούμε SFA (Sales Force Automation – Αυ-
τοματοποίηση πωλήσεων) και  επιτρέπουν την κα-
τάργηση των γεωγραφικών ορίων του γραφείου 
των στελεχών των επιχειρήσεων και συμβάλλουν 
στην κατακόρυφη αύξηση της παραγωγικότητας. 
Και μάλιστα το επιτυγχάνουν αυτό με ένα τρόπο 
απολύτως κατανοητό και προσιτό από την πρώτη 
παρουσίαση σε κάθε επιχείρηση που το προτεί-
ναμε.

Τόσο οι «εκρηκτικές» δυνατότητες του προϊόντος 
μέσα από τις συνεχόμενες νέες εκδόσεις με ε-
μπλουτισμένη λειτουργικότητα, όσο και η αποδοχή 
του από τους πελάτες μας, είχε ως αποτέλεσμα να 
αποκτήσουμε, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, 
υψηλό βαθμό τεχνογνωσίας στην εφαρμογή των 
λύσεων mobile για επιχειρήσεις. Η αξιοποίηση 
ακριβώς αυτών των χαρακτηριστικών το ανέ-
δειξαν, μόλις σε 2 χρόνια, ως αιχμή του δόρατος 
στην γκάμα των λύσεων και των προτάσεων μας 
προς τους πελάτες μας. Είναι δε βαθιά μας πεποί-

θηση, η οποία επιβεβαιώνεται καθημερινά, ότι το 
enterprise mobility αφορά την κάθε επιχείρηση 
όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι.

Ενδεικτικά παραδείγματα, ικανοποίησης διαφορε-
τικών αναγκών σε διαφορετικού τύπου και μεγέ-
θους εταιρειών είναι οι παρακάτω περιπτώσεις, 
όπου οι λύσεις της Entersoft μετασχηματίζονται σε 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο για την εταιρεία 
μας όσο και για τους πελάτες μας.

Inventor A.G. A.E. Η Inventor A.G. A.E. είναι η 
κάτοχος και αποκλειστική διανομέας των κλι-
ματιστικών Inventor και δραστηριοποιείται με 
επιτυχία στην ελληνική αγορά κατέχοντας μια από 
τις πρώτες θέσεις του κλάδου. Η Inventor υιο-
θέτησε το Entersoft Mobile SFA για την κάλυψη 
των αναγκών του τμήματος πωλήσεων το οποίο 
αριθμεί 6 πωλητές και 2 υπεύθυνους πωλήσεων.  
Οι λειτουργίες του συστήματος περιλαμβάνουν την 
απομακρυσμένη παραγγελιοληψία, την καταγραφή 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του σημείου 
πώλησης (φωτογραφίες, μέγεθος καταστήματος, 
χώρος προβολής κ.ο.κ.), την καταγραφή ανταγω-
νισμού αλλά και τη συλλογή πληροφοριών από τα 
σημεία πώλησης μέσω της χρήσης ερωτηματο-
λογίων.  

ΜΠΑΤΗΣ. Η εταιρεία ΜΠΑΤΗΣ δραστηριοποιείται 
στην εισαγωγή και πώληση (χονδρική- λιανική) 
ειδών ζωγραφικής. Το βασικά προβλήματα που 
έπρεπε να διαχειριστούμε σχετίζονταν με τους 
χιλιάδες κωδικούς ειδών της εταιρείας και το γε-
γονός ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊό-
ντων αυτών απαιτούν εξειδικευμένη εξυπηρέτηση 
και συμβουλή προς τον πελάτη. Παράλληλα, η 
πληθώρα των διαφορετικών ειδών που επέλεγε 
ο πελάτης, δημιουργούσε σημαντικές καθυστερή-
σεις στη διαδικασία τιμολόγησης στα ταμεία της 
επιχείρησης. Εδώ, η λύση παραγγελιοληψίας του 
Entersoft Mobile απέκτησε χαρακτηριστικά Sales 
Assistant. O πωλητής με την βοήθεια του iPad 
και ενός ασύρματου Bluetooth barcode scanner, 
επιβεβαιώνει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και 
βάζει το είδος στο εικονικό «καλάθι» του πελάτη 
που εξυπηρετεί. Στην συνέχεια με την ολοκλήρω-
ση της παραγγελίας, η οποία έχει καταχωρηθεί 
αυτόματα στο ERP, το check out γίνεται αυτομα-
τοποιημένα με την μετατροπή της παραγγελίας σε 
τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής, επιτυγχάνοντας 
ελάχιστη παραμονή στο ταμείο και σαφώς καλύτε-
ρη συνολική εξυπηρέτηση των πελατών.

Natura Pharm. Η εταιρεία NATURA PHARM 
δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και προώθηση 

δερμοκαλλυντικών προϊόντων. Το τμήμα πωλήσε-
ων αριθμεί 8 πωλητές και αξιοποιεί το σύνολο της 
λειτουργικότητας του Sales Force Automation για 
παραγγελιοληψία με την χρήση γκάμας προϊόντων 
ανά πελάτη, τη συλλογή πληροφοριών ανά σημείο 
πώλησης, τον εντοπισμό και καταγραφή νέων 
σημείων πώλησης για την προώθηση των προϊ-
όντων της εταιρείας, την καταγραφή παραπόνων 
πελατών και την εκτέλεση πλάνων merchandising 
(τοποθέτηση προωθητικού υλικού, καταγραφή 
ανταγωνισμού κ.λπ.). Μια από την ιδιαιτερότητες 
του έργου ήταν και η διαχείριση του μεγάλου 
όγκου υλικού marketing και πωλήσεων που πα-
ρουσιάζουν οι πωλητές στους πελάτες. Η οργάνω-
ση και παρουσίαση του υλικού αυτού αποτέλεσε 
προδιαγραφή και λειτουργικό κομμάτι της λύσης, 
καθώς ο έλεγχος και η αυτοματοποίηση της λή-
ψης του υλικού από κάθε πωλητή γίνεται από την 
εφαρμογή, παρέχοντας στη διοίκηση χρήσιμες 
πληροφορίες για την αξιοποίησή του, όπως τι και 
που παρουσιάστηκε, πόσο χρόνο διήρκεσε η πα-
ρουσίαση κ.ά. 

Είναι φανερό ότι τα χαρακτηριστικά του Enterprise 
Mobility διευκολύνουν στον βαθμιαίο μετασχημα-
τισμό του ρόλου του καναλιού από εταιρείες πώ-
λησης λογισμικού, σε σύγχρονες εταιρείες παρο-
χής προηγμένων επιχειρηματικών λύσεων μέσα 
από τη χρήση της τεχνολογίας, προσφέροντας ένα 
διευρυμένο ρόλο consulting στις εταιρείες που 
μας εμπιστεύονται.

Θανάσης Μάστορας,
Γενικός Διευθυντής της Synectics
Διευρυμένος ρόλος για τους συνεργάτες της Entersoft 
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προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα εταιρικά 
τους email, αλλά και σε επιχειρησιακές εφαρ-
μογές. Μάλιστα, οι ίδιες οι επιχειρήσεις ανεξαρ-
τήτως εάν έχουν υιοθετήσει ή όχι την εν  λόγω 
τάση, η χρήση του BYOD βρίσκεται σε έντονα 
ανοδική πορεία. Πόσο, μάλλον, από τη στιγμή κα-
τά την οποία η επιλογή του έχει την δυναμική να 
δημιουργήσει ένα περισσότερο ευέλικτο εργασι-
ακό περιβάλλον, να αυξήσει την παραγωγικότητα 
και το βαθμό ικανοποίησης των υπαλλήλων μιας 
επιχείρησης, μειώνοντας ταυτόχρονα σε σημαντι-
κό βαθμό το απαιτούμενο ΙΤ κόστος της. Όσο για 
την πρόκληση που ορθώνεται έντονα μπροστά 
από κάθε τμήμα πληροφορικής μιας εταιρείας 
είναι να βρει τρόπους και ασφαλιστικές δικλείδες 
ώστε να διαθέτει ανά πάσα στιγμή τον απόλυτο 

έλεγχο αναφορικά με τα «ευαίσθητα» όσο και 
καίρια εταιρικά δεδομένα.

Η σημασία της διαχείρισης  
του mobile e-mail
Όσο για τον τύπο και την μορφή των m-εφαρ-
μογών που έχουν την μεγαλύτερη «ζήτηση» εκ 
μέρους των υπαλλήλων μιας επιχείρησης, αυτές 
δεν είναι άλλες απ’ όσες σχετίζονται με την παρα-
γωγικότητα (λ.χ. email, ημερολόγιο, επαφές), τα 

Πρόσβαση στα αρχεία 
και τα δεδομένα σας 
όποτε τα χρειάζεστε, 
όπου και αν βρίσκε-
στε, κάθε στιγμή της 
ημέρας, με τη μέγιστη 
δυνατή ασφάλεια. 
Καλωσορίσατε στον 
κόσμο του mobility, 
του νέου μοντέλου 
«αλληλεπίδρασης», 
που αλλάζει ριζικά 

τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούμε και επικοι-
νωνούμε με τους πελάτες μας, τους υπαλλήλους και 
τους συνεργάτες μας. 
Το mobility δεν αφορά απλά σε συσκευές ή τεχνο-
λογία, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο μετα-
βάλλεται η εργασιακή -και μη- συμπεριφορά μας. 
Για πολλούς αποτελεί πλέον τρόπο ζωής, κάτι που 
ουσιαστικά σημαίνει ότι θα πρέπει οι επιχειρήσεις να 
προσεγγίσουν τη νέα πραγματικότητα και τους χρή-
στες που επιλέγουν να την υιοθετήσουν.
Για τον σύγχρονο εργαζόμενο, η δουλειά του αποτε-
λεί δραστηριότητα η οποία δεν σχετίζεται απαραίτητα 
με τη φυσική παρουσία στο χώρο της εργασίας. Η 
αυξανόμενη χρήση φορητών συσκευών όπως τα 
laptops, tablets και smartphones έχει αλλάξει ριζικά 
τον τρόπο που επικοινωνεί και εργάζεται, αυξάνοντας 
τις ανάγκες και τις προσδοκίες για έναν πιο ευέλικτο 
και αποτελεσματικό τρόπο εργασίας.
Οι οργανισμοί που έρχονται σε επαφή με αυτή τη 
νέα πραγματικότητα, είτε υποστηρίζουν το μοντέλο 
bring-your-own, device/bring-your-own application 
(BYOD/BYOA) με την αξιοποίηση των προσωπικών 

συσκευών των χρηστών, είτε χρησιμοποιούν εταιρι-
κές φορητές συσκευές. 
Οι επιχειρήσεις διαθέτουν μεγάλο εύρος χρηστών με 
διαφορετικές εργασιακές ανάγκες και απαιτήσεις για 
διαφορετικές εφαρμογές, ως εκ τούτου θα πρέπει να 
υιοθετηθεί ένα ευέλικτο μοντέλο, εύκολα παραμετρο-
ποιήσιμο για την υποστήριξη τέτοιου πολυσυλλεκτι-
κού περιβάλλοντος.
Ωστόσο, πολλοί οργανισμοί προσπάθησαν να αξιο-
ποιήσουν το enterprise mobility στην υφιστάμενη υ-
ποδομή τους, με αμφιλεγόμενη επιτυχία ως προς την 
ασφάλεια, την αποδοτικότητα του συστήματος και την 
ποιότητα εμπειρίας του χρήστη. Εφόσον οι εν λόγω 
κρίσιμες απαιτήσεις δεν αντιμετωπιστούν με επιτυχία, 
το πιθανότερο σενάριο είναι να υπάρξει ρίσκο στη 
λειτουργία του συστήματος και να καταστεί δύσκολη 
η λειτουργία και επέκτασή του, επηρεάζοντας αρνητι-
κά την αποδοτικότητα των εργαζομένων, την ευελιξία 
του οργανισμού και την ανταγωνιστικότητα. 
Η εταιρεία που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός 
enterprise mobility μοντέλου θα πρέπει να μπορεί να 
υποστηρίξει την επιτάχυνση και την απλοποίηση των 
ΙΤ διαδικασιών και να μπορεί να συνδυάσει τη δυ-
ναμική του ασφαλούς δικτύου με παροχή εικονικών 
εφαρμογών και εικονικών desktops, με αυτήν της 
ευέλικτης διαχείρισης των φορητών συσκευών, των 
εφαρμογών και του διαμοιρασμού αρχείων.
Στη Uni Systems, κάνουμε πράξη το συνδυασμό των 
ανωτέρω και προσφέρουμε πραγματικές λύσεις στους 
πελάτες μας που κάνουν πράξη το όραμα του “mobility 
as a service” όπως το ορίζει η HP, στρατηγικός συ-
νεργάτης της Uni Systems στον τομέα των υποδομών 
συνολικά και ειδικότερα στο Enterprise Mobility.
Η πλατφόρμα της HP Enterprise Mobility προσφέρει 

μία end-to-end εικόνα για το mobility κάθε επιχεί-
ρησης και βασίζεται στα HP Enterprise Mobile App 
Store και HP Enterprise Mobility Gateway. 
Μέσω του HP Enterprise Mobile App Store μπο-
ρούμε να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις να δημι-
ουργήσουν, να πιστοποιήσουν, να διανείμουν και 
να διαχειριστούν τις mobile εκδοχές των εταιρικών 
εφαρμογών τους, ενώ οι εργαζόμενοι θα μπορούν 
εύκολα να κατεβάζουν τις εφαρμογές απευθείας από 
το portal του οργανισμού.
Η πύλη HP Enterprise Mobility Gateway επιτρέπει 
στους οργανισμούς να ενισχύσουν τα στελέχη των επι-
χειρήσεων να αποκτήσουν πρόσβαση στα κατάλληλα 
εταιρικά δεδομένα, ακριβώς τη στιγμή που τα χρειάζο-
νται. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διασύνδεση των mobile 
εφαρμογών με ένα από τα back-end συστήματα των ε-
πιχειρήσεων. Η πύλη μπορεί και να ενσωματωθεί στα 
συστήματα των εταιρειών, αλλά και να διατίθεται ως 
υπηρεσία μέσω τηλεπικοινωνιακών παρόχων, δίνο-
ντας στους developers τη δυνατότητα να δημιουργούν 
εφαρμογές που λειτουργούν αποτελεσματικά ακόμα 
και όταν το bandwidth είναι περιορισμένο.
Με την υποστήριξη της HP, η Uni Systems καλύπτει 
ολιστικά τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, προσφέ-
ροντας λύση από το επίπεδο των συσκευών και των 
υπηρεσιών, μέχρι αυτό των εφαρμογών, των mobile 
apps, της υποδομής και της συνδεσιμότητας, ειδικά 
αν συνδυαστεί με το Citrix Mobile workspace για τη 
διαχείριση συσκευών και εφαρμογών.
Οι λύσεις Enterprise Mobility είναι πολύ περισσότερο 
από μια τάση της αγοράς. Αποτελούν την απόλυτη 
τεχνολογική λύση την οποία αξίζει να υιοθετήσουν οι 
εταιρείες προκειμένου να επιβιώσουν και να ευημε-
ρήσουν στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά.

Θεοδόσης Καλίκας,
Uni Systems Senior Solution Manager for Data Centre Transformation
Πραγματικό Enterprise Mobility με τη δύναμη της HP
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εργαλεία συνεργατικότητας και τα social media. 
Κάτι που εξηγεί πως οι φορητές λύσεις που έ-
χουν συγκεκριμένο ορίζοντα χρήσης και ξεκάθα-
ρους στόχους προτιμώνται έναντι άλλων τομέων 
όπως είναι αυτοί του CRM ή των ανθρωπίνων 
πόρων, όπου συνήθως απαιτούνται πολλαπλάσι-
ες προσπάθειες και μεγαλύτερο βαθμό αλλαγής 
στον τρόπο της καθημερινής λειτουργίας των 
ίδιων των οργανισμών. Μελλοντικά, οι επιχειρή-
σεις σχεδιάζουν να υλοποιήσουν mobile λύσεις 
για την διαχείριση της enterprise απόδοσης και 
την αυτοματοποίηση των πωλήσεων.

Δίχως άλλο, το m-ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κα-
τέχει περίοπτη θέση στην χρήση φορητών εφαρ-
μογών εκ μέρους των εν κινήσει εργαζομένων, 
αποτελώντας ταυτόχρονα ένα πολύτιμο εργαλείο 
παραγωγικότητας για κάθε επιχείρηση που θέλει 
να είναι ανταγωνιστική. Από την πλευρά τους, οι 

m-εργαζόμενοι στηρίζονται σε αυτό έτσι ώστε να 
συνεργάζονται με πελάτες, την επιχείρησή τους, 
ακόμη και με συναδέλφους, ενώ την ίδια στιγμή 
βρίσκονται εν κινήσει. Βέβαια, δεν θα πρέπει να 
παραγνωριστεί η επισήμανση πως το εταιρικό 
email περιέχει ευαίσθητα δεδομένα τα οποία 
πρέπει να είναι απόλυτα προστατευμένα. Πόσο, 
μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία οι εργαζό-
μενοι έχουν πρόσβαση σε δίκτυα που κάθε άλλο 
παρά ασφαλή θεωρούνται και είναι, χρησιμοποι-
ούν τις προσωπικές τους συσκευές για το εται-
ρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ακόμη-ακόμη 
συνδέονται με μη-εξουσιοδοτημένες εφαρμογές 
e-mail για εταιρικές εργασίες. Αποτέλεσμα; Τα 
εταιρικά δεδομένα και η ασφάλεια να τίθενται εν 
αμφιβόλλω. Για αυτό και οι λύσεις θα πρέπει να 
διακρίνονται από ένα ξεκάθαρο πλαίσιο ασφαλεί-
ας, το οποίο θα διαχωρίζει ευθύς εξ’ αρχής την 
χρήση μιας προσωπικής φορητής συσκευής για 

εταιρικούς σκοπούς. Πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει 
απόλυτος διαχωρισμός ανάμεσα στο προσωπικό 
και το εταιρικό περιβάλλον, να λαμβάνει χώρα 
διαχείριση επιπέδου πρόσβασης στο e-mail, να 
υπάρχει παρακολούθηση της δραστηριότητας του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια κεντρική 
κονσόλα διαχείρισης, να εκλείπουν σε απόλυτο 
βαθμό οι χειροκίνητες διαμορφώσεις των ρυθ-
μίσεων ασφαλείας, να είναι εύκολα επεκτάσιμη 
έτσι ώστε να υποστηρίζει άλλες λύσεις, on site 
είτε στο cloud κ.ο.κ.

Γιατί όχι VPN για m-συσκευές;
Μπορεί σήμερα η πρόσβαση στο εταιρικό e-mail, 
τις επαφές και το ημερολόγιο από το κινητό τηλέ-
φωνο να θεωρείται μια συνηθισμένη διαδικασία, 
κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει με το Intranet μιας 
επιχείρησης. Κι αυτό, γιατί συνήθως περιέχει πο-
λύτιμες πληροφορίες όπως είναι οδηγίες διαδι-
κασιών, ηλεκτρονικές φόρμες κ.ο.κ. οι οποίες με 
τη σειρά τους βρίσκονται προστατευμένες πίσω 
από το εταιρικό δίκτυο προστασίας. Αποτέλε-
σμα;Να μην είναι προσβάσιμες από τις φορητές 
συσκευές.

Μπορεί στον… κόσμο των επιχειρήσεων η επι-
λογή ενός Virtual Private Network (VPN) θεωρεί-
ται ως εκ των ουκ άνευ μια λειτουργική λύση για 
ασφαλή όσο και απομακρυσμένη πρόσβαση από 
εταιρικά notebook pcs, εντούτοις όμως αυτού 
του είδους οι λύσεις δεν θεωρούνται χρηστικές 
για τις αντίστοιχες φορητές συσκευές. Προς αυτή 
την κατεύθυνση συνηγορούν μια σειρά από πα-
ράγοντες, από τις οποίες ξεχωρίζουν το υψηλό 
κόστος, η ασφάλεια και η πολυπλοκότητα.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν μια 
πορεία με συγκεκριμένα βήματα προκειμένου 
να προετοιμαστούν με τον πλέον επαγγελματικό 
τρόπο, αξιοποιώντας τη δυναμική του enterprise 
mobility. Ποια είναι τα εν λόγω βήματα; 

1.  Σχεδιάστε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο mobile 
στρατηγικής.

2.  Θεωρήστε και αξιοποιήστε το mobility ως έναν 
πραγματικό «οδηγό» αλλαγής και καινοτομίας.

3.  Πάντοτε να «μετράτε» την αποτελεσματικότητα 
της ενασχόλησής σας με το αντικείμενο.

4.  Κάντε συμμέτοχους όλα τα τμήματα της εται-
ρείας, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσετε την από-
δοση της επένδυσής σας.

5.  Τοποθετήστε τον χρήστη-υπάλληλό σας στο 
επίκεντρο προκειμένου να ενισχυθούν δραστι-
κά οι ρυθμοί και τα ποσοστά υιοθέτησης.

6.  Βεβαιωθείτε πως έχετε λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα ώστε να έχετε «κλειδώσει» την ασφά-
λεια των εταιρικών δεδομένων σας. TCP

Δίχως άλλο, το m-ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κατέχει περίοπτη θέση 
στην χρήση φορητών εφαρμογών εκ 
μέρους των εν κινήσει εργαζομένων,

αποτελώντας ταυτόχρονα ένα πολύτιμο εργαλείο 
παραγωγικότητας για κάθε επιχείρηση που θέλει
να είναι ανταγωνιστική.
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Η ύπαρξη αξιόπι-
στων υποδομών 
για τις mobile 
broadband συνδέ-
σεις σήμερα, καθώς 
επίσης και οι δυνα-
τότητες που παρέ-
χουν οι σύγχρονες 
φορητές συσκευές, 
επιτρέπουν την 
αναζήτηση λύσεων 

που θα αξιοποιούν τα σημαντικά οφέλη της 
φορητότητας. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις, για 
να αναπτυχθούν, πρέπει να διαμορφώσουν πιο 
ευέλικτες και αποδοτικές business διαδικασίες, 
να βρεθούν ακόμη πιο κοντά στις ανάγκες των 
πελατών τους, να δώσουν τη δυνατότητα στα 
στελέχη τους να διεκπεραιώνουν τις εργασίες 
τους χωρίς περιορισμούς, ακόμη και όταν βρί-
σκονται εκτός γραφείου.
Η SoftΟne, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των 
σύγχρονων επιχειρήσεων, αλλά και τις σημαντι-
κές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν 
αποτελεσματικά, δημιούργησε την εφαρμογή 
“Soft1 360”. Μια πρωτοποριακή λύση επιχειρη-
σιακής φορητότητας για τα δεδομένα τόσο της 
ελληνικής, όσο και της διεθνούς αγοράς.
Η εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα ασφα-
λούς και αξιόπιστης χρήσης της κεντρικής μη-
χανογράφησης από οπουδήποτε και με οποια-
δήποτε συσκευή.
Με την εφαρμογή αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί 
ένα ισχυρό, εναλλακτικό user interface του 
λογισμικού Soft1, που ενισχύει την ευελιξία 
χρήσης και την αμεσότητα πρόσβασης σε κρί-
σιμους πληροφοριακούς πόρους της επιχείρη-
σης. Με άλλα λόγια, το Soft1 360 επεκτείνει την 
«εμβέλεια» του κεντρικού Soft1 ERP και επιτρέ-
πει την απομακρυσμένη πρόσβαση και χρήση 
του από παντού, οποιαδήποτε στιγμή και μέσω 
οποιασδήποτε συσκευής!
Επιπλέον, το Soft1 360 έχει τη δυνατότητα να 
προσαρμόζεται απόλυτα στις ιδιαίτερες ανάγκες 
κάθε χρήστη, ανάλογα με το ρόλο ή τη θέση του 
στην εταιρεία, επιτρέποντας στα στελέχη των επι-
χειρήσεων να λειτουργούν με την ίδια αποτελε-
σματικότητα τόσο εντός, όσο και εκτός γραφείου.
Επιπλέον, η εφαρμογή Soft1 360 είναι άμεσα 
αξιοποιήσιμη σε μηχανογραφικές εγκαταστάσεις 
Soft1, προσφέροντας με ένα μόνο click, άμεση 
πρόσβαση στα πραγματικά δεδομένα της επιχεί-
ρησης (και όχι σε αντίγραφα αυτών). Το Soft1 360 

μπορεί να αξιοποιηθεί από όλες τις μηχανογραφι-
κές εγκαταστάσεις Soft1, ανεξάρτητα από το μο-
ντέλο λειτουργίας τους (on-premise ή στο Cloud).
Και όλα αυτά, χωρίς να απαιτούνται ειδικές 
εγκαταστάσεις ή άλλος πρόσθετος εξοπλισμός, 
χωρίς απαιτήσεις για συγχρονισμούς δεδομέ-
νων, και φυσικά με κεντρικό έλεγχο δικαιωμά-
των πρόσβασης και εξαιρετικά απλές εργασίες 
παραμετροποίησης. Οικονομικά, αξιόπιστα και 
με απόλυτη ασφάλεια!
Mobility στην πράξη
Στο χώρο του mobile, το user interface και η 
εμπειρία του χρήστη παίζουν πρωταρχικό ρό-
λο. Γι’ αυτό και το Soft1 360 έχει σχεδιαστεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εξαιρετικά εύκολο 
και απλό στη χρήση του, χωρίς να απαιτεί ε-
ξειδικευμένες ικανότητες. Παράλληλα, το user 
interface της εφαρμογής προσαρμόζεται αυτό-
ματα σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται, 
υποστηρίζοντας στην πράξη την έννοια του 
BYOD (Bring Your Own Device). 
To Soft1 360 είναι αποτέλεσμα της συστη-
ματικής επένδυσης της SoftOne σε ειδικές, 
προηγμένες τεχνολογικές πλατφόρμες για την 
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων επιχειρησιακής 
φορητότητας. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη 
της εφαρμογής βασίστηκε στο Soft1 Mobility 
Framework, την πρωτοποριακή πλατφόρμα της 
SoftOne που αξιοποιεί τα πλέον σύγχρονα ερ-
γαλεία της αγοράς για την ανάπτυξη δομημένων 
mobile εφαρμογών.
Το Soft1 360 λειτουργεί σήμερα σε περιβάλλον 
iOS και Android, αλλά και μέσω web browsers. 
Η εφαρμογή Soft1 360 περιλαμβάνει λοιπόν μο-
ναδικά χαρακτηριστικά, τα οποία την καθιστούν 
μια πρωτοποριακή λύση επιχειρησιακής φορη-
τότητας, που παρέχει στις σύγχρονες επιχειρή-
σεις μοναδικά οφέλη όπως: 
•  Σημαντική μείωση λειτουργικού κόστους
•  Άμεση ενίσχυση της παραγωγικότητας των 

στελεχών τους
•  Βελτίωση της αποδοτικότητας των business 

διαδικασιών τους
•  Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και του βαθμού ικανοποίησης των 
πελατών τους

•  Εκμετάλλευση σύγχρονων τεχνολογιών, 
χωρίς ανάγκη υλοποίησης πρόσθετων επεν-
δύσεων.

Ταυτόχρονα, τα στελέχη μιας επιχείρησης -α-
ξιοποιώντας την εφαρμογή Soft1 360- έχουν 
σημαντικές δυνατότητες όπως: 

•  Real time πρόσβαση στα πραγματικά δεδομέ-
να της επιχείρησης από παντού και με οποια-
δήποτε συσκευή (BYOD) 

•  Δυναμική προσαρμογή λειτουργικότητας 
για την ικανοποίηση των αναγκών του κάθε 
χρήστη

•  Αναλυτική πληροφόρηση για γρήγορες και 
καλύτερες αποφάσεις

•  Ευελιξία στη διεκπεραίωση των καθημερινών 
εργασιών

•  Ταχύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες πελατών.
Ο ρυθμός υιοθέτησης του Soft1 360 από τις 
επιχειρήσεις είναι εντυπωσιακός. Έως σήμε-
ρα, περισσότερες από 800 εταιρείες και 2.600 
χρήστες αξιοποιούν την εφαρμογή Soft1 360, 
που τους επιτρέπει να λειτουργούν με την ίδια 
αποτελεσματικότητα, τόσο εντός, όσο και εκτός 
γραφείου.
Soft1 360: Μία μοναδική ευκαιρία για το κανάλι
Πιστή στην καναλο-κεντρική της πολιτική, η 
SoftOne έχει αναπτύξει το Soft1 360 έχοντας 
πάντα κατά νου το δίκτυο των συνεργατών της.
Αυτό σημαίνει, ότι τόσο σε τεχνολογικό και 
προϊοντικό επίπεδο, όσο και σε εμπορικό, οι 
συνεργάτες της SoftOne, διαθέτουν μία σειρά 
από πλεονεκτήματα και δυνατότητες που τους 
επιτρέπουν να δραστηριοποιηθούν με επιτυχία 
στην αγορά, διασφαλίζοντας την κερδοφορία 
και τη διαρκή υποστήριξή τους. Πιο συγκεκρι-
μένα, με τη βοήθεια του Soft1 360 οι συνεργά-
τες της SoftOne μπορούν:
•  Να διαφοροποιηθούν σημαντικά στην αγορά, 

προσφέροντας μία λύση που πρακτικά δεν 
έχει ανταγωνισμό.

•  Να προσφέρουν σύγχρονες λύσεις στους 
πελάτες τους, εκσυγχρονίζοντας τις υποδομές 
τους και παρέχοντάς τους το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα που αναζητούν.

•  Να προσεγγίσουν πελάτες κάθε μεγέθους και 
κλάδου, δραστηριοποιούμενοι σε νέες αγορές 
και επεκτείνοντας το business τους.

•  Να αξιοποιήσουν τεχνολογίες αιχμής, αφήνο-
ντας πίσω ξεπερασμένες λύσεις και τακτικές, 
μεταμορφώνοντας επί της ουσίας την ίδια 
τους την επιχείρηση, τώρα που υπάρχει από-
λυτη ανάγκη για εξέλιξη και διαφοροποίηση.

•  Να διαθέτουν απολύτως ικανοποιημένους 
πελάτες, αφού πέρα από την αξία και τη λει-
τουργικότητα της λύσης, δεν θα πρέπει να 
ξεχνάμε την αξιοπιστία που τη χαρακτηρίζει, 
αλλά και την υποστήριξη που έχει κάθε συ-
νεργάτης από τη SoftOne.

Παναγιώτης Κωστάκος,
Marketing Manager της SoftOne Technologies
Soft1 360: Mobility στην πράξη, ευκαιρία για το κανάλι
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Αναγνωρίζοντας 
πως το ταλέντο, οι 
ικανότητες και η 
γνώση βρίσκεται 
παντού και 
αποδεικνύοντας 
στην πράξη την 
ευαισθησία και την 
πρωτοπορία της, η 
Intel προχώρησε 
στη δημιουργία ενός 
εξειδικευμένου 
επενδυτικού fund 
με… προίκα 125 
εκατομμύρια δολάρια 
που απευθύνεται σε 
γυναίκες και άτομα 
που ανήκουν σε 
μειονότητες που 
υποεκπροσωπούνται. 
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Επενδυτικό fund για startups… 
ισότητας από την Intel!

Πρόκειται για το Intel Capital Diversity Fund, το οποίο και 
υπάγεται στην Intel Capital, τον επενδυτικό βραχίονα της 
ηγέτιδας εταιρείας επεξεργαστών. Σκοπός του; Να χρημα-
τοδοτήσει startup επιχειρήσεις τις οποίες δημιούργησαν 
ή «τρέχουν» γυναίκες και άτομα που προέρχονται από εν 
γένει μειονοτικές ομάδες, όπως λ.χ. Αφροαμερικανοί, Λα-
τίνοι, ιθαγενείς Αμερικανοί κ.ά.
Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί το πρώτο βήμα ενός 
ευρύτερου σχεδίου που έχει εκπονήσει η Intel και στο 
οποίο αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλός της, Brian 
Krzanich, κατά τη διάρκεια του Consumer Electronics 
Show τον περασμένο Ιανουάριο, για να επενδύσει συνο-
λικά κάτι παραπάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια έτσι 
ώστε να διαφοροποιήσουν το υφιστάμενο ταλέντο στον 
τεχνολογικό τομέα. «Έχουμε βαθιά πίστη στην διαφορετι-
κότητα και θεωρούμε πως μπορεί να παίξει καθοριστικό 
ρόλο στην επίτευξη επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. 
Απώτερος σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε και υ-
ποστηρίξουμε ενεργά ένα εργατικό δυναμικό των startup 
επιχειρήσεων, που θα είναι περισσότερο αντιπροσωπευ-
τικό της σύγχρονης κοινωνίας. Μόνο κέρδος για την Intel 
και την εν γένει οικονομία μπορεί να προκύψει από αυτή 
την προσέγγιση», τόνισε ο κ. Krzanich. 

Απάντηση στα «προβληματικά» μεγέθη ισότητας!
Μάλιστα, ήδη η Intel έχει προχωρήσει στην επένδυση 
16,7 εκατομμυρίων σε τέσσερις εταιρείες που πληρούν 
τις σχετικές προϋποθέσεις που έχει εξ’αρχής θέσει. Πρό-
κειται για τις Brit + Co, CareCloud, Mark One και Venafi. 
Η πρώτη επιχειρεί να αναδείξει τη δημιουργικότητα μέσω 
της εκπαίδευσης, της έμπνευσης και της υποστήριξης 
κοριτσιών και γυναικών. Υπό αυτό το πρίσμα, η πλατφόρ-
μα μέσων και e-επιχειρείν, τα online μαθήματα, καθώς 
επίσης και τα όλα-σε-ένα kits επιτρέπουν στις ενδιαφε-
ρόμενες να μάθουν τα πάντα: Από καλλιγραφία μέχρι 
την κατασκευή gadgets με την χρήση των Intel Galileo 
boards! Η CareCloud αποτελεί ηγέτιδα πάροχο πρακτικών 
διαχείρισης που στηρίζονται στο cloud, ηλεκτρονικών 
αρχείων υγείας και λογισμικό τιμολόγησης ιατρικών και 
εν γένει υγειονομικών υπηρεσιών. Η Mark One αξιοποιεί 
το hardware module Intel Curie για τη δημιουργία ενός 
«έξυπνου» ποτηριού το οποίο με αυτοματοποιημένο τρόπο 
«αναγνωρίζει» οποιοδήποτε αναψυκτικό τοποθετείται σε 
αυτό, προβάλει τα θρεπτικά συστατικά του και συγχρονίζει 
το σύνολο των συνηθειών ως προς την κατανάλωση τους 
στο smartphone του χρήστη. Όσο για την Venafi, έχει ανα-
πτύξει μια λύση για την προστασία των δομικών στοιχείων 
της κυβερνοασφάλειας, όπως λ.χ. των κλειδιών κρυπτο-
γράφησης και των ψηφιακών πιστοποιητικών. 
Θα πρέπει να επισημανθεί πως μόλις το 15% εταιρειών 
που χρηματοδοτούνται από venture capitals στις ΗΠΑ 
διαθέτουν γυναίκα στην διοικητική τους δομή, σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης που πραγματο-

ποίησε το Babson College. Επιπροσθέτως, επιχειρήσεις 
που έχουν γυναίκα Διευθύνουσα Σύμβουλο λαμβάνουν 
μόλις το 3% του συνόλου των venture capital κεφαλαίων 
που επενδύονται. Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι λι-
γότερο από το 1% των ιδρυτών καινοτόμων τεχνολογικών 
εταιρειών στην Silicon Valley είναι Αφροαμερικανοί ή Λα-
τίνοι, ενώ περίπου το απόλυτο ποσοστό όσων λαμβάνουν 
επένδυση είναι Λευκοί ή Ασιάτες! 

Πετυχημένο ιστορικό επενδύσεων
Από την πλευρά της, η Lisa M. Lambert, Γενική 
Διευθύντρια και Αντιπρόεδρος του Intel Capital, η οποία 
ανέλαβε να ηγηθεί του Intel Capital Diversity Fund 
υπογράμμισε: «Στην Intel είμαστε υπερήφανοι που 
αναλαμβάνουμε ηγετικό ρόλο προς την κατεύθυνση 
της υιοθέτησης μιας περισσότερο ευρείας συμμετοχής 
στο τεχνολογικό επιχειρείν και στην απασχόληση. Με 
το νέο fund, η Intel Capital έχει δεσμευτεί να επενδύει 
στο καλύτερο δυνατό ταλέντο ανεξαρτήτως από που 
προέρχεται, προκειμένου να διαμορφώσουν τις 
καινοτομίες που με τη σειρά τους θα εξυπηρετούν με τον 
πλέον πειστικό τρόπο τις ανάγκες ενός ποικίλου κοινού».

Κι επειδή η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει μόνο να 
είναι, αλλά και να φαίνεται τίμια, επικεφαλής στο 10% του 
πορτφόλιο των εταιρειών που διαχειρίζεται η ίδια η Intel 
Capital είναι γυναίκες και άτομα που προέρχονται από 
λοιπές υποεκπροσωπούμενες κατηγορίες. Παράλληλα, το 
13% των υπαλλήλων της Intel Capital ανήκουν στις προα-
ναφερθείσες ομάδες.

Σημειώνεται, τέλος, πως από την ίδρυσή της το 1991 η 
Intel Capital έχει επενδύσει κάτι περισσότερα από 11,4 δι-
σεκατομμύρια δολάρια σε παραπάνω από 1.400 εταιρείες 
σε 57 χώρες διεθνώς. Από αυτές, 211 επιχειρήσεις έχουν 
εισαχθεί σε χρηματιστήρια παγκοσμίως, ενώ ακόμη 370 
εξαγοράστηκαν ή συμμετείχαν σε μια ευρύτερη διαδικα-
σία συγχώνευσης. TCP

Brian Krzanich, Διευθύνων Σύμβουλος Intel
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Συνέντευξη με την Γιώτα Κασκαμπά

Έμφαση στην παροχή υπηρεσιών και στις end-to-end λύσεις με χαμηλό συνολικό κόστος κτήσης (Total Cost of 
Ownership - TCO), παρέχοντας σαφή οφέλη για τον πελάτη, αλλά και για τους ίδιους, εμπιστευόμενοι τα εκτυπωτικά 
συστήματα της Samsung, καλεί τα μέλη του ΙΤ Καναλιού η Γιώτα Κασκαμπά, Samsung Printing Product Manager 
στην ACTIVE Computer Systems S.A.

Αποδίδει “καρπούς” η συνεργασία ACTIVE 
Computer Systems με τη Samsung!

Κυρία Κασκαμπά, ποια είναι η προσέγγιση της 
ACTIVE Computer Systems προς το ΙΤ Κανάλι; 
Κατ’ αρχήν, οφείλω να σημειώσω πως ο κύριος 
ρόλος μου στην ACTIVE Computer Systems είναι 
η προώθηση του Business Samsung printing 
μέσω της ανάπτυξης δικτύου συνεργατών σε ολό-
κληρη τη χώρα. Η αξιοπιστία και η ήδη πολύ καλή 
τοποθέτηση της Samsung τόσο παγκοσμίως, όσο 
και στην Ελληνική αγορά, σε συνδυασμό με την 
πολυετή εμπειρία της ACTIVE Computer Systems 
στον τομέα των εκτυπωτικών λύσεων αν μη τι άλ-
λο αποτελεί εχέγγυο μιας επιτυχημένης συνεργα-
σίας! Δίχως αμφιβολία, τα τελευταία χρόνια το δί-
κτυο μεταπωλητών έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες 
και αλλαγές στον τρόπο διάθεσης των προϊόντων, 
γεγονός που ωθεί τα μέλη του στην αναζήτηση και 
εν τέλει ανεύρεση συνεργασιών που έχουν ως 
βάση την σταθερότητα, την αξιοπιστία αλλά και την 
αύξηση της κερδοφορίας τους.

Ποιοι ήταν οι λόγοι που η εταιρεία σας προ-
χώρησε στη διανομή των συστημάτων της 
Samsung και πραγματοποίησε την αντίστοιχη 
επένδυση; 
Η Samsung αποτελεί ηγέτιδα εταιρία στον τομέα 
των εκτυπωτικών μηχανών, επενδύοντας ολοένα 
και περισσότερο σε λύσεις που αφορούν στον 
επαγγελματικό τομέα. Η διαρκής ανάπτυξη και 
επέκταση της ACTIVE Computer Systems σε νέες 
δραστηριότητες και αγορές, καθώς επίσης και η 
πολυετής εμπειρία μας στις εκτυπωτικές λύσεις 
και υπηρεσίες, συνετέλεσαν τα μέγιστα στη δημι-
ουργία της συγκεκριμένης και πολλά υποσχόμενης 
συνεργασίας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που στον 
ενάμιση χρόνο ζωής της εν λόγω συνέργειας, αυτή 
έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει! Κι αυτό, χάρη στην 
ομαδική προσπάθεια και των δύο πλευρών, αλλά 
πρωτίστως του δικτύου των συνεργατών μας.

Σε πρώτο άκουσμα, η διττή λειτουργία ενός συ-
νεργάτη και ως διανομέα (έστω και εξειδικευμέ-
νου), φαντάζει κάπως οξύμωρη. Αντιμετωπίσατε 
σκεπτικισμό ή κάποια αρνητική αντίδραση εκ 
μέρους των συνεργατών σας; 
Κοιτάξτε, η ACTIVE Computer Systems αποτελεί 
έναν από τους σημαντικότερους integrators της 
Ελληνικής αγοράς και έχει ως στόχο τη διαρκή 
ανάπτυξη της. Ο συγκεκριμένος ρόλος είναι ενερ-
γός διαρκώς. Παράλληλα, έχοντας επενδύσει στη 

νέα συνεργασία με την Samsung, αρχικός μας 
στόχος είναι η δημιουργία και η προστασία νέων 
συνεργατών. Ως Value Added διανομέας φροντίζει 
για την εκπαίδευση των συνεργατών, τόσο στο 
εμπορικό όσο και στο τεχνικό κομμάτι, πάντοτε 
σε στενή συνεργασία με την Samsung. Όσο κι 
εάν φαίνεται παράδοξο, έχουμε ήδη καταφέρει να 
βρούμε τρόπους συνεργασίας με dealers, με τους 
οποίους -ειρήσθω εν παρόδω- μέχρι πρότινος 
είχαμε ανταγωνιστική σχέση! Συμπερασματικά, 
από τέτοιες συνέργειες προσδοκούμε μόνο νέες 
ευκαιρίες και αμοιβαία κερδοφορία.

Τι ζητάτε από έναν συνεργάτη ώστε να μπορεί 
να δουλέψει μαζί σας στον εν λόγω προϊοντικό 
τομέα; Από την πλευρά του, τι είδους χαρακτη-
ριστικά θα πρέπει να διαθέτει και τι είδους υπο-
στήριξη θα πρέπει να περιμένει εκ μέρους σας; 
Κατ’ αρχήν, τα συγκεκριμένα μηχανήματα α-
παιτούν διαφορετικό τρόπο χειρισμού: Από την 
πώληση μέχρι το aftersales! Ένα από τα βασικά 
κριτήρια επιλογής συνεργατών είναι να μπορούν 
να υποστηρίξουν τεχνικά το προϊόν και να παρέ-
χουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες στον πελάτη. Από 
συνομιλίες με τους ίδιους τους dealers προκύπτει 
πως το συμβόλαιο σέρβις και η δυνατότητα παρο-
χής ολοκληρωμένης υποστήριξης κρίνονται απα-
ραίτητα και για τους ίδιους. Είναι δεδομένο πως 
επενδύουμε στο κανάλι και δεν ψάχνουμε ευκαι-
ριακές συνεργασίες. Υπό αυτό το πρίσμα δίνουμε 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην διαδικασία εκπαίδευσης 
των dealers, διοργανώνοντας συνεχείς τεχνικές 
και εμπορικές εκπαιδεύσεις. Το δε Samsung 
Showroom που έχει κατασκευαστεί από την 
ACTIVE Computer Systems σε συνεργασία με την 
ομώνυμη εταιρεία λειτουργεί ως εκπαιδευτικό 
κέντρο συνεργατών αλλά και πελατών, έχοντας 
διαθέσιμες όλες τις σειρές των Α3 MFPs, καθώς 
επίσης και τις αντίστοιχες λύσεις.

Πως κρίνετε την αγορά στην οποία απευθύνονται 
τα συγκεκριμένα προϊόντα της Samsung; Έχετε 
επισημάνει συγκεκριμένες μεταβολές τα τελευ-
ταία χρόνια και ποιες είναι οι συμβουλές σας 
προς το ΙΤ κανάλι; 
Αποτελεί καταγεγραμμένο γεγονός πως η οικονο-
μική κατάσταση της χώρας έχει επηρεάσει κάθε 
επιχειρηματικό τομέα, όπως και τον συγκεκρι-
μένο. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα οι εταιρίες να 
αναζητούν διαρκώς «έξυπνες» λύσεις και τρόπους 
να μειώσουν τα κόστη τους. Την ίδια στιγμή, οι τε-
χνολογικές εξελίξεις «τρέχουν» με γρήγορο ρυθμό 
έχοντας αλλάξει τον τρόπο που όλοι δουλεύουμε. 
Όσο για τη συμβουλή μου προς τα μέλη του ΙΤ 
Καναλιού θα ήταν να εστιάσουν περισσότερο στην 
παροχή υπηρεσιών και στις end-to-end λύσεις 
με χαμηλό συνολικό κόστος κτήσης (Total Cost 
of Ownership - TCO), δίνοντας σαφή οφέλη για 
τον πελάτη, αλλά και για τον ίδιο τον συνεργάτη. 
Από την πλευρά τους, τα εκτυπωτικά συστήματα 
της Samsung, ενσωματώνοντας πάντα τις τελευ-
ταίες τεχνολογίες, έρχονται να ικανοποιήσουν τις 
συγκεκριμένες ανάγκες, μειώνοντας το κόστος 
χρήσης, αλλά και προσφέροντας λύσεις «έξυπνου 
γραφείου». Για παράδειγμα, πρόσφατα ήρθε στην 
Ελληνική αγορά η νέα σειρά Α3 πολυμηχανημά-
των MultiXpress MX4, το οποίο παρέχει καινοτόμα 
χρηστικότητα μέσα από το Samsung SMART UX 
ως προς το πρώτο «έξυπνο» κέντρο εμπειρίας 
χρήστη εκτύπωσης με Android. Η εν λόγω φιλική 
εμπειρία χρήστη εξασφαλίζει τέλεια συμβατότητα 
με διάφορες «έξυπνες» συσκευές που βασίζονται 
στο Android. Οι δε, προ-εγκατεστημένες εφαρμο-
γές και Widget παρέχουν στους χρήστες εύκολη 
και γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του εκτυ-
πωτή. Έχοντας ως «εργαλείο» αυτού του είδους τα 
καινοτόμα προϊόντα και τις υγιείς συνεργασίες, το 
ΙΤ κανάλι παρά τις δύσκολες συνθήκες μπορεί να 
δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. TCP

Γιώτα Κασκαμπά, Samsung Printing Product 
Manager στην ACTIVE Computer Systems S.A.
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Οι ΙΒΜ x86 servers, πλαισιώνονται από τους ThinkServers

Πριν από περίπου 1,5 χρόνο, η Lenovo είχε ανακοινώσει ότι έχει έρθει σε συμφωνία με την IBM, ώστε να 
αποκτήσει το τμήμα των x86 servers της τελευταίας. Λίγους μήνες αργότερα, η συμφωνία ολοκληρώθηκε και 
σήμερα, η Lenovo είναι πραγματικά πανίσχυρη στην αγορά του επιχειρηματικού στίβου, ανεβάζοντας τον πήχυ του 
ανταγωνισμού και προσφέροντας μία εξαιρετική ευκαιρία στο κανάλι.

Lenovo: “Πάνοπλη” στο Β2Β
με εντυπωσιακό portfolio

Λ
ένε πως οι πολύ μεγάλες συμ-
φωνίες, δύσκολα αποδίδουν καρ-
πούς και η αλήθεια είναι ότι έχου-
με αρκετά τέτοια παραδείγματα. 
Η ιστορία μεταξύ Lenovo και IBM 
όμως, δεν είναι ένα από αυτά!

Για την ακρίβεια, όχι μόνο δεν είναι, αλλά όπως 
όλα δείχνουν, μάλλον θα αποτελεί θέμα μελέτης 
για τους corporate executives και τους ειδικούς 
των M&A (Mergers & Acquisitions) του μέλλοντος. 
Ο λόγος είναι απλός: Όχι μόνο, το αποτέλεσμα ξε-
πέρασε κάθε πρόβλεψη (ενδεχομένως και προσ-
δοκία), αλλά επιπλέον, το αρχικό deal επεκτάθηκε 
και σε άλλους τομείς, με την πρόσφατη απόκτηση 
των IBM x86 servers, να έχει προκαλέσει έναν 
μικρό «σεισμό» στην αγορά.

Λύσεις… όλα σε ένα!
Με την ολοκλήρωση του x86 server division της 
IBM, η Lenovo διαθέτει πλέον (και μάλιστα άμε-
σα), ένα εντυπωσιακό portfolio λύσεων για την 
αγορά των επιχειρήσεων, αλλά και ένα εξαιρετικό 
εργαλείο για τη δημιουργία μοναδικών bundles 
σε συνδυασμό με το τμήμα των υπολογιστών 
(desktops, laptops, workstations, thin clients 
κ.λπ.), αλλά και -γιατί όχι- με αυτό των κινητών και 
των tablets.

Αυτή η εξέλιξη θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για 
την αγορά, αφού πλέον, το κανάλι έχει μία μοναδι-
κή ευκαιρία για την παροχή λύσεων «όλα σε ένα», 
γεγονός που προφανώς συνοδεύεται από οικονο-
μίες κλίμακος, καλύτερους όρους, αλλά και πολύ 
δυνατά επιχειρήματα σε επίπεδο implementation 
και υποστήριξης.

Η σύγκριση με τις HP και Dell είναι αναπόφευκτη, 
και συζητώντας με channel partners και των 
τριών εταιρειών, αντιληφθήκαμε πως αφενός η 
εξέλιξη αυτή ήταν κάτι που περίμεναν διακαώς, 
αφετέρου, το offering της Lenovo διαθέτει και το 
πλεονέκτημα της ισχυρής παρουσίας σε επίπεδο 
mobility.

Πλέον, σε επίπεδο servers, η Lenovo εκτός από 
τις σειρές Think, έχει να προτείνει και αναρίθμητες 

λύσεις σε επίπεδο x86, οι οποίες ξεκινούν από 
πολύ χαμηλά επίπεδα τιμών και μπορούν να κλι-
μακωθούν όσο χρειαστεί. Μάλιστα, το offering της 
Lenovo είναι πιο ελκυστικό από αυτό της ίδιας της 
IBM, η οποία παραδοσιακά δεν «έπαιζε» στα πολύ 
χαμηλά στρώματα της αγοράς. Αντίθετα, πλέον 
και αυτή η αγορά καλύπτεται ολοκληρωμένα (συ-
νήθως, δε, και με πιο enterprise χαρακτηριστικά 
όπως διπλά hot-swap τροφοφοτικά), αυξάνοντας 
κατακόρυφα τον ανταγωνισμό και αλλάζοντας άρ-
δην τα δεδομένα.

Server για κάθε απαίτηση
Το δε server portfolio αποτελείται πλέον από τα 
συστήματα x86 που εξαγοράστηκαν από την IBM, 
καθώς και τη σειρά των ΤhinkServers.

Έτσι, συνεργάτες και πελάτες έχουν μία πραγματι-
κά ολοκληρωμένη λύση στη διάθεσή τους, αφού 
το portfolio περιλαμβάνει συστήματα blade, rack 
servers, towers, συστήματα για κρίσιμες επιχει-
ρηματικές εφαρμογές (mission critical), αλλά 
και συστήματα υπέρ-υψηλών αποδόσεων (HPC 
– High Performance Computing) όπως οι λύσεις 
high density NeXtScale, και τα συστήματα cluster.

Επίσης, η Lenovo είναι πλέον παρούσα και ιδιαί-
τερα ισχυρή, στους τομείς του storage (DAS, SAN 
και tape storage), του networking (με switches για 
rack, blade αλλά και συστήματα flex), του software, 
των λύσεων, καθώς και των υπηρεσιών.

Προσεκτικά αλλά… γρήγορα!
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δώσουμε τα εύ-

σημα στον τρόπο ανάπτυξης και τη στρατηγική της 
εταιρείας, η οποία παρά το γεγονός ότι δραστηριο-
ποιείται στις hot αγορές των smartphones και των 
tablets (θυμίζουμε ότι στο portfolio της πλέον α-
νήκει και η Motorola!), ταυτόχρονα έχει επενδύσει 
στο κλασικό PC business αλλά και στους servers 
(η εξαγορά της IBM έφτασε τα 2,3 δις δολάρια πε-
ρίπου).

Αυτές οι επενδύσεις έγιναν πολύ προσεκτικά 
μεν, αλλά και αρκετά γρήγορα, έχοντας ξεκάθαρη 
στρατηγική στον τομέα της κερδοφορίας (η Acer, 
η Sony, η Samsung, η LG και αρκετοί ακόμη δεν 
κατάλαβαν αυτήν τη… λεπτομέρεια), τόσο για την 
ίδια, όσο και για τους συνεργάτες της.

Το αποτέλεσμα για τα μέλη του καναλιού, είναι 
ένας κατασκευαστής που μπορούν να εμπιστευ-
θούν σε ό,τι αφορά το margin και την βιωσιμότη-
τά τους, ενώ ταυτόχρονα, έχουν στη διάθεσή τους 
εξαιρετικά ευρεία γκάμα σε κάθε επίπεδο. Και 
όταν λέμε σε κάθε επίπεδο, δεν εννοούμε «απλά» 
τα διάφορα επίπεδα τιμών. Αναφερόμαστε, τόσο 
στην προϊοντική γκάμα, όσο και στην τεχνολογία 
αλλά και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως η 
αξιοπιστία.

Ειδικά για τις εποχές που ζούμε, αυτό το offering 
μπορεί να αποδειχτεί καταλύτης, τόσο για το 
κλείσιμο ενός deal, όσο και για την ίδια την βιω-
σιμότητα των συνεργατών, οι οποίοι αναζητούν 
λύσεις διαφοροποίησης, καλύτερα περιθώρια 
κέρδους, δυνατότητες επιλογών και διαρκή υπο-
στήριξη. TCP



Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ
ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ.
Παγκοσμίου κλάσης servers για όλα τα τμήματα της αγοράς.

Από entry tower servers μεχρι high-end rack servers, η Lenovo σας προσφέρει λύσεις που ανταποκρίνονται σε κάθε 
ανάγκη της επιχείρησής σας. Επενδύστε σε μια ολοκληρωμένη υποδομή Lenovo και αυξήστε την αποτελεσματικότητα, 
την ασφάλεια και την ευελιξία.

ThinkServer RS140
Προσιτός rack server 1U  
για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

ThinkServer RD550
Ένα μοναδικό σύστημα 1U 
με επιδόσεις και δυνατότητες 
επέκτασης... 2U.

ThinkStation TS140
Οικονομικά προσιτός server και 
με απόδοση αυξημένη κατά 15% 
από την προηγούμενη γενιά.

System x3950 Χ6
Χαρίστε στην επιχείρησή σας 
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
που χρειάζεται στην εποχή της 
πληροφορίας.

System x3100 M5
Αξιοπιστία και απόδοση 
ανώτερης κλάσης, ιδανικός για 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

System x3650 Μ5
Ανώτερη απόδοση και ευελιξία με 
την αξιοπιστία και την ασφάλειας 
μίας enterprise λύσης.

System x3500 M5
Ένας 2-socket server ιδανικός 
για τις επιχειρηματικές σας 
εφαρμογές.

ThinkServer TD350
Εξισορροπεί την ανάγκη για 
υψηλή απόδοση και τη μεγάλη 
χωρητικότητα χωρίς να χρειάζεται 
να επενδύσετε σε μια rack servers 
υποδομή.

H Lenovo συνιστά Windows.

Η Lenovo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάση στιγμή, δίχως ειδοποίηση, προσφορές προϊόντων και χαρακτηριστικά. Η Lenovo δεν ευθύνεται για φωτογραφικά ή τυπογραφικά σφάλματα. Σήματα: Τα ακόλουθα είναι σήματα ή καταχωρημένα 
σήματα της Lenovo: Lenovo, το λογότυπο της Lenovo, For Those Who Do, ThinkPad, ThinkPlus, TrackPoint, ThinkVantage και Active Protection System. Intel, το λογότυπο Intel, Intel Core, Intel vPro, Core Inside και vPro Inside είναι εμπορικά σήματα της 
Intel Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. Microsoft και Windows είναι καταχωρημένα σήματα της Microsoft Corporation. Άλλες επωνυμίες εταιριών, προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να είναι σήματα ή σήματα υπηρεσιών άλλων. ©2015 Lenovo. 
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Δείτε όλο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων στο www.lenovo.gr
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Συνέντευξη με τον Sebastian Vitzthum 

Ευκαιρίες για τους συνεργάτες στην Ελλάδα στους τομείς του τουρισμού, των logistics, του λιανεμπορίου, των 
τροφίμων και των ποτών, καθώς επίσης και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες «διαβλέπει» ο Sebastian Vitzthum, 
Director MEE, EMEA of Business Network Group, SAP. Ο κ. Vitzthum αποτέλεσε βασικό ομιλητή στο SAP Forum 
Athens 2015 και το Tech Channel Partner είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί του.

Στόχος η SAP να αποτελέσει 
το δίκτυο των δικτύων!

Ω
ς ευκαιρία και πρόκληση για επι-
τυχία αντιμετωπίζει ο κ. Vitzthum 
το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκε-
ται σε ένα ασταθές οικονομικό 
περιβάλλον τα τελευταία χρόνια. 
«Δίχως να παραγνωρίζω τις αρ-

νητικές πτυχές της οικονομικής κρίσης, εντούτοις 
όμως η Ελλάδα έχει μια μοναδική ευκαιρία να 
ξανασκεφτεί και οραματιστεί από μηδενική βάση 
τι ακριβώς θέλει από επιχειρηματικής σκοπιάς. 
Αν μη τι άλλο, η χώρα βρίσκεται σε μια φάση κατά 
την οποία μπορεί να αυξήσει και εμπλουτίσει σε 
σημαντικό βαθμό την οικονομία της, οι δε επι-
χειρήσεις να αποσπάσουν μερίδια αγοράς από 
την διεθνή τους παρουσία και εξωστρέφεια, και 
δη σε γειτονικές χώρες των οποίων μπορούν να 
ηγηθούν. Οι ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα θα 
πρέπει να έχουν ένα και μοναδικό στόχο: Να ανα-
πτυχθούν! Υπό αυτό το πρίσμα, το Cloud αποτελεί... 
μονόδρομο, προκειμένου οι επιχειρήσεις να ανα-
σχεδιάσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν 
σε καθημερινή βάση».

Ευκαιρίες σε τουρισμό, logistics, 
λιανεμπόριο, τρόφιμα και ποτά, 
οικονομικές υπηρεσίες
Ως μια ιδιαίτερα προνομιούχο γεωγραφική περιο-
χή από επιχειρηματικής σκοπιάς θεωρεί την Ελλά-
δα, αλλά και εν γένει τη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο 
κ. Vitzthum, στην οποία υπάρχουν συγκεκριμένοι 
τομείς και αγορές που έχουν αναδυθεί και εμφανί-
ζουν σημαντική δυναμική και «θέλω», τα οποία οι 
συνεργάτες της SAP οφείλουν να εξυπηρετήσουν. 
«Κατ’ αρχήν, το εργατικό δυναμικό είναι ιδιαίτερα 
μορφωμένο, με ικανότητες και γνώσεις. Όσο για 
τις επιχειρήσεις, πάντοτε έχουν απαιτήσεις και 
ανάγκες, τις οποίες καλούμαστε να ικανοποιήσου-
με. Σε επίπεδο καθετοποιημένων αγορών, στην 
Ελλάδα διακρίνω έντονο ενδιαφέρον στον τουρι-
σμό, τα logistics, το λιανεμπόριο, τα τρόφιμα και τα 
ποτά, καθώς επίσης και στις χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες. Πρόκειται για τομείς άκρως ενεργούς 
και παραγωγικούς στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι 
της χώρας, οι οποίοι διαρκώς μεταβάλλονται, ωρι-
μάζουν, έχουν αξιώσεις, “κατακλύζονται” από νέα 
δεδομένα και αποτελούν μια πρώτης τάξεως ευ-

καιρία για τους συνεργάτες μας να απευθυνθούν 
σε αυτές με ολοκληρωμένες σύγχρονες λύσεις 
που θα δίνουν απάντηση στις επιθυμίες τους».

Τα επιχειρηματικά δίκτυα το… 
next big thing!
Η SAP αποτελεί την μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή 
εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, εξυπηρετώντας 
παραπάνω από 290.000 πελάτες σε περισσότερες 
από 190 χώρες. Μπορεί κατά το παρελθόν να 
ήταν γνωστή για το ERP της σύστημα, αλλά και το 
εν γένει επιχειρηματικό λογισμικό που διαχειρί-

ζεται τις εταιρικές λειτουργίες και τις σχέσεις με 
τους πελάτες, ωστόσο σήμερα τα σχέδια και οι 
επιδιώξεις της Γερμανικής πολυεθνικής έχουν 
εμπλουτιστεί και διαφοροποιηθεί ως ένα βαθμό 
με ότι ίσχυε μέχρι πρότινος. Συγκεκριμένα, ο κ. 
Vitzthum θεωρεί πως τα επιχειρηματικά δίκτυα 
αποτελούν το… next big thing! «Πρόκειται για 
μια συναρπαστική ευκαιρία μετεξέλιξης των 
επιχειρήσεων σήμερα. Όραμά μας είναι να συν-
δέσουμε κάθε επιχείρηση με τον κόσμο και το 
αντίστροφο! Κι αυτό, όχι απλά μέσω της διασύν-
δεσης, αλλά της σύνδεσης των εμπειριών των 
ίδιων των χρηστών. Είμαστε υπέρμαχοι της δια-
πίστωσης ότι τα επιχειρηματικά δίκτυα των ίδιων 
των εταιρειών και κατ’ επέκταση το πραγματικό 
επιχειρείν διεξάγεται εκτός του firewall. Απαι-
τείται η σύνδεση με την παγκόσμια οικονομία, 
με προμηθευτές, πελάτες, κανάλι συνεργατών, 
παρόχους logistics, δίκτυα διανομής κ.ο.κ.», ση-
μείωσε.

Αντιγράψτε την ευκολία, 
λειτουργικότητα και φιλικότητα 
των social networks!
Όσο για το πως αντιλαμβάνεται η SAP τα επιχειρη-
ματικά δίκτυα από την σκοπιά των καταναλωτών, 
ο κ. Vitzthum τάσσεται αναφανδόν υπέρ της… 
μίμησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εκ μέ-
ρους των επιχειρήσεων. «Και δη σε ότι αφορά την 
ευκολία στον τρόπο χρήσης, τη φιλικότητα, την α-
μεσότητα και το touch & feel συναίσθημα. Την ίδια 
τακτική θα ήταν χρήσιμο να ακολουθήσουν και στο 
εν γένει επιχειρηματικό τους σκεπτικό, αλλά και 
στον τρόπο της διαχείρισης των δεδομένων των 
επιχειρηματικών δικτύων. Οι επιχειρήσεις πρέπει 
να δουν με “ανοικτό” μυαλό τα παραδείγματα των 
Facebook, LinkedIn κ.ά. και να προσπαθήσουν να 
εντάξουν στις δικές τους διαδικασίες και σκεπτικό, 
την ανοικτή προσέγγιση των social networks. Κά-
που εδώ παρεμβάλλεται η SAP, η οποία προσπα-
θεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες για συνδεσιμότητα 
και μεταφορά της απαιτούμενης πληροφόρησης. 
Σκοπός μας να μειώσουμε δραστικά το κόστος και 
το οικονομικό ρίσκο για κάθε επιχείρηση σε ότι 
αφορά τη συνεργασία της με εμπορικούς συνερ-
γάτες». TCP

Sebastian Vitzthum, Director MEE, 
EMEA of Business Network Group, SAP



Οι... χειρουργικές κινήσεις του 
«Ιταλού Σαμουράϊ»

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

Μπορεί να πέρασε λίγος καιρός από την τελευταία 
μας επικοινωνία, ωστόσο ένα πράγμα μπορούμε να 
σας υποσχεθούμε από τούδε και στο εξής: Ήλθαμε 
για να μείνουμε! «Καυστικά», «ενοχλητικά» και με 
δηκτική γλώσσα. Δίχως να χαριζόμαστε σε κανέναν, 
πάντοτε με χιουμοριστική διάθεση και πρωτίστως 
καλοπροαίρετα! Το τελευταίο αποτελεί και το «κλει-
δί» της στήλης μας.

Κομματάκι ανησυχητικά ηχούν οι πληρο-
φορίες που έχουν φτάσει στα αυτιά μας, 
περί της πρόθεσης μιας σειράς πολυεθνι-
κών εταιρειών να απο-επενδύσουν από 

την ελληνική αγορά, τερματίζοντας την τοπική τους 
παρουσία, αποσύροντας τους ανθρώπους τους.

Αιτία; Η πολιτικο-οικονομική αστάθεια, το… κρυ-
φτούλι μεταξύ ευρώ και δραχμής, η έλλειψη 
σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα 
διέπεται από κανονιστικά πλαίσια, λογική φορολογι-
κή πολιτική, μείωση της γραφειοκρατίας και φυσικά 
δεν θα θέτει (κρατικά) εμπόδια στο επιχειρείν. 

Μάλιστα, για αρκετούς εξ’ αυτών οι σκέψεις έχουν 
«αναβαθμιστεί» σε απτά σχέδια και συζητήσεις με 
διανομείς προκειμένου οι τελευταίοι να αναλάβουν 
το ρόλο που οι ίδιοι ενεδύονταν μέχρι πρότεινος 
στην εγχώρια αγορά για λογαριασμό του brand τους.

Από την πλευρά τους οι διανομείς δεν… τρελαίνονται 
να προσθέσουν μια ακόμη ευθύνη στο καθημερινό 
business τους και δη από τη στιγμή που δεν θα τους 
αποφέρει παρά ένα ακόμη excel spread sheet με 
προκαθορισμένα νούμερα και στόχους. Βέβαια, δεν 
λείπουν και ορισμένοι που το αντιμετωπίζουν ως μια 
ευκαιρία περαιτέρω εναγκαλισμού με την αγορά, προ-
σφέροντας ακόμη περισσότερες λύσεις και προϊόντα. 

Δεν κρύβουν δε, και το γεγονός ότι βρίσκονται σε 

προχωρημένες επαφές προκειμένου να μορφοποι-
ήσουν μια σταθερή συνεργασία με ικανοποιητικούς 
όρους. Κάτι, όμως, που προϋποθέτει ικανοποιητικό 
όσο και γνωστό προϊόν, ελκυστικό περιθώριο κέρ-
δους, εύρωστο μερίδιο αγοράς, καθώς επίσης και 
δυνατότητα συνολικής αντιμετώπισης. Το τελευταίο 
στοιχείο ουσιαστικά κρίνει το εάν ο διανομέας θα 
συνεργαστεί με το brand αναλαμβάνοντας την end-
to-end αντιμετώπισή του.

Για αυτό και μην παραξενευτείτε εάν σε (πολύ) λίγο 
καιρό ακούσετε για μια σειρά από τέτοιου είδους 
συνεργασίες. Και δη προς τα… Δυτικά.

Κάτι παραπάνω από έντονη είναι η κινητι-
κότητα που παρατηρείται στην εγχώρια α-
γορά των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων.

Το πήγαινε-έλα μεταξύ των διανομέων και ουκ έ-
στιν αριθμό «σχιστομάτηδων» κατασκευαστών είναι 
(πραγματικά) άνευ προηγουμένου. Το εντυπωσιακό 
στοιχείο της όλης υπόθεσης είναι πως την όλη 
διαδικασία ενεργοποίησαν οι διανομείς και όχι οι 
δαιμόνιοι πωλητές των κατασκευαστών.

Ο λόγος; Τα μεγέθη της αγοράς τους έχουν αποδεί-
ξει στην πράξη πως πρόκειται για έναν ιδιαίτερα 
«ζεστό» τομέα, με τις πωλήσεις να κινούνται σε 
υψηλά -για τις εποχές που ζούμε- επίπεδα, ενώ και 
τα περιθώρια κέρδους είναι σημαντικά.

Βάλτε στην εξίσωση και τον παράγοντα πως μπορεί 
η αγορά εκ του μακρόθεν να φαντάζει ως πλήρης 
όσο και κορεσμένη, εντούτοις όμως υπάρχουν 
τμήματα της αγοράς τα οποία είναι… ορθάνοικτα! Σε 
επίπεδο προσφοράς, ζήτησης και ανταγωνισμού.

Τουλάχιστον δύο, όπως εκτιμούν έμπειρα στελέχη 
της διανομής. Ο δε αγώνας ταχύτητας στον οποίο 
έχουν αποδυθεί έχει ως... χρονολογία τερματισμού 
τα τέλη του καλοκαιριού. 

Προβληματισμένος περί τα επαγγελματικά 
εμφανίζεται τον τελευταίο καιρό ο «Φτε-
ρωτός Γκρισίνο». Όχι, μην φανταστείτε 
πως οι επιχειρηματικές του κινήσεις δεν 

είναι αποδοτικές. Κάθε άλλο! Απ’ όποια πλευρά κι 
εάν το κοιτάξετε. 

Ο προβληματισμός του ξεκινά και τελειώνει σε ένα 
ζήτημα: Αυτό της επόμενης ημέρας. Της διάδοχης 
κατάστασης. Γιατί, ναι μεν ο «Μπουλντόζας» αποτε-
λεί σάρξ εκ σαρκός του «μαγαζιού», εντούτοις όμως 
η όλη του εμπλοκή δείχνει να έχει… όρια. Σαν να 
κινείται μέχρι την άκρη ενός πλαισίου, αποφεύγο-
ντας να επεκτείνει τα συγκεκριμένα σύνορα, κατα-
πιανόμενος με άλλους τομείς και εκκρεμότητες.

Πόσο, μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία «τρέ-

χει» και δικά του (επιτυχημένα) projects, αποδει-
κνύοντας πως οι δυνατότητες και ικανότητες δεν 
του λείπουν. Η εμπιστοσύνη, όμως;

Το... σπαθί από την θήκη του φαίνεται πως 
έχει βγάλει τελευταία ο «Ιταλός Σαμουράϊ».

Βλέπετε, οι προϊοντικές κατηγορίες του 
διαρκώς ενισχύονται, οι καθετοποιημένες αγορές 
στις οποίες διεισδύουν αυξάνονται με γεωμετρική 
πρόοδο, ενώ δεν λείπει και η επιτυχημένη έκθεσή 
του σε διαγωνισμούς. 

Μάλιστα, στους τελευταίους, έχοντας κάνει και το 
ανάλογο homework του έχει καταφέρει να προδι-
αγράψει μέρος των ζητούμενων προδιαγραφών. 
Αποτέλεσμα; Να παίζει εν ού παικτοίς. Όσο για τον 
ανταγωνισμό; Απλά παρακολουθεί...

Δεν προλαβαίνουν να παραλαμβάνουν 
business πληροφοριακό εξοπλισμό για 
service σε γνωστό πιστοποιημένο κέντρο 
που συνεργάζεται με τον «Τερματοφύλα-

κα», ένα από τα (θεωρούμενα) κορυφαία hardware 
brand της αγοράς. Ενδεικτική για την ταυτότητα του, 
η θέση στην οποία και αγωνίζεται...

Τα προβλήματα αρκετά και συνήθως σχετίζονται με 
την αστοχία του υλικού. Παράλληλα, οριστική λύση 
δεν φαντάζει στον (κοντινό, τουλάχιστον) ορίζοντα. 
Προσθέστε και το γεγονός πως ο διανομέας που 
τα διακινεί στην εγχώρια αγορά το κάνει με ιδιαί-
τερα «επιθετικό» τρόπο, οπότε πολλαπλασιάζονται 
οι πιθανότητες σε λίγο καιρό οι εργαζόμενοι στο 
πιστοποιημένο τεχνικό κέντρο να μην είναι σε θέση 
να ανοίξουν καν την πόρτα από τα τεμάχια που θα 
στοιβάζονται στους χώρους του… Προβλέπω πως 
θα πρέπει να εκδοθεί Silver Alert!

«Κάγκελο» μείναμε όταν πληροφορηθήκα-
με πως ένας από τους πλέον σοβαρούς 
παίκτες της εγχώριας ΙΤ αγοράς, που ειδι-
κεύεται σε ιδιαίτερα “niche” τομείς, διαθέ-

τοντας business case και πωλήσεις που προέρχο-
νται σχεδόν αποκλειστικά από το εξωτερικό και πε-
λάτες από πολυεθνικές και άνω, «καταδέχτηκε» να 
συμμετάσχει σε ένα ταπεινό διαγωνισμό του ευρύ-
τερου ελληνικού δημόσιου τομέα. 

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι πως το περι-
εχόμενο του διαγωνισμού κάθε άλλο παρά 
σχετικό ήταν με το κύριο (και δευτερεύων, 
τριτεύων κ.ο.κ.) επιχειρηματικό του αντι-
κείμενο. Όσο για την έκπληξη; Τελικά, ο 
διαγωνισμός κατοχυρώθηκε στον εν 
λόγω «παίκτη»!

Μέγας είσαι Κύριε…

Γιατί έχει σημάνει Silver Alert για τους τεχνικούς του «Τερματοφύλακα»;
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Περίγραψε εν συντομία την πραγματική φύση 
της δουλειάς σου. Κατά πόσο ανταποκρίνεται 
στον επίσημο τίτλο σου; 
Θα τολμούσα να πως πως ανταποκρίνεται σε από-
λυτο βαθμό στην περιγραφή του επίσημου τίτλου 
που κατέχω στην devolo Hellas. Πόσο, μάλλον, 
από τη στιγμή που δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος, 
οπότε καλούμαι να κάνω και πολύ περισσότερα, 
όπως λ.χ. τεχνική υποστήριξη, υποστήριξη μετά 
την πώληση κ.ο.κ. Παρόλα αυτά, όχι μόνο δεν αλ-
λά μου αρέσει κιόλας!

Αγαπάς τη δουλειά σου γιατί… 
Κάθε ημέρα είναι και μια καινούρια εμπειρία. Και 
αυτό, από κάθε άποψη. 

Δεν αγαπάς τη δουλειά σου γιατί… 
Αν ένας γάμος μου προσέφερε όλα τα άλλα, τότε 
πολύ απλά δεν θα δούλευα! 

Ποια ήταν η πρώτη σου επαγγελματική εμπειρία; 
Πως αισθανόσουν για τα λεφτά που έπαιρνες; 
Πληρωμή στην πρώτη εμπειρία; Νομίζω, όπως 
εξάλλου συνέβαινε κατά κόρον, δούλεψα τσάμπα!

Πώς μπήκες στην αγορά του IT; Θα επέλεγες κά-
ποια άλλη και αν ναι ποια; 
Μπορεί να ακουστεί και ενδεχομένως να είναι 
παράδοξο, ωστόσο το 1994 ξεκίνησα την επαγγελ-
ματική μου πορεία ασχολούμενος με τον τομέα 
των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Σιγά-σιγά, 
όμως,  οδηγήθηκα στο ΙΤ και έχω παραμείνει εκεί 
σε απόλυτο βαθμό. Όσο για το να επιλέξω κάποιον 
διαφορετικό επαγγελματικό τομέα, δεν μπορώ να 
πω πως βρίσκεται καν στη σκέψη μου. Εκτός, κι 
εάν με επιλέξει κάτι άλλο, το οποίο όμως θα πρέ-
πει να ταιριάζει και με το χαρακτήρα μου. 

Για ποιες εταιρείες δεν θα δούλευες ποτέ; 
Για εκείνες που έχουν εδραιωθεί και πετύχει τους 
στόχους της. Κι αυτό γιατί σε πλείστες περιπτώσεις 
διακρίνονται από τέλμα και στασιμότητα. Στη δική 
μου προσωπικότητα ταιριάζει η ανάπτυξη!

Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Αν μπο-
ρούσες να είσαι κάποιος από αυτούς, ποιον θα 
επέλεγες και γιατί; 
Γιατί ρωτάς για τον Jobs; Όποιος απαντάει “Jobs” 
πρέπει να διακρίνεται από τάσεις αυτοκτονίας. 
Στην χειρότερη περίπτωση θα είναι φάντασμα... Ο 
Ellison δεν μου ταιριάζει, για αυτό και θα επέλεγα 
τον Bill Gates.

Τι πιστεύεις ότι νιώθουν πιο έντονα οι συνεργά-
τες σου για σένα; Τι θα ήθελες να νιώθουν; 

Κατασταλαγμένα ευτυχής!

Η αλήθεια είναι πως μόνο εκείνοι ξέρουν τι ακρι-
βώς νιώθουν. Από την άλλη πλευρά, εγώ αισθά-
νομαι πολύ καλά!

Έχεις χτυπήσει ποτέ κάποιον και, αν ναι, γιατί; 
Σαφέστατα και μάλιστα πρόσφατα. Τον ανταγωνι-
σμό, φυσικά, ενώ έχουμε καταφέρει να σημειώ-
νουμε ολοένα και καλύτερα αποτελέσματα.

Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά χόμπι σου; 
Οι μοτοσυκλέτες, το πινκγ πονγκ και το τένις 

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και ποιο το 
αγαπημένο σου εστιατόριο; 
Χμμ, από πλευράς φαγητών τα περισσότερα. Ό-
σο για το αγαπημένο μου εστιατόριο, αυτό είναι 
το Base Grill που βρίσκεται κοντά στην πλατεία 
Μπουρναζίου, στο Περιστέρι

Μπίρα, ούζο, κρασί, σαμπάνια ή κάτι άλλο; 
Σε κάθε περίσταση ένα από τα τρία. Όταν δε, θέλω 
να ξεχάσω, τότε επιλέγω και τα τρία! 

Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ ή κάτι άλλο; Επί-
σης, στο γήπεδο ή από τον καναπέ με φίλους; 
Βόλεϊ μόνο σε παραλία με μαγιό. Τένις παντού 
και πινγκ πονγκ σε κάθε τουρνουά του Πανελλή-
νιου Ομίλου Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 
(Π.Ο.Φ.Επ.Α.). 

Ποια εταιρεία (εκτός αυτής που δουλεύεις ) 
θεωρείς ότι έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην 
ελληνική αγορά του software και ποια σε αυτή 
του hardware. 
Μου είναι ξεκάθαρο: Microsoft και Lenovo αντί-
στοιχα.

Ανάφερε τρία πρόσωπα από την ελληνική αγορά 
τεχνολογίας τα οποία θαυμάζεις, καθώς και το 
λόγο. 
Επίσης, πρόκειται για ένα ερώτημα με ξεκάθαρα 
εύκολη απάντηση: Είναι ο Αλέξης Παπαϊωάννου, 
ο Χρήστος Λιόλιος, καθώς επίσης και ο φίλος μου, 
Γιάνκος Μαυρόπουλος.

Ανάφερε μία προσωπική επιτυχία για την οποία 
είσαι πραγματικά πολύ υπερήφανος. 
Δεν είμαι υπέρ των προσωπικών επιτευγμάτων. 
Για αυτό και ξεχωρίζω μια ομαδική και δεν είναι 
άλλη από την σύζυγό μου Κατερίνα και τις κόρες 
μας .

Ποια ήταν η φράση ή η πράξη για την οποία έ-
χεις μετανιώσει πραγματικά; 
Για ένα φτωχό πατέρα δεν φταις. Αντιθέτως, για 
ένα φτωχό πεθερό φταις!

Πες μας κάτι που σου είπε ο πατέρας σου ή η 
μητέρα σου και σε έχει βοηθήσει είτε στην επαγ-
γελματική είτε στην προσωπική σου ζωή. 
Κάτι απλό, μα ιδιαίτερα δυνατό: Προχώρα και εί-
μαστε μαζί σου!

Κατά πόσο θυσιάζεις τον προσωπικό σου χρόνο 
και αυτόν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα; 
Είσαι ικανοποιημένος; 
Σε γενικές γραμμές, ναι, είμαι ικανοποιημένος για 
το πώς διαθέτω το χρόνο μου. Παρά το γεγονός ότι 
ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο...

Ποιο ήταν (μέχρι στιγμής) το όνειρο ή η επιθυμία 
που πραγματοποιήθηκε και που ποτέ δεν πί-
στευες ότι θα μπορούσε να συμβεί; 
Αυτό που δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα!

Πέτρος Κοντζίνος, Γενικός Διευθυντής devolo Hellas

Η διαρκής καθημερινή εξέλιξη αποτελεί το κύριο ζητούμενο για τον Πέτρο Κοντζίνο.






