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Χρονολογικά τα ERP συστήματα μπορεί να υπάρ-
χουν στην διεθνή επιχειρηματική αγορά εδώ και 
αρκετά χρόνια, ου μην και δύο δεκαετίες, εντούτοις 
όμως μόλις τελευταία οι κατασκευαστές τους σε 
μια προσπάθεια να «αποκρυπτογραφήσουν» με 
μεστό όσο και αποδοτικό τρόπο τα… θέλω της α-
γοράς, δείχνουν να αντιλαμβάνονται πως έφτασε η 
ώρα για την πραγματοποίηση σειράς αλλαγών. 

Αν όχι πλήρης μετασχηματισμός τους, τουλάχιστον 
ανανέωσή και εμπλουτισμός τους σε σημαντικό 
βαθμό με χαρακτηριστικά και λειτουργίες τα οποία 

σήμερα αποτελούν το Α και το Ω του σύγχρονου 
επιχειρείν: Cloud, mobility, ασφάλεια, analytics κ.ά. 
Ξεχάστε, λοιπόν, τα «βαριά», μη-λειτουργικά, πα-
νάκριβα, περιοριστικά όσο και χρονοβόρα στην υ-
λοποίησή τους ERP συστήματα και ετοιμαστείτε να 
«υποδεχτείτε» συστήματα τα οποία διακρίνονται για 
την υψηλή διαθεσιμότητα και λειτουργικότητα, την 
δίχως χρονικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς, 
την συνδρομητική μορφή υπηρεσιών, την επεκτα-
σιμότητα τους κ.ο.κ.! Όσο για τα μέλη του ΙΤ Κανα-
λιού, τα ERP συστήματα εξακολουθούν να αποτε-
λούν μια ικανοποιητική πηγή εσόδων, μόνο που το 

μοντέλο το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί για την 
αξιοποίησή του απαιτεί εκ νέου «ανάγνωση»!

Την ίδια στιγμή, ένα από τα κύρια ζητούμενα των 
σημερινών ERP συστημάτων είναι και η αξιοποίη-
ση της πληθώρας των δεδομένων που υφίστανται 
ξεχωριστά στα τμήματα μιας επιχείρησης, «γκρεμί-
ζοντας» τα σχετικά... τείχη. Ταυτόχρονα, κατ’ αυτό 
τον τρόπο, επιτρέπεται να λάβει χώρα η εκ βάθρων 
αλλαγή μιας επιχείρησης έτσι ώστε να είναι αντα-
γωνιστική στο περίπλοκο οικονομικό περιβάλλον 
που βιώνουμε. σελ.14

Εξαιρετική λειτουργικότητα ASUStoR  
συστημάτων NAS!
Προηγμένη εμπειρία χρήσης και μια πλήρη σειρά λύσεων δικτυακής 
αποθήκευσης, εξασφαλίζουν τα συστήματα NAS της ASUSTOR Inc. σελ. 09

Blue Soft & It: Νέα δύναμη στο security!
Η Blue Soft & IT, της οποίας ηγείται ο Γρηγόρης Ιωαννίδης, σχεδιάζει 
να αποκτήσει δυναμική παρουσία στην εγχώρια αγορά του security, ως 
Country Partner της BitDefender. σελ. 23

Smartphone... 
πολυεργαλεία!
Έμφαση στις πρωτοποριακές 
λειτουργίες και την ξεχωριστή 
εμφάνιση δείχνουν οι 
κατασκευάστριες εταιρείες 
smartphones για να… κεντρίσουν 
το ενδιαφέρον των χρηστών. 
Κυρίαρχο ρόλο παίζουν στοιχεία 
όπως οι επιδόσεις, η ασφάλεια 
της επεξεργασίας “ευαίσθητων” 
εταιρικών δεδομένων, η 
διασυνδεσιμότητα με κρίσιμα εταιρικά 
συστήματα, η προσθήκη υπηρεσιών 
για την ενίσχυση της m-εργασίας, 
αλλά και η συνολική εμπειρία που 
αποκομίζει ο χρήστης. σελ. 20
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Το ERP στην εποχή του Cloud!
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Ευελιξία ή «ασφάλεια»; Αντώνης ΡουςελιώτΑκης
antony@socialhandlers.com

Μιλώντας στο παρελθόν με τον διευθύνοντα σύμβουλο μίας 
εκ των μεγαλυτέρων πολυεθνικών στη χώρα μας, μού είχε 
εκμυστηρευτεί ότι σε «μαγαζιά σαν αυτό, πολλές φορές 
κρατάς το τιμόνι και το νοιώθεις να γυρίζει μόνο του».
Αυτό ήταν και το μεγάλο «παράπονο» του επικεφαλής της 
εταιρείας, ο οποίος λίγο αργότερα πήρε μεταγραφή για την 
ίδια θέση σε άλλο πολυεθνικό καράβι, όπου το τιμόνι ναι μεν 
γύριζε μόνο του κατά καιρούς, αλλά όχι τόσο συχνά...

Αυτή η κουβέντα, ήρθε... περίπου νομοτελειακά στο μυαλό 
μου, όταν κοίταγα το θέμα της Blue Soft & IT που μπορείτε 
να βρείτε στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας. Η Blue Soft 
& IT είναι το παιδί ενός δικού μας ανθρώπου, του Γρηγόρη 
Ιωαννίδη. Φυσικά, οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε ήδη 
τον Γρηγόρη από την εποχή του στην Altec, αλλά και από την 
αντίστοιχη -και πλέον πρόσφατη- στη Symantec.

Και μόνο από αυτά τα δύο ονόματα, είναι σαφές ότι αν μη 
τι άλλο, ο Γρηγόρης γνωρίζει καλά από διανομή και από 
security. Στην πραγματικότητα, αυτό το απέδειξε έμπρακτα 
κατά τη θητεία του στη Symantec, αναβαθμίζοντας θεαματικά 
τη θέση της εταιρείας στο retail (όντας υπεύθυνος για τα 
consumer προϊόντα), εκτοξεύοντας τις πωλήσεις, και 
ανταμειβόμενος με regional ρόλο, λίγες μέρες προτού... το 
μαγαζί κλείσει!

Ακατανόητο; Ναι. Ανέλπιστο; Προφανώς ναι. Πλήρως 
αποσυνδεδεμένο από όλες τις προηγούμενες κινήσεις; Και 
πάλι ναι. 

Αυτό ακριβώς είναι το θέμα με το τιμόνι που κουνιέται μόνο 
του... Ακόμη και αν έχεις οδηγήσει το καράβι σε νέους 
θησαυρούς, αυτό μπορεί κάλλιστα να αλλάξει ρότα και να 
οδηγηθεί (και μάλιστα εσκεμμένα) σε ξέρα! Το γιατί, μόνο η 
Symantec μπορεί(;) να το απαντήσει, αλλά η απόφασή της 
αφορούσε τη συνολική της στρατηγική και ήρθε όχι απλά 
χωρίς προειδοποίηση, αλλά και αγνοώντας το τι είχε γίνει (ή 
επιτευχθεί) ανά χώρα.

Κατά πολλούς -και εν μέρει δικαίως μέχρι πριν λίγα χρόνια- 
αυτό το αυτόματο τιμόνι, δεν ήταν πρόβλημα (όσο και αν σε 
εκνεύριζε), αλλά μία... ασφάλεια! Αφενός, τα μεγάλα μυαλά 

στο Αμέρικα (ή οπουδήποτε αλλού), δεν μπορούν να κάνουν 
λάθος αφού αμείβονται με εκατομμύρια, αφετέρου, ακόμη 
και αν κάνουν βλακεία, εγώ είμαι καλυμμένος αφού απλά 
εκτελώ εντολές!

Αμ, δε! Όπως αποδείχθηκε σε πάμπολλες περιπτώσεις, 
καμία ασφάλεια δεν υπάρχει και η σοφία απουσιάζει από 
πάμπολλες αποφάσεις... 
Εξού και η ερώτηση: Εάν είναι έτσι, γιατί να χαρίσω την 
ευελιξία μου; Εάν πρόκειται να κριθώ ούτως ή άλλως, να μην 
το κάνω τουλάχιστον με τους δικούς μου όρους;

Κάπως έτσι (πιστεύω ότι) σκέφθηκε και ο Γρηγόρης 
Ιωαννίδης, δημιουργώντας την Blue Soft & IT. Βρήκε έναν 
συνεργάτη με πολύ καλό προϊόν (BitDefender), ανέλαβε το 
ρίσκο ζητώντας τον έλεγχο της στρατηγικής σε κάθε επίπεδο, 
και... «ξεχύθηκε» στην αγορά. Σε χρόνο... μηδέν έχει ήδη 
εξασφαλίσει τις συμφωνίες διανομής, έχει προετοιμάσει το 
έδαφος στο δίκτυο συνεργατών, και έχει κάνει την εμφάνισή 
του και στο retail.

Ακολουθώντας την πεπατημένη του αυτόματου πιλότου, 
αυτές οι διαδικασίες θα έκλειναν (εάν έκλειναν) σε 
περισσότερο από έναν χρόνο, ενώ βασικές επιλογές για το 
go to market θα έμεναν σε συζητήσεις επί μήνες, αντί να 
αποφασισθούν εδώ και τώρα.

Δεν μπορώ να γνωρίζω εάν το εγχείρημα θα στεφθεί με 
επιτυχία (δεν θα ανησυχούσα ιδιαίτερα πάντως), αλλά 
το αναφέρω όχι για να το διαφημίσω ή κάτι ανάλογο. Το 
αναφέρω για δύο λόγους:
1.  Διότι το εν λόγω παράδειγμα δείχνει τη διαφορά ανάμεσα 

σε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους.
2.  Διότι αυτή η προσπάθεια είναι -μεταξύ άλλων- αποτέλεσμα 

της κρίσης: Είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να κάνει 
κάποιος για να πάρει την τύχη στα χέρια του και να 
μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία. Ακόμη και αν δεν τα 
καταφέρει, θα έχει προσπαθήσει και μάλιστα με τους 
δικούς του όρους.

Εάν, δε, τα καταφέρει, θα μπορεί να απολαύσει μία από τις 
μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες όλων των εποχών: Frank 
Sinatra, My Way.

Διευθυντής έκδοσης:  
Νίκος Τηλιακός

Αρχισυνταξία: 
Φώτης Καραμπεσίνης
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Tο μέλλον των smartphones 
«περνά» από το desktop;

νικοσ τηλιακοσ
nick@socialhandlers.com

Τ
ο ερώτημα μάλλον σε πρώτη ανάγνωση ακούγεται κάπως 
παράδοξο οφείλω να ομολογήσω. Πως είναι δυνατόν η 
απόλυτη συσκευή που εκπροσωπεί το mobility να σχετίζεται 
με το desktop που έχουμε συνδέσει με την πλήρη έλλειψη 
ευελιξίας.

Και όμως υπάρχει ένας κατασκευαστής, ο οποίος φέρνει αυτό το χαρτί 
στο τραπέζι, προσθέτοντας με αυτό τον τρόπο – όπως θα δούμε – 
ακόμη περισσότερη ευελιξία στα smartphones. Πρόκειται βέβαια για τη 
Microsoft, η οποία σε πρόσφατες ανακοινώσεις της, ανέφερε ότι ένα από 
τα χαρακτηριστικά των Windows 10 Mobile (κάτι πρέπει να γίνει με τις 
ονομασίες) θα είναι το Continuum.

Για όποιον θυμάται ή έχει δοκιμάσει τα Windows 10, το Continuum είναι 
ένα χαρακτηριστικό που προσαρμόζει την εμπειρία χρήσης ανάλογα με 
τον τύπο της συσκευής. Με άλλα λόγια ένα desktop σύστημα, ένα κλασικό 
notebook πάει απευθείας στο desktop, όπου ο χρήστης έχει τη γνώριμη 
εμπειρία χρήσης, ένα tablet βρίσκεται απευθείας στο σύγχρονο interface 
και στις αντίστοιχες εφαρμογές, ενώ ένα σύγχρονο 2 in 1 σύστημα παρέχει 
τη δυνατότητα μετάβασης ανάλογα με τον τρόπο χρήσης που επιλέγει τη 
δεδομένη χρονική στιγμή ο χρήστης.

Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό περνά η Microsoft πλέον και στα 
smartphones με τα Windows 10 Mobile. Με άλλα λόγια αν ο χρήστης 
συνδέσει το smartphone του σε monitor ή τηλεόραση και χρησιμοποιήσει 
κάποιο Bluetooth πληκτρολόγιο θα βρεθεί μπροστά σε ένα desktop 
περιβάλλον ανάλογο με αυτό ενός υπολογιστή, που θα του δίνει σαφώς 
μεγαλύτερες δυνατότητες ειδικά σε εφαρμογές που ωφελούνται από τη 
χρήση της μεγάλης οθόνης. Από τη στιγμή που ο χρήστης θα χρησιμοποιεί 
τη συσκευή του με αυτό τον τρόπο θα έχει λειτουργικότητα ανάλογη με ένα 
PC. Το μόνο ζήτημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο χρήστης θα πρέπει 
να έχει μια νέα συσκευή για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την αντίστοιχη 
λειτουργικότητα. Μάλιστα προς το παρόν δεν έχει κυκλοφορήσει καμία 
τέτοια συσκευή αφού απαιτείται σαφώς αναβαθμισμένο hardware. Σε ένα 
video που έχει κυκλοφορήσει η Microsoft με αναφορές στο Continuum, 
γίνεται λόγος για τους νέους επεξεργαστές της Qualcomm, οι οποίοι 
μάλιστα έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται ταυτόχρονα 2 οθόνες, κάτι 
απαραίτητο αφού θα ήταν αδιανόητο να μεταβάλλεται το desktop του χρήστη 
από μια εισερχόμενη κλήση. Στο κομμάτι του hardware πάντως δεν θα μου 
προξενούσε ιδιαίτερη εντύπωση αν βλέπαμε πλέον και κάποια υλοποίηση 
βασισμένη σε επεξεργαστές Intel. Η νέα γενιά των Atom (Χ3, Χ5 και X7) 
δείχνει να είναι ιδανική περίπτωση για κάτι τέτοιο και θα άνοιγε ακόμη πιο 
ενδιαφέροντες δρόμους στην ενοποίηση της εμπειρίας. 

Με το Continuum στα 
Windows 10 Mobile, ο 
χρήστης απολαμβάνει 
το απαιτούμενο user 

experience με βάση τον τύπο της 
ίδιας της συσκευής. Αποτέλεσμα; 
Ο χρήστης smartphone να αποκτά 
λειτουργικότητα ανάλογη με ένα PC!

Το appeal της λύσης για τους επιχειρηματικούς χρήστες μοιάζει αρκετά 
μεγάλο καθώς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα «αγαπημένα» τους 
spreadsheets χωρίς τους περιορισμούς της μικρής οθόνης. Η πρόσβαση 
στα πλήρη χαρακτηριστικά εφαρμογών όπως το Excel αλλά και γενικότερα 
του Office ίσως αποτελέσει ένα αρκετά ενδιαφέρον selling point για τις 
νέες συσκευές Windows Phone. Όμως η εταιρεία έχει κατανοήσει πλήρως 
ότι χωρίς τον καταναλωτή δεν έχει ελπίδες σε αυτή την αγορά και έτσι 
δίνει ιδιαίτερη έμφαση και σε αυτό το κομμάτι με το Continuum, αφού για 
παράδειγμα ένας χρήστης θα μπορεί να απαντά σε μια κλήση ή ένα email τη 
στιγμή που τα παιδιά του για παράδειγμα θα βλέπουν μια ταινία στη οθόνη 
που είναι συνδεδεμένο το smartphone.

Μέσω αυτής της προσπάθειας η Microsoft καθιστά ακόμη πιο σαφή την 
προσπάθεια ενοποίησης της πλατφόρμας των Windows, ξεπερνώντας το 
στάδιο του development και περνώντας σε αυτό το κομμάτι της εμπειρίας 
του χρήστη. Επίσης δίνει και μια ακόμη σημαντική ώθηση στα Windows 
10 Mobile, για να παραμείνουν μέσα στο παιχνίδι του mobility. Αν θα βγει 
βέβαια είναι κάτι που θα δούμε στην πορεία. 
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SOFtOne

Το Soft1 Cloud ERP 
είναι στη «μόδα»
Η Sarah Lawrence , μία από τις 
πλέον επώνυμες εταιρείες σχεδίασης, 
παραγωγής και διάθεσης γυναικείων 
ενδυμάτων στην ελληνική αγορά, 
επέλεξε την έκδοση λογισμικού 
Soft1 Open Enterprise για την 
ολοκληρωμένη υποστήριξη των 
business διαδικασιών της.
Info: Softone, 211-1022 222

laVISOFt

Σε «βαθιά νερά»
Στον χώρο της ναυτιλίας ανήκει η νέα 
συνεργασία της Lavisoft αφού όπως 
ανακοινώθηκε σχετικά, η εταιρεία 
υπέγραψε σύμβασης για εγκατάσταση 
του συστήματός της Payroll Master στη 
ναυτιλιακή ConBulk Shipping SA.
Info: Lavisoft, 210-6691 561

Mε μια ματιά
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟ 2014

Κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή είναι η αύξηση που 
καταγράφεται τόσο σε επίπεδο των πωλήσεων όσο και 
στην κερδοφορία που κατάφερε να σημειώσει η WestNet 
Distribution, με βάση τα οικονομικά αποτελέσματά της 
για τη χρήση του 2014. Μάλιστα, πηγαίνοντας κόντρα στο 
δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον, η εταιρεία πέρυσι 
εξέλιξε περαιτέρω το στρατηγικό της πλάνο, έχοντας 
ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά της 

διανομής προϊόντων τεχνολογίας.
Η WestNet Distribution υλοποιώντας έναν νέο 
στρατηγικό σχεδιασμό που διαθέτει ως βασικούς 
άξονες την ανάπτυξη αποκλειστικών συνεργασιών 
σε νέες κατηγορίες προϊόντων mobile τεχνολογίας, 
την επένδυση στην ενδυνάμωση σχέσεων με 
επιλεγμένους στρατηγικούς προμηθευτές, καθώς επίσης 
και την αύξηση των πωλήσεων σε όλα τα κανάλια 
δραστηριοποίησης της εταιρείας (commercial και 
consumer), πέτυχε σημαντική αύξηση της τάξεως του 
44% στον κύκλο εργασιών της, o οποίος διαμορφώθηκε 
στα επίπεδα των €69,4 εκατ., έναντι €48,1 εκατ. το 2013. 
Όσο για τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν στα € 1,85 εκατ. εν 
συγκρίσει με τα €1,15 εκατ. το 2013, καταγράφοντας 
άνοδο 61,3%!

Αναφορικά με τα πλάνα της εταιρείας για το τρέχον έτος, 
ο διευθύνων σύμβουλος της WestNet Distribution, 
Ρόμπυ Μπουρλάς, τόνισε πως σχεδιάζεται η είσοδος σε 
νέες κατηγορίες που εμφανίζουν σημαντικές ευκαιρίες 
ανάπτυξης, όπως είναι αυτή των αξεσουάρ, με την 
ταυτόχρονη ενδυνάμωση της παρουσίας στην αγορά των 
smartphones. 
Info: Westnet Distribution, 211-3002 150
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Ας δούμε εν συντομία, κάποια από τα βασικά 
πλεονεκτήματα που συνοδεύουν το ERP στο 
cloud:

• Ταχύτερη υλοποίηση: Μια από τις βασικές 
προκλήσεις του ERP είναι το θέμα της 
υλοποίησης. Μιας και το ERP είναι κάτι 
περίπλοκο, το cloud μπορεί να μειώσει τη 
πολυπλοκότητα, περιορίζοντας ταυτόχρονα 
και το κόστος. Προφανώς, με τον τρόπο αυτόν 
δεν εξαλείφονται όλοι οι «πονοκέφαλοι» 
της υλοποίησης, αλλά μειώνονται αισθητά. 
Σημαντικός παράγοντας εδώ είναι ο έλεγχος και ο 
προσεκτικός σχεδιασμός του project.

• Αυτόματα upgrades και συντήρηση 
συστήματος: Τα patches και τα software 
upgrades δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα 
με το ERP στο cloud. Μιας και ο cloud vendor 
αναλαμβάνει πλήρως την πλατφόρμα, οι 
επιχειρήσεις θα μπορούν να επικεντρώσουν τις 
ενέργειές τους αλλού και να μείνουν ήσυχες πως 
τα συστήματα ERP τους είναι πάντοτε updated. 

• Βελτιωμένο scalability: Με την υποδομή 
τους στο cloud, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να 
οργανώσουν καλύτερα το σύστημα ERP τους, 
μιας και πληρώνουν για μια υπηρεσία, και δεν 
χρειάζεται να διαχειρίζονται και να επενδύουν 
στην υποδομή. Το cloud-based ERP μετατρέπει 
το CAPEX σε OPEX, προς μεγάλη ανακούφιση 
των CFOs. Επιπλέον, καθίσταται ευκολότερη η 
υλοποίηση του ERP σε νέες εγκαταστάσεις, μια 
και το σύστημα βρίσκεται στο cloud. 

• Βελτιωμένη χρηστικότητα: Το ERP μπορεί 
να μην είναι και το πλέον απλοϊκό σύστημα, 
όσο αφορά τη φιλικότητα στο χρήστη, αλλά η 
συνδρομητική φύση του cloud, δίνει πλέον 
μεγαλύτερη έμφαση στο περιβάλλον εργασίας, 
και αυτή η έμφαση επεκτείνεται και στο cloud-
based ERP. Μπορεί στο παρελθόν η εμπειρία 
χρήσης να μην αποτελούσε προτεραιότητα, αλλά 
οι λύσεις ERP στην εποχή μας προσφέρουν 
μια προσανατολισμένη στον πελάτη εμπειρία 
χρήσης, σχεδιασμένη για τον τρόπο που αυτός 
δουλεύει. 

Μιας και, σύμφωνα με την Gartner, περίπου 
το 75% των αποτυχημένων ERP υλοποιήσεων 
προέρχονται από την έλλειψη της υιοθέτησής 
της λύσης από τους χρήστες, απλά και μόνο 
το γεγονός των βελτιώσεων στη χρηστικότητα, 
αποτελεί έναν καλό λόγο για την υιοθέτηση του 
cloud ERP. Σε τελική ανάλυση, το cloud είναι 
σχεδιασμένο γύρω από το θέμα της υιοθέτησης 
και της χρηστικότητας. 

• Ενισχυμένα analytics: Η δυνατότητα 
της διασύνδεσης συστημάτων και η 
αυτοματοποιημένη χρήση analytics σε 
πραγματικό χρόνο μέσω cloud-based λύσεων 
ERP, δεν θα πρέπει να μείνει απαρατήρητη. Την 
ίδια στιγμή που το cloud ξεκινάει να διορθώνει 
τις παραδοσιακές αδυναμίες στο θέμα της 
χρηστικότητας του ERP, ταυτόχρονα ενισχύει τη 
χρησιμότητά των δεδομένων μέσω καλύτερου 
reporting σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, το 
cloud επιτρέπει στους managers πρόσβαση στα 
συστήματα ERP από οπουδήποτε, καθιστώντας τα 
analytics ακόμα πιο χρήσιμα.

Το Cloud-Based ERP 
είναι το μέλλον!
Η εποχή των γιγάντιων, on-premise ERP λύσεων δείχνει ότι φτάνει στο τέλος 
της. Το cloud είναι το μέλλον του ERP σύμφωνα με όλες τις έρευνες και τα 
στοιχεία. Τι είναι όμως αυτό που φέρνει το σύννεφο και που ξεπερνά τις 
παραδοσιακές on-premise λύσεις;

Γιάννης Γιωργουλάκης, 
web & mobile r&d 

director της SoftOne 
Technologies
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«Ξέφρενη» πορεία ανάπτυξης για την WestNet Distribution!
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DEVOLO

Συνεργασία με τα Public
Ενισχύει σημαντικά το δίκτυο διάθεσης 
των προϊόντων της στην ελληνική αγορά 
η devolo Hellas καθώς προχώρησε 
σε συμφωνία συνεργασίας με την 
αλυσίδα πολυκαταστημάτων Public. 
Συγκεκριμένα, προβλέπει την προώθηση 
της πλήρους γκάμας των καταναλωτικών 
προϊόντων dLAN Powerline της devolo, 
σε 16 αρχικά καταστήματα της αλυσίδας 
Public, αλλά και στο public.gr.
Info: Devolo, 22210-843 87

hOl

Επιλέγει τα Visual 
Analytics 
Τη CyberStream και την πλατφόρμα 
Spotfire Visual Analytics της TIBCO για 
το ριζικό ανασχεδιασμό του εταιρικού 
data warehouse επέλεξε η HOL.
Info: HOL, 213-0004 000

RETAIL LINK

Feel Good… 
συνεργασία
Tις ολοκληρωμένες λύσεις 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Retail 
Link (μέλος του ομίλου Entersoft) 
εφάρμοσε η Feelgood Entertainment, 
αυτοματοποιώντας την αποστολή και 
καταχώρηση e-παραστατικών στο 
πελατολόγιό της. Επιλογή που έγινε 
στα πλαίσια της συνεργασίας της με την 
αλυσίδα καταστημάτων Public, με στόχο 
την αυτοματοποιημένη καταχώρηση και 
αρχειοθέτηση των παραστατικών της 
στα συστήματα του πελάτη της.
Info: Retail Link, 210-6655 610

Mε μια ματιά

«Αποκαλυπτήρια» για το Mobile First, την Cloud First 
στρατηγική της, μέσω των οποίων επιτρέπει πρόσθετα 
χαρακτηριστικά παραγωγικότητας και ασφάλειας στα 
Windows 10, το public preview των Office 2016, αλλά και 
καινούρια στοιχεία για την cloud πλατφόρμα Azure, είχε 
την ευκαιρία να παρουσιάσει ενώπιον 23.000 ατόμων 
στο Σικάγο των ΗΠΑ, η Microsoft. Όπως ανέφερε ο 
Satya Nadella, CEO της ηγέτιδας εταιρείας λογισμικού: 
«Η έννοια της φορητότητας για εμάς δεν εξαντλείται σε 
μια και μόνο συσκευή. Απεναντίας, πρόκειται για την 
εμπειρία κατά μήκος πολλαπλών m-συσκευών. Κάτι, 
που γίνεται πράξη χάρη στο cloud! Σήμερα, το cloud 
βρίσκεται στο back end του συνόλου των συσκευών 
που κυκλοφορούν στην αγορά, των εφαρμογών και των 
δεδομένων, στα οποία προσθέτει ευφϋία στην συνολική 
εμπειρία που απολαμβάνουν οι χρήστες».

Ο ισχυρός άνδρας της Microsoft ανακοίνωσε τα 
Windows Update for Business, μια δωρεάν επιλογή 
διαχείρισης για τους Windows 10 Pro και enterprise 
χρήστες που βοηθούν στην ταχύτερη αναβάθμιση των 
πληροφοριακών συστημάτων, καθώς πραγματοποιούν 
τη σχετική διαδικασία σε μια συνεχή βάση, αντί για κάθε 
δεύτερη Τρίτη κάθε μήνα, όπως γινόταν μέχρι πρότινος. 
Επιπροσθέτως, το Office 2016 έγινε διαθέσιμο για 

public preview με «ζωντανές» επιδείξεις co-authoring 
εφαρμογών Office desktop σε πραγματικό χρόνο, αλλά 
και μια σειρά από βελτιώσεις στο Outlook με βάση 
τις οποίες οι χρήστες θα είναι σε θέση να μοιράζονται 
επισυναπτόμενα αρχεία με περισσότερη ευκολία και 
όλα αυτά σε ένα ασφαλές cloud! Παράλληλα, η Microsoft 
λανσάρισε μια νέα τεχνολογία Advance Threat Analytics 
που θα ενσωματωθεί στα Windows 10, η οποία αξιοποιεί 
τεχνικές ανάλυσης της συμπεριφοράς και machine 
learning προκειμένου να αποτρέψει πιθανούς κινδύνους 
και απειλές ασφαλείας. Όσο για το Microsoft Azure 
Stack, οι IT administrators θα μπορούν να ενοποιούν τις 
επιχειρηματικές εφαρμογές με σύγχρονες, distributed 
εφαρμογές και υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρούν 
την κεντρική επίβλεψη και εποπτεία.

«Έχουμε εστιάσει το ενδιαφέρον της στρατηγικής 
μας σε τρεις πυλώνες: Στην “σκιαγράφηση” ενός 
περισσότερο προσωποποιημένου computing, 
στην επανεφεύρεση της... φύσης της καθημερινής 
εργασίας με την ενοποίηση των παραγωγικών και 
επιχειρηματικών διαδικασιών, αλλά και στην ανάπτυξη 
ενός “έξυπνου” όσο και προηγμένου cloud back end 
για το σύνολο των εφαρμογών. Το κύριο μέλημά μας 
είναι να μετακινηθούμε από την παράδοση τεχνολογικής 
καινοτομίας στον ίδιο μας τον οργανισμό, στην 
καθοδήγηση της καινοτομίας και της μετάλλαξης εντός 
τνω ίδιων μας των εταιρικών δομών. Επιδιώκουμε, 
η Microsoft να αποτελέσει την mobility και platform 
εταιρεία σε έναν κόσμο Mobile First, Cloud First! 
Θέλουμε να προσφέρουμε την εν λόγω πλατφόρμα, το 
υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας, αλλά και τις υπηρεσίες 
επιχειρηματικής επεξεργασίας τα οποία με τη σειρά τους 
θα εγγυηθούν την οριστική μεταβολή της μορφής της 
σύγχρονης επιχειρηματικής λειτουργίας», τόνισε ο κ. 
Nadella.
Info: Microsoft Hellas, 211-1206 000

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ… ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ MICROSOFT!

«Αποκάλυψε» Office 2016, Windows Update για επιχειρήσεις, 
Windows 10 και νέα χαρακτηριστικά του Azure

Ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της 
άκρως ελκυστικής αγοράς του Internet of 
Things (IoT), πραγματοποίησε η Samsung 
Electronics με την παρουσίαση μιας νέας 
σειράς Artik System on a Chip (SoC). Πρόκειται 
για μια ανοικτή πλατφόρμα που περιλαμβάνει 
επεξεργαστές και circuit boards, σε συνδυασμό 
με μνήμη, λογισμικό και άλλες υπηρεσίες, η 
οποία έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε 
να βοηθά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της 
επόμενης γενιάς IoT συσκευών, που θα είναι 
ακόμη πιο εξελιγμένες όσο και «έξυπνες». Θα 

πρέπει να υπογραμμιστεί πως η Νοτιοκορεατική 
εταιρεία έχει θέσει ως στόχο της, μέχρι το 
2020 να έχει συνδέσει πλήρως το σύνολο των 
προϊόντων και ηλεκτρονικών της συσκευών: 
Από τα smartphones και τα tablet pcs μέχρι 
τις οικιακές συσκευές, όπως λ.χ. τα ψυγεία, τις 
κουζίνες, τα πλυντήρια ρούχων κ.ο.κ. Με βάση 
εκτιμήσεις που προέρχονται από σειρά ερευνών, 
προβλέπεται πως στο τέλος της προσεχούς 
πενταετίας, οι συσκευές IoT που θα βρίσκονται σε 
λειτουργία θα ξεπερνούν τις 25 δισεκατομμύρια! 
Info: Samsung Electronics, 801-1172 67864

ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ARTIK SYSTEM ON A CHIP

«Γέφυρα» της Samsung προς την αγορά του Internet Of Things
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Σε ανοδική τροχιά  
οι πωλήσεις
Ξεπερνώντας τις προβλέψεις των 
αναλυτών η Microsoft ανακοίνωσε 
τα οικονομικά της αποτελέσματα για 
το γ’ τρίμηνο του οικονομικού έτους 
2015, από τα οποία προκύπτει ότι 
η αμερικανική εταιρεία κατέγραψε 
πωλήσεις $21,7 δις, αυξημένες κατά 
6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2014.
Info: Microsoft Hellas, 211-1206 000

HOTECH 

Επέκταση πελατολογίου
Την υπηρεσία NFC Field Service 
της Hotech επέλεξε η ΕΤΒΑ, μέλος 
στον όμιλο της τράπεζας Πειραιώς, 
για την ηλεκτρονική καταγραφή των 
μετρήσεων της κατανάλωσης νερού 
στις ΒΙ.ΠΕ. που διαχειρίζεται.
Info: Hotech, 210-5230 355

Mε μια ματιά
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Τα ισχυρά χρηματο-οικονομικά αποτελέσματα για το 
περασμένο έτος, τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από 
το ευρύ προϊοντικό της πορτφόλιο, καθώς επίσης και 
τα επόμενα βήματα για την επίτευξη μιας μακροχρόνιας 
όσο και αποδοτικής ανάπτυξης, είχε την ευκαιρία να 
επισημάνει η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος 
της Xerox, Ursula Burns. Συγκεκριμένα, μιλώντας στο 
περιθώριο της ετήσιας συνάντησης με τους μετόχους, 
η κυρία Burns επεσήμανε πως το 2014 η εταιρεία 
κατάφερε να πετύχει τους στόχους σε ότι αφορά την 
απόδοση, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να σημειώνει 
πρόοδο στην μετεξέλιξή της. Η Xerox κατά τη διάρκεια 
του 2014 σημείωσε τζίρο που ανήλθε στα επίπεδα των 
19,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι λειτουργικές 
ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 2,1 δισεκατομμύρια 
δολάρια.
«Υλοποιήσαμε με ξεχωριστή επιτυχία την 
στρατηγική των έξι σημείων για τις υπηρεσίες μας, 
προσθέσαμε νέο ταλέντο και πνοή στην διοικητική 
μας ομάδα, ενώ ταυτόχρονα ευθυγραμμίσαμε το 
λειτουργικό μοντέλο των υπηρεσιών μας με βάση 
τις ανάγκες των καθετοποιημένων αγορών. Ως 
Xerox διαφοροποιηθήκαμε από τον ανταγωνισμό, 

αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις που εμεπριέχουν 
μεγαλύτερο βαθμό αυτοματοποίησης και ευφυϊας. 
Σκοπός μας; Να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να 
διαχειρίζονται καλύτερα τις κρίσιμες επιχειρηματικές 
τους διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή, αλλάζουμε τον τρόπο 
με τον οποίο ο κόσμος ψωνίζει, εκπαιδεύεται, εκτυπώνει, 
κάνει τις τραπεζικές του συναλλαγές, απολαμβάνει 
υπηρεσίες υγείας κ.ο.κ.», τόνισε η κυρία Burns.
Info: Xerox Hellas, 210-9307 000

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ XEROX

Εντός τροχιάς τα οικονομικά αποτελέσματα του 2014
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Αρκετοί πωλητές, και ειδικά οι πιο νέοι, θεωρούν 
ότι οποιαδήποτε πώληση με έστω και ισχνό 
κέρδος, εξακολουθεί να είναι μία συμφέρουσα 
πώληση. Στην πραγματικότητα, κάτι τέτοιο 
δεν ισχύει, και μάλιστα, υπάρχουν αρκετές 
περιπτώσεις που ένα φαινομενικά καλό κέρδος, 
και πάλι δεν αξίζει τον κόπο.
Το πρόβλημα είναι ότι το τμήμα πωλήσεων απλά 
υποψιάζεται κάτι τέτοιο, ενώ η διοίκηση ή το 
οικονομικό που μπορεί να αντιληφθεί καλύτερα 
το πραγματικό περιθώριο κέρδους, είτε δεν 
ασχολείται καν με το ζήτημα, είτε το πράττει όταν 
πλέον είναι αργά.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι θα πρέπει να έχει γίνει 
μία βασική μελέτη κόστους, πριν από την πώληση. 
Αυτή η μελέτη δεν θα πρέπει να περιορίζεται 
στα προφανή έσοδα και έξοδα, αλλά αφενός να 
λαμβάνει υπόψιν θέματα φορολογίας, αφετέρου 
να συνυπολογίζει το δημιουργούμενο κόστος στα 
υπόλοιπα τμήματα. Για παράδειγμα, μία πώληση 

ενός συστήματος CRM μπορεί να μεταφράζεται 
σε Χ εργατοώρες για το τμήμα υποστήριξης ή το 
αντίστοιχο τμήμα development.
Επιπλέον, μία κερδοφόρα επιχείρηση (και ναι, 
υπάρχουν ακόμα τέτοιες), θα πρέπει να υπολογίζει 
32% φόρο επί των κερδών της (ξεχάστε το 26%), 
και επομένως με βάση αυτή τη γερή... δαγκωνιά 
εκ μέρους του πολυαγαπημένου μας κράτους, 
θα πρέπει να υπολογίζονται και τα εναπομείναντα 
«καθαρά» κέρδη.
Προφανώς και κάποιος ειδικός θα έχει πολλά 
περισσότερα να σημειώσει επί του θέματος, αλλά 
για αρχή, φροντίστε τουλάχιστον τα βασικά.

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι τα βάζετε όλα κάτω, 
και έχετε στα χέρια σας ένα deal της τάξεως των 
10.000 Ευρώ, το οποίο υπολογίζετε ότι τελικά θα 
σας αποφέρει ένα καθαρό κέρδος γύρω στα 500 
Ευρώ. Αξίζει τελικά μία τέτοια συμφωνία; Εάν η 
υλοποίηση είναι γρήγορη και η είσπραξη ακόμη 
ταχύτερη, ίσως και ναι. Το πιθανότερο όμως είναι 

πως όχι! Όχι, διότι στο ενδιάμεσο θα κληθείτε να 
πληρώσετε 2.300 Ευρώ ΦΠΑ, και επί της ουσίας 
να έχετε αφιερώσει χρόνο και πόρους ώστε τα 
9.500 Ευρώ να κάνουν έναν κύκλο από τον πελάτη 
σας προς τα εσάς, και από εσάς προς το κράτος.

Είναι άραγε αυτός ο καλύτερος τρόπος να 
επενδύσετε τον χρόνο και τους πόρους της 
επιχείρησής σας; Εάν όχι, σταματήστε να κυνηγάτε 
τέτοιου είδους πωλήσεις και εστιάστε σε πιο 
κερδοφόρες αγορές.
Καταλαβαίνω ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απλό, 
καθώς βέβαια και το γεγονός ότι πάντοτε υπάρχει 
η ανάγκη για cash flow, οπότε σημειώνω απλά 
το εξής: Εάν η πώληση δεν είναι συμφέρουσα, 
θα οδηγήσει σταδιακά σε πολύ μεγαλύτερα 
προβλήματα από αυτά που νομίζετε ότι επιλύει 
αυτήν τη στιγμή.

Εάν έχετε το βλέμμα σας στο μέλλον, κάντε κάτι. 
Τόσο απλά.

Κερδίζουμε χρήματα... 
χάνοντας μία πώληση!
Το έχετε ακούσει (και ενδεχομένως ισχυριστεί) όλοι: «Αυτή η 
συμφωνία, πρακτικά με βάζει μέσα. Δεν βγάζω λεφτά!» Στην 
πραγματικότητα όμως, όταν λέμε κάτι τέτοιο, δεν το πολυπιστεύουμε. 
Απλά θέλουμε να δείξουμε ότι ο πελάτης μάς έχει βγάλει την πίστη! 
Μήπως όμως, σε κάποιες περιπτώσεις, όντως μπαίνουμε μέσα;

Νίκος Τηλιακός,
διευθυντής έκδοσης

του TechChannel Partner.
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ePSOn

Νο 1 στους 
βιντεοπροβολείς
Η Epson αναδείχτηκε ως ο κορυφαίος 
κατασκευαστής βιντεοπροβολέων στον 
κόσμο για 14η συνεχή χρονιά από την 
Futuresource Consulting Limited, 
εταιρεία ανάλυσης των αγορών 
consumer electronics, entertainment 
and education. Ειδικότερα, τα 
πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε 
η Futuresource αποδεικνύουν ότι 
η Epson κατέχει το μεγαλύτερο 
μερίδιο της αγοράς στον τομέα των 
βιντεοπροβολέων 500 lumen και άνω.
Info: Epson, 210-8099 499

ONLINE DATA

Κορυφαίος συνεργάτης 
της Microsoft
Μια σημαντική διάκριση κατέκτησε 
η Online Data με την απόκτηση της 
δεξιότητας Small and Midmarket 
Cloud Solutions σε Silver επίπεδο, 
εξέλιξη που την τοποθετεί στο 5% των 
κορυφαίων συνεργατών της Microsoft 
παγκοσμίως. Η συγκεκριμένη διάκριση 
αφορά στην εφαρμογή του Office 365. 
Info: Online Data, 210-9700 230

SaP

Έφτασε το SAP Forum
Η SAP Hellas με τους συνεργάτες της 
διοργανώνει για ακόμη μια χρονιά 
το ετήσιο συνέδριο SAP Forum 
με κύριο θέμα “Discover Simple”, 
στο οποίο χορηγός επικοινωνίας 
θα είναι το Biztech.gr και το Tech 
Channel Partner. Το συνέδριο θα 
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Iουνίου 
στο ξενοδοχείο Hilton, με σκοπό να 
ενημερώσει τους συμμετέχοντες στις 
νέες τεχνολογίες και τις λύσεις που 
προσφέρει η εταιρεία.  
Info: SAP Hellas, 210-9473 800

Mε μια ματιά

Δυναμική επάνοδο στη ζήτηση της τεχνολογίας 
endpoint ασφάλειας, ως απόρροια των διαρκώς 
εντεινόμενων απειλών κατά το τρέχον έτος, αλλά 
και του γεγονότος ότι εκεί βρίσκονται συνήθως 
τα μη-κρυπτογραφημένα δεδομένα, διαβλέπει ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της Symantec, Michael 
Brown. «Τα μηνύματα που λαμβάνουμε από 
την αγορά, μας δείχνουν πως πρόκειται για 

ένα πολύ σημαντικό τμήμα ολόκληρης της 
υποδομής ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, το 
οποίο και πρέπει να προστατευτεί άμεσα όσο και 
αποτελεσματικά», σημείωσε ο ισχυρός άνδρας της 
Symantec. Την ίδια στιγμή, ο κ. Brown αναφέρει 
πως υπάρχουν πρόσθετες ευκαιρίες για την 
περαιτέρω επέκταση της endpoint ασφάλειας, 
δια μέσω της ανανέωσης της σειράς διαχείρισης 

των endpoint συσκευών, και δη αναφορικά με τις 
δυνατότητες mobile και cloud. Μάλιστα, η εταιρεία 
πρόκειται να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια 
στον συγκεκριμένο τομέα, λανσάροντας μια 
ευρύτερη προϊοντική γκάμα endpoint ασφάλειας 
το ερχόμενο έτος. 

Info: Symantec, http://www.symantec.com/el/gr

Αυξημένη ζήτηση για τεχνολογία endpoint ασφάλειας

Η ASUSTOR Inc ιδρύθηκε το 2011 και είναι θυγατρική 
εταιρεία της ASUSTeK Computer Inc. Δραστηριοποιείται 
στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων NAS για 
την δημιουργία προσωπικού σύννεφου και NVR για την 
παρακολούθηση και καταγραφή βίντεο. Ο σχεδιασμός 
και η υλοποίηση των συστημάτων της ASUSTOR είναι 
τέτοια, ώστε να εξασφαλίζουν στον τελικό χρήστη μία 
εξαιρετική user experience και στον επαγγελματία της 
πληροφορικής μια πλήρη σειρά λύσεων δικτυακής 
αποθήκευσης, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του 
τελικού χρήστη με τον πλέον ιδανικό τρόπο. 
Όπως υπογραμμίζει ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, 
Product Manager της Netconnect AE: «Η ASUSTOR, 
λαμβάνοντας την απαιτούμενη ώθηση από τα εκατομμύρια 
εγκατεστημένα συστήματά της, εξακολουθεί να αυξάνει 
διαρκώς την γκάμα των προϊόντων της με σκοπό να γίνει 
ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς παρόχους λύσεων 
δικτυακής αποθήκευσης στον κόσμο και ένα από τα τρία 
μεγαλύτερα brand names στην κατηγορία της. Ταυτόχρονα, 
προχωρά και εξελίσσει καινοτόμες λύσεις δικτύου για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των τελικών χρηστών».
Λειτουργικό ADM με «πλούτο» λειτουργικότητας!
Προς αυτήν την κατεύθυνση, όλα τα συστήματα NAS της 
Asustor βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα ADM. Το 
εν λόγω «έξυπνο» λειτουργικό σύστημα επιτρέπει την 
εύκολη διαχείριση του NAS, παρέχοντας λειτουργίες που 
επιταχύνουν την εργασία του χρήστη (‘έξυπνο’ UI, ταχεία 
αναζήτηση αρχείων, πολυδιεργασία κ.ά.), υποβοηθώντας 
ταυτόχρονα την παρακολούθηση και συντήρηση του 
συστήματος. Παράλληλα, το ADM προσφέρει μια 
ποικιλία εργαλείων, τόσο στον οικιακό όσο και στον 
επιχειρησιακό χρήστη, που με τη σειρά τους επιτρέπουν: 
1) Εξελιγμένες μορφές εφεδρείας (Windows PCs, 
MacOS, από και προς Public Cloud, FTP, Rsync, External 
backup), 2) Προηγμένη διαχείριση και αναπαραγωγή 
multimedia, τόσο τοπικά όσο και μέσα από το διαδίκτυο, 
3) Κέντρο μεταφόρτωσης αρχείων από το διαδίκτυο, 4) 
Φιλοξενία διακομιστών Web, Mail, FTP, Rsync, 5) Ισχυρά 
παραμετροποιήσιμη διαχείριση αποθηκευτικού χώρου 
(με επέκταση της υπάρχουσας χωρητικότητας και της 
αλυσίδας RAID σε πραγματικό χρόνο), 6) Ασφάλεια 
δεδομένων με εφαρμογή αντιβιοτικού, τοίχος προστασίας 
και κρυπτογράφηση AES 256 bit ακόμη και σε επίπεδο 
φακέλου και 7) Την παρακολούθηση, μέσω εφαρμογής 
lifeview, εγγραφή και αναπαραγωγή βίντεο.

Σημεία υπεροχής της Asustor
Αναφορικά με τα σημεία που κάνουν τα συστήματα της 
Asustor να ξεχωρίζουν, σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο 
είναι:
1)  Η ύπαρξη εξόδου HDMI, που σε συνδυασμό με 

την εφαρμογή XBMC μεταμορφώνει ένα Asustor 
NAS σε ένα ολοκληρωμένο κέντρο διαχείρισης και 
αναπαραγωγής πολυμέσων για το σαλόνι.

2)  Η εφαρμογή VirtualBOX, που μπορεί να εγκατασταθεί 
στο περιβάλλον του ADM και να «μεταμορφώσει» ένα 
Asustor NAS σε ένα πλήρες PC, το οποίο θα μπορεί 
να τρέξει επιπλέον σχεδόν οποιοδήποτε λειτουργικό 
σύστημα. 

Τέλος τα συστήματα NAS της Asustor προσφέρουν μια 
διαισθητική διεπαφή με τον χρήστη, ο οποίος πλέον 
μπορεί να τα προσεγγίσει, να τα παρακολουθήσει και να 
έχει πρόσβαση μέσω κινητών συσκευών και φορητών 
υπολογιστών. «Πρακτικά τα συστήματα NAS της Asustor 
δεν είναι μόνο παραδοσιακά αποθηκευτικά μέσα με 
σύνδεση δικτύου, αλλά διακομιστές εφαρμογών. Η 
Asustor έχει δημιουργήσει μια εφαρμογή κεντρικής 
διαχείρισης και οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν και 
να εγκαταστήσουν πολλές διαφορετικές εφαρμογές, 
δωρεάν. Έτσι το NAS μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα 
media player, ένα δικτυακό σύστημα εγγραφής βίντεο, 
web hosting server και πολλά άλλα. Η Asustor για όλα τα 
παραπάνω έχει λάβει περισσότερες από 200 εξαιρετικές 
κριτικές για τα προϊόντα της σε όλο τον κόσμο, μέσα σε 
μόλις 3 χρόνια», τόνισε ο κ. Γιαννόπουλος. 
Η Netconnect AE, διανομέας των προϊόντων Asustor 
στην Ελληνική αγορά, προσφέρει τις λύσεις της 
Asustor για να καλύψει τις ανάγκες επαγγελματιών, 
επιχειρήσεων, μέσα από ένα εκτενές δίκτυο 
συνεργατών/μεταπωλητών σε όλη την Ελλάδα.
Info: Netconnect AE, 210-9926 440

ASUSTOR INC. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ NAS

Εξαιρετική λειτουργικότητα και προηγμένη εμπειρία χρήσης! 



10

ειδήσεις

techchannelPartner

νέα & τάσεις
05.2015

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ MARvIN BlOUgH, vP FOR SOFTwARE CHANNElS & AllIANCES

Μοναδική η πρόταση της Dell για το ΙΤ Κανάλι!
Μια ολοκληρωμένη όσο και ξεχωριστή πρόταση για το ΙΤ 
Κανάλι που όμοιά της δεν διαθέτει κάποιος ανταγωνιστής 
με αντίστοιχο εύρος και βάθος προϊόντων και λύσεων, 
εξασφαλίζοντας μια μοναδική ευκαιρία κερδοφορίας 
προσφέρει η Dell, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε ο  
Marvin Blough, Vice President for Software Channels 
and Alliances της Dell.
«Σε επίπεδο των συνεργατών του Καναλιού, το πλήθος 
των ευκαιριών που δημιουργούμε για αυτούς μέσω 
της μεταφοράς business είναι κάτι παραπάνω από 
τεράστια. Όταν κοιτάζω τους συνεργάτες μας, αυτομάτως 
μου έρχεται στο νου η πληθώρα των λύσεων και 
προϊόντων, με τα οποία μπορούν να πολλαπλασιάσουν 
τα έσοδά τους, απευθυνόμενοι σε μια ευρύτατη γκάμα 
πελατών. Δίχως άλλο, η σημερινή ΙΤ αγορά κινείται 
στους ρυθμούς του Καναλιού και για αυτό το λόγο η 
Dell μεταφέρει διαρκώς σε αυτό μέρος του επιχειρείν 
και των διαδικασιών που απαιτούνται. Αποτέλεσμα; 
Η πρόταση συνεργασίας μας να ξεχωρίζει μακράν 
από οποιαδήποτε άλλη του ανταγωνισμού», τόνισε 
ο κ. Blough και συνέχισε: «Στην Dell διαθέτουμε 
προϊόντα που εκτείνονται από tablet και notebook pcs 
μέχρι datacentre, ενώ στο ενδιάμεσο έχουμε λύσεις 
ασφαλείας, προϊόντα integration και προστασίας 
δεδομένων. Απομένει, λοιπόν, στο μέλος του ΙΤ Καναλιού 
μέσω του αντίστοιχού μας προγράμματος να επιλέξει 
σε πόσο βάθος ή εύρος θα αξιοποιήσει τις λύσεις, 
συνεργαζόμενος ακόμη και μέσω του συνδυασμού των 

προαναφερθέντων…».
Υπογραμμίζεται πως σήμερα, το 60% των συνολικών 
πωλήσεων του τομέα λογισμικού της Dell προέρχεται 
μέσω συνεργατών του Καναλιού, ενώ κάτι παραπάνω 
από το 35% του συνολικού τζίρου της εταιρείας προκύπτει 
από τις πωλήσεις που πραγματοποιούν τα μέλη του ΙΤ 
Καναλιού της. Μέγεθος, που αποτιμάται στα επίπεδα των 
20 δισεκατομμυρίων δολαρίων! 
Info: Dell Hellas, 210-8129 800, 210-8763 000

cPI 
Νέο Α3 ΜFP  
από τη Sharp
Η CPI, επίσημη αντιπρόσωπος της 
Sharp στην Ελλάδα, παρουσίασε 
το DX-2500N, το νέο Α3 έγχρωμο 
πολυμηχάνημα (MFP), που προορίζεται 
κυρίως για μικρές ομάδες εργασίας 
και μικρές επιχειρήσεις. Το DX-
2500N είναι ένα entry-level MFP, που 
προσφέρει εκτύπωση και αντιγραφή 
υψηλής ποιότητας με ταχύτητα 25 
σελ./λεπτό και δικτυακή σάρωση με 
ταχύτητα μέχρι 31 σελ./λεπτό.  
Info: CPI, 210-4805 800

LG

Τα smartphones 
οδηγούν σε κέρδη
Καταγράφοντας την υψηλότερη 
επίδοση α’ τριμήνου από το 2010, 
οπότε και εμφανίστηκε η πρώτη 
συσκευή Android της LG, το τμήμα 
Mobile Communications οδήγησε 
την κορεατική εταιρεία σε καθαρή 
κερδοφορία. Αυτό προκύπτει από 
τα προκαταρκτικά στοιχεία που 
ανακοίνωσε η LG για το α’ τρίμηνο 
του 2015.
Info: LG Electronics, 210-4800 598

IDC-ORACLE

To SaaS κυριαρχεί  
στο cloud
Εξοικονόμηση πόρων, παραγωγικότητα 
και αποτελεσματικότητα διαδικασιών. 
Αυτό είναι το τρίπτυχο παραγόντων που 
ωθεί τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση 
λύσεων cloud με βάση έρευνα της IDC, 
με την υποστήριξη της Oracle, σε 160 
επιχειρήσεις με 500 ή περισσότερους 
εργαζόμενους, στην Αφρική, τη Μέση 
Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη.
Info: Oracle, 210-6169 900

DRAMEXCHANGE

Πτώση τιμών 9%!
Συνεχίζεται η πτωτική πορεία στην 
τιμή των μνημών DRAM και κατά τη 
διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 
τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με στοιχεία 
της DRAMeXchange, η μέση τιμή για τα 
4GB DDR3 chips μειώθηκε σε ποσοστό 
της τάξεως του 9%, διαμορφούμενη στα 
επίπεδα των 2,92 δολαρίων. Τιμή, που 
είναι η χαμηλότερη εδώ και περίπου 
26 μήνες!
Info: www.dramexchange.com

Mε μια ματιά

...και θα παραμείνουμε ως “Last Man Standing” στην 
αγορά των PCs ξεπερνώντας τους ανταγωνιστές μας. 
Τάδε έφη o John Chen, CEO της εταιρείας, απαντώντας 
με αποφασιστικό τρόπο σε ερώτηση που δέχτηκε 
στο περιθώριο της παρουσίασης των οικονομικών 
αποτελεσμάτων της Ασιατικής εταιρείας για τις πωλήσεις 
του α’ τριμήνου του 2015. Ειρρήσθω εν παρόδω, οι 
τελευταίες κατέγραψε πτώση της τάξεως του 16,4% σε 
σχέση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα. 
Με βάση τα στοιχεία της IDC, το μερίδιο αγοράς της 
Acer μειώθηκε από 9,6% (α’ τρίμηνο 2014) σε 8,7% κατά 
το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, γεγονός που 
κατατάσσει την εταιρεία ως τον τέταρτο μεγαλύτερο 
κατασκευαστή PC παγκοσμίως. Σε εντελώς αντίθετη 
τροχιά κινήθηκε στο ίδιο χρονικό διάστημα η Lenovo, 
που πέτυχε εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεών 
της κατά 19,6%, ενώ η Hewlett-Packard διατήρησε 
-πρακτικά- αμετάβλητο το ποσοστό της, καθώς ενίσχυσε 
τις πωλήσεις της κατά 0,1%. Ωστόσο, ο ισχυρός άνδρας 
της Acer εμφανίστηκε κάτι περισσότερο από αισιόδοξος, 
γεγονός που βασίζει στο γεγονός ότι η εταιρεία στρέφεται 

με γοργούς ρυθμούς προς την κατεύθυνση της business 
αγοράς των PCs. Την ίδια στιγμή, αναμένεται να δώσει 
ακόμα μεγαλύτερη έμφαση τόσο στα Chromebooks, 
όσο και στις συσκευές 2-σε-1. “Κινήσεις, οι οποίες θα 
επιτρέψουν στην Acer όχι μόνο να ανακάμψει, αλλά και να 
κυριαρχήσει στη διεθνή αγορά”, σύμφωνα με τον κ. Chen.
Info: Ideal, 210-5193 900

«ΣΤΡΟΦΗ» ΣΤΗ BUSINESS ΑΓΟΡΑ

Acer: Είμαστε ακόμα ζωντανοί...
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Σε συνολικά τρεις ομαδοποιημένες επιχειρηματικές 
κατηγορίες σχεδιάζει η Intel να κατευθύνει τους πόρους 
και τους συνεργάτες του Καναλιού της κατά τη διάρκεια 
του τρέχοντος έτους, επιδιώκοντας να σφυρηλατήσει 
περαιτέρω την win-to-win συνεργασία που ήδη έχουν. 
Πρόκειται, λοιπόν, για το: Internet of Things σε ότι αφορά 
το λιανεμπόριο, τα Big data και hybrid cloud, αλλά και το 
Storage.
Ο τομέας του Internet of Things για το λιανεμπόριο 
περιλαμβάνει την ψηφιακή σήμανση, την ασφάλεια 
και τις λύσεις παρακολούθησης. Στο επίπεδο του data 
center, η Intel θεωρεί πως τα big data και το υβριδικό 
cloud αντιπροσωπεύει πραγματικά υψηλής ανάπτυξης 
περιοχές. Υπό αυτό το πρίσμα, η εταιρεία προετοιμάζει 
σειρά από πολλαπλές εκπαιδευτικές ημερίδες και 
ευρεία υποστήριξη για το Κανάλι των μεταπωλητών. 
Σκοπός; Να εξασφαλίσει την μετάδοση της απαιτούμενης 

εξειδίκευσης και των ανάλογων πόρων, με την 
αξιοποίηση των οποίων θα δημιουργήσουν πρόσθετες 
ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις τους. 
Info: Intel Hellas, 210-6752 000

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ «HOT» ΤΟΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Το Top-3 της Intel!

Για την άψογη ασύρματη λήψη σήματος σε όλο το σπίτι, 
ιδανική λύση αποτελεί ο συμπαγής προσαρμογέας 
powerline devolo dLAN 500 WiFi που έχει το μέγεθος 
μόλις μιας πρίζας και υποστηρίζει το πρότυπο Wi-
Fi Ν. Ο προσαρμογέας ενσωματώνει την τεχνολογία 
devolo WiFi Move, που προσφέρει καλύτερη ασύρματη 
κάλυψη σε όλο το σπίτι, ενώ επιτρέπει την πανεύκολη 
πρόσβαση στην οικιακή δικτύωση με περισσότερα σημεία 
πρόσβασης (Access Points) που συνδέονται απλά στην 
πρίζα και δημιουργούν ένα κοινό ασύρματο δίκτυο. Οι 
φορητές συσκευές που έχει κανείς και χρησιμοποιεί 
μέσα στο σπίτι, διαλέγουν αυτόματα το ισχυρότερο σημείο 
πρόσβασης. Μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου App για 
Smartphone και Tablet είναι πολύ εύκολη η διαδικασία 
ρύθμισης του WiFi Move. Η εγκατάσταση μπορεί να 
ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Όλες οι ρυθμίσεις 
ισχύουν αυτόματα για όλους τους προσαρμογείς, έτσι 
ώστε να απαιτείται μία μόνο ρύθμιση για όλο το δίκτυο. 
Με την προσθήκη ενός νέου Access Point, μεταφέρονται 
αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού, όλες οι ρυθμίσεις 
από τον έναν adapter στον άλλο. Για προχωρημένους 
χρήστες διατίθενται και ειδικές λειτουργίες όπως MAC 
filtering, scheduling, guest access και parental controls.
H βάση της devolo είναι η χρήση της τεχνολογίας dLAN 
Powerline, με την οποία χρησιμοποιείται το τοπικό δίκτυο 
ηλεκτρικού ρεύματος ως ένα μακρύ καλώδιο δικτύου 
και με τη χρήση περισσότερων προσαρμογέων dLAN 
500 WiFi, αλλά και απλά με το πάτημα ενός κουμπιού 
μπορεί κανείς να δημιουργήσει ένα μεγάλο ασύρματο 
δίκτυο και κατ’ επέκταση ασύρματη πρόσβαση στο 
Internet από όλους τους χώρους του σπιτιού, ανεξάρτητα 
αν ο χώρος διαθέτει μονοφασικό ή τριφασικό ρεύμα. Να 

σημειώσουμε επίσης, ότι οι υποπίνακες δεν επηρεάζουν 
την λειτουργία της τεχνολογίας. Οι φορητές συσκευές, 
όπως τα smartphones, τα tablets και οι φορητοί 
υπολογιστές συνδέονται αυτόματα με το ισχυρότερο 
σημείο πρόσβασης και έχουν έτσι πλήρη ασύρματη 
πρόσβαση. Ο dLAN 500 WiFi διαθέτει δικτυακή θύρα 
fast Ethernet για σύνδεση υπολογιστών desktop ή 
άλλων ηλεκτρονικών περιφερειακών συσκευών. 
Ως εναλλακτική λύση για το Wi-Fi time control μέσω 
του App, μπορεί κανείς να ενεργοποιήσει και να 
απενεργοποιήσει το ασύρματο δίκτυο με τη χρήση του 
ειδικού πλήκτρου, απευθείας πάνω στον προσαρμογέα.
Info: Devolo Hellas, 22210-84 387

DEvOlO DlAN 500 wIFI

Aσύρματο δίκτυο παντού!
DELL

Φορητή πολυτέλεια
Μια νέα πρόταση, άμεσα διαθέσιμη 
στην ελληνική αγορά, στο χώρο των 
φορητών λύσεων που εστιάζουν στην 
παραγωγή εικόνας υψηλής ποιότητας, 
ανακοίνωσε η Dell. Πρόκειται για 
το XPS 13, ένα laptop 13”, το οποίο 
διαθέτει οθόνη 4Κ infinity σχεδόν 
χωρίς πλαίσιο, υψηλή επεξεργαστική 
ισχύ, φορητότητα και μέχρι 15 ώρες 
διάρκεια μπαταρίας.
Info: Dell Greece, 210-8129 810

GARTNER

«Εκρηκτική» άνοδος  
στα Chromebook!
Κατά 27% αναμένεται να αυξηθούν οι 
παγκόσμιες πωλήσεις Chromebook 
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, 
σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία 
μελέτης που διενήργησε η Gartner. 
Έτσι, λοιπόν, το 2015 εκτιμάται πως θα 
διατεθούν 7,209 εκατομμύρια laptop 
pcs που «τρέχουν» σε λειτουργικό 
Chrome, έναντι 5,73 εκατ. τεμαχίων 
πέρυσι. 
Info: Infosystems, 210-7237 499

LAMDA HELLIX 
Φιλοξένησε το EUDCA
Η Lamda Hellix φιλοξένησε στην 
Αθήνα την καθιερωμένη, τριμηνιαία 
συνάντηση κορυφής του European 
Data Centre Association (EUDCA). Η 
συνάντηση, στην οποία συμμετείχε 
το διοικητικό συμβούλιο του EUDCA, 
πραγματοποιήθηκε στο καινούργιο 
data center της εταιρείας, Athens-2. 
Το EUDCA είναι ο σύνδεσμος των 
Ευρωπαίων εκπροσώπων της αγοράς 
data center. 
Info: Lamda Hellix, 210-7450 770

GLOBO TECHNOLOGIES

«Ολυμπιακό» έργο
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή 
ανέθεσε στη Globo Technologies 
- μετά από διενέργεια ανοιχτού 
διαγωνισμού - τη μελέτη, το σχεδιασμό, 
την υλοποίηση και την υποστήριξη 
της λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου 
διαδικτυακού συστήματος προβολής 
Ολυμπιακών  Αγώνων.
Info: Globo Technologies, 212-1217 200

Mε μια ματιά
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Στη μεγάλη γκάμα εξειδικευμένων εφαρμογών που έχει 
αναπτύξει η Megasoft στα 20 και πλέον έτη λειτουργίας 
της συμπεριλαμβάνονται και λύσεις για το χώρο της 
εστίασης που τα τελευταία χρόνια έχουν κερδίσει 
-κυριολεκτικά- τους επαγγελματίες! 
Με κύκλωμα που συνδέει αρμονικά και καλύπτει όλες 
τις λειτουργίες της επιχείρησης, όπως: κουζίνα, τραπέζια, 
κρατήσεις, ταμείο, παραγγελιοληψία, back office, πελάτες, 
προμηθευτές, αναλώσεις, delivery κ.ά. Cafe, εστιατόριο, 
γρήγορο φαγητό, ταβέρνα, bar, πολυχώρος, αναψυκτήριο, 
ψητοπωλείο, νυχτερινό κέντρο; Αλυσίδα ή αυτόνομο 
κατάστημα; Με μία αίθουσα ή πολλές; H εφαρμογή 
PRISMA Win της Megasoft αποτελεί την ιδανική λύση για 
κάθε χώρο Εστίασης! Η Megasoft συνεχίζει να εμπλουτίζει 
με νέες σημαντικές δυνατότητες τις εφαρμογές της και να 
προσφέρει στους πελάτες της σημαντικά πλεονεκτήματα 
που στόχο έχουν την περαιτέρω ανάπτυξη τους! 
Έτσι, λοιπόν, προσέθεσε τις δυνατότητες Ασύρματης 
Παραγγελιοληψίας για Android συσκευές, καθώς επίσης 

και την χρήση Οθόνης στην κουζίνα αντί για εκτυπωτή, 
εξασφαλίζοντας ακόμα περισσότερη ταχύτητα και ευκολία 
στη διαχείριση των παραγγελιών! 
H έκδοση της ασύρματης παραγγελιοληψίας για Android 
εγκαθίσταται σε smartphone και tablet pcs και επιτρέπει 
στο σερβιτόρο να καταχωρεί παραγγελίες εύκολα 
και απλά. Η εφαρμογή εκμεταλλεύεται πλήρως τα 
πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι «έξυπνες»  
m-συσκευές, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την επιλογή 
εξοπλισμού μέσα από μια πολύ μεγάλη ποικιλία 
συσκευών.
Επιπροσθέτως, οι χώροι εστίασης που προσφέρουν 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και θέλουν να  
εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης 
τεχνολογίας, η Megasoft δημιούργησε τη διαχείριση 
PRISMA Win KDS (Kitchen Display System). 
H εφαρμογή που μπορεί να εγκατασταθεί σε οθόνη 
αφής οποιασδήποτε ανάλυσης, αλλά μπορεί να 
λειτουργήσει και με ποντίκι, τοποθετείται στα σημεία 
παρασκευής (π.χ. κουζίνα, μπαρ, μπουφές κ.ά.) και 
δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις παραγγελίες που πρέπει 
να εκτελεστούν, αντικαθιστώντας τις εκτυπώσεις.  Στα 
πλαίσια του διαδραστικού ελέγχου των παραγγελιών 
στην κουζίνα προσφέρει και δυνατότητες ταξινόμησης 
των παραγγελιών, αλλαγής της κατάστασής τους κ.ά.
Συμπερασματικά, οι εφαρμογές της Megαsoft 
διακρίνονται, όχι μόνο για την οργάνωση, τον έλεγχο 
και την ταχύτητα που εξασφαλίζουν, αλλά και για την 
άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη κάθε στιγμή 
ανεξαρτήτως ώρας και ημέρας!
Info: Megasoft, 210-3416 900

ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟ MEgASOFT PRISMA wIN 

Ιδανική λύση για κάθε χώρο εστίασης!

actIVe 
Sponsor στο “Dell 
Solutions Tour 2015”
Tη χορηγική της υποστήριξη στο Dell 
Solutions Tour 2015, τη σημαντικότερη 
ολοήμερη εκδήλωση τεχνολογίας της 
Dell στην περιοχή της Ευρώπης, η 
οποία επισκέφθηκε φέτος την Αθήνα, 
στις 21 Μαΐου, παρείχε η Active 
Computer Systmes.
Info: Active Computer Systmes,  
210-6577 900

cIScO

Τέλος εποχής  
για τον Chambers! 
Έχοντας συμπληρώσει δύο 
δεκαετίες στο «τιμόνι» της Cisco, 
ο John Chambers, ένας από τους 
μακροβιότερους CEO στις επιχειρήσεις 
τεχνολογίας, θα αντικατασταθεί στα 
τέλη Ιουλίου από τον Chuck Robbins. 
Σημειώνεται, ωστόσο, πως στο 
διάδοχο σχήμα ο κ. Chambers θα 
συνεχίσει να είναι επικεφαλής του 
ΔΣ της Cisco. Τέλος, η συμβολή του 
απερχόμενου διευθύνοντος συμβούλου 
στην ανάπτυξη της εταιρείας ήταν 
καθοριστικής σημασίας, καθώς όταν 
ανέλαβε τις... τύχες της, η Cisco είχε 
ετήσιο τζίρο 1,2 δισεκατομμύρια 
δολάρια, ενώ το 2014 πλησίασε τα 48 
δισεκατομμύρια δολάρια!
Info: Cisco Systems, 210-6381 300

QUEST ΣυΜΜΕΤΟχώΝ

Βελτιωμένα  
ικονομικά μεγέθη
Αύξηση στα έσοδα και στα προ 
φόρων κέρδη πέτυχε στο πρώτο 
τρίμηνο του τρέχοντος έτους ο όμιλος 
Quest Συμμετοχών. Συγκεκριμένα, 
οι ενοποιημένες πωλήσεις 
διαμορφώθηκαν στα 82,3 εκατ. ευρώ 
έναντι 71 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 
2014, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως 
του 15,9%. Όσο για τα κέρδη (EBITDA) 
ήταν σημαντικά ενισχυμένα, καθώς 
από 2,428 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 
2014, διαμορφώθηκαν σε 4,451 εκατ. 
ευρώ φέτος! Οι πωλήσεις της Info Quest 
Technologies ανήλθαν σε 29,5 εκατ. 
ευρώ, της Quest on Line (you.gr) σε 2,4 
εκατ. ευρώ, της iSquare που διανέμει 
τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και 
Κύπρο στα 10,9 εκατ. ευρώ, της iStorm 
στα 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ του Ομίλου 
UniSystems στα 18,7 εκατ. ευρώ.
Info: Quest Συμμετοχών, 210-9299 400

Mε μια ματιά
Σε ποσοστό 15% αναμένεται να αναπτυχθεί η παγκόσμια 
αγορά της ψηφιακής σήμανσης την προσεχή πενταετία, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης 
που διενήργησε η IDC. Μάλιστα, περίπου το 50% των 
επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην εν λόγω έρευνα, ήδη 
χρησιμοποιούν λύσεις ψηφιακής σήμανσης. Επιπροσθέτως, 
οι «παίκτες» στον εν γένει τομέα του λιανεμπορίου, οι 
οποίοι με τη σειρά τους χρησιμοποιούσαν παραδοσιακά τις 
ψηφιακές οθόνες προκειμένου να προβάλουν νέα προϊόντα 
ή ευκαιρίες αγορών, πλέον ωθούν τα όρια της ψηφιακής 
σήμανσης με την εισαγωγή νέων χαρακτηριστικών, όπως 
λ.χ. της αναγνώρισης προσώπου και των ολοκληρωμένων 
λύσεων οθονών-αφής.
Οι μεταπωλητές βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν αρκετά 
δελεαστικό τομέα, όπως είναι αυτός του digital signage, 
καθώς μπορούν να επωφεληθούν από μια ευρεία 
γκάμα υπηρεσιών, που μεταξύ άλλων εμπεριέχουν την 
εγκατάσταση του hardware, τη διαχείριση του ψηφιακού 
περιεχομένου, αλλά και μια σειρά από retail λύσεις. 
Ένα από τα κύρια ζητούμενα για τους ΙΤ resellers 
είναι η φαντασία και δημιουργικότητα, έτσι ώστε να 

συμπαρασύρουν και τους πελάτες τους στην υιοθέτηση 
λύσεων ψηφιακής σήμανσης. 
Σύμφωνα με την ίδια μελέτη της IDC, οι δυνητικοί πελάτες 
που προέρχονται από το λιανεμπόριο και εξέφρασαν το 
ενδιαφέρον τους για τις λύσεις digital signage, ανέφεραν 
πως τα στοιχεία στα οποία δίνουν βαρύτητα πριν από 
την όποια επιλογή τους είναι η ποιότητα της οθόνης, το 
μέγεθος, η ευκολία στην χρήση, καθώς επίσης και το 
ζήτημα της συντήρησης και της υποστήριξης. 
Info: IDC, 210-7473 674

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ IDC

Διψήφια ποσοστά ανάπτυξης για την ψηφιακή σήμανση
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Χρονολογικά τα ERP συστήματα μπορεί να υπάρχουν στην διεθνή επιχειρηματική αγορά εδώ και 
αρκετά χρόνια, ου μην και δύο δεκαετίες, εντούτοις όμως μόλις τελευταία οι κατασκευαστές τους 
σε μια προσπάθεια να «αποκρυπτογραφήσουν» με μεστό όσο και αποδοτικό τρόπο τα… θέλω της 
αγοράς, δείχνουν να αντιλαμβάνονται πως έφτασε η ώρα για την πραγματοποίηση σειράς αλλαγών. 
Αν όχι πλήρης μετασχηματισμός τους, τουλάχιστον ανανέωσή και εμπλουτισμός τους σε σημαντικό 
βαθμό με χαρακτηριστικά και λειτουργίες τα οποία σήμερα αποτελούν το Α και το Ω του σύγχρονου 
επιχειρείν: Cloud, mobility, ασφάλεια, analytics κ.ά. Ξεχάστε, λοιπόν, τα «βαριά», μη-λειτουργικά, 
πανάκριβα, περιοριστικά όσο και χρονοβόρα στην υλοποίησή τους ERP συστήματα και ετοιμαστείτε 
να «υποδεχτείτε» συστήματα τα οποία διακρίνονται για την υψηλή διαθεσιμότητα και λειτουργικότητα, 
την δίχως χρονικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς, την συνδρομητική μορφή υπηρεσιών, την 
επεκτασιμότητα τους κ.ο.κ.! Όσο για τα μέλη του ΙΤ Καναλιού, τα ERP συστήματα εξακολουθούν να 
αποτελούν μια ικανοποιητική πηγή εσόδων, μόνο που το μοντέλο το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί για 
την αξιοποίησή του απαιτεί εκ νέου «ανάγνωση»!

Το ERP στην εποχή 
του Cloud!

Α
ποτελεί κοινό τόπο πως οι ε-
φαρμογές που απευθύνονται 
σε εταιρείες και οργανισμούς 
οφείλουν να «ακολουθούν» και 
να βρίσκονται σε συνάρτηση με 
τις σύγχρονες επιταγές του επι-

χειρείν, τις ιδιαιτερότητές του, καθώς επίσης και 
τα δεδομένα από τα οποία περικλείεται. Υπό αυτό 
το πρίσμα, σήμερα οι επιχειρηματικές εφαρμο-
γές έχουν μεταβάλλει άρδην τόσο την ουσία της 
λειτουργίας τους, όσο και τον τρόπο με τον οποίο 
διατείθενται, ελέω των παραμέτρων του cloud, 
της φορητότητας, αλλά και των analytics.

Πόσο μάλλον όταν αναφερόμαστε στα ERP 
συστήματα, τα οποία παραδοσιακά απαρτίζουν 
τη «ραχοκοκκαλιά» στην οποία στηρίζεται η 
εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης. Τον τε-
λευταίο καιρό έχουμε γίνει μάρτυρες μιας σειράς 
σημαντικών μεταβολών, με τους «παίκτες» που 
απαρτίζουν την εν λόγω αγορά να επιχειρούν να 
αναπτύξουν λύσεις που θα ανταποκρίνονται στα 
«θέλω» των πελατών, έχοντας ως βασικά χαρα-
κτηριστικά την απλότητα στη χρήση, την ευελιξία, 

την αυξημένη επεκτασιμότητα, το χαμηλό κόστος, 
αλλά και την κάλυψη ολοένα και περισσότερων 
τμημάτων μιας επιχείρησης. Πόσο, μάλλον, 
όταν στην προσπάθεια που καταβάλουν οι κα-
τασκευαστές προκειμένου να περιορίσουν στο 
ελάχιστο τα απαιτούμενα κόστη ανάπτυξης, έχουν 
δημιουργήσει εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού 
για μια σειρά από καθετοποιημένους κλάδους, 
καθώς επίσης και out-of-the-box συνθέσεις που 
αφορούν σε μικρού και μεσαίου μεγέθους επι-
χειρήσεις. 

Cloud, ασφάλεια και analytics!
Τι ζητούν οι επιχειρήσεις σήμερα από τις ERP 
εφαρμογές τους;
•  Να είναι σε θέση να «τρέχουν» ολόκληρη την 

επιχείρησή τους στο cloud, με ένα ψηφιακό 
πυρήνα που περιλαμβάνει τις πλέον κύριες 
δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένων 
των χρηματοοικονομικών, της λογιστικής, των 
προμηθειών, των πωλήσεων, των κατασκευ-

ών, του συστήματος διαχείρισης έργων και τη 
διαχείριση κύκλου ζωής των προϊόντων.

•  Να απολαμβάνουν υψηλά επίπεδα λειτουργι-
κότητας και ασφάλειας όσον αφορά τις επιχει-
ρηματικές εφαρμογές που διαχειρίζονται σε 
επόμενης γενιάς κινητά.

•  Να μπορούν να εκμεταλλεύονται με αυτο-
ματοποιημένο τρόπο την χρήση analytics σε 
πραγματικό χρόνο, ανεξαρτήτως χρονικών και 
γεωγραφικών δεδομένων.

•  Nα μην προβάλουν εμπόδια ή τυχόν δυσλει-
τουργίες όταν φτάσει η ώρα για την επέκτασή 
τους ή την εν γένει προσθήκη νέων χαρακτηρι-
στικών ή λειτουργιών.

•  Η ακολουθούμενη τιμολογιακή πολιτική να 
είναι οικονομική, ευέλικτη και να μην επιχειρεί 
να «εγκλωβίσει» την επιχείρηση-πελάτη.

Η παράμετρος του Cloud ERP
Το cloud αποτελεί κάτι παραπάνω από ένα μέσο 
για τη μείωση του επιχειρηματικού κόστους, κα-
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θώς αντιμετωπίζεται -πλέον- ως μια πλατφόρμα 
που προωθεί την επιχειρηματική δραστηριότητα 
με εντελώς νέους τρόπους. Κι ενώ η cloud «υι-
οθέτηση» των ERP εφαρμογών μέχρι πρότινος 
έτεινε να υπολείπεται εν συγκρίσει με άλλες 
μορφές και τύπους εφαρμογών, εντούτοις όμως 
τελευταία παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον 
και η τάση δείχνει να μεταβάλλεται με σταθερούς 
ρυθμούς. Κι αυτό, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό 
των υφιστάμενων επιχειρηματικών πληροφορια-
κών συστημάτων φτάνουν στο τέλος του κύκλου 
της ζωής τους, γεγονός που οδηγεί τις επιχειρή-
σεις είτε να μεταφέρονται σε ιδιωτικές hosted 
cloud υπηρεσίες ή σε cloud computing προϊόντα 
και λύσεις. Έρευνα που διενήργησε πρόσφατα η 
εταιρεία Mint Jutras σε δείγμα 800 επιχειρήσεων 
κάθε μεγέθους αναφορικά με τους στόχους και 
τις προκλήσεις από τα ERP συστήματα κατέδειξε 
πως τουλάχιστον το 10% εξ’ αυτών ήδη «τρέ-

Πρόκληση για κάθε 
ERP είναι να παρέχει 
ολοκληρωμένη out-
of-the-box λειτουργι-
κότητα μαζί με ισχυρά 
εργαλεία παραμετρο-
ποίησης στις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις κάθε εγκα-
τάστασης. Το δίπτυχο 
αυτό εξασφαλίζει στον 
πελάτη μια επιτυχη-
μένη και διαχρονική 

επένδυση, ενώ στον συνεργάτη μια αποδοτική 
συνεργασία. Με στόχο την πληρέστερη κάλυψη πε-
λατών και συνεργατών σε μια δυναμική, μακρόχρονη 
και εξελισσόμενη συνεργασία, η Entersoft επενδύει 
συστηματικά με έμφαση σε τέσσερις άξονες:
1. Cloud ERP - Ευελιξία
Χαμηλότερη αρχική επένδυση, απαλλαγή από 
hardware και υποδομές, ευελιξία κόστους χρήσης, 
αυτοματοποίηση διαδικασιών (π.χ. backup), αλλά 
και υψηλή διαθεσιμότητα over the internet, είναι τα 
στοιχεία που το σύγχρονο Entersoft ERP παρέχει 
σε cloud εγκαταστάσεις. Η δοκιμασμένη λειτουρ-
γικότητα, διαθέσιμη και ως SaaS, επιτρέπει -πλέ-
ον- τη χρήση ενός ολοκληρωμένου ERP και από 
μικρότερους οργανισμούς, με ελεγχόμενο κόστος 
που αυξάνει μόνον στην περίπτωση που μεγαλώνει 
αντίστοιχα και ο οργανισμός.
1. Mobility - Λειτουργικότητα on-the-go
Οι σημερινές επιχειρηματικές ανάγκες δεν περι-

ορίζονται στη λήψη αναφορών και την κλασική 
παραγγελιοληψία. Απαιτούνται σύγχρονα εργαλεία 
διαχείρισης διαδικασιών, σε πραγματικό χρόνο 
όπως Sales Force Automation, Μerchandising, 
CRM, διαδικασίες εγκρίσεων κ.ά., μέσω κινητών 
συσκευών. Τα εργαλεία αυτά, είτε αφορούν πωλή-
σεις, service ή άλλα τμήματα, είναι διαθέσιμες λει-
τουργικότητες στο Entersoft ERP σε native mobile 
πλατφόρμες που εκμεταλλεύονται τα ισχυρά χαρα-
κτηριστικά mobility των σύγχρονων συσκευών. Η 
Entersoft στοχεύοντας στην παροχή αποτελεσματι-
κών λύσεων mobile σε όλες τις επιχειρήσεις, συ-
νοδεύει τις Mobile λύσεις της από ένα παραμετρικό 
integration layer που τους επιτρέπει να συνδέονται 
σε οποιοδήποτε σύστημα τρίτου επιθυμούν.
1. Business Intelligence - Ενημερωμένες απο-
φάσεις
Ο όγκος των δεδομένων που καλείται να επεξεργα-
στεί η σύγχρονη επιχείρηση, η πολυπλοκότητα των 
διαδικασιών, τα πολλαπλά κανάλια πώλησης και η 
ταχύτητα που απαιτείται στην λήψη αποφάσεων, εί-
ναι τέτοια που το περιοδικό reporting μπορεί να είναι 
χρήσιμο μεν, όχι όμως και έγκαιρο δε! Στην εν λόγω 
πρόκληση, το Entersoft ERP διαθέτει live reports, 
real-time olap cubes, dashboards, γεω-αναλύσεις 
και πληθώρα άλλων ισχυρών Βusiness Ιnteligence 
(B.I.) εργαλείων και δεικτών, ώστε η επιχείρηση να 
μετρά KPIs και να βελτιώνει διαδικασίες, σε πραγμα-
τικό χρόνο. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι η διαθεσι-
μότητα των εργαλείων αυτών εντός του ERP, δίχως 
την ανάγκη μεταφοράς στοιχείων και επεξεργασία 

τους σε άλλα μέσα, που ενέχουν κίνδυνο σφαλμά-
των αλλά και σημαντικό κόστος συντήρησης.
1. Development Tools και APIs - Εξελιξιμότητα 
και Προσαρμοστικότητα
Το σύγχρονο ERP πρέπει να διασφαλίζει την επέν-
δυση του οργανισμού και την απόδοσή του σε βά-
θος χρόνου, ειδικά όταν το επιχειρηματικό περιβάλ-
λον εξελίσσεται ταχύτατα. Η ισχυρή και δομημένη 
πλατφόρμα παραμετροποίησης και επέκτασης του 
ERP δίνει τη δυνατότητα της διαρκούς εξέλιξης του, 
ακολουθώνγτας τον κατάλληλο τρόπο και κόστος 
προσαρμογής του στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. 
Παρέχει στο εσωτερικό τμήμα IT ή στο συνεργάτη, 
αυτονομία να προσαρμόσει και να αναπτύξει σωστά 
περισσότερες B.I. αναφορές, αλλά και μια σειρά 
από διαδικασίες, όπως workflows κ.ά. Κι αυτό, εν-
σωματωμένα στο ERP και όχι με άναρχα customs, 
εξασφαλίζοντας σημαντικά πλεονεκτήματα. Η 
Entersoft έχει επενδύσει και προσφέρει σημαντικά 
εργαλεία και APIs (πλέον και WebAPIs), τα οποία ε-
νισχύουν τις δυνατότητες ανάπτυξης και επέκτασης 
του Entersoft ERP.
Το σύγχρονο ERP οφείλει να προσφέρει απόδοση 
στην επένδυση του πελάτη, αλλά και του συνεργάτη 
που παρέχει προστιθέμενη αξία και διαφοροποί-
ηση με υπηρεσίες υλοποίησης και υποστήριξης. 
Η διαρκής επένδυση της Entersoft στους τέσσερις 
καίριους άξονες cloud, mobility, B.I., development 
tools και APIs διασφαλίζει την εν λόγω απόδοση, 
καθώς επίσης και τη win-win και σε βάθος χρόνου 
συνεργασία.

Δρ. Μιχάλης Μπακούρης,
Εμπορικός Διευθυντής Enterprise Applications Division, Entersoft Α.Ε.
3+1 καινοτόμα στοιχεία για την απόδοση της επένδυσης 
πελατών και συνεργατών στο ERP της νέας εποχής!

Έρευνα που διενήργησε πρόσφατα 
η εταιρεία Mint Jutras σε δείγμα 
800 επιχειρήσεων κάθε μεγέθους 
αναφορικά με τους στόχους και τις 

προκλήσεις από τα ERP συστήματα κατέδειξε 
πως τουλάχιστον το 10% εξ’ αυτών ήδη 
«τρέχουν» εξ’ ολοκλήρου σε cloud-based ERPs, 
ενώ κάτι παραπάνω από το 50% δήλωσαν πως 
σχεδιάζουν να μεταφέρουν τις λειτουργίες τους 
σε πλατφόρμα SaaS.
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χουν» εξ’ ολοκλήρου σε cloud-based ERPs, ενώ 
κάτι παραπάνω από το 50% δήλωσαν πως σχε-
διάζουν να μεταφέρουν τις λειτουργίες τους σε 
πλατφόρμα SaaS. 

Δίχως άλλο, το cloud αναδεικνύεται σε κυρίαρχο 
επιχειρηματικό μοντέλο τόσο για τους επαγγελ-
ματίες της πληροφορικής, όσο και για τα επιχει-
ρηματικά στελέχη, ενώ ιδιαίτερη μνεία πρέπει να 
γίνει και στο γεγονός πως το cloud βρίσκεται σε 
μια διαρκή εξελικτική πορεία. Αυτή τη στιγμή, οι 
επιχειρήσεις επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους 
αναφορικά με τη χρήση του και σε περιοχές που 
εκτείνονται πέρα από την παραγωγικότητα και 

στα τμήματα μιας επιχείρησης, «γκρεμίζοντας» τα 
σχετικά τείχη και επιτρέποντας ταυτόχρονα την 
αλλαγή μιας επιχείρησης έτσι ώστε να είναι αντα-
γωνιστική στο περίπλοκο οικονομικό περιβάλλον 
που βιώνουμε.

Όμως, το cloud ERP δεν αποτελεί την μοναδική 
πτυχή του ζητήματος των επιχειρησιακών εφαρ-
μογών, καθώς οι κατασκευαστές σήμερα έχουν 
να αντιμετωπίσουν και την πρόκληση που αφορά 
στην αναβάθμιση των on-premise συστημάτων. 
Διαδικασία, η οποία οφείλει να είναι εύκολη, 
γρήγορη και με περιορισμένο κόστος, έτσι ώστε 
να μην χάσουν την πελατεία τους!

την αποδοτικότητα και αφορούν σε συγκεκριμένα 
επιχειρηματικά οφέλη, όπως λ.χ. η ανάπτυξη 
καινοτομίας στην αλυσίδα τροφοδοσίας, τη δια-
χείριση ταλέντων, τη συνεργασία και τα analytics. 
Επιτρέπει δε την εξάλειψη της μηχανικής εργασί-
ας (π.χ. διαδικασία αντιστοιχίας των παραγγελιών 
και της διατήρησης των λογιστικών βιβλίων) 
επιτρέποντας στους υπαλλήλους να γίνουν πιο 
παραγωγικοί, αξιοποιώντας δημιουργικά όσο και 
αποδοτικά τον χρόνο τους προκειμένου να ανα-
ζητήσουν τρόπους βελτίωσης της ίδιας της επι-
χείρησης. Ένα από τα ζητούμενα των σημερινών 
ERP συστημάτων είναι η αξιοποίηση της πληθώ-
ρας των δεδομένων που υφίστανται ξεχωριστά, 

Σήμερα, ένα αξιό-
πιστο ERP σύστημα 
είναι απαραίτητο για 
κάθε επιχείρηση, 
ανεξάρτητα με το μέ-
γεθος ή με τον τομέα 
που δραστηριοποιεί-
ται, για να βελτιώσει 
τις διαδικασίες και 

τα επίπεδα εξυπηρέτησης των πελατών της και 
να ανταποκριθεί γρήγορα σε κάθε απαίτηση της 
αγοράς. Στην Ελλάδα, οι ιδιαίτερες οικονομικές 
συνθήκες των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με 
τις συνεχείς φορολογικές αλλαγές, επιβάλλουν ένα 
αξιόπιστο και έγκαιρα ενημερωμένο ERP που θα 
καταστήσει τους επιχειρηματίες ικανούς να έχουν 
πλήρη πληροφόρηση για κάθε τομέα της επιχείρη-
σης και να ανταποκριθούν on time στις φορολογι-
κές τους υποχρεώσεις. 

Είναι αλήθεια ότι οι λύσεις στην αγορά είναι πολλές 
και μπορούν σε κάποιο βαθμό να ικανοποιήσουν 
τις επιχειρήσεις. Κάθε εταιρεία, όμως, που ενδια-
φέρεται να προσφέρει αξιόπιστη λύση που θα απο-
τελέσει βασικό μοχλό επιχειρηματικής ανάπτυξης 
για τους πελάτες της, θα πρέπει κατά κύριο λόγο να 
την εναρμονίζει έγκαιρα στο μεταβαλλόμενο επιχει-
ρηματικό περιβάλλον και στις συνεχώς αυξανόμε-
νες ανάγκες των στελεχών.

Οι πελάτες, πλέον, αναζητούν νέες βελτιωμένες λύ-
σεις, αξιόπιστα και πρωτοποριακά προϊόντα, εύκολα 
στην υλοποίηση, που θα τους προσφέρουν περισσό-
τερη ευελιξία, επεκτασιμότητα και ευχρηστία.
Η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα, το χαμηλό κό-
στος κτήσης και το mobility είναι τα σημαντικότερα 
χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένα σύστημα 
ERP για να είναι ανταγωνιστικό. 

Τα στελέχη σήμερα θέλουν πρόσβαση από παντού! 
Τα tablet και τα smartphone έχουν γίνει αναπόσπα-
στο εργαλείο δουλειάς για τα στελέχη που βρίσκο-
νται εκτός επιχείρησης. Μπορούν να επιχειρούν 
από παντού και κάθε στιγμή, έχοντας πρόσβαση 
στο πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης διεκ-
περαιώνοντας άψογα όλες τις εργασίες που απαι-
τούνται όταν βρίσκονται στον πελάτη. Ταυτόχρονα, 
έχουν και όλη εκείνη την πληροφόρηση που τους 
είναι απαραίτητη, ώστε να είναι ακόμα πιο παραγω-
γικοί στη δουλειά τους.

Για να μπορεί ένα ERP να είναι mobile θα πρέπει 
να είναι όσο το δυνατόν πιο απλό στην πρόσβαση, 
στη διαδικασία αναζήτησης της πληροφορίας και 
της εκτέλεσης των λειτουργιών μέσω οποιασδήπο-
τε συσκευής.

Επιπλέον, το σύγχρονο ERP πρέπει να προσαρ-
μόζεται έγκαιρα και εύκολα στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες, να είναι ευέλικτο, εύχρηστο, να προσφέ-
ρει ασφάλεια δεδομένων, πρόσβαση από παντού 
σε πραγματικό χρόνο και να βελτιώνει το user 
experience. Για να συμβάλλει ακόμα περισσότερο 
στην αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση 
των πληροφοριών επιβάλλεται να διαθέτει κά-
ποια στοιχεία Business Intelligence και Business 
Analytics.

Η Megasoft προσφέρει ένα πολύ ευέλικτο και 
στην αιχμή της τεχνολογίας ERP που ενσωματώνει 
όλα τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που έχουν 
ανάγκη οι σύγχρονες επιχειρήσεις προκειμένου να 
ικανοποιήσουν τους στόχους τους. H Megasoft με 
τις εφαρμογές της προσφέρει στις επιχειρήσεις το 
συνδυασμό της αποκλειστικής διατήρησης και δι-
αχείρισης των δεδομένων τους εντός επιχείρησης, 
εξασφαλίζοντας την ιδιωτικότητά τους. Παράλληλα, 

τους δίνει τη δυνατότητα να ανεβάζουν στο cloud 
τις πληροφορίες εκείνες και μόνο που επιθυμούν 
να προβάλλουν σε φορητές συσκευές τύπου 
smartphone και tablet για τα στελέχη που βρί-
σκονται εκτός επιχείρησης. Μέσω της εφαρμογής 
PRISMA Win Live παρέχονται σε πραγματικό χρόνο 
στο χειριστή που βρίσκεται εκτός επιχείρησης όλες 
οι πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες, την 
αποθήκη και όχι μόνο. Ο χειριστής μπορεί, μέσω 
της φορητής συσκευής του όπου και αν βρίσκεται, 
να εκτελέσει τις καθημερινές του λειτουργίες (λ.χ. 
αναφορές, στατιστικά, παρουσιάσεις, παραγγελίες, 
τιμολογήσεις, απογραφές, αποστολή-λήψη e-mail, 
πρόσβαση στο site της εταιρίας κ.ά.), όπως ακρι-
βώς θα έκανε και εάν ήταν εντός επιχείρησης! Επι-
πλέον, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει 
τα δεδομένα και τις λειτουργίες που θα επιτρέψει 
να έχει πρόσβαση ο κάθε χειριστής. Η Megasoft λέ-
ει ναι στο cloud, αλλά με δικαίωμα επιλογών για τα 
δεδομένα που θα ανεβαίνουν και για εκείνους που 
θα έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Βέβαια, σε κάθε περίπτωση το πιο σημαντικό κομ-
μάτι είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από 
το ERP. Αυτοί που το σχεδιάζουν, το υλοποιούν 
και το υποστηρίζουν. Είναι πολύ σημαντικό κάθε 
επιχείρηση που προχωράει σε μια τέτοια επένδυση 
να καταφέρει να αποκομίσει στο 100% τα οφέλη α-
ξιοποιώντας κάθε δυνατότητα του συστήματος ERP. 
Αυτό, μπορεί να γίνει μόνο με την πλήρη γνώση 
του συνόλου των δυνατοτήτων του! Η Megasoft 
για 20 και πλέον έτη είναι δίπλα στους πελάτες της 
για να μεταφέρει όλη τη γνώση στα στελέχη και 
τους χειριστές, να προσφέρει υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες υποστήριξης, συμβουλευτικές υπηρε-
σίες και την καθοδήγηση που χρειάζονται για να 
αντιμετωπίσουν με επιτυχία όλες τις αλλαγές και τις 
προκλήσεις.

Ντόντου Ξανθίππη,
Υπεύθυνη Τμήματος Marketing στην Megasoft A.E.
ERP: Cloud ναι… αλλά με δικαίωμα επιλογών!
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Για ένα διάστημα, 
η αγορά του ERP 
προσπαθούσε να 
διαχωριστεί από τα 
εμπορολογιστικά πα-
κέτα, προβάλλοντας 
τις επιπλέον «αρετές» 
του προϊόντος, αλλά 
και τις δυνατότητες 
παρακολούθησης της 
συνολικής εικόνας 
της επιχείρησης. 

Αφότου κατάφερε να εγκαθιδρυθεί στη συνείδηση 
των πελατών ως μία ανώτερη λύση, η αλήθεια 
είναι ότι το offering του ERP δεν μεταβλήθηκε ση-
μαντικά. Σίγουρα, υπήρξαν προσθήκες, αλλαγές και 
βελτιώσεις, και μάλιστα αξιοσημείωτες, αλλά όχι 
κάτι συνταρακτικό. Όχι κάτι επαναστατικό, που θα 
άλλαζε την ίδια τη λύση και -κυρίως- τον τρόπο με 
τον οποίο την αντιλαμβάνονται οι πελάτες.
Η πρώτη σημαντική αλλαγή ήρθε με την παρου-
σίαση του SaaS (σημειώνω ότι πρώτη η SoftOne 
αγκάλιασε αυτήν την τάση από το 2007) τόσο σε τε-
χνολογικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εμπορικής 
πολιτικής και αδειοδότησης. Από τότε όμως, αρκετό 
νερό κύλισε στ’ αυλάκι, με αποτέλεσμα να μιλάμε 
πλέον για «ολοκληρωμένες Cloud λύσεις». Τι ση-
μαίνει όμως αυτό; Και γιατί πρέπει να απασχολεί το 
κανάλι;
Ας δούμε τις απαντήσεις μέσα από την προσέγγιση 
της SoftΟne, η οποία έχει ηγηθεί αυτής της τάσης, 
παρέχοντας μοναδικά πλεονεκτήματα, αλλά και 
τρόπους διαφοροποίησης, τόσο στους συνεργάτες, 
όσο και στους πελάτες της.
Τα πάντα ξεκινάνε με την ανάγκη των επιχειρή-
σεων για πιο ευέλικτες και αποδοτικές  επιχει-

ρηματικές διαδικασίες, αλλά και την έκρηξη των 
δεδομένων σε κάθε επίπεδο. Η απαίτηση για άμεσο 
go-to-market, αλλά και η ύπαρξη κατάλληλων και 
αξιόπιστων υποδομών οδήγησαν στο Cloud.
H SoftOne λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, α-
σχολήθηκε από το 2007 με το μοντέλο Software 
as α Service (SaaS) και την παροχή υπηρεσιών 
μηχανογράφησης στο Cloud. Κάνοντας ένα βήμα 
παρακάτω, η SoftOne απάντησε και στις ανάγκες 
για πραγματική «Επιχειρησιακή Φορητότητα». Δη-
μιούργησε και αξιοποίησε πρωτοποριακές τεχνολο-
γίες που ουσιαστικά επεκτείνουν την “εμβέλεια” του 
κεντρικού ERP, επιτρέποντας την απομακρυσμένη 
πρόσβαση και χρήση του από παντού, οποιαδήποτε 
στιγμή και μέσω οποιασδήποτε συσκευής!
Με άλλα λόγια, συνδύασε τα πλεονεκτήματα και 
τις δυνατότητες του Cloud computing με τις λύσεις 
για «Επιχειρησιακή Φορητότητα», προσφέροντας 
στους πελάτες της μεγαλύτερη αξία, σε χαμηλότερο 
κόστος.
To Cloud ERP αποτελεί ένα νέο τρόπο delivery ενός 
μηχανογραφικού συστήματος προς τον πελάτη, ο 
οποίος λόγω της φύσης του μέσου (με άλλα λόγια 
του Internet), καθώς και των αναγκών που καλείται 
να καλύψει, διαθέτει μία σειρά από χαρακτηριστικά:
•  Κατ’ αρχήν, είναι από «κατασκευής» πιο γρήγορο 

και ελαφρύ, περιλαμβάνοντας τεχνολογίες που 
ελαχιστοποιούν την ανάγκη υπολογιστικής ισχύος. 
Με άλλα λόγια, τα πάντα είναι ξαναδουλεμένα, 
ακριβώς για να λειτουργούν απρόσκοπτα μέσω 
Cloud.

•  Επίσης, ένα Cloud ERP διατίθεται με μια συνδρο-
μή! Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης δεν έχει να ασχο-
ληθεί με setup, εγκαταστάσεις, troubleshooting 
κ.λπ. Απλά κάνει login, και το σύστημα είναι εκεί!

•  Εξαιρετικά σημαντικό, είναι φυσικά το γεγονός ότι 

ένα Cloud ERP αποτελείται από μία έκδοση για 
όλους τους χρήστες, και μάλιστα μία έκδοση που 
βελτιώνεται και αναβαθμίζεται κεντρικά, χωρίς 
αυτή η διαδικασία να απασχολεί κανέναν!

•  Ακριβώς λόγω της άμεσης επικοινωνίας και του 
ανοικτoύ του «χαρακτήρα» του, το Cloud ERP έχει 
πλέον πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα (πολλά από 
αυτά δεν υπήρχαν καν στο παρελθόν) ανά πάσα 
στιγμή, και έτσι κάνει πραγματικότητα το όνειρο 
του management: Πραγματική εικόνα της επιχεί-
ρησης, σε πραγματικό χρόνο!

•  Προφανώς, είναι διαθέσιμο από παντού και από 
κάθε συσκευή, και έτσι δεν υπάρχουν μόνο «λίγοι 
και εκλεκτοί» που έχουν πρόσβαση στα στοιχεία 
του. Όλα αυτά σημαίνουν άμεση πληροφόρηση 
και άμεση λήψη αποφάσεων και μάλιστα, για 
πρώτη φορά, με πλήρη διατήρηση της τιμολογια-
κής (και όχι μόνο) πολιτικής της επιχείρησης.

Το καλύτερο (για το κανάλι), το άφησα για το τέλος. 
Ως μία συνδρομητική υπηρεσία, το Cloud ERP δια-
θέτει δύο τεράστιες ευκαιρίες για το δίκτυο συνερ-
γατών της SoftΟne.
•  Η πρώτη είναι τα επαναλαμβανόμενα έσοδα από 

ανανεώσεις.
•  Η δεύτερη, είναι το γεγονός ότι οποιοσδήποτε συ-

νεργάτης μπορεί πλέον να έχει υπό τη διαχείριση 
του, όσους πελάτες καταφέρει να κερδίσει!

Δεν υπάρχει πλέον η ανησυχία των διαθέσιμων 
πόρων που θα πρέπει να βρίσκονται κάθε τρεις 
και λίγο στο χώρο του πελάτη. Τα πράγματα πλέον 
αυτοματοποιούνται σε μεγάλο βαθμό, και έτσι κάθε 
συνεργάτης μπορεί να κλιμακώσει, χωρίς πρόβλη-
μα, τις προσπάθειες πώλησης. Μίας πώλησης που 
πλέον μπορεί να έρθει, αν όχι πιο εύκολα, σίγουρα 
πιο γρήγορα, αφού οι χρόνοι υλοποίησης έχουν 
σχεδόν εκμηδενιστεί.

Παναγιώτης Κωστάκος,
Marketing Director της SoftOne Technologies
Η νέα εποχή του ERP είναι εδώ!

Μια ακόμη ιδιαιτερότητα που κάνει την εμφάνισή 
της στην εγχώρια αγορά είναι η ύπαρξη «διζω-
νικού» ERP. Δηλαδή, μια επιχείρηση επιλέγει 
για τις core ανάγκες τις την ERP πρόταση ενός 
κατασκευαστή και για έναν μεμονωμένο τομέα 
ή μια καθετοποιημένη αγορά ένα έτερο προϊόν. 
Βέβαια, αυξάνονται και οι κατασκευαστές που 
αναπτύσσουν ευέλικτες, συμπληρωματικές και 
καθετοποιημένες λύσεις, σε μια προσπάθεια να 
καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες και 
απαιτήσεις των επιχειρήσεων-πελατών τους.

Τι κερδίζει το Κανάλι 
μεταπώλησης;
Όσο για το Κανάλι Μεταπώλησης, από τη στιγμή 
κατά την οποία το ERP έχει εισέλθει στην εποχή 

του cloud και αποτελεί συνδρομητική υπηρεσία, 
τότε αυτομάτως είναι σε θέση να επωφελούνται 
τόσο από τα έσοδα που προκύπτουν από την στα-
θερή και επαναλαμβανόμενη διαδικασία ανανέ-
ωσης της συνδρομής, όσο και από το γεγονός ότι 
μπορούν να διαχειρίζονται εξ’ ολοκλήρου κάθε 
πελάτη που αποκτούν. Μάλιστα, αποκτά ξεχω-
ριστή αξία το γεγονός ότι για την όλη διαδικασία 
δεν απαιτείται κάποια πρόσθετη προσπάθεια, το... 
extra mile από την πλευρά των μελών του ΙΤ Κα-
ναλιού μεταπώλησης προκειμένου να προσελκύ-
σουν νέους πελάτες.

Σε αυτό το σημείο επεισέρχεται και ο παράγο-
ντας του cross-selling ή ακόμη και της προσω-
ποποιημένης ανάπτυξης λύσεων και εν γένει 

υπηρεσιών. Τα παραπάνω αποτελούν «καθα-
ρές» διαδικασίες για τα μέλη του ΙΤ Καναλιού, 
καθώς δεν απαιτείται η διαρκής παρουσία τους 
στους χώρους του πελάτη, ενώ και ο συνολικός 
χρόνος υλοποίησης της εγκατάστασης κινείται 
-πλέον- σε μηδενικά επίπεδα. Στον αντίποδα, 
εξαιτίας της έλλειψης υλοποίησης on-premises 
λύσεων, το Κανάλι των συνεργατών αυτομάτως 
περιορίζει τα έσοδα που προέρχονταν από μια 
σειρά εργασίες, όπως λ.χ. τη φυσική «φόρτωση» 
του λογισμικού, πιθανή επιδιόρθωσή του, δια-
δικασία debugging κ.ο.κ. Ωστόσο, εμφανίζονται 
ευκαιρίες τιμολόγησης σε εργασίες όπως είναι 
η εκκαθάριση των δεδομένων, η ενοποίηση 
cloud-to-cloud /cloud-to-on-premise, το data 
migration κ.ο.κ. TCP
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Οι επιδόσεις, η ασφάλεια των «ευαίσθητων» εταιρικών δεδομένων, η διασυνδεσιμότητα με κρίσιμα ΙΤ συστήματα, 
αλλά και η προσθήκη υπηρεσιών προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της m-εργασίας, αποτελούν στοιχεία που 
παίζουν κυρίαρχο ρόλο για τους εταιρικούς χρήστες smartphones. 

Smartphone... 
powerhouse για όλες 
τις δουλειές!
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Έ
μφαση στις πρωτοποριακές 
λειτουργίες και την ξεχωριστή 
εμφάνιση φαίνεται πως δείχνουν 
οι κατασκευάστριες εταιρείες 
smartphones προκειμένου να… 
κεντρίσουν το ενδιαφέρον των 

χρηστών, σε μια αγορά που βρίσκεται σε μια 
διαρκή διαδικασία μεταβολής. Κυρίαρχο ρόλο 
δείχνουν να παίζουν στοιχεία όπως οι επιδόσεις, 
η ασφάλεια της επεξεργασίας των «ευαίσθητων» 
εταιρικών δεδομένων, η διασυνδεσιμότητα με κρί-
σιμα λειτουργικά εταιρικά συστήματα, η προσθήκη 
υπηρεσιών προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης 
της mobile εργασίας, αλλά και η εν γένει συνολική 
εμπειρία που αποκομίζει ο χρήστης. 

Πωλήσεις 1,44 δισεκ. 
smartphones το 2015!
Με βάση πρόσφατη μελέτη της IDC, οι πωλήσεις 
smartphone στην παγκόσμια αγορά θα σημειώ-
σουν αύξηση της τάξεως του 11,3% κατά τη διάρ-
κεια του 2015, μέγεθος το οποίο είναι κατά τι πιο 
χαμηλό εν συγκρίσει με την αντίστοιχη περυσινή 
χρονιά όταν και η άνοδος κυμάνθηκε στο 27,6%. Η 
κύρια αιτία της επιβράδυνσης του ανοδικού ρυθ-
μού στις πωλήσεις; Το γεγονός ότι η Κίνα δείχνει 
τα πρώτα σημάδια κορεσμού, καθώς για πρώτη 
χρονιά η αύξηση των πωλήσεων «έξυπνων» κι-
νητών τηλεφώνων στην εκεί αγορά θα κινηθεί σε 
επίπεδα σαφώς χαμηλότερα (2,5%) της διεθνούς 
αγοράς. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια μελέτη της 
IDC, το… φρενάρισμα της Κινεζικής αγοράς θα 
έχει άμεση επίπτωση στην ανάπτυξη του Android, 
καθώς η εν λόγω mobile πλατφόρμα της Google 
εκτιμάται πως θα σημειώσει μικρότερους ρυθ-
μούς ανάπτυξης (8,5%) σε σχέση με τον μέσο όρο 
της παγκόσμιας αγοράς.

Σταθερή η κυριαρχία του Android
Παρόλα αυτά, το Android θα εξακολουθήσει να 
κατέχει τη… μερίδα του λέοντος σε ότι αφορά τις 
πωλήσεις smartphones ανά λειτουργικό σύστημα, 
με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για τη διάθεση 
1,14 δισεκατομμυρίων Android συσκευών σε 
παγκόσμιο επίπεδο, ήτοι ποσοστό της τάξεως του 
79,4% επί του συνόλου των πωλήσεων και ετήσια 
ανάπτυξη 8,5% σε σχέση με το 2014. Σε αυτό το 
μέγεθος της αγοράς, θα πρέπει να προστεθούν 237 
εκατομμύρια smartphones με λειτουργικό iOS, 
46,8 εκατομμύρια Windows «έξυπνα» κινητά τη-
λέφωνα και 14,2 εκατομμύρια συσκευές με άλλες 
εκδόσεις λειτουργικού. Σύνολο; 1,44 δισεκατομ-
μύρια smartphones πρόκειται να πωληθούν το 
2015. Η IDC φέρεται να προβαίνει και σε αισιόδοξες 
προβλέψεις για την εν γένει πορεία των πωλήσεων 
smartphones, καθώς εκτιμά πως το 2019 θα διατε-
θούν 1,92 δισεκατομμύρια συσκευές! Όσο για τους 
μεγαλύτερους κατασκευαστές της αγοράς -βάση 

των πωλήσεων- για το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος 
έτους, συγκαταλέγονται οι Samsung Electronics, 
Apple και LG Electronics, αλλά και τρεις κινεζικές 
εταιρείες (Huawei, Xiaomi και Lenovo/Motorola).

Επιτομή του σύγχρονου design!
Ο σχεδιασμός και το design βρίσκονται ψηλά στην 
λίστα των ενδιαφερόντων των κατασκευαστριών 
εταιρειών smartphones, με το μέγεθος να γίνε-
ται διαρκώς ακόμη πιο… λεπτό και το βάρος να 
κινείται σε επίπεδα… φτερού. Κι αυτό, δίχως να 
επηρεάζονται ούτε κατ’ ελάχιστον οι επιδόσεις 
των συσκευών. Για το τελευταίο «ευθύνονται» 
οι επεξεργαστές που ενσωματώνονται, οι οποίοι 
έχουν γνωρίσει πρωτόγνωρα επίπεδα εξέλιξης 
(λ.χ. φορητοί επεξεργαστές 14nm με πλατφόρμα 
64-bit, νέα συστήματα μνήμης LPDDR4 και flash 
μνήμης UFS 2.0), διασφαλίζοντας υψηλή απόδοση 
και αναβαθμισμένη ταχύτητα μνήμης, με χαμη-
λότερη κατανάλωση ενέργειας! Επιπροσθέτως, οι 

χρήστες είναι σε θέση να απολαμβάνουν βίντεο 
streaming σε υψηλή ανάλυση και πολύ χαμηλή 
κατανάλωση. Η τεχνολογία της οθόνης βρίσκεται 
στο επίκεντρο διαρκούς εξέλιξης εκ μέρους των 
κατασκευαστών, με πρόσφατη... προσθήκη τις 
Quad HD Super AMOLED, η οποία με τη σειρά της 
προσφέρει στους χρήστες την υψηλότερη -μέχρι 
σήμερα- πυκνότητα σε pixels (577ppi). Στο ίδιο 
μήκος κύματος κινείται και η φωτεινότητα (600cd/
mm), που εξασφαλίζει βελτιωμένη ορατότητα σε 
εξωτερικούς χώρους. Αποτέλεσμα; Οι χρήστες να 
μπορούν να απολαμβάνουν το περιεχόμενο που 
τους ενδιαφέρει οπουδήποτε κι εάν βρίσκονται, 
ανά πάσα στιγμή. Στοιχείο αρκούντως σημαντικό 
για τους εταιρικούς χρήστες και τη διαδικασία της 
ανάγνωσης, συμπλήρωσης και εν γένει επεξερ-
γασίας κρίσιμων επιχειρηματικών δεδομένων και 
στοιχείων. Όσο για το μέγεθος της οθόνης, στην 
αγορά των smartphones δεν νοείται συσκευή που 
να διαθέτει μικρότερη των 5 ιντσών. Μάλιστα, το 
συγκεκριμένο μέγεθος θεωρείται, πλέον, ως το… 
entry level της αγοράς των εν λόγω συσκευών. 

Δυναμική είναι και η διείσδυση 
που επιχειρούν στον εν λόγω χώρο 
της ασφάλειας των smartphone 
συσκευών τα εξελιγμένα 

συστήματα για την αναγνώριση του δακτυλικού 
αποτυπώματος, τα οποία διασφαλίζουν 
γρήγορο έλεγχο της ταυτότητας, αλλά και την 
αποθήκευση κωδικοποιημένων μηνυμάτων σε 
ασφαλές περιβάλλον.

Το Android θα εξακολουθήσει να 
κατέχει τη… μερίδα του λέοντος 
σε ότι αφορά τις πωλήσεις 
smartphones ανά λειτουργικό 

σύστημα, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο 
για τη διάθεση 1,14 δισεκατομμυρίων Android 
συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο, ήτοι ποσοστό 
της τάξεως του 79,4% επί του συνόλου των 
πωλήσεων και ετήσια ανάπτυξη 8,5% σε σχέση 
με το 2014. 
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ουσιαστικής προστασίας σε πραγματικό χρόνο, 
με την ταυτόχρονη απλοποίηση και βελτίωση της 
διαχείρισης των φορητών συσκευών. Επιπροσθέ-
τως, σημαντικός είναι και ο ρόλος που διαδρα-
ματίζουν χαρακτηριστικά, όπως λ.χ. το Find My 
Mobile της Samsung μέσω των οποίων προστα-
τεύονται τα προσωπικά δεδομένα σε συσκευές 
που έχουν χαθεί, αλλά και μιας σειράς καινοτό-
μων υπηρεσιών, όπως το νέο, απομακρυσμένα 
ελεγχόμενο Reactivation Lock. Δυναμική είναι και 
η διείσδυση που επιχειρούν στον εν λόγω χώρο 
της ασφάλειας των smartphone συσκευών τα 
εξελιγμένα συστήματα για την αναγνώριση του 
δακτυλικού αποτυπώματος, τα οποία διασφαλί-
ζουν γρήγορο έλεγχο της ταυτότητας, αλλά και την 
αποθήκευση κωδικοποιημένων μηνυμάτων σε 
ασφαλές περιβάλλον.

Παράλληλα, εξυπηρετείται πλήρως και δίχως 
εμπόδια η αναγκαιότητα για την πραγματοποίηση 
βιντεοκλήσεων και βιντεοδιασκέψεων με συνερ-
γάτες, πελάτες και προμηθευτές. Στα επίπεδα του 
design, τα διαφορετικής υφής υλικά (γυαλί, μέταλ-
λο κ.ά.) και το σχέδιο (λ.χ. κυρτό, ακόμη και στις 
δύο πλευρές), προσθέτουν πόντους στην προσπά-
θεια επίτευξης μιας premium αισθητικής, ενώ σε 
συνδυασμό με τα καινούρια όσο και ελαφρύτερα 
περιβάλλοντα χρήσης, ενισχύουν τη χρηστικότητα 
και τη λειτουργικότητά τους.

Ενισχυμένη ασφάλεια
Φορητότητα δίχως ασφάλεια αποτελούν δύο εκ 
διαμέτρου αντίθετες έννοιες, οι οποίες οφείλουν 
να συνεργάζονται αρμονικά, αλληλοσυμπληρού-
μενες και με προφανείς στόχους: Την παροχή 

Η Intel δεν θα 
μπορούσε να μην 
είναι παρούσα 
στην αγορά των 
smartphone, αφού 
το όραμα της είναι οι 
«έξυπνες» συσκευές 
που συνδέονται 
να παρέχουν τις 
καλύτερες εμπειρίες 
με επεξεργαστές Intel.
Στο προηγούμενο 

διάστημα είδαμε υλοποιήσεις που αποτελούσαν τα 
κορυφαία προϊόντα αρκετών κατασκευαστών, όπως 
το Lenovo K900 ή το ASUS Zenfone, καθώς επίσης και 
την ανάδειξη της κατηγορίας των phablet, π.χ. ASUS 
Fonepad.

Νέα πλατφόρμα «γέφυρα» για οικονομικές 
m-συσκευές!
Οι Intel Atom επεξεργαστές της νέας X3-C3000 σειράς, 
μέχρι πρότινος γνωστοί με την κωδική ονομασία SoFIA 
3G (Smart- or Feature-phone on IA) «παντρεύουν» 
έναν επεξεργαστή χαμηλής κατανάλωσης με ένα 
cellular modem σε ένα μόνο chip. 
Η νέα πλατφόρμα θα συμπληρώσει ένα κενό στην 
προσφορά οικονομικών smartphone με Intel, μιας 
κατηγορίας που γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση. Αποτελεί 
δε, ένα από τα πλέον στρατηγικά προϊόντα για το road 
map της Intel, προς την κατεύθυνση την επίτευξης 
μιας σημαντικής αναπτυξιακής πορείας και στον 
τομέα των smartphones. Επιπροσθέτως, μπορεί να 
αποτελέσει το «κλειδί» προκειμένου να «ανοίξει» 
ταχύτερα το δρόμο και σε μια πλειάδα συσκευών 
χαμηλού κόστους, όπως λ.χ. τα tablet pcs, τα wearable 
και το Internet of Things.
Έτσι, τα smartphone θα έχουν την απόδοση που 
κάποιος αναμένει και επιθυμεί από την Intel, 

εξασφαλίζοντας ταχύτατη περιήγηση στο διαδίκτυο, 
διαχείριση HD φωτογραφιών και βίντεο, κλήσεις 
με ευκρινή και πεντακάθαρο ήχο, μεγάλη διάρκεια 
ζωής της μπαταρίας και οτιδήποτε άλλο συμβάλει 
στην διασφάλιση της καλύτερης δυνατής εμπειρίας 
χρήσης. Βέβαια, θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως 
η συγκεκριμένη εμπειρία στο σύνολο των φορητών 
συσκευών, από τα smartphone και τα tablet μέχρι 
τα 2-σε-1 και τα notebook pcs, αναμένεται να 
διευρυνθεί με την υλοποίηση μιας σειράς πρόσθετων 
τεχνολογιών της Intel. Τέτοιες είναι το WiDi, η 3D 
κάμερα Realsense™ για φυσική, «έξυπνη» όσο και 
συναρπαστική εμπειρία, ενώ σε πρώτο πλάνο περνούν 
και συνεργασίες της Intel, όπως το Wireless Charging 
μέσα από το πρότυπο REZENCE που έχει αναπτυχθεί 
από το Alliance for Wireless Power.

Κερδισμένο «στοίχημα» η m-ασφάλεια!
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια 
της ενεργοποίησης του τεράστιου οικοσυστήματος 
κατασκευαστών στην Κίνα (ODM) που θα 
διευκολύνουν και θα διευρύνουν τη διαθεσιμότητα 
με μια πληθώρα από σχέδια και μεγέθη των 
smartphone με Intel επεξεργαστές. Οι νέες συσκευές 
θα προέρχονται όχι μόνο από τους γνωστούς 
πολυεθνικούς κατασκευαστές, αλλά και από τοπικά 
brand (LOEM). 

Σαν Intel δεν ασχολούμαστε μόνο με τις συσκευές, 
αλλά και με το λογισμικό ασφαλείας για φορητές 
συσκευές που είναι απαραίτητο συστατικό μιας 
ολοκληρωμένης πλατφόρμας. Το τμήμα του Intel 
Security παρέχει την βραβευμένη εφαρμογή McAfee 
Mobile Security για Android, με την οποία προστατεύει 
τη συσκευή από ιούς, malware κ.ά., διατηρεί την 
προστασία της ιδιωτικότητας του χρήστη, βελτιστοποιεί 
την απόδοση της συσκευής, «βρίσκει» και προστατεύει 
το smartphone εάν αυτό χαθεί ή κλαπεί, παρέχει 
ασφαλή περιήγηση στο Internet και στις online 
αγορές αποφεύγοντας “επικίνδυνες” ιστοσελίδες 
και συνδέσεις. To McAfee Mobile Security έχει μια 
δωρεάν και μια εμπορική έκδοση και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού της Intel για την 
ασφάλεια των m-συσκευών.
Συμπερασματικά, τα προϊόντα και οι τεχνολογίες 
της Intel εξελίσσονται έτσι ώστε να αποφέρουν 
περισσότερες όσο και καλύτερες λύσεις στους 
χρήστες, αλλά και στο Κανάλι των συνεργατών. 
Τα μέλη του, προωθώντας τα έχουν να κερδίσουν 
σε επίπεδο διαφοροποίησης,  ενώ μπορούν να 
διεκδικήσουν ακόμη καλύτερα περιθώρια κέρδους τα 
οποία είτε θα συνδέονται με τις πρόσθετες υπηρεσίες 
που μπορούν να προσφερθούν είτε με την ανάδειξη 
της καλύτερης εμπειρίας η οποία προσφέρει μια 
συσκευή που τις ενσωματώνει. 

Κώστας Ζορμπάς, Channel Account Manager της Intel
Δυνατό «χαρτί» και στα smartphones η Intel! 

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής  
με μικρό κύκλο φόρτισης
Ένας ακόμη τομέας στον οποίο ρίχνουν ξεχωριστή 
βαρύτητα οι κατασκευάστριες εταιρείες, έχει να κάνει 
με την ταχύτητα στην φόρτιση και την αύξηση της 
εν γένει ζωής της μπαταρίας. Έτσι, λοιπόν, έδαφος 
φαίνεται να κερδίζει η τεχνολογία της ασύρματης 
φόρτισης, ενώ με βάση τις πιστοποιήσεις WPC και 
PMΑ, οι συσκευές είναι συμβατές με κάθε ασύρματο 
pad που κυκλοφορεί και υποστηρίζει τα ίδια πρότυ-
πα. Ενδεικτικό είναι πως με μόλις 10 λεπτά φόρτισης, 
εξασφαλίζονται περί τις 4 ώρες αυτονομίας! Χαρα-
κτηριστικό, το οποίο μπορεί να αποδειχτεί… σωτήριο 
όσο και ιδιαίτερα πρακτικό για τους επαγγελματίες 
χρήστες που αναγκάζονται να βρίσκονται διαρκώς εν 
κινήσει και οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον «κίνδυνο» 
της ταχείας αποφόρτισης της συσκευής τους.  TCP

Η νέα πλατφόρμα της Intel αναμένεται να αποτελέσει το «κλειδί» 
προκειμένου να «ανοίξει» ταχύτερα το δρόμο και σε μια πλειάδα 
συσκευών χαμηλού κόστους, όπως λ.χ. τα tablet pcs, τα wearable 
και το Internet of Things. Τα δε smartphone θα εξασφαλίζουν 

ταχύτατη web-περιήγηση, διαχείριση HD φωτογραφιών και βίντεο, 
κλήσεις με ευκρινή και πεντακάθαρο ήχο, αλλά και μεγάλη διάρκεια 
ζωής της μπαταρίας.
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Συνέντευξη με τον Γρηγόρη Ιωαννίδη

Συνηθίζουμε να λέμε ότι «η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες», αλλά πόσοι αλήθεια από εμάς το πιστεύουν; Και από 
αυτούς, πόσοι είναι διατεθειμένοι να το κάνουν πράξη; Ο Γρηγόρης Ιωαννίδης, είναι! Χωρίς να... «ξαποστάσει» 
καθόλου μετά την απόσυρση της Symantec από το retail, ηγείται της Blue Soft & IT, μίας νέας εταιρείας που 
σχεδιάζει να αποκτήσει δυναμική παρουσία στην εγχώρια αγορά του security..

Blue Soft & IT: Η νέα δύναμη
στο security, είναι εδώ!

Η 
ιδέα πίσω από την Blue Soft & IT 
είναι απλή: Μία εταιρεία security 
χωρίς τις αγκυλώσεις άλλων 
παικτών, η οποία θα διαθέτει 
πλήρη ανεξαρτησία από τον οίκο 
του εξωτερικού που αντιπροσω-

πεύει, και θα διαθέτει ένα κορυφαίο προϊόν στην 
ελληνική αγορά, σε όλο το μήκος και το πλάτος της 
τελευταίας!
Αν αναρωτιέστε για τον οίκο, να σας πούμε ευθύς 
αμέσως ότι πρόκειται για την BitDefender, οπότε 
εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρόκειται όντως 
για ένα κορυφαίο προϊόν (ειδικά οι τελευταίες εκδό-
σεις, έχουν διαπρέψει σε κάθε σχετικό συγκριτικό 
τεστ). Η Blue Soft & IT δεν είναι απλά «αντιπρόσω-
πος» ή κάτι αντίστοιχο για την BitDefender. Είναι ο 
επίσημος (και μοναδικός) «Country Partner» της ε-
ταιρείας για την Ελλάδα, γεγονός που σημαίνει πως 
«κουβαλάει» αφενός όλο το ρίσκο και την ευθύνη 
για την επιτυχία του brand στην ελληνική αγορά, 
αφετέρου διαθέτει την απαιτούμενη ευελιξία (τιμο-
λογιακή πολιτική, συμφωνίες διανομής, δημιουργία 
δικτύου, προσωπικό κ.ο.κ.), προκειμένου να έχει 
την τύχη στα χέρια της, και να μην περιμένει «άνω-
θεν» τις όποιες εντολές και αποφάσεις.

Επίθεση σε όλα τα μέτωπα
Η παρουσία της Blue Soft & IT σηματοδοτεί μία νέα 
αρχή για την BitDefender στην Ελλάδα, και αυτή η 
αρχή γίνεται σε όλα τα... μέτωπα.
Για αρχή, ο κ. Ιωαννίδης, βαθύς γνώστης της αγο-
ράς διανομής και των συνεργατών, αλλά και του 
τρόπου λειτουργίας του retail, φρόντισε να διασφα-
λίσει τη συνεργασία δύο διανομέων, της Info-Quest 
Technologies και της Oktabit ως broadline διανο-
μέων για την πλήρη σειρά των καταναλωτικών και 
εταιρικών προϊόντων, καθώς και της AlfaVad ως 
value διανομέα για τις εταιρικές λύσεις. Με αυτόν 
τον τρόπο, τα προϊόντα της BitDefender θα μπορέ-
σουν πολύ γρήγορα να «διαχυθούν» στο κανάλι 
των μεταπωλητών, δημιουργώντας σε σύντομο 
χρονικό διάστημα το awareness που απαιτείται. 
Την ίδια στιγμή, η εταιρεία δουλεύει πάνω σε 
επιμέρους συμφωνίες για τη μεταπώληση των 
προϊόντων από το retail, καθώς και στο σχέδιο ανά-
πτυξης ενός δικτύου συνεργατών. Έτσι, consumer, 
SMB και enterprise, θα έχουν τη δική τους λύση 
BitDefender.

Μία ματιά στα προϊόντα
Στην έκδοση 2015, η BitDefender διαθέτει το πλήρες 
portfolio λύσεων που θα περίμενε κανείς, δηλαδή 
τόσο το «απλό» antivirus (Antivirus Plus 2015), όσο 
και τις πιο πλήρεις εκδόσεις, Internet Security 2015 
και Total Security 2015.
Παράλληλα, η έκδοση Mobile Security στοχεύει 
στον κόσμο των κινητών, ενώ ο συνδυασμός των 
προαναφερθέντων, δημιουργεί το επονομαζόμενο 
«Family Pack 2015», μία ιδιαίτερα έξυπνη λύση που 
αναμένεται να ταράξει την αγορά του security και 
στην Ελλάδα. Ο λόγος είναι ότι πρόκειται για μία ολο-
κληρωμένη λύση προστασίας, η οποία καλύπτει ο-
λόκληρη την οικογένεια και απεριόριστες συσκευές! 
Ναι, καλά διαβάσατε. Με μία άδεια "Family Pack", α-
ποκτάτε πολλαπλούς λογαριασμούς MyBitDefender 
και καθένας εξ αυτών, φιλοξενεί όσες συσκευές 
θέλετε! Τον υπολογιστή σας, το laptop σας, το Mac 
σας, ακόμη και το Android κινητό σας. Αξίζει επίσης 
να σημειώσουμε, ότι η BitDefender βρίσκεται σε μία 
φάση έντονης ανάπτυξης, με τα προϊόντας της να 
φτάνουν σε 500 εκατ. χρήστες σε 200 χώρες παγκο-
σμίως. Διαθέτει, δε, πλήθος διακρίσεων, μεταξύ άλ-
λων και στo περίφημo AV Test. Μάλιστα, τη χρονιά 
που μας πέρασε, για πρώτη φορά στην ιστορία του 
AV Test, μία λύση security αναδείχθηκε ταυτόχρονα, 
τόσο η κορυφαία σε ό,τι αφορά την προστασία, όσο 
και η πλέον γρήγορη!
Άλλες βραβεύσεις, περιλαμβάνουν αυτές του 
περιοδικού PC Magazine, αλλά και τα γνωστά AV 
Comparatives που το ανακοίνωσαν ως προϊόν 

της χρονιάς για το 2015. Σε εταιρικό επίπεδο, η 
BitDefender διαθέτει την βραβευμένη σειρά προϊό-
ντων GravityZone που πρόσφατα ανανεώθηκε και 
εμπλουτίστηκε με νέες δυνατότητες, χαρακτηριζό-
μενη από απλή προσέγγιση στην επιλογή της λύσης, 
αλλά και κάλυψη των αναγκών από επίπεδο SMB 
έως Enterprise. Ξεκινώντας από 3 θέσεις εργασίας 
και φθάνοντας σε απεριόριστο αριθμό, αλλά και με 
υποστήριξη τεχνολογιών cloud και virtualization, 
έχουμε τα ακόλουθα τρία πακέτα:
*  BitDefender GravityZone Business Security (από 3 

θέσεις και επιλογή cloud ή on premise console).
*  BitDefender GravityZone Advance Business 

Security (από 5 θέσεις, επιλογή cloud ή on 
premise console και κάλυψη Microsoft Exchange 
και mobile συσκευών).

*  BitDefender GravityZone Enterprise Security (η 
κορυφαία λύση για μεγάλους οργανισμούς με ευέ-
λικτη αδειοδότηση).

Ο λόγος στο κανάλι
Πιστεύοντας ακράδαντα ότι το μυστικό της επιτυ-
χίας βρίσκεται στη δημιουργία ενός υγιούς και ε-
ξειδικευμένου δικτύου μεταπωλητών, η Blue Soft 
& IT, προσφέρει μία σειρά από πλεονεκτήματα και 
παροχές στους συνεργάτες της, δημιουργώντας 
έτσι τις βάσεις για μία αμοιβαία επικερδή σχέση. 
Συγκεκριμένα, οι συνεργάτες της Blue Soft & IT, 
απολαμβάνουν:
• Υψηλή κερδοφορία.
•  Υποστήριξη, πλάνο πωλήσεων, παρακολούθηση 

αποθήκης.
•  Επιλογή της βέλτιστης πρότασης ανάλογα με το 

προφίλ κάθε συνεργάτη.
•  Υποστήριξη marketing και προωθητικές ενέργειες.
• Εκπαίδευση του τμήματος πωλήσεων. 
• Δωρεάν τεχνική υποστήριξη στα Ελληνικά.
•  Πρόσβαση στην πλήρη σειρά προϊόντων 

consumer, SMB και enterprise.
•  Αυθημερόν έκδοση Β2Β αδειών/κλειδιών.
•  Υποστήριξη σε τεχνικό αλλά και σε επίπεδο 

presales.
•  Προϊόντα NFR (Not For Resale) για ιδία χρήση, 

δειγματισμό κ.λπ.
•  Προϊόντα consumer σε συσκευασία retail και 

scratch card.
Info: Blue Soft & IT, 215-5353 030, 
info@bluesoft.gr

Γρηγόρης Ιωαννίδης, business development 
manager της Blue Soft & IT
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Epson WorkForce Pro WF-5690

Σχεδιασμένος για ομάδες εργασίας που επιθυμούν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους με την 
ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας και αναλώσιμων, ο WF-M5690 αποτελεί τη νέα πρόταση της 
Epson για ποικίλα επιχειρηματικά περιβάλλοντα: από μικρά γραφεία μέχρι και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις.

Ένα workhorse για ΜμΕ!

Α
ν όπως λένε η καλή μέρα από 
το πρωί φαίνεται, έτσι και ένα 
καλό inkjet MFP μοντέλο ήδη 
από το unpacking «δείχνει» τις 
προθέσεις του... «Στιβαρός» και 
ντελικάτος, ο Pro WF-5690 δια-

κρίνεται από βολικές διαστάσεις, χάρη στις οποίες 
μπορεί να «κουμπώσει» σε κάθε εργασιακό πε-
ριβάλλον. Έχει κτιστεί γύρω από την τεχνολογία 
PrecisionCore της Epson, η οποία διαθέτει πολ-
λαπλά chips εκτύπωσης σε μια ενιαία κεφαλή. 
Κάθε chip προσθέτει περισσότερα ακροφύσια 
μελάνης, επιτρέποντας στον εκτυπωτή να απλώ-
νει περισσότερο μελάνι στο χαρτί. Έτσι, ο Epson 
WorkForce Pro WF-5690 επιτυγχάνει το πρώτο 
στοίχημα, αυτό της ταχύτητας εκτύπωσης. 

Σύμφωνα μάλιστα με την Epson, η τεχνολογία 
PrecisionCore διπλασιάζει τόσο την ποιότητα, 
όσο και την ταχύτητα εκτύπωσης σε σύγκριση με 
αντίστοιχες ανταγωνιστικές προστάσεις. Ωστόσο 
το κύριο ζήτημα για κάθε inkjet MFP είναι αυτό 
της οικονομίας. Συγκεκριμένα, τα inkjet μοντέλα 
δεν μπορούσαν παραδοσιακά να σταθούν σε 
επιχειρηματικά περιβάλλοντα ακριβώς λόγω της 
ασύγκριτης οικονομίας που πρόσφεραν οι laser 
ανταγωνιστές. Αυτό, όμως ….last year αφού ο 
WorkForce Pro WF-5690 έχει σχεδιαστεί ακριβώς 
με γνώμονα την οικονομία και μάλιστα σε δύο 

επίπεδα: αφενός της ενεργειακής απόδοσης αφε-
τέρου των αναλωσίμων. Μάλιστα, ο WF-5690 ε-
πιτυγχάνει έως και 80% χαμηλότερη κατανάλωση 
ενέργειας συγκριτικά με τους αντίστοιχους laser 
εκτυπωτές του ευρύτερου ανταγωνισμού. 

Επιπλέον, χάρη στις φύσιγγες μελάνης υψηλής 
χωρητικότητας Replaceable Ink Pack System 
(RIPS) επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν 
έως 75.000 σελίδες, μέγεθος που υπερβαίνει κατά 
πολύ τον αριθμό των laser λύσεων της υπόλοι-
πης αγοράς. Ο WF-5690 προσφέρει, επίσης, εξαι-
ρετικό χειρισμό χαρτιού. Έρχεται με εμπρόσθιο 
συρτάρι 250 φύλλων και οπίσθιο tray 80 φύλλων, 
συν ένα ενσωματωμένο σύστημα που επιτρέπει 
εκτυπώσεις διπλής όψης. Τα συγκεκριμένα χαρα-
κτηριστικά μπορούν να θεωρηθούν υπεραρκετά 
για τις περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επι-
χειρήσεις, αλλά σε περιπτώσεις με μεγαλύτερες 
απαιτήσεις υπάρχει πάντοτε η επιλογή για ένα 
δεύτερο συρτάρι 250 φύλλων που ανεβάζει τη 
συνολική χωρητικότητα στα 580 φύλλα.

Εκτός, όμως, από την απαρίθμηση των καθαρά 
τεχνικών στοιχείων, ο WF-5690 υποστηρίζει 
mobile και cloud printing. Έτσι, η εκτύπωση από 
τις βασικές πλατφόρμες (iOS, Android, Windows 
Phone) και υπηρεσίες (cloud-Box, Dropbox, 
Evernote, Google Drive) γίνεται ευκολότερη από 

ποτέ, εξασφαλίζοντας δυνατότητες και χαρακτη-
ριστικά που κινούνται σε κορυφαία επίπεδα ανα-
φορικά με τις επιχειρήσεις-πελάτες στις οποίες 
απευθύνεται! 

Συμπερασματικά 
Εκμεταλλευόμενος τα... γονίδια της σειράς 
WorkForce, o Pro WF-5690 αποτελεί ένα ολο-
κληρωμένο σύστημα MFP το οποίο «παντρεύει» 
αρμονικά την παραγωγικότητα με την οικονομία. 
Μείξη που επιτυγχάνει και με το παραπάνω, 
καθώς απευθύνεται σε μικρού όσο και μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεις και γραφεία που με τη 
σειρά τους διαθέτουν ομάδες εργασίας οι οποίες 
χρειάζονται πολλές εκτυπώσεις, σε υψηλή ποι-
ότητα, άμεσα! Προσθέστε και την αξιοπιστία που 
συνοδεύει τις λύσεις της Epson και αυτομάτως ο 
Pro WF-5690 ανταποκρίνεται και με το παραπάνω 
στα καθήκοντά του. TCP

Xάρη στις φύσιγγες Replaceable Ink 
Pack System (RIPS) επιτρέπει στους 
χρήστες να εκτυπώνουν έως 75.000 
σελίδες, μέγεθος εκτυπώσεων 

που υπερβαίνει κατά πολύ τον αριθμό των 
αντίστοιχων laser λύσεων.

EDITOR’S CHOICE
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Οι κορυφαίοι 
κατασκευαστές 
hardware φαίνεται 
πως βρήκαν 
τον τρόπο να 
προσφέρουν τα 
απαιτούμενα building 
blocks που μέχρι 
σήμερα έλειπαν 
προκειμένου οι 
εφαρμογές βάσεων 
δεδομένων, τα 
ERP συστήματα 
και τα analytics να 
«τρέχουν» ταχύτερα 
στα data centers. 
Πως; Χάρη στους 
νέους επεξεργαστές 
Xeon E7 v3 της Intel! 

Biztech 
Update

powered by

Ταχύτητα, χωρητικότητα, 
αξιοπιστία!

Μέχρι τώρα, 17 κατασκευαστές hardware έχουν δημιουρ-
γήσει συνολικά 45 συστήματα τα οποία «τρέχουν» στους 
καινούριους επεξεργαστές της Intel που με τη σειρά τους 
διαθέτουν μέχρι 18 CPU πυρήνες, ενώ υποστηρίζουν και 
τη νέα μνήμη DDR4! Servers που προέρχονται από την… 
αφρόκρεμα των διεθνών κατασκευαστών, όπως τις Dell, 
Hewlett-Packard και Lenovo, υπόσχονται περισσότερη 
χωρητικότητα μνήμης, αυξημένο εσωτερικό bandwidth 
και πολλαπλάσια ικανότητα storage. Αποτέλεσμα; Εντυ-
πωσιακή επιτάχυνση κατά την διαδικασία της καθημερι-
νής χρήσης των εφαρμογών, γεγονός που «μεταφράζεται» 
σε εξοικονόμιση χρόνου και χρήματος! 

Εξοικονόμιση χρημάτων και χρόνου!
Οι νέοι επεξεργαστές Intel Xeon εξασφαλίζουν περισσότε-
ρα throughput, αλλά και χαρακτηριστικών εξοικονόμισης 
ενέργειας σε σχέση με τους αντίστοιχους Xeon E7 v2 που 
κυκλοφόρησαν πέρυσι. Υπό αυτό το πρίσμα, μια εργασία 
μπορεί να εκτελεστεί σε λιγότερους servers περιορίζοντας 
σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και κατ’ επέκταση 
μειώνοντας δραστικά το ύψος των λογαριασμών του ρεύ-
ματος! Παράλληλα, οι διαχειριστές των πληροφοριακών 
συστημάτων είναι σε θέση -πλέον- να αναζητήσουν πρό-
σθετη απόδοση από τον ίδιο όμως αριθμό servers.
Η πλειοψηφία των νέων servers διαθέτει τουλάχιστον 
τέσσερα sockets, ενώ κάθε ένα εξ’ αυτών έχει τη δυνα-
τότητα να υποστηρίξει μέχρι και 1,5 ΤΒ μνήμης! Μέγεθος, 
που αφενός μεν κινείται σε επίπεδα-ρεκόρ για τα server 
chips της Intel και αφετέρου δε λειτουργεί… ευεργετικά 
για in-memory εφαρμογές.
Την ίδια στιγμή οι servers υποστηρίζουν τη νέα μνήμη 
DDR4, η οποία είναι ταχύτερη και καταναλώνει σαφώς 
λιγότερη ενέργεια εν συγκρίσει με την μνήμη DDR3 που 
χρησιμοποιείται σήμερα κατά κόρον στους servers. Σημα-
ντικό είναι και το γεγονός ότι τα slots μνήμης των server 
είναι συμβατά με προηγούμενες και πιο οικονομικές εκ-
δόσεις μνήμης DDR3.
Οι καινούριοι επεξεργαστές της Intel ενσωματώνουν μια 
πλειάδα από χαρακτηριστικά με βάση τα οποία οι εφαρ-
μογές μπορούν να προγραμματιστούν με τέτοιο τρόπο 
ώστε να «κουμπώσουν» πάνω σε αυτά. Για παράδειγμα, 
η transactional μνήμη TSX, που μπορεί να επιταχύνει και 
ταυτόχρονα να διασφαλίσει πλήρως τις συναλλαγές βάσε-
ων δεδομένων. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η συγκεκρι-
μένη δυνατότητα υπάρχει στους πρόσφατους επεξεργαστές 
Xeon E5 της Intel, όχι όμως και στα low-end E3 chips.

Αποδοτικότητα στα… ύψη!
Οι servers των Dell και Hewlett-Packard έχουν διαμορ-
φωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να «τρέχουν» εφαρμογές 
όπως λ.χ. την SAP HANA in-memory database, που με 
τις σχετικές ρυθμίσεις λογισμικού «εκτινάσσουν» στα ύψη 
την αποδοτικότητα. Από την πλευρά της, η νέα πρόταση 

τεσσάρων socket PowerEdge R930 της Dell -η οποία ειρ-
ρήσθω εν παρόδω μπορεί να διατηρήσει μέχρι 72 πυρή-
νες επεξεργασίας και 6TB μνήμης- είναι κατά 26% ταχύτε-
ρη σε σχέση με τον προκάτοχό της, PowerEdge R920! 
Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα νέα συστήματα 
τεσσάρων sockets της Hewlett-Packard που έχουν σχε-
διαστεί για βάσεις δεδομένων, όπως είναι αυτές των SAP 
HANA και Microsoft SQL Server. «Ναυαρχίδα» των νέων 
servers, ο ProLiant DL580 Gen9, στον οποίο η απόδοση 
των επεξεργαστών Xeon E7 v3 μετρήθηκε κατά 39% ταχύ-
τερη σε σχέση με τα παλαιότερα chips E7 v2. Αντίστοιχα α-
νοδική, κατά 16%, καταγράφηκε και η ταχύτητα απόδοσης 
της μνήμης DDR4 συγκρινόμενη με την DDR3 DRAM. 
Οι προτάσεις της Hewlett-Packard δεν εξαντλούνται ε-
δώ, καθώς περιλαμβάνουν και τους τεσσάρων socket 
ProLiant DL560 Gen9 rack και ProLiant BL660c Gen9 
blade servers, οι οποίοι θεωρούνται ιδανικοί για generic 
workloads, όπως λ.χ. το Apache Hadoop computing 
διαμοίρασης. Διαθέτοντας περισσότερα κανάλια μνήμης 
και χωρητικότητας storage, οι συγκεκριμένοι servers 
είναι σαφώς ταχύτεροι εν συγκρίσει με τους αντίστοιχους 
servers μονού και διπλού socket που με τη σειρά τους 
χρησιμοποιούνται ευρέως σε data centers για το cloud και 
το web hosting κ.ά.

Δυναμική «είσοδο» πραγματοποιεί η Lenovo, καθώς λαν-
σάρισε μια σειρά από μεσαίας κλίμακας μέχρι και high-
end servers. Έτσι, λοιπόν, οι rack servers System x X6 
στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα τεσσάρων socket 
System x3850 X6 και οκτώ socket System x3950 X6, 
διαθέτουν modular blocks σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο 
ώστε να διευκολύνεται η αντικατάσταση επεξεργαστών, 
μνήμης και storage.Αποσυνδέοντας την μνήμη, το storage 
και την CPU, η Lenovo ελπίζει να απλοποιήσει την διαδι-
κασία αναβάθμισης των servers δίχως όμως να τίθεται εν 
αμφιβόλλω η υψηλή απόδοση του ίδιου του συστήματος. 
Κι αυτό, με τον πλέον οικονομικό τρόπο! Επιπροσθέτως, 
οι νέοι servers της Lenovo είναι κατά 50% ταχύτεροι σε 
σχέση τόσο με παλαιότερα μοντέλα όσο και με αντίστοιχα 
σύγχρονα. TCP
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Άρθρο του Νίκου Ροδόπουλου

Μέχρι σήμερα η προσπάθεια των περισσοτέρων εταιρειών πληροφορικής (hardware και software) ήταν η 
δημιουργία ενός μεγάλου και παραγωγικού δικτύου μεταπωλητών λιανικής και Β2Β. Πως έχει εξελιχθεί αυτή η 
προσπάθεια και ποιο φαίνεται να είναι το μέλλον;

Ελλάδα και κανάλι: Το τέλος
μίας εποχής και η έναρξη μιας νέας

Η 
επεκτατική πολιτική δημιουρ-
γίας δικτύου μεταπωλητών, 
δημιούργησε έναν μεγάλο 
αριθμό εταιρειών πολύ μικρού 
μεγέθους, οι οποίες έπαιξαν τον 
ρόλο του box mover. Οι μικρές 

επιπρόσθετες υπηρεσίες που δημιουργούνταν ως 
ανάγκη δεν ήταν αρκετές για να καλύψουν ένα 
μοντέλο ανάπτυξης και αναβάθμισης (εξέλιξης) 
των μικρών αυτών οργανισμών.
Εδώ και αρκετά χρόνια η λιανική πώληση δεν 
μπορεί να επιβιώσει μόνο με την πώληση Η/Υ, 
δικτύων ή ακόμα και αδειών χρήσης λογισμικού. 
Η δημιουργία μεγάλων αλυσίδων οι οποίες πα-
ρείχαν προϊόντα σε ιδιαίτερα δελεαστικές τιμές για 
τον καταναλωτή, εισήλθαν σιγά – σιγά στο χώρο 
των επιχειρήσεων, προσφέροντας εξαιρετικές 
τιμές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Οι πολύ μι-
κρές εταιρείες (τις περισσότερες φορές προσωπι-
κές) παρόλο που είχαν μια ισχυρή διαπροσωπική 
σχέση με τον πελάτη, άρχισαν να χάνουν έδαφος. 
Σήμερα πολλές από αυτές δεν υπάρχουν.
Τι χάθηκε; Ποιος μπορεί να κατανοήσει τον σημα-
ντικό αριθμό αξιόλογων επαγγελματιών και επιστη-
μόνων που σήμερα βρίσκονται στα αζήτητα; Γιατί 
δεν μπόρεσε όλη αυτή η επιχειρηματική δραστηρι-
ότητα να ενοποιήσει τις δυνάμεις της και να κρατή-
σει το μερίδιο της αγοράς το οποίο κατείχε, αντί να 
το παραδώσει αμαχητί στις μεγάλες αλυσίδες; 

Το software μέσα από τα κανάλια 
διανομής
Η παγκόσμια αγορά λογισμικού άγγιξε τα 300 δις 
δολάρια το 2014 και το 50% πραγματοποιήθηκε μέ-
σω καναλιών διανομής (πηγή: DataMonitor). 
Ιστορικά, οι παραγωγοί λογισμικού χρησιμοποί-
ησαν τους μεταπωλητές και τα κανάλια διανομής 
επιτυγχάνοντας αύξηση του πελατειακού δυναμι-
κού τους, έχοντας ταυτόχρονα τοπική παρουσία, 
χωρίς όμως να διατηρούν το κόστος ενός «με-
γάλου» μοντέλου πωλήσεων. Μεταφέροντας το 
κόστος αυτό τοπικά σε τρίτους και ταυτόχρονα δη-
μιουργώντας έσοδα μέσα από τα διάφορα μοντέλα 
πωλήσεων, υπήρξαν οι σίγουροι επιτυχόντες.
Τα χρόνια της ευμάρειας όλα αυτά τα μοντέλα ήταν 
επιτυχημένα. Η αγορά μεγάλωνε, υπήρχαν συνε-
χόμενες ανάγκες, οι υπηρεσίες ήταν ανεπτυγμένες 
και αδιαπραγμάτευτες, το κόστος ήταν το τελευταίο 

που θα έπαιζε ρόλο. Έτσι λοιπόν οι μεταπωλητές 
δεν είχαν πρόβλημα να προαγοράσουν άδειες και 
πακέτα, διότι γνώριζαν ότι σε πολύ σύντομο χρο-
νικό διάστημα θα τα μεταπωλούσαν. Το κέρδος 
ήταν εξασφαλισμένο και η επένδυση μικρή. Το 
κέρδος για τους κεντρικούς παίκτες μεγαλύτερο. 
Προπώληση, χρηματοροή και κυρίως επέκταση 
στην αγορά.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο μεταπωλητής 
«δενόταν» στο άρμα του μεγάλου παίκτη, απο-
κτούσε γνώση και πιστοποιήσεις και μετατρέπο-
νταν σε ένα άλογο κούρσας. Δεν χρειαζόταν να 
«παίξει» και με άλλον κεντρικό παίκτη. 

Η… ψόφια γάτα
Η Ελλάδα σήμερα, μετά από 5 χρόνια (τουλάχι-
στον) βαθιάς οικονομικής κρίσης, βρίσκεται στο 
χειρότερο σημείο. Οι μικρές και πολύ μικρές επι-
χειρήσεις πλέον όχι μόνο δεν σκοπεύουν να επεν-
δύσουν σε νέες τεχνολογίες αλλά πρωτίστως δεν 
γνωρίζουν εάν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν 
στην επιχειρηματική και οικονομική ανυδρία.
Η αγορά της πληροφορικής και της σύγχρονης 
τεχνολογίας είναι μια ψόφια γάτα. Όσο και να την 
χτυπάς κάτω, το μοναδικό που μπορείς να κατα-
φέρεις είναι να κάνει κάποιο μικρό γκελ δίνοντας 
την ψευδαίσθηση του επιβιώσαντος.
Εδώ μπαίνω στον πειρασμό να συγκρίνω την ε-
ποχή του «μπακάλικου» της δεκαετίας του ‘70. Κα-
νείς μπακάλης δεν πίστευε ότι θα ερχόταν η στιγμή 
που θα έκλεινε. Θεωρούσε τα αναδυόμενα super 
market ως μόδα της εποχής. Γνώριζε όλη τη γει-
τονιά με τα μικρά τους ονόματα, κρατούσε τεφτέρι, 
έκανε λογής διευκολύνσεις και έφερνε προϊόντα 
καλύτερης ποιότητας. Κι όμως έκλεισε. 
Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο στοίχημα για όλες τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πως μπορούν 

Η συνέργεια χιλιάδων μικρών 
επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια, 
είναι αυτή που μπορεί να δημιουργήσει 
ένα νέο δίκτυο, χωρίς μεγάλο ρίσκο και 

με ελάχιστες επενδύσεις.
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να δώσουν ζωή σε μια «ψόφια γάτα» αλλά ταυ-
τόχρονα να δημιουργήσουν ένα δικό τους δίκτυο, 
χωρίς ιδεοληψίες, χωρίς εγωισμούς και χωρίς 
αγκυλώσεις. 
Μέσα από την πολύχρονη εμπειρία μου και με-
λέτη του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας, το 
μοντέλο επιχειρηματικής λειτουργίας που δημι-
ουργείται μέσα από συνέργειες με κατεύθυνση 
την εξωστρέφεια και αυτοσκοπό την ανάπτυξη 
αποτελεί έναν πυλώνα που οφείλει –τουλάχιστον- 
να γίνει αντικείμενο προσεκτικής εξέτασης.

Show time
«Ο καιρός γαρ εγγύς», ή αλλιώς, ήρθε η ώρα να 
πάρουμε όλοι κάποιες αποφάσεις: Ή ακολουθού-
με την ψόφια γάτα «εις τόπον χλοερόν» ή παίρνου-
με την τύχη στα χέρια μας και γινόμαστε, ή τουλά-
χιστον προσπαθούμε, κυρίαρχοι του παιχνιδιού.
Τέλος στα ημίμετρα, στη μιζέρια και στην υπομο-
νή για καλύτερες μέρες. Ας φτιάξουμε τις καλύ-
τερες μέρες μόνοι μας, ας χτίσουμε το αύριο και 
ας αναπτυχθούμε. Ας δώσουμε νόημα και όραμα 
σε αυτό που ονομάζεται εξωστρέφεια και ας κατα-
κτήσουμε τις αγορές που μας αρμόζουν. Ο καιρός 
που ένα νέο δίκτυο και κανάλι διανομής που θα 
εσωκλείει όλες αυτές τις δυνάμεις που παράγουν 
και βρίσκονται στον προμαχώνα της αγοράς ήρθε. 
Η συνέργεια χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων σε 
όλη την επικράτεια, είναι αυτή που μπορεί να 
δημιουργήσει ένα νέο δίκτυο, χωρίς μεγάλο ρί-
σκο και με ελάχιστες επενδύσεις.
Μερικοί βασικοί κανόνες είναι:
•  Πρώτα πουλάμε, μετά πληρώνουμε.
•  Τις πιστοποιήσεις και τα οικονομικά στοιχεία για 

τις προμήθειες τις έχει το κεντρικό μας κανάλι.
•  Το κανάλι διαπραγματεύεται τις τιμές για όλους.
•  Δεν σπάμε τις τιμές.
•  Επενδύουμε στις κάθετες αγορές χωρίς ρίσκο.
•  Έχουμε όλοι rebate. 
•  Έχουμε όλοι καλύτερο περιθώριο κέρδους.

Hellenic Golden Alliance (HelGA)
Μια τέτοια συμμαχία μπορεί να δώσει ώθηση. 
Κυρίως μπορεί να βοηθήσει όλες τις παλιές, αλλά 
και νέες δυνάμεις, ενδυναμώνοντας τις καθετο-
ποιημένες αγορές.
Βρισκόμαστε μάρτυρες μιας νέας εποχής, μιας 
νέας τάξης πραγμάτων. Εκτός της οικονομικής 
κρίσης και του χρόνου προσαρμογής της αγοράς, 
όταν και εφόσον διαφοροποιηθούν οι συνθήκες, η 
τεχνολογία από μόνη της προχωρά σε νέα μοντέλα 
ανάπτυξης. Όποιοι δεν μπορούν να συνειδητοποι-
ήσουν το αυτονόητο, σε βάθος χρόνου (μικρό ή 
μεγάλο δεν έχει σημασία), θα αποτελούν παρελθόν 
και μετά θα δίνουμε ανάθεμα στην “καταραμένη” 
τύχη μας.
Ας εξετάσουμε τους κύριους άξονες που θα κινη-
θούν (ή που ήδη κινούνται) οι τάσεις της αγοράς 
πληροφορικής:
Ο Satya Nadela, CEO της Microsoft, είπε “mobile 
first, cloud first”, δηλαδή η κατεύθυνση αφορά 
cloud και mobility αποκλειστικά. Εάν παρασυρ-
θούμε (το επαναλαμβάνω) από την υπάρχουσα 

κατάσταση και δεν προχωρήσουμε προς τη σωστή 
κατεύθυνση θα χάσουμε πολλά.
Οι νέες προκλήσεις του cloud διαπραγματεύονται 
δύο κατευθύνσεις: 
1.  Παραγωγή όγκου ώστε να υπάρξει οικονομία 

κλίμακος και 
2.  Εξειδίκευση και καθετοποίηση ώστε να δη-

μιουργηθεί προστιθέμενη αξία η οποία και θα 
μεταφερθεί προς τον τελικό πελάτη.

Τι θα κερδίσουμε όμως μέσα από τις νέες τεχνο-
λογίες, την αξιοποίησή τους και την δημιουργία 
νέων δομών σε ένα νέο δίκτυο/κανάλι;
•  Talent development: Ανάπτυξη νέων δεξιοτή-

των που προσφέρουν δημιουργία καινοτομίας. 
Δηλαδή αξιοποίηση του δυναμικού που είναι εν 
υπνώσει. 

•  Cross city partnering & cross border 
partnering: Ανάπτυξη σχέσεων των εταιρειών 
ανάμεσα σε διαφορετικές πόλεις εξαιρώντας τα 
κέντρα (Αθήνα & Θεσσαλονίκη) αναδεικνύοντας 
μεγαλύτερου μεγέθους αγορές. Ταυτόχρονα, 
αναπτύσσεται η διασυνοριακή ανάπτυξη, δηλαδή 

η εξωστρέφεια με κατεύθυνση τις εξαγωγές.
•  Consolidation: Στην προώθηση της αγοράς του 

cloud, οι πάροχοι όλο και περισσότερο στηρίζο-
νται σε συνεργάτες μέσω πωλήσεων καναλιών, 
και αυτά τα κανάλια αισθάνονται πιο άνετα, αν 
ένα νέο οικοσύστημα είναι φτιαγμένο για να δη-
μιουργήσει κερδοφορία. Οι υπηρεσίες cloud δεν 
είναι εντάσεως εργατικού δυναμικού. Η ενοποί-
ηση σε νέες μορφές καναλιών σε συνδυασμό με 
το διασυνοριακό συνεταιρισμό θα βοηθήσει στην 
αξιοποίηση του δυναμικού και την εκμετάλλευ-
ση των επενδύσεων.

•  Collaboration: Οι συνέργειες είναι μονόδρο-
μος στη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη των 
αγορών, δημιουργώντας νέες αγορές και νέες 
δομές.

•  Segmentation: Ανταμείβοντας την τμηματοποί-
ηση της αγοράς και την αντίστοιχη κατάτμηση 
- τμηματοποίηση του καναλιού, η ύπαρξη αξιό-
πιστων συμβούλων με ιδιαίτερες τεχνικές ικα-
νότητες θα είναι άμεσα προσβάσιμες από όλους. 
Αυτό από μόνο του μπορεί να παίξει σημαντικό 
ρόλο στην απελευθέρωση του πλήρους δυναμι-
κού του καναλιού. Η στρατηγική επιχειρηματική 
συμβουλευτική, η ολοκληρωμένη διαχείριση και 
η ολοκληρωμένη φροντίδα είναι μερικές από τις 
πολύτιμες υπηρεσίες που οι διανομείς μπορούν 
να προσφέρουν σε σχέση με το «σύννεφο» και 
να τους επιτρέψει να απολαύσουν μια σταθερή 
ροή εισοδήματος, καθώς στενότερες σχέσεις με 
τους πελάτες.

•  Specialization: Τα κανάλια μπορούν να χτίσουν 
εταιρικές πλατφόρμες, στηριζόμενες στην σύγ-
χρονη τεχνολογία ή να στραφούν σε συγκεκρι-
μένες βιομηχανίες ή καθετοποιημένες αγορές. 
Με αυτό τον τρόπο θα απαλλαχθούν από το κυ-
νήγι μαγισσών (δηλαδή τη μάζα που δεν μπορεί 
να προσφέρει κερδοφορία) και θα αποκτήσουν 
πρόσβαση στην ανάπτυξη νέων κερδοφόρων 
αγορών.

Η κρίση προσφέρει ευκαιρίες 
Σε μια κρίσιμη περίοδο για την χώρα αλλά και 
για τις αγορές που συνεχίζουν ασθμαίνοντας να 
επιβιώνουν, πάντοτε δημιουργούνται ευκαιρίες. 
Σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες και νέες αναδυόμε-
νες δυνάμεις. Εμείς «απλά» πρέπει να τις αξιοποι-
ήσουμε και να δημιουργήσουμε την υποδομή για 
την αγορά του αύριο. TCP

Ας δώσουμε νόημα και όραμα σε αυτό 
που ονομάζεται εξωστρέφεια και ας 
κατακτήσουμε τις αγορές που μας 
αρμόζουν. Ο καιρός που ένα νέο δίκτυο 

και κανάλι διανομής που θα εσωκλείει όλες αυτές 
τις δυνάμεις που παράγουν και βρίσκονται στον 
προμαχώνα της αγοράς ήρθε.

Νίκος Ροδόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της OnLine Data, καθώς και πρόεδρος 
του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics.
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Συνέντευξη με τον Jukka Puputti

Πρόσφατα, βρέθηκε στην Ελλάδα ο Jukka Puputti, περιφερειακός διευθυντής πωλήσεων της F-Secure για 
την περιοχή στην οποία ανήκει και η χώρα μας, οπότε δεν χάσαμε την ευκαιρία να τον δούμε από κοντά και να 
συζητήσουμε για την Inter Engineering (εκπρόσωπο της F-Secure) και την αγοράς μας.

Με συνέπεια και πίστη προς το κανάλι

Η 
συζήτηση με τον κ. Puputti ξε-
κίνησε από το «πως βλέπει τα 
πράγματα στην Ελλάδα», και η 
απάντηση του στελέχους της F-
Secure ήταν άμεση. Εξαίροντας 
την απόδοση και τη σχέση της 

Inter Engineering με την F-Secure, ο περιφερει-
ακός διευθυντής πωλήσεων δήλωσε άκρως ικα-
νοποιημένος. Μάλιστα, παρά τα κάποια σκαμπανε-
βάσματα κατά τη διάρκεια της κρίσης, η τελευταία 
χρονιά ήταν χρονιά ανάπτυξης.

Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται φυσικά και στο δίκτυο 
συνεργατών της F-Secure στην Ελλάδα (αυτό που 
αναπτύσσει η Inter Engineering), και ο κ. Puputti 
δηλώνει ικανοποιημένος τόσο από τη σχέση του 
brand με το κανάλι, όσο και από την εκπαίδευση 
του τελευταίου αλλά και την εξάπλωσή του σε 
σχεδόν κάθε σημείο της επικράτειας.

Σε σχετική ερώτηση αναφορικά με την τάση κά-
ποιων κατασκευαστών να κινηθούν σε μοντέλο 
direct πωλήσεων (ειδικά μετά την έλευση του 
cloud), ο κ. Puputti ήταν κατηγορηματικός: «Δεν 
μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Το να πας direct 
σημαίνει ότι πρακτικά ‘δηλητηριάζεις’ το κανάλι, 
και το αποτέλεσμα είναι ότι στο τέλος, χάνεις τους 
συνεργάτες σου. Πρέπει να είμαστε συνεπείς αλλά 
και πιστοί ως προς τους συνεργάτες μας. Αυτό 
είναι κάτι που το κανάλι αντιλαμβάνεται, εκτιμά και 
ανταμείβει.»

Μιλώντας για «ανταμοιβή», αξίζει να σημειώσου-
με ότι το πελατολόγιο της F-Secure διακρίνεται 
από πολύ υψηλό βαθμό loyalty. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι η Inter Engineering διαθέτει πελάτες 
που έχουν κλείσει 15 χρόνια συνεργασίας με την 
εταιρεία, δηλαδή πρακτικά όσα χρόνια δραστηρι-
οποιείται η τελευταία στην ελληνική αγορά! Όπως 
σημειώνει και ο κ. Puputti, οι πελάτες παραμένουν 
σε πολύ υψηλό βαθμό πιστοί προς την εταιρεία, 
ακόμα και όταν κάνει την εμφάνισή του κάποιος 
ανταγωνιστής με χαμηλότερες τιμές.
Τι σημαίνει αυτό; Μα φυσικά, υψηλά ποσοστά 
ανανέωσης συμβολαίων, και επομένως επανα-
λαμβανόμενα έσοδα χωρίς υψηλό κόστος για τους 
συνεργάτες.

Το στέλεχος της F-Secure δηλώνει ικανοποιη-
μένος και για το positioning της εταιρείας αυτήν 
τη στιγμή στην αγορά, αφού η F-Secure έχει 
λανσάρει λύσεις corporate security με διαχείριση 

μέσω του cloud εδώ και 7 χρόνια. Αν και τότε, η 
αγορά δεν ήταν έτοιμη, η εταιρεία έχει αποκτήσει 
το πλεονέκτημα του first comer για σήμερα, τώρα 
δηλαδή που η αγορά στρέφεται ολοένα και περισ-
σότερο προς τέτοιου είδους υπηρεσίες.

Το τμήμα του cloud είναι και το πλέον αναπτυσσό-
μενο της εταιρείας, με τον περιφερειακό διευθυντή 
πωλήσεων να δηλώνει ότι το «σύννεφο» αλλάζει 
τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούνται οι 
επιχειρήσεις.
Είτε μιλάμε για Managed Security Services, είτε 
για κλασικό SaaS, ο συνεργάτης της F-Secure έχει 
στη διάθεσή του μία ενιαία κονσόλα διαχείρισης, 
χειριζόμενος όλους του τους πελάτες από ένα κε-
ντρικό σημείο! 
Μάλιστα, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε μία σειρά 
αυτοματισμών, δίνοντας τη δυνατότητα στον συ-
νεργάτη να κάνει deliver το όποιο ζητούμενο από 
τον πελάτη μέσα σε μία ώρα!

Αξίζει να σημειώσουμε μάλιστα, ότι στην πλατ-
φόρμα διαχείρισης υπάγονται πλέον και οι λύσεις 
mobile security. Θυμίζουμε ότι η F-Secure είχε 
δοκιμάσει τις σχετικές λύσεις πριν από 15 χρό-
νια(!), και έκτοτε περίμενε κάθε χρονιά, το να 
αποτελέσει τη χρονιά του mobility σε θέματα α-

σφάλειας. Αυτή η στιγμή, πλέον έχει έρθει, και μά-
λιστα η F-Secure έχει προχωρήσει και σε έξυπνες 
κινήσεις γύρω από το mobility, οι οποίες δεν σχε-
τίζονται απαραίτητα με την κλασική προστασία από 
ιούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Freedome, 
μία λύση privacy για smartphones (iOS και 
Android) το οποίο μετράει ήδη έναν χρόνο ζωής, 
και μετά τη θεαματική του επιτυχία, προσφέρεται 
πλέον και για κλασικάPCs.
Μάλιστα, η αντίστοιχη λύση για επιχειρήσεις 
(Freedome for Business), είναι πρακτικά έτοιμη 
και θα λανσαριστεί σύντομα στην αγορά.

Τέλος, ρίχνοντας μια ματιά στο μέλλον, η F-Secure 
έχει εστιάσει τις έρευνές της στο Advanced 
Persistent Threats (APT), τομέας στον οποίο συνή-
θως ένας κακόβουλος χρήστης αποκτά πρόσβαση 
σε ένα σύστημα και μετά «σκάβει» τον δρόμο του 
προς το εσωτερικό δίκτυο με... προηγμένη επιμο-
νή όπως φανερώνει και το σχετικό ακρωνύμιο. 

Το ερώτημα σε αυτές τις περιπτώσεις, πέρα από 
το πως προστατεύεται κάθε endpoint αλλά και το 
αντίστοιχο gateway (τομείς που καλύπτονται και 
σήμερα), είναι το τι επιπλέον μπορεί να γίνει, είτε 
για να προληφθεί, είτε για να ανιχνευθεί μία τέ-
τοιου είδους απειλή. TCP

Jukka Puputti, περιφερειακός διευθυντής πωλήσεων της F-Secure.
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This is ThinkPad!

Με πάνω από δύο δεκαετίες στην αγορά και 100 εκατομμύρια πωλήσεις, τα ThinkPad της Lenovo αποτελούν τη 
«ζωντανή» ιστορία των laptops. Μια ιστορία που συνεχίζει να γράφεται με «χρυσά» γράμματα!

Tα ThinkPad της Lenovo 
«έκλεισαν» τα 100 (εκατομμύρια)!

Ό
ταν το πρώτο ThinkPad, το θρυ-
λικό ThinkPad 700, έκανε την 
«παρθενική» του εμφάνιση το 
1992, αμέσως έγινε αντιληπτό ότι 
θα σηματοδοτούσε μια ολόκληρη 
εποχή. Μια εποχή όπου τα επαγ-

γελματικά notebooks θα έπρεπε να «αντέχουν» 
την απαιτητική καθημερινότητα και να ξεπερνούν 
κάθε πρόκληση. Όπως και έγινε, αφού από τότε 
τα ThinkPad έχουν γίνει συνώνυμο των υψηλών 
επιδόσεων, της αξιοπιστίας, της καινοτομίας και 
των πρωτοποριακών χαρακτηριστικών. Έτσι, τα 
ΤhinkPad βρέθηκαν στα χέρια των πιο απαιτητι-
κών επαγγελματιών, στις πλέον «σκληρές» όσο 
και απαιτητικές εργασίες: από ανασκαφές στην έ-
ρημο της Αιγύπτου, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθ-
μό και από την κορυφή του Έβερεστ, στο «μάτι» 
βίαιων κυκλώνων. 

Το επόμενο βήμα στην πορεία των ThinkPad ήρ-
θε το 2005, όταν πέρασαν στα χέρια της Lenovo, 
η οποία δεν σταμάτησε να τα εξελίσσει, έχοντας 
πάντοτε ανθρωποκεντρικό στόχο: Να δημιουργεί 
συσκευές που θα ταιριάξουν στην ανθρώπινη 
φύση και θα μας επιτρέψουν να είμαστε πιο πα-
ραγωγικοί. Με τη συγκεκριμένη παρακαταθήκη 
και τη συνεχή εξέλιξη ώστε να συμβαδίζουν με 
τις ανάγκες κάθε εποχής, τα ThinkPad πρόσφατα 
ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια πωλήσεων, ένας 
αριθμός ορόσημο που αποδεικνύει από μόνος του 
την απήχηση που έχουν σε κάθε επαγγελματία. 

«Είμαστε περήφανοι γιατί μετά από 20 χρόνια 
συνεχούς καινοτομίας και πωλήσεις 100.000.000 
συσκευών, το ThinkPad συνεχίζει την παράδοση 
που το θέλει να είναι η Νο1 επιλογή των μεγαλύ-
τερων enterprise οργανισμών παγκοσμίως και 
όχι μόνο», δήλωσε o Γιάννης Χουρδάκης, SMB 
Sales Manager της Lenovo στην Ελλάδα και την 
Κύπρο. Άλλωστε τους άρρηκτους δεσμούς της 
Lenovo -και κατ’ επέκταση των ThinkPad- με την 
επιχειρηματική κοινότητα είχαν την ευκαιρία να 

διαπιστώσουν οι περισσότεροι από 450 CEOs και 
διευθυντικά στελέχη που παρευρέθηκαν στο «26ο 
Συνέδριο Ηγεσίας» της Εταιρείας Ανωτάτων Στε-
λεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) την Παρασκευή 15 
και το Σάββατο 16 Μαΐου 2015 στο Grand Resort 
Lagonissi, στο οποίο η Lenovo υπήρξε χορηγός. 

Τι είναι, όμως, αυτό που κάνει τα ThinkPad να θέ-
τουν συνεχώς νέα standards στην κατηγορία των 
notebooks;

Καταρχήν η συνεχής εξέλιξη, αφού σήμερα κάθε 
ThinkPad αποτελεί προϊόν εργασίας 1.700 ερευνη-
τών που εργάζονται στα κέντρα έρευνας και ανά-
πτυξης στην Ιαπωνία, την Κίνα και τις ΗΠΑ! 

Επίσης, οι καινοτομίες που εισάγουν τα ThinkPad, 
τα τοποθετούν στην κορυφή των επιλογών των 
καταναλωτών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, η 
συσκευή ανίχνευσης TrackPoint, το ThinkLight, 
το backlit keyboard, το σύστημα «αερόσακου» 
που προστατεύει το σκληρό δίσκο, η λειτουργία 
ασφαλείας μέσω ενσωματωμένης συσκευ-
ής ανάγνωσης δαχτυλικών αποτυπωμάτων, η 
κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου και το Lenovo 
Hardware Password Manager, τα οποία αποτε-
λούν την επιτομή της καινοτομίας που συνοδεύει 
κάθε ThinkPad.

Θρυλική είναι, επίσης, η ανθεκτικότητα των 
ThinkPad, με κάθε συσκευή να υποβάλλεται 

σε πρωτοποριακές μεθόδους δοκιμών που κα-
λύπτουν ακραίες περιβαλλοντικές μεταβλητές 
συνθήκες, όπως λ.χ. θερμοκρασία, πίεση, σκόνη, 
υγρασία και δόνηση. 

Επίσης, ακολουθώντας την τάση κάθε εποχής, τα 
ThinkPad δεν μένουν «κολλημένα» στην παράδο-
ση. Αντιθέτως, έχοντας ως σημείο αναφοράς την 
πλούσια παράδοσή τους προκειμένου να κάνουν 
το επόμενο βήμα στο μέλλον. Έτσι, σήμερα κάτω 
από το brand ThinkPad περιλαμβάνονται από 
tablets έως τα ThinkPad Yoga, που συνδυάζουν τα 
χαρακτηριστικά ισχύος και παραγωγικότητας ενός 
Ultrabook, με την ελευθερία και τη φορητότητα 
ενός tablet.

Τέλος, είναι οι υπηρεσίες της Lenovo που κα-
θιστούν τα ThinkPad κορυφαία επιλογή για τις 
επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, η τεχνική υποστήριξη 
της Lenovo παρέχει πρωτοποριακές και ολοκλη-
ρωμένες λύσεις, για τη μέγιστη δυνατή παραγω-
γικότητα. Τα ThinkPad διαθέτουν εγγυήσεις, ανα-
βαθμίσεις, προστασία από ατυχήματα, Keep Your 
Drive, τεχνική υποστήριξη και ένα πλήρες σύνολο 
όλων των εργοστασιακών και αυτοματοποιημέ-
νων υπηρεσιών που βοηθούν τους οργανισμούς 
να γεφυρώσουν αποτελεσματικά το χάσμα μεταξύ 
καταναλωτών και επιχειρήσεων. 

Εν κατακλείδι, τα Lenovo ThinkPad... σβήνοντας 
τα 100 εκατομμύρια «κεράκια» τους αποδεικνύουν 
ότι η επιτυχία δεν είναι ούτε τυχαία, ούτε αποτέ-
λεσμα ενός παράγοντα. Αντίθετα, όταν η σκληρή 
δουλειά, η έμπνευση, η πίστη στην παράδοση, αλ-
λά και το όραμα για το μέλλον συνδυαστούν αρμο-
νικά, τότε το αποτέλεσμα είναι ένας πρωταθλητής 
στα 100! TCP

Τα Thinkpad και η Lenovo έκαναν αισθητή την 
παρουσία τους στο «26ο Συνέδριο Ηγεσίας» της 
Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)

Από την εμφάνισή τους στην αγορά 
το 1992, αμέσως έγινε αντιληπτό 
ότι θα σηματοδοτούσαν μια 
ολόκληρη εποχή.
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Περίγραψε εν συντομία την πραγματική φύση 
της δουλειάς σου. Κατά πόσο ανταποκρίνεται 
στον επίσημο τίτλο σου;
Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι κάνω αρκετά 
πράγματα στην δουλειά μου. Είμαι υπεύθυνος για 
την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού, 
βοηθάω στην υποστήριξη του τμήματος πωλήσε-
ων και την ανάπτυξη του δικτύου μεταπωλητών. 
Επίσης, μου αρέσει να βοηθάω το marketing, 
να βγαίνω έξω σε πελάτες, να αντιμετωπίζω τα 
προβλήματα μαζί με τους τεχνικούς μας. Γενικά, 
κάνω ότι είναι δυνατόν προκειμένου να πηγαίνει η 
εταιρεία μπροστά.

Αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Αγαπώ την δουλειά μου γιατί μου επιτρέπει να 
δημιουργώ λύσεις software από το «μηδέν», να 
ανακαλύπτω νέους τρόπους υλοποίησης και να τα 
προσφέρω όλα αυτά στην αγορά. Είναι πολύ ωραίο 
να βλέπεις ανθρώπους  να χρησιμοποιούν αυτό που 
εσύ και η ομάδα σου έχετε με τόσο κόπο φτιάξει.

Δεν αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Δεν μου αρέσει η δουλειά μου όταν δεν έχω τί-
ποτα να κάνω. Ή όταν έχει έρθει η ώρα να φύγω 
για το σπίτι μου και έχω αφήσει πίσω άλυτο πρό-
βλημα, για το οποίο δεν έχω βρει ακόμη την λύση 
. Ξέρω ότι θα με κρατήσει ξύπνιο όλη την νύχτα. 
Αλλά αυτό είναι μια πρόκληση ακόμη που με κάνει 
να αγαπώ την δουλειά μου περισσότερο 

Ποια ήταν η πρώτη σου επαγγελματική εμπειρία; 
Πως αισθανόσουν για τα λεφτά που έπαιρνες;
Πριν ξεκινήσω τις σπουδές μου, μετά το Λύκειο, 
εργάσθηκα για λίγο σαν προγραμματιστής σε μια 
εταιρεία. Ένοιωθα ότι ήταν λίγα τα χρήματα που θα 
μου έδιναν και έφυγα. Ο πραγματικός λόγος ήταν 
ότι ξεκινούσε το εξάμηνο, οπότε έψαξα και βρήκα 
μια βοηθητική βραδινή δουλειά. 

Πώς μπήκες στην αγορά του IT; Θα επέλεγες κά-
ποια άλλη και αν ναι ποια; 
Όταν ήμουν μικρός , ο αδελφός μου με «έψησε» να 
πάρουμε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με το χαρτζι-
λίκι μας από τα κάλαντα. Ευτυχώς που μας βοήθησε 
η οικογένεια γιατί αλλιώς ακόμη κάλαντα θα λέγαμε 
. Μόλις το πήραμε κατάλαβα ότι αυτό το «πράγμα» 
δεν κάνει τίποτα αν δεν το προγραμματίσεις. Έτσι, α-
ποφάσισα να ασχοληθώ με τον προγραμματισμό και 
ακόμη επιμένω σε αυτή την απόφασή μου.

Για ποιες εταιρείες δεν θα δούλευες ποτέ;
Δεν έχω πρόβλημα να δουλέψω για οποιαδήποτε 
εταιρεία, αρκεί να μην είναι αντίθετη δεοντολογικά 
στα πιστεύω μου.

Hands-on δίχως δεύτερη σκέψη!

Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Αν μπο-
ρούσες να είσαι κάποιος από αυτούς, ποιον θα 
επέλεγες και γιατί;
Μου αρέσει πολύ ο Gates γιατί έχει αναπτύξει το 
λειτουργικό σύστημα που έβαλε τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή σε όλα τα σπίτια και τις επιχειρήσεις. 
Μου άρεσε όμως και ο Dennis Ritchie γιατί δημι-
ούργησε μια γλώσσα προγραμματισμού και ένα 
λειτουργικό σύστημα πάνω στο οποίο βασίστηκαν 
πολλά πράγματα στην πληροφορική. Ωστόσο, θα 
προτιμούσα να συνεχίσω να είμαι ο εαυτός μου.

Τι πιστεύεις ότι νιώθουν πιο έντονα οι συνεργά-
τες σου για σένα; Τι θα ήθελες να νιώθουν; 
Θα ήθελα να νιώθουν ότι έχουν ένα άνθρωπο να 
στηρίζονται, για να πάει «μπροστά» η δουλειά. Ένα 
άνθρωπο που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τι 
πρέπει να γίνει και πως. Που, δυστυχώς για μερι-
κούς, διαλέγει πάντα τον πιο δύσκολο και αργό τρό-
πο, γιατί αυτός προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονε-
κτήματα, γνώση, αλλά και επιτυχία στο αποτέλεσμα.

Έχεις χτυπήσει ποτέ κάποιον και, αν ναι, γιατί;
Όχι για σοβαρό λόγο.

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και ποιο το 
αγαπημένο σου εστιατόριο;
Δεν είμαι πολύ του φαγητού, οπότε θα έλεγα τα 
παϊδάκια στο σπίτι μου. Κάποιοι από το γραφείο 
φωνάζουν… ο μουσακάς 

Μπίρα, ούζο, κρασί, σαμπάνια ή κάτι άλλο; 
Ούζο sprite, ή καλύτερα Sambuca.  

Ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Βόλεϊ ή κάτι άλλο; Επί-
σης, στο γήπεδο ή από τον καναπέ με φίλους;
Γήπεδο δεν πήγα ποτέ. Περισσότερο είμαι τύπος 
του γυμναστηρίου. Νευριάζω όταν παίζω Pro 
Evolution (ούτε που το ήξερα πριν) με τον γιό μου 
και με κερδίζει με χαρακτηριστική ευκολία. 

Ποια εταιρεία (εκτός αυτής που δουλεύεις ) 
θεωρείς ότι έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην 
ελληνική αγορά του software και ποια σε αυτή 
του hardware;
Στην αγορά του software νομίζω μεγάλη επί-
δραση έχει η Google με το Android, αλλά και η 
Oracle. Στο hardware θεωρώ αυτή την στιγμή με-
γάλη επίδραση έχουν τα Κινέζικα προϊόντα, αφού 
υπάρχει μια τάση για περισσότερο οικονομικό 
εξοπλισμό.

Aνάφερε τρία πρόσωπα από την ελληνική αγορά τε-
χνολογίας τα οποία θαυμάζεις, καθώς και το λόγο.
Θαυμάζω όσους ασχολήθηκαν με τα computer 
τη δεκαετία του ‘80, μεγάλωσαν και ασχολήθηκαν 
με διάφορες τεχνολογίες software και hardware, 
άντεξαν στον χρόνο και έζησαν την εμπειρία που 
χαρακτήρισε την επαγγελματική τους ζωή.

Ανάφερε μία προσωπική επιτυχία για την οποία 
είσαι πραγματικά πολύ υπερήφανος.
Ότι κατάφερα από πολύ μικρός να αποφασίσω τι ή-
θελα να γίνω και να σπουδάσω αυτό ακριβώς που 
ήθελα. Αυτό εύχομαι να το βιώσουν τόσο οι νέοι 
της εποχής μας, όσο και οι επερχόμενες γενιές.

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.
Δεν ξέρω αν ευθύνεται ο πατέρας είτε η μητέρα 
μου, οι πράξεις ή τα λόγια τους, για την υπομονή 
(γαϊδουρινή) που διαθέτω. Πάντως, αυτή η υπο-
μονή με έχει βοηθήσει σε όλη την διάρκεια της 
επαγγελματικής και προσωπικής μου ζωής.

Ποιο ήταν (μέχρι στιγμής) το όνειρο ή η επιθυμία 
που πραγματοποιήθηκε και που ποτέ δεν πί-
στευες ότι θα μπορούσε να συμβεί;
Σε γενικές γραμμές όταν θέλω κάτι, το σκέφτομαι, 
δημιουργώ την απαιτούμενη τακτική, υπολογίζω 
τις δυνάμεις μου, ετοιμάζω τον αντίστοιχο αλγό-
ριθμο και πράττω ανάλογα  για την υλοποίηση του. 
Είμαι πάντα προετοιμασμένος ψυχολογικά για την 
ολοκλήρωση του, αλλά και για την αποτυχία. Όχι 
ότι δεν νευριάζω αν τελικά δεν τα καταφέρω...

Αθανάσιος Αλεκιζόγλου, Γενικός Διευθυντής  
στην Qualisys Software

Η δημιουργική πλευρά της δουλειάς του «εξιτάρει» ακόμη και σήμερα τον Αθανάσιο Αλεκιζόγλου.



από
139€




