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Αποκαλυπτικά από κάθε άποψη κρίνονται τα συμπε-
ράσματα που αφορούν το… προφίλ της εγχώριας 
επιχειρηματικής αγοράς αναφορικά με τη χρήση των 
αναλωσίμων εκτύπωσης, με βάση τα αποτελέσματα 
της πρώτης πανελλήνιας έρευνας που διενήργησε το 
περιοδικό Tech Channel Partner και το BizTech.gr. 
Συγκεκριμένα, πραγματικό… ντέρμπι αποδεικνύεται 
η επιλογή γνήσιων αναλωσίμων εκτύπωσης (μελά-
νια, toner) έναντι της χρήσης εναλλακτικών λύσεων 
εκ μέρους των ελληνικών επιχειρήσεων, με την 

ποσοστιαία διαφορά να κινείται σε ιδιαίτερα περιορι-
σμένα επίπεδα! Όσο για την συχνότητα με την οποία 
προμηθεύονται τα προαναφερθέντα αναλώσιμα ε-
κτύπωσης, οι εγχώριες εταιρείες δείχνουν να κινού-
νται στο «ασύμβατο» δίπολο: κάθε τρίμηνο - όποτε 
απαιτηθεί, ενώ περίπου ισορροπημένα δείχνουν τα 
στοιχεία σχετικά με το από πού προμηθεύονται τα 
απαιτούμενα αναλώσιμα. Κι αυτό, δείχνοντας αυξη-
μένο βαθμό εμπιστοσύνης στους σταθερούς ΙΤ συ-
νεργάτες τους, με τους οποίους συνήθως διαθέτουν 

πολυετής σχέσεις ενώ το λιανεμπόριο ακολουθεί 
σε πολύ κοντινή απόσταση. Αίσθηση προκαλεί και η 
διαπίστωση πως οι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν 
-περίπου- ως… αναγκαίο κακό την επιλογή και 
χρήση γνήσιων αναλωσίμων εκτύπωσης, τη στιγμή 
όμως που ταυτόχρονα δηλώνουν πως το πραγμα-
τοποιούν γιατί θέλουν να είναι απόλυτα σίγουροι 
για την επιλογή τους! Αν μη τι άλλο, η συγκεκριμένη 
έρευνα αναδεικνύει ένα ανομοιόμορφο pattern συ-
μπεριφοράς και πρακτικής. σελ. 16

Λύσεις ψηφιακής σήμανσης ViewSonic 
Εξαιρετικές λύσεις ψηφιακής σήμανσης προσφέρει η 
ViewSonic,«εκτοξεύοντας» την παρουσίαση μια ιδέας ή ενός προϊόντος σε 
νέα επίπεδα. σελ. 09

Τα κέρδη της «αξίας» για την Westnet Distribution!
Ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας, «άνοιγμα» στους 
νέους τομείς του home automation, των gaming, ΙΤ και telco αξεσουάρ, 
αλλά και ανασχεδιασμό της συνολικής e-παρουσίας της σχεδιάζει η Westnet 
Distribution, σύμφωνα με τους Ρόμπυ Μπουρλά και Γιώργο Δαβιώτη. σελ. 14

Βήμα στο μέλλον  
για την Hewlett Packard
Το εγχείρημα της Hewlett Packard 
για τον διαχωρισμό των λειτουργιών 
της σε δύο πόλους (HP Enterprise 
και HP Inc), αποτελεί ένα από τα 
πλέον σημαντικά business cases 
των τελευταίων ετών. Πόσω, μάλλον, 
όταν αφορά μια υγιή επιχείρηση, 
η οποία κινείται με εντυπωσιακά 
οικονομικά μεγέθη, κατέχοντας 
σημαντικά μερίδια αγοράς και 
ουσιαστικά χαρακτηρίζει μια 
ολόκληρη βιομηχανία. Ποιες όμως 
είναι οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες και 
τα δεδομένα για το εγχώριο ΙΤ Κανάλι 
Διανομής και Μεταπώλησης; σελ. 24
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Επιλέγουν γνήσια αναλώσιμα, έχοντας 
το... βλέμμα σε εναλλακτικές λύσεις!



ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΘΡΥΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ.

Εξαιρετικές δυνατότητες διασύνδεσης
χάρη στη συμβατότητα με docking station

Γρήγορη συνδεσιμότητα Gigabit Ethernet

Μέγιστη ασφάλεια με αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων Ξεκούραστη εργασία χάρη στην οθόνη Anti-Glare

Λειτουργικό σύστημα Windows 8.1 Pro 
με δυνατότητα αναβάθμισης σε Windows 10 Pro δωρεάν

Προηγμένα χαρακτηριστικά για επαγγελματική χρήση 
σε προσιτές τιμές

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

Δείτε περισσότερα προϊόντα στο www.lenovo.gr

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

Οθόνη έως 17.3” HD+ (1600 x 900) 
Windows 8.1 Pro 
Συμβατότητα με OneLink Dock & OneLink Pro Dock 
Τεχνολογία FingerPrint Reader 
Εώς 2GB ανεξάρτητη κάρτα γραφικών  
10/100/1000 Gigabit Ethernet 
Επεξεργαστής έως 5ης γενιάς Intel® Core™ i7 

B70

Οθόνη έως 14”FHD (1.920 x 1.080) Anti-Glare 
Windows 8.1 Pro 
Συμβατότητα με OneLink Dock & OneLink Pro Dock 
Τεχνολογία FingerPrint Reader 
Εώς 2GB ανεξάρτητη κάρτα γραφικών 
10/100/1000 Gigabit Ethernet 
Επεξεργαστής έως 5ης γενιάς Intel® Core™ i7

Thinkpad E450

Οθόνη έως 15,6”FHD (1.920 x 1.080) Anti-Glare 
Windows 8.1 Pro 
Συμβατότητα με OneLink Dock & OneLink Pro Dock 
Τεχνολογία FingerPrint Reader 
Εώς 2GB ανεξάρτητη κάρτα γραφικών 
10/100/1000 Gigabit Ethernet 
Επεξεργαστής έως 5ης γενιάς Intel® Core™ i7

Thinkpad E550

Οι σειρές B & ThinkPad E εκτοξεύουν τις δυνατότητες της επιχείρησής σας

Οθόνη έως 15.6” FHD (1920 x 1080) Anti-Glare 
Windows 8.1 Pro 
Συμβατότητα με OneLink Dock & OneLink Pro Dock 
Τεχνολογία FingerPrint Reader 
Εώς 2GB ανεξάρτητη κάρτα γραφικών 
10/100/1000 Gigabit Ethernet 
Επεξεργαστής έως 5ης γενιάς Intel® Core™ i7 

B50

Η Lenovo συνιστά Windows.
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Γεώργιος Σουρής: 
Και τότε, και τώρα... Αντώνης ΡουςελιώτΑκης

antony@socialhandlers.com

Χαιρετώ την... ομήγυρη, με ηθικό ακμαίο, φρόνημα υψηλό 
και διάθεση ανεβασμένη. Μην μειδιάτε, και μην κουνάτε το 
κεφάλι σας περιφρονητικά, αλήθεια το λέγω!

Γιατί, τι άλλο μπορείς -πραγματικά- να κάνεις, πέρα από το 
να προσπαθείς και να ελπίζεις για το καλύτερο; Σύμφωνοι, 
η έμφαση έχει μεταφερθεί στο «ελπίζεις» πλέον, αλλά τι 
να κάνουμε; Αυτοί είμαστε ή όπως λέει και ο φίλος Νίκος 
Τηλιακός «αυτούς έχουμε, μ’ αυτούς θα πολεμήσουμε». 
Μην πάει ο νους σας σε πολιτικά υποννοούμενα. Κάθε άλλο! 
Το θέμα είναι καθαρά προσωπικό και το πως προσεγγίζει 
κανείς τα πράγματα. Όταν η ζωή σού δίνει λεμόνια -λένε οι 
Αμερικάνοι- θα πρέπει να φτιάξεις λεμονάδα...

Τούτων λεχθέντων, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλό 
Καλοκαίρι, να σάς προτρέψω να μην λυγίσετε μπροστά στις 
δυσκολίες, τη μιζέρια, αλλά και το μίσος και τον διχασμό της 
εποχής, δείχνοντας τον δρόμο προς κάτι καλύτερο σε όλους.

Γνωρίζω πολύ καλά πως κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο, 
όπως επίσης γνωρίζω ότι είναι στο χέρι μας. Εάν 
όλοι αποδεχθούμε μία άλλη κατάσταση, μία άλλη 
λογική, τότε αυτή θα έρθει και θα πραγματοποιηθεί ως 
αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
Αυτή τη φορά, εκμεταλλευόμενος και της γενικότερης 
κατάστασης, λέω να πρωτοτυπήσω!

Σας αφήνω με μερικούς στίχους του Γεώργιου Σουρή, του 
Σύρου σατιρικού ποιητή που προτάθηκε 5 φορές για Νόμπελ 
λογοτεχνίας, ο οποίος γεννήθηκε πριν από 162 χρόνια(!), και 
παρ’ όλα αυτά, μοιάζει να βλέπει με ανατριχιαστική ακρίβεια 
τα όσα γίνονται αυτήν τη στιγμή:

Ποιὸς εἶδε κράτος λιγοστὸ
σ’ ὅλη τὴ γῆ μοναδικό,
ἑκατὸ νὰ ἐξοδεύῃ
καὶ πενήντα νὰ μαζεύῃ;
Νὰ τρέφῃ ὅλους τοὺς ἀργούς,
νἄχῃ ἑπτὰ Πρωθυπουργούς,
ταμεῖο δίχως χρήματα
καὶ δόξης τόσα μνήματα;

Νἄχῃ κλητῆρες γιὰ φρουρὰ

καὶ νὰ σὲ κλέβουν φανερά,
κι ἐνῷ αὐτοὶ σὲ κλέβουνε
τὸν κλέφτη νὰ γυρεύουνε;
Κλέφτες φτωχοὶ καὶ ἄρχοντες μὲ ἅμαξες καὶ ἄτια,
κλέφτες χωρὶς μία πῆχυ γῆ καὶ κλέφτες μὲ παλάτια,
ὁ ἕνας κλέβει ὄρνιθες καὶ σκάφες γιὰ ψωμὶ
ὁ ἄλλος τὸ ἔθνος σύσσωμο γιὰ πλούτη καὶ τιμή.

Ὅλα σ’ αὐτὴ τὴ γῆ μασκαρευτῆκαν
ὀνείρατα, ἐλπίδες καὶ σκοποί,
οἱ μοῦρες μας μουτσοῦνες ἐγινῆκαν
δὲν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.
...
...
...
Γι’ αὐτὸ τὸ κράτος, ποὺ τιμᾶ τὰ ξέστρωτα γαϊδούρια,
σικτὶρ στὰ χρόνια τὰ παλιά, σικτὶρ καὶ στὰ καινούργια!

Καὶ τῶν σοφῶν οἱ λόγοι θαρρῶ πὼς εἶναι ψώρα,
πιστὸς εἰς ὅ,τι λέγει κανένας δὲν ἐφάνη...
αὐτὸς ὁ πλάνος κόσμος καὶ πάντοτε καὶ τώρα,
δὲν κάνει ὅ,τι λέγει, δὲν λέγει ὅ,τι κάνει.

Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαῖο,
ὕφος τοῦ γόη, ψευτομοιραῖο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης. 
Σπαθὶ ἀντίληψη, μυαλὸ ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι ὅλα τὰ ξέρει.
Κι ἀπὸ προσπάππου κι ἀπὸ παπποῦ
συγχρόνως μποῦφος καὶ ἀλεποῦ.

Καὶ ψωμοτύρι καὶ γιὰ καφὲ
τὸ «δὲ βαρυέσαι» κι «ὢχ ἀδερφέ».
Ὡσὰν πολίτης, σκυφτὸς ραγιᾶς
σὰν πιάσει πόστο: δερβεναγᾶς.
Θέλει ἀκόμα -κι αὐτὸ εἶναι ὡραῖο-
νὰ παριστάνει τὸν εὐρωπαῖο.
Στὰ δυὸ φορώντας τὰ πόδια πού ῾χει
στό ῾να λουστρίνι, στ’ ἄλλο τσαρούχι.

Δυστυχία σου Ἑλλάς, μὲ τὰ τέκνα ποὺ γεννᾶς.
Ὦ Ελλάς, ἡρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;

Διευθυντής έκδοσης:  
Νίκος Τηλιακός

Αρχισυνταξία: 
Φώτης Καραμπεσίνης

Διεύθυνση διαφήμισης:  
Νίκος Μπάστας 

ειδικοί συνεργάτες:  
Γιώργος Μαρκατάτος, 
Δημήτρης Μαλλάς,

Παραγωγή: 
Γραφικές τέχνες graphica

εκδότης:  
Αντώνης Ρουσελιωτάκης

ιδιοκτησία:  
Social Handlers

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

Απαγορεύονται η αναδημοσίευση, η 
αναπαραγωγή και η μετάδοση όλου 
ή μέρους του περιοδικού χωρίς την 
έγγραφη άδεια του εκδότη.  
Η άποψη των συντακτών δεν εκφράζει 
απαραίτητα και την επίσημη άποψη 
του περιοδικού.
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Πριν από τα μπάνια 
του λαού... νικοσ τηλιακοσ

nick@socialhandlers.com

Επιτέλους διακοπές!

Ή μήπως όχι;

Ναι, καταλαβαίνω ότι το μυαλό σας μπορεί να πάει στα πρόσφατα γεγονότα 
και όλο αυτό το πολιτικό-κοινωνικό-οικονομικό αλαλούμ που περνάμε, 
αλλά, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αυτή είναι μία άλλη συζήτηση στην οποία 
μπορεί και να επανέλθω λίαν συντόμως (ο Αντώνης Ρουσελιωτάκης νομίζω 
πως έχει μία πρώτη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προσέγγιση στη σελ. 3), αλλά 
σε αυτήν τη φάση θα ήθελα, να αναφερθώ στα... δικά μας!

Στο πως δηλαδή, για ακόμη ένα Καλοκαίρι, η τεχνολογία και οι εκπρόσωποί 
της, κατάφεραν να... καταστρέψουν (με την καλή έννοια!) τις διακοπές μου :-)
Ξεκινάμε λοιπόν!

Κατ’ αρχάς, έχουμε το τεράστιο launch των Windows 10, το οποίο φαντάζει 
και είναι σημαντικό από κάθε άποψη. Εάν το δει κανείς ως το ύψος της 
σημασίας του, εάν το ελέγξει ως προς τις επιπτώσεις στους κατασκευαστές, 
εάν το εξετάσει σε σχέση με τους καταναλωτές, εάν ρίξει μια ματιά στο 
τι συζητιέται και στα ερωτήματα που υπάρχουν, ό,τι και να κάνει, θα 
διαπιστώσει ότι πρόκειται για ένα πρώτιστης προτεραιότητας ζήτημα που 
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα αλλάξει την αγορά όπως την ξέραμε μέχρι 
σήμερα!

Από τις 29 Ιουλίου λοιπόν, όλες οι αλλαγές και ό,τι αυτές επιφέρουν σε 
κάθε επίπεδο, είναι ενεργές, με αποτέλεσμα να υπάρχει μπόλικη δουλειά 
σε επίπεδο marketing, σε επίπεδο κατασκευαστών, σε επίπεδο διανομής, 
προφανώς σε επίπεδο συνεργατών και... «μοιραία» σε επίπεδο Tech 
Channel Partner.

Σαν να μην έφτανε το μεγαλύτερο launch λειτουργικού συστήματος τα 
τελευταία... ν χρόνια, ταυτόχρονα έχουμε και πλείστες πόσες παράλληλες 
εξελίξεις.
Έχουμε ένα καταναλωτικό κοινό που στρέφεται ξαφνικά στα premium 
προϊόντα θεωρώντας τα μία αξιόπιστη επένδυση και όχι μία απλή αγορά(!), 
έχουμε “άπειρα” προϊόντα να προετοιμάζονται για την back to school (και 
όχι μόνο) περίοδο, έχουμε μία σειρά από μεγάλους κατασκευαστές να μας 
ζητάνε νέους τρόπους να προσεγγίσουν το κανάλι (και σε αυτό, είμαστε, αν 
μη τι άλλο, οι πλέον κατάλληλοι να βοηθήσουμε - οπότε αντίο Καλοκαίρι), 
προφανώς έχουμε θέματα χρηματοικονομικού χαρακτήρα που θα πρέπει να 
λυθούν... εχθές και ο κατάλογος απλά συνεχίζεται...

Μέσα σ’ όλα αυτά, θα ήθελα να σημειώσω ότι παρατηρώ και μία 
γενικευμένη τάση της αγοράς να γίνεται πιο απαιτητική γύρω από 

Παρατηρείται μία
γενικευμένη τάση 
της εγχώριας αγοράς 
να γίνεται πιο απαιτητική 

σχετικά με κάθε της επένδυση, 
καταδεικνύοντας μία δεύτερη περίοδο 
ωριμότητάς της.

κάθε της επένδυση, με αποτέλεσμα κάθε εργασία και υποχρέωσή μας 
να πολλαπλασιάζεται, σημάδι πάντως θετικό στο σύνολό του, αφού 
καταδεικνύει μία πιο ορθολογική και προσεκτική προσέγγιση των 
πραγμάτων, καθώς και μία δεύτερη περίοδο ωριμότητας της αγοράς.

Υπάρχουν φυσικά και άλλες... «λεπτομέρειες», όπως για παράδειγμα η 
πλήρης αλλαγή σκηνικού γύρω από το e-commerce και τις πρακτικές του 
(ελέω οικονομικών εξελίξεων), οι οποίες αγγίζουν και το κανάλι, αφού 
δημιουργούν νέα δεδομένα και ευκαιρίες.

Μ’ αυτά και μ’ εκείνα λοιπόν, θα πρέπει να πατήσουμε... τέρμα γκάζι προτού 
έχουμε την ευκαιρία να ξεκουραστούμε, ακριβώς όπως σε έναν αγώνα 
δρόμου, οι αθλητές τα δίνουν όλα πάνω στο νήμα προτού αφήσουν την 
αδρεναλίνη και το γαλακτικό οξύ να... πέσουν!

Δεν ξέρω εάν πρόκειται για σύμπτωση ή για κάποια παγκόσμια συνομωσία, 
αλλά τα τελευταία χρόνια, κάπως έτσι νοιώθω λίγο πριν τις διακοπές... 
Σκέφτομαι μήπως έχει αλλάξει κάτι και δεν το ‘χουμε πάρει χαμπάρι!
Όπως και να ‘χει, δεν θα κάνουμε πίσω, και το ίδιο θα συμβούλευα και 
όλους εσάς! Μην αφήνετε τίποτα να σας πτοήσει, προετοιμαστείτε εντατικά 
για το «νέο έτος», και κατόπιν, αφεθείτε σε μία παραλία (εάν είστε σε βουνό... 
κατεβείτε) και απολαύστε τις διακοπές που τόσο σας αξίζουν.

Καλό Καλοκαίρι και καλή επάνοδο!



Υποστήριξη
Προωθητικό υλικό και τεχνική 

υποστήριξη

Εξειδίκευση
Γίνετε ο έμπιστος σύμβουλος 

των πελατών σας

Αναγνώριση
Κερδίστε αναγνώριση μέσα από την 

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

Αναγνώριση

των πελατών σαςτων πελατών σας
Γίνετε ο έμπιστος σύμβουλος 

ΕξειδίκευσηΕξειδίκευση

υποστήριξηυποστήριξη
Προωθητικό υλικό και τεχνική 

ΥποστήριξηΥποστήριξηΥποστήριξη

Intel® Technology Provider
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ΙNTERWORKS 
Στενότερη συνεργασία 
με τη Microsoft
Ως Tier 2 Microsoft Cloud Solution 

Provider για την Ελλάδα, την Κύπρο 

και τη Μάλτα επελέγη από τη 

Microsoft η Interworks. Μάλιστα, 

η εν λόγω συμφωνία αναμένεται 

σύντομα να επεκταθεί και σε άλλες 

υπηρεσίες, όπως λ.χ. το Microsoft 

Azure. Συνοπτικά, οι συνεργάτες 

της Interworks αποκτούν πλέον τη 

δυνατότητα μηνιαίας τιμολόγησης 

του Office 365 στους πελάτες τους, 

μπορούν να ελέγχουν πλήρως τις 

τιμολογήσεις προς αυτούς χωρίς 

πολύπλοκες διαδικασίες, ενώ τους 

παρέχεται τοπική υποστήριξη. 

Info: Interworks, 2310 – 688 186

Mε μια ματιά
ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ

Με αμείωτο ενδιαφέρον και διαρκείς προσπάθειες είναι 
αποφασισμένη να προχωρήσει η Lenovo στην αγορά 
των smartphones, καθώς η εταιρεία διαβλέπει μεγάλες 
ευκαιρίες ανάπτυξης. Κι αυτό, τη στιγμή κατά την οποία 
μια σειρά από τους ανταγωνιστές της αντιμετωπίζουν 
σημαντικές δυσκολίες. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Dillon 
Ye, Executive Director, Lenovo Smartphone ROW Sales 
& Product Operation της Lenovo Group Ltd, η εταιρεία 
έχει καταρτίσει ένα νέο επιχειρηματικό πλάνο για το 
οικονομικό έτος 2016, με βάση το οποίο θα συνεχίσει 
να αυξάνει το μερίδιο αγοράς στα smartphones. Τι 
περιλαμβάνει το νέο business plan; Σε πρώτη φάση 
την ανανέωση της γκάμας των smartphones δύο 
φορές σε ετήσια βάση. Ταυτόχρονα, όμως, Lenovo και 
Motorola smartphones θα τοποθετηθούν στρατηγικά σε 
διαφορετικές αγορές, ώστε τα δύο brands να αποφέρουν 
στην εταιρεία το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Επιπλέον, 
η Lenovo αναμένεται να δώσει μεγάλη βαρύτητα στο e-
commerce, ανανεώνοντας σε τριμηνιαία βάση τα ανά 
τον κόσμο Lenovo e-stores, στη βάση ότι αποτελούν 
μια τεράστια ευκαιρία για άμεση επικοινωνία με τους 
καταναλωτές. Ήδη, με βάση τα αποτελέσματα του 
τελευταίου τριμήνου, τα smartphones αποτελούν 
μεγαλύτερο business για την Lenovo σε σύγκριση με 

τα PCs! Ωστόσο, η εταιρεία θεωρεί ότι υπάρχουν ακόμα 
μεγάλες δυνατότητες, ειδικά μάλιστα αν τα brands 
Lenovo και Motorola «κλειδώσουν» επί διαφορετικών 
αγορών-στόχων. Για την ακρίβεια, το brand Motorola 
είναι ισχυρό στις «ώριμες» αγορές, όπως λ.χ. την 
Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Βόρειο Αμερική και την 
Ευρώπη. Αντιθέτως, τα Lenovo smartphones έχoυν 
τοποθετηθεί στρατηγικά στις αναδυόμενες αγορές, όπως 
είναι η Ινδία, η Ταϊλάνδη και η Ινδονησία.
Info: Lenovo Greece, 213-0087 200

Cl
ou

d 
P

ar
tn

er

Παρά το γεγονός ότι τόσο σε consumer 
περιβάλλον, όσο και σε enterprise, η επίδραση 
του cloud και οι αλλαγές που έχει ήδη επιφέρει, 
είναι τεράστιες, η έρευνα θεωρεί πως ακόμη δεν 
έχουμε δει τίποτα! Η παραγωγή νέων υπηρεσιών 
θα συνεχίσει να αλλάζει ολόκληρες αγορές, να 
δημιουργεί νέα επιχειρηματικά μοντέλα και να 
μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο μοιραζόμαστε 
και διαχειριζόμαστε την πληροφορία.
Στα πλαίσια της έρευνας, ειδικοί του management, 
της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης, εξηγούν τι 
περιμένουν από το cloud για τα επόμενα χρόνια. 
Μερικά από τα σημαντικότερα στοιχεία που 
σημειώνουν είναι τα εξής:
• Ο Mark Ridley, διευθυντής τεχνολογίας στο 
reed.co.uk, θεωρεί πως το cloud σταδιακά θα 
αλλάξει την ίδια τη δομή των εταιρειών! Η έννοια 
του «τμήματος μηχανογράφησης» που λίγο-πολύ 
είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι κάθε επιχείρησης, 
θα δώσει τη θέση του σε ένα «δίκτυο» μικρών 
ομάδων στις οποίες θα υπάρχουν τόσο άνθρωποι 
της τεχνολογίας, όσο και εκτός αυτής.
• Αντίστοιχα, ο James Mitchel, CEO της Strategic 
Blue (πρόκειται για εταιρεία cloud broker), 

πιστεύει ότι οι βασικές υπηρεσίες cloud (π.χ. 
storage ή επεξεργαστική ισχύς) θα γίνουν 
commodity (ακόμη και να διαπραγματεύονται σε 
ένα cloud χρηματιστήριο όπως ο καφές!), αλλά 
προηγουμένως θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα 
χρεώσεων..
• Από τη μεριά του, ο Dr Tua Huomo του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (EIIT), βλέπει πως το cloud, δεν θα 
αλλάξει απλά μία επιχείρηση, αλλά και αυτές που 
συνδέονται μαζί της, όπως για παράδειγμα οι 
προμηθευτές της. 
• Ακόμα και σε επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος, ο καθηγητής Ian Bitterlin από 
το The Green Grid Association, πιστεύει πως 
η επίδραση του cloud θα είναι σημαντική και 
σε ενεργειακά θέματα. Εξάλλου, είναι τέτοια η 
αρχιτεκτονική και οι τεχνική “ποιότητα” του cloud, 
που θα οδηγήσει σε σημαντικά χαμηλότερά 
ενεργειακά αποτυπώματα εν συγκρίσει με τις 
τεχνολογίες και τις πρακτικές του κοντινού 
παρελθόντος.
• Τέλος, από τις πλέον ενδιαφέρουσες 
τοποθετήσεις, είναι αυτή του Dr Jonathan 

Liebenau από το London Schools of Economics, 
γύρω από την επίδραση του cloud στην οικονομία. 
Το cloud θα έχει θετική επίδραση, αν και δεν θα 
τη «νοιώσουν» όλες οι χώρες και οι κλάδοι με τον 
ίδιο τρόπο. Ο καταλυτικός παράγοντας για αυτό, θα 
είναι οι πολιτικές που θα υιοθετηθούν σε νομικό 
(π.χ. διαχείριση και μεταφορά δεδομένων) και 
φορολογικό επίπεδο, αλλά και οι αντίστοιχες σε 
ενεργειακό.
Το cloud θα αλλάξει και τον τρόπο που βλέπουμε τα 
οικονομικά μίας επιχείρησης, αφού μεταφερόμαστε 
από το capex στο opex ή αλλιώς, από τα έξοδα 
κεφαλαίου, στα λειτουργικά έξοδα. Αυτό 
επηρεάζει τις επενδύσεις, τη φορολογία, τον τρόπο 
διαχείρισης παγίων κ.λπ. Επίσης, δημιουργεί νέες 
θέσεις εργασίας και μάλιστα με εξαιρετικά γοργούς 
ρυθμούς. Φυσικά, κάθε κλάδος έχει άλλον ρυθμό 
ο οποίος μπορεί να διαφέρει σημαντικά, και όπως 
σημειώνει σε ένα παράδειγμά του ο Dr. Liebenau, 
κατά την 5ετία 2010-2014, οι θέσεις εργασίας που 
σχετίζονται με το cloud στη Γερμανία, σχεδόν 
διπλασιάστηκαν (100% αύξηση) για τον κλάδο των 
smartphones, ενώ αυξήθηκαν κατά 33% περίπου 
για τον κλάδο της αεροναυπηγικής.

Η επίδραση του cloud... μόλις 
ξεκινά. Και είναι παντού!
Με τη διαπίστωση ότι «η επίδραση του cloud μόλις ξεκινά», ο Economist 
δημοσίευσε μία άκρως ενδιαφέρουσα έρευνα σχετικά με το cloud και τις αλλαγές 
που αυτό επιφέρει, με τίτλο “The Impact of Cloud”.

Παναγιώτης Κωστάκος, 
marketing manager της 

SoftOne Technologies  
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Η Lenovo «προελαύνει» και στα smartphones!
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EPSON 

Επέκταση εγγύησης 
Ένα ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση 
των πωλήσεων των συνεργατών 
προσφέρει η Epson, καθώς επεκτείνει 
την τριετή εγγύησης σε συγκεκριμένα 
μοντέλα εκτυπωτών των σειρών 
Workforce, Workforce PRO και 
Ink Tank System. Η προωθητική 
αυτή ενέργεια, που ισχύει ήδη για 
επιλεγμένα μοντέλα Workforce, 
επεκτείνεται και στους κατόχους 
προϊόντων από τη σειρά Workforce Pro 
αλλά και από την σειρά των εκτυπωτών 
ITS για μικρές επιχειρήσεις. 
Info: Epson, 210 - 8099 499

SOFTONE

Νέα βράβευση
Σε συνέχεια των σημαντικών 
διακρίσεων των τελευταίων ετών, η 
Softοne απέσπασε ένα ακόμη βραβείο 
στα Cyta Mobile Excellence Awards 
2015. Η βράβευση αφορούσε στην 
υποψηφιότητα της εταιρείας στην 
κατηγορία “Cloud Based Technology 
for Mobile” και ειδικότερα την 
πλατφόρμα ανάπτυξης λύσεων 
επιχειρησιακής φορητότητας Soft1 
Mobility Framework.
Info: Softone, 211 – 1022 222

Mε μια ματιά

Με ένα event που παρέπεμπε στην περιβόητη 
Area 51, η Dell παρουσίασε  στην ελληνική 
αγορά τη νέα σειρά συστημάτων Alienware, που 
προορίζονται για τους απαιτητικούς gamers και 
ενθουσιώδεις χρήστες της τεχνολογίας. 
Όπως δήλωσε ο Σπύρος Παπαδάτος, Regional 
Marketing Manager της Dell, το συγκεκριμένο 
event αποκλειστικά για συστήματα Alienware 
ήταν κάτι που φιλοδοξούσε να πραγματοποιήσει 
η Dell εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ τόνισε πως η 
ελληνική αγορά έχει αποδειχθεί μία από τις πλέον 
δυναμικές σε ολόκληρη την Ευρώπη όσον αφορά 

τις πωλήσεις συστημάτων της Alienware, ασχέτως 
της κρίσης! Σημειώνεται πως όλα τα μοντέλα της 
νέας σειράς Alienware είναι άμεσα διαθέσιμα 
στα καταστήματα λιανικής πώλησης κα το δίκτυο 
συνεργατών της Dell. Παράλληλα, συνοδεύονται 

με 2 χρόνια εγγύηση Dell Next Business Day 
και τεχνική υποστήριξη Dell με επίσκεψη του 
τεχνικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα στο χώρο 
του πελάτη. Η Dell ανακοίνωσε τρία νέα gaming 
laptops Alienware 13, 15 και 17 ιντσών, το 
μοναδικής σχεδίασης gaming desktop Alienware 
Area-51, τη gaming κονσόλα Alienware Alpha 
Console και την ειδική εξωτερική μονάδα 
Alienware Graphics Amplifier, με την οποία τα νέα 
Alienware laptops μπορούν να αξιοποιήσουν την 
ισχύ μιας τυπικής desktop κάρτας γραφικών.
Info: Dell Hellas, 210-8129 800

GAMING ΑΠΟ… ΑΛΛΟ ΠΛΑΝΗΤΗ

Η Dell «προσγειώνει» στην Ελλάδα τα νέα Alienware

Ο dLAN pro 1200+ της devolo αποτελεί έναν 
επαγγελματικό προσαρμογέα Powerline, ο οποίος 
συνδυάζει τη μετάδοση δεδομένων μέχρι 1.2 Gbps 
και remote management, καθιστώντας το Internet 
και το Ιntranet διαθέσιμα σε ολόκληρο το κτήριο. 
Χάρη στη σύνδεση μέσω του δικτύου ηλεκτρισμού, 
θεωρείται ιδανικός για χρήση σε ποικίλες εφαρμογές, 
συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανιών, εμπορικών 
επιχειρήσεων, ακόμη  και σε περιβάλλον γραφείου. 
Διαθέτει κρυπτογράφηση δεδομένων 128- bit, η οποία 
με τη σειρά της επιτρέπει την ασφαλή μετάδοση, ενώ το 
χαρακτηριστικό γνώρισμα Quality Of Service εγγυάται την 
ιεράρχηση των δεδομένων. Όσο για τη βέλτιστη σύνδεση, 
αυτή επιτυγχάνεται μέσω της MIMO μετάδοσης (Multiple 
In Multiple Out) της τεχνολογίας range+ που με τη σειρά 
της χρησιμοποιεί και τα τρία καλώδια της τροφοδοσίας: 
Την φάση, τον ουδέτερο και τη γείωση, παρέχοντας 
παράλληλη μετάδοση δεδομένων στην περιοχή του 
Gigabit. Επιπλέον, μια κατοχυρωμένη με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας σύζευξης σημάτων, που χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά στους προσαρμογείς devolo διασφαλίζει 
μέγιστο εύρος που φτάνει μέχρι και τα 400 μέτρα με 
ιδιαίτερα σταθερή σύνδεση!

Ο dLANpro 1200+ της devolo είναι εξοπλισμένος με 
υποδοχή Gigabit LAN με αυτόματη λειτουργία mdi-Χ, 
η οποία επιτρέπει τη γρήγορη μετάδοση δεδομένων 
Powerline σε συνδεδεμένες συσκευές ή ακόμη και σε 
δίκτυα. Η δε ύπαρξη ενός υψηλής απόδοσης φίλτρου 
δικτύου, αποτρέπει την πιθανή παρέμβαση από μετάδοση 
δεδομένων των συνδεδεμένων τελικών συσκευών. 

Η διαμόρφωση και διαχείριση του dLANpro 1200+ 
επιτυγχάνεται μέσω του λογισμικού dLAN AVpro 
manager, ένα υψηλής απόδοσης εργαλείο remote 
management που προσφέρει διαισθητική επιφάνεια 
διαχείρισης με mode τόσο για αρχάριους, όσο και 
για προχωρημένους χρήστες. Επιτρέπει δε την 
παγκόσμια πρόσβαση στο δίκτυο powerline. Όσο για 
τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις dLAN, μπορούν να 
ελεγχθούν μέσω του status monitoring με τo live view, 
ενώ την ίδια στιγμή είναι σε θέση να προσαρμοστούν στο 
σενάριο χρήσης για κάθε περίπτωση ξεχωριστά! Τέλος, 
μια σειρά από λειτουργίες του προσαρμογέα, όπως λ.χ. το 
PowerSave mode, το πλήκτρο της κρυπτογράφησης και 
το ενδεικτικό LED κατάστασης μπορούν να τεθούν εκτός 
λειτουργίας με απλό όσο και εύκολο τρόπο. 
Info: Devolo Hellas, 22210-84 387

devolo dlANpro 1200+

Internet και Ιntranet σε ολόκληρο το κτήριο!
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INFO QUEST

Συνεργασία με τη 
Samsung
Tη διάθεση των προϊόντων και 
λύσεων Unified Communications της 
Samsung ανακοίνωσε η Info Quest 
Technologies. Κάτι, που έγινε πράξη 
μέσω της έναρξης της συνεργασίας της 
με την Prime Unified Communications 
Solutions, επίσημο εκπρόσωπο της 
Samsung Telecommunications & 
Samsung Techwin στην Ελλάδα.
Info: Info Quest, 211 – 9991 000

ΣΕΠΒΕ

Νέο ΔΣ 
Νέο διοικητικό συμβούλιο και πρόεδρο 
έχει εδώ και λίγες ημέρες ο Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου 
Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ). Συγκεκριμένα, 
ο Κωστής Καγγελίδης είναι ο νέος 
πρόεδρος του συνδέσμου.
Info: ΣΕΠΒΕ, 2310 – 365 130

Mε μια ματιά
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Κατέχοντας μερίδιο αγοράς της τάξεως του 21,2%, 
έχοντας διαθέσει κάτι παραπάνω από 141.300 έγχρωμα 
A3 MFPs (μερίδιο αγοράς 33,8%), και τουλάχιστον 
6.200 συστήματα production printing, η Konica 
Minolta κατέχει την πρώτη θέση στις συγκεκριμένες 
κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς, σύμφωνα με τα 
πλέον πρόσφατα στοιχεία της ανεξάρτητης εταιρείας 
μετρήσεων Ιnfosource που αφορούν το οικονομικό 

έτος 2014. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως η Konica 
Minolta έκανε σαφή την πρόθεσή της να περάσει από 
την εποχή κατά την οποία οι πωλήσεις hardware 
κυριαρχούσαν, στην εποχή όπου θα αποτελεί έναν IT 
services provider, ενισχύοντας συνεχώς τα managed 
services προϊόντα της. Έχοντας ξεκινήσει από το 2010 
με το Optimized Print Services (OPS), επικεντρώνοντας 
στην βελτιστοποίηση της εκτυπωτικής διαδικασίας, 
η Konica Minolta έκανε βήματα από το 2014 στο 
Managed Content Services (MCS) προκειμένου να 
υποστηρίζει τις λειτουργίες  τις σύλληψης, διανομής και 
διαχείρισης των πληροφοριών και του περιεχομένου 
σε σχέση με την αυξανόμενη ροή. Επιπλέον, η Konica 
Minolta αναμένεται να “κτίσει” το χαρτοφυλάκιό 
της στηριζόμενη στο Marketing Print Management 
(MPM), προσφέροντας στους πελάτες on-demand 
δυνατότητες εκτύπωσης μάρκετινγκ και Managed 
Services Marketing (MMS). Στόχος της εταιρείας είναι 
να καθιερωθεί ως πάροχος managed services στην 
αγορά B2B στην Ευρώπη κατά τα επόμενα χρόνια και 
να ενισχύσει το προφίλ της ως ο κορυφαίος πάροχος 
στον εν λόγω τομέα.
Info: Konica Minolta, 210 – 289 6600

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ MANAGed ServICeS ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ B2B

Πρωτιά σε δύο κατηγορίες για την Konica Minolta
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Όλοι οι περισπούδαστοι καθηγητές, αναλυτές, 
μανατζαρέοι, marketers κ.λπ., συχνά επικαλούνται 
τις γνώσεις που διαθέτουν γύρω από την 
ψυχολογία του πελάτη, από το τι «αυτός» θέλει (και 
εκείνοι γνωρίζουν τόσο καλά) και πως «αυτός» 
θα «τσιμπήσει», προκειμένου να αιτιολογήσουν το 
πως και το γιατί σχεδιάζεται κάθε στρατηγική.

Δεν μπορώ να πω, σε κάποιες περιπτώσεις, 
πέφτουν μέσα. Σε άλλες πάλι... όχι. Με δεδομένο 
ότι ο μεγάλος Στιβ Τζομπς πίστευε πάντα ότι δεν 
πρέπει να ρωτάμε τι θέλουν οι πελάτες μας, 
αλλά να τους λέμε εμείς, παρουσιάζοντας κάτι 
παντελώς νέο και πρωτοποριακό (διαφορετικά, 
απλά βελτιώνεις μία υπάρχουσα κατάσταση, 
δεν δημιουργείς νέες αγορές, ούτε κάνεις 
επαναστάσεις), τείνω να πιστέψω ότι οποιαδήποτε 

επιχείρηση ανάλυσης συμπεριφοράς καταλήγει σε 
σχεδόν... τυχαία συμπεράσματα!

Πως αλλιώς να εξηγήσει κανείς, τη συμπεριφορά 
των καταναλωτών κατά τον τελευταίο μήνα; Εκεί 
που όλοι φοβόντουσαν ότι μπορεί να χάσουν τα 
χρήματά τους, εκεί που όλοι προσπαθούσαν να 
μεταφέρουν κεφάλαια και να σηκώσουν μετρητά, 
όλοι οι ειδικοί υπολογίζανε ότι η κατανάλωση θα 
φτάσει στο... μηδέν, ενώ οι πληρωμές προς το 
Δημόσιο (και όχι μόνο) θα συναγωνιστούν αυτό 
το... ύψος.

Αμ, δε! Οι πωλήσεις χρυσού εκτοξεύτηκαν, αυτές 
των πολυτελών αυτοκινήτων επίσης, ενώ κατά 
τη διάρκεια της τελικής διαπραγμάτευσης στις 
Βρυξέλλες, οι τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών, 

τα iPhones και τα Galaxy S, γνώρισαν μεγάλες 
δόξες! Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση τιμή του 
Galaxy S6 αυξήθηκε τόσο πολύ στο Skroutz.gr, 
που ξεπέρασε αυτήν της εποχής του επίσημου 
launch του!

Την ίδια στιγμή, άνθρωποι ξεχρέωναν οφειλές 
προς το Δημόσιο ώστε η επόμενη μέρα να 
τους βρει «καθαρούς», άλλοι αγόραζαν ρούχα 
μανιωδώς, και ως γνήσιοι Ελληνάρες, μερικοί (όχι 
πολλοί είναι η αλήθεια), άρχισαν να επιστρέφουν 
όσα είχαν αγοράσει την προηγούμενη μέρα, 
απαιτώντας μετρητά! «Τα λεφτά μας πίσω!»...

Ποιος θα μπορούσε λοιπόν όλα αυτά; Η απάντηση 
είναι... κανείς! Ίσως, ούτε καν ο ίδιος ο Στιβ 
Τζομπς...

Ποιος γνωρίζει 
την ψυχολογία του πελάτη; 
Κανείς!
Αυτόν τον μήνα, αποφάσισα να ασχοληθώ κυρίως με διάφορα 
φαινόμενα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των capital controls και 
φυσικά του φόβου για «κούρεμα» και διάφορα άλλα καλλωπιστικά, 
κυρίως για να καταλάβουμε όλοι, ότι η ψυχολογία του πελάτη είναι... 
μια άβυσσος. Ακριβώς όπως η καρδιά της γυναίκας :-)

Νίκος Τηλιακός,
διευθυντής έκδοσης

του TechChannel Partner.
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DATA COMMUNICATION 
Δίνει τα «φώτα» της
H εφαρμογή WinEra ERP της Data 
Communication υπήρξε η επιλογή 
του Συνεταιρισμού Εργολάβων 
Ηλεκτρολόγων Ελλάδος (Σ.Ε.ΗΛ.Ε.) 
προκειμένου να εξασφαλίσει την 
πλήρη online παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων, τόσο της κεντρικής 
διαχείρισης, όσο και των επτά 
υποκαταστημάτων του.
Info: Data Communication, 
211 - 1080 000

LANCOM

Mεταφορά servers σε 
ελληνικό data center 
Με τα πρόσφατα γεγονότα να έχουν 
οδηγήσει σε σοβαρές δυσκολίες τις 
ελληνικές επιχειρήσεις όσον αφορά 
τη συνεργασία τους με παρόχους 
cloud του εξωτερικού, η Lancom 
ανακοίνωσε ότι εγγυάται την άμεση και 
αξιόπιστη μεταφορά των server, που οι 
ελληνικές επιχειρήσεις μισθώνουν στο 
εξωτερικό, σε απόλυτα ελληνικό data 
center.
Info: Lancom, 214 – 1001 000

MICROSOFT 

Ηγέτης στο IaaS
Αποδίδει και με το παραπάνω η 
προσπάθεια που κάνει η Microsoft 
να πρωταγωνιστήσει και στις 
cloud υπηρεσίες, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται και στο τελευταίο 
Magic Quadrant της Gartner, σύμφωνα 
με το οποίο ηγείται ξεκάθαρα στην 
αγορά IaaS. Πρόκειται για επιβράβευση 
της «στροφής» προς το cloud που κάνει 
εδώ και καιρό η Microsoft, καθώς 
μέχρι πρόσφατα η Amazon «έπαιζε» 
άνευ αντιπάλου.
Info: Microsoft Hellas, 211 – 1206 000

GLOBO

«Ανοίγει» πανιά  
στη ναυτιλία 
Συμφωνία συνεργασίας με την 
Danaos Management Consultants 
για την ανάπτυξη mobile εφαρμογών 
υπέγραψε η Globo. Σε πρόσφατη 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, 
οι δύο εταιρείες παρουσίασαν 
σε εκπροσώπους του κλάδου τις 
δυνατότητες που προσφέρει η πρώτη 
m-εφαρμογή “Oil Record Book”.
Info: Globo, 212 – 1218 000

Mε μια ματιά

Τα τελευταία χρόνια ο όρος «ψηφιακή σήμανση» 
ακούγεται ολοένα και πιο συχνά, ενώ δεν είναι τυχαίο 
το γεγονός πως αυτού του είδους τα συστήματα κάνουν 
δειλά-δειλά την εμφάνισή τους στην καθημερινότητα 
μας, δίχως καν πολλές φορές να συνειδητοποιείται 
ότι πρόκειται περί αυτών. Οπότε, κρίνεται χρήσιμο 
να οριστεί τι ακριβώς είναι η ψηφιακή σήμανση. 
Σύμφωνα με τον Δημήτρη Γιαννόπουλο, Product 
Manager της NetConnect: «Με τον όρο ψηφιακή 
σήμανση αναφερόμαστε στην τεχνολογία η οποία 
μέσω της χρήσης και αξιοποίησης ψηφιακών μέσων 
αναπαραγωγής και απεικόνισης μηνυμάτων που 
βρίσκονται τοποθετημένα σε εξωτερικούς χώρους, 
προσεγγίζουν ένα προκαθορισμένο κοινό. Μέσα από 
μια ποικιλία δικτύων αναπαράγουν και απεικονίζουν 
προσαρμοσμένα και σταθερά μηνύματα καθ’ όλη 
την διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον, στρατηγικά 
τοποθετημένες οθόνες παρέχουν σχετικό όσο και 
ελκυστικό περιεχόμενο στο κοινό που τις παρακολουθεί, 
σύμφωνα με τον τόπο και το είδος του θεατή. Το εν 
λόγω ψηφιακό περιεχόμενο αφορά εφαρμογές way-
finding, place-making, εκθέσεις, πληροφορίες δημόσιων 
τοποθεσιών και εγκαταστάσεων, εμπορικές πληροφορίες 
και υπαίθρια διαφήμιση. Για την αναπαραγωγή του 
ψηφιακού περιεχομένου χρησιμοποιούνται οθόνες LCD/
LED και συστήματα προβολής, ενώ η μορφή του μπορεί 
να είναι ψηφιακή εικόνα, βίντεο, ροές πολυμέσων 
είτε πληροφορίες σε μορφή κειμένου. Μπορεί δε, 
να αναπαραχθεί σε δημόσιους χώρους, σε μέσα 
μεταφοράς, μουσεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικά 
καταστήματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.ο.κ.».

Πως δομείται ένα σύστημα ψηφιακής σήμανσης
Τα συστήματα ψηφιακής σήμανσης περιλαμβάνουν 
ένα σύνολο εξοπλισμού που αξιοποιεί την υπάρχουσα 
δικτυακή υποδομή του χώρου στον οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί. Έτσι, λοιπόν, αποτελούνται από: 

α)  Τον εξοπλισμό αναπαραγωγής υλικού (λ.χ. δικτυακοί 
media players και λογισμικό) μέσω του οποίου γίνεται 
ο χρονικός προγραμματισμός αναπαραγωγής και η 
δημιουργία του περιεχομένου 

β)  Τις μονάδες απεικόνισης των πληροφοριών. Αυτές 
μπορεί να είναι οθόνες απεικόνισης πολύ μεγάλου 
μεγέθους με δυνατότητα σύνθεσης video-wall, 
ηλεκτρονικά πόστερ για την απεικόνιση πληροφοριών 
εμπορικής φύσης, καθώς επίσης και διαδραστικοί 
πίνακες που θεωρούνται κατάλληλοι για την 
παρουσίαση και σύνθεση ιδεών, κυρίως σε ομαδικό 
περιβάλλον.   

Εφαρμογές χρήσης
Με τη δυνατότητα απεικόνισης ενός ιδιαίτερα 
ελκυστικού αλλά και στοχευμένου περιεχόμενου, 
η ψηφιακή σήμανση εξυπηρετεί την πληροφόρηση 
(χώροι φιλοξενίας, δημόσιοι χώροι συνάθροισης), την 
εκπαίδευση (λ.χ. σχολεία, πανεπιστήμια), την διαφήμιση 
(σημεία πώλησης, εμπορικοί χώροι ευρείας θέασης, 

in-store merchandising). Όπως επισημαίνει ο κ. 
Γιαννόπουλος: «Φέρνει πιο κοντά τους πελάτες, τους 
αγοραστές, τους επισκέπτες και τους ταξιδιώτες με 
πληροφορίες που αφορούν προϊόντα. Συν τοις άλλοις, 
προάγει τη συνεργατικότητα και την ανταλλαγή γνώσης 
μέσα στο προσωπικό μιας εταιρείας ή τους φοιτητές 
ενός πανεπιστημίου. Φιλοξενεί υλικό και ενημερώνει 
στα σημεία αγοράς, διαμετακόμισης, αναμονής αλλά και 
της συγκέντρωσης του κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας. Θεωρείται δε, βολική, άμεση και πρωτίστως 
ανθρωποκεντρική!».
Σήμερα, με την εμφάνιση μιας σειράς από νέες 
τεχνολογίες, ο τομέας της ψηφιακής / διαδραστικής 
σήμανσης επωφελείται άμεσα, με την χρήση τους σε 
νέα πεδία, όπως λ.χ. την πλοήγηση σε καταλόγους 
προϊόντων, τις περιηγήσεις στο μενού, την αναζήτηση 
συγκεκριμένων πληροφοριών, ακόμη και παραγγελίες. 
Στις νεότευκτες τεχνολογίες εντάσσονται οι οθόνες αφής, 
το λογισμικό αναγνώρισης προσώπου και οι επικοινωνίες 
κοντινού πεδίου (NFC), που υπόσχονται να προσφέρουν 
μεγαλύτερο βαθμό εμπλοκής των ίδιων των πελατών 
στην όλη διαδικασία, αλλά και την απόλαυση μιας 
περισσότερο εξατομικευμένης εμπειρίας χρήσης. 
Διαθέτοντας 25ετή κληρονομιά και αποτελώντας 
έναν πολύ-βραβευμένο ηγέτη στην τεχνολογία της 
απεικόνισης, η ViewSonic παρέχει εξαιρετικές λύσεις 
ψηφιακής σήμανσης στην αγορά. Προσφέροντας 
ένα ευρύ φάσμα από παραγόμενα μοντέλα που 
ενσωματώνουν καινοτόμες τεχνολογίες, η εταιρεία 
«εκτοξεύει» την παρουσίαση μια ιδέας ή ενός προϊόντος 
σε νέα επίπεδα. Κι αυτό, είτε αφορά τον τομέα της 
εκπαίδευσης, τις επιχειρήσεις ή ακόμη και μια εμπορική 
εγκατάσταση. Αποτέλεσμα; Η ViewSonic να μεταβάλλει 
δραστικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις 
διαφημίζουν, προωθούν και «εκπέμπουν» τα επιθυμητά 
μηνύματα προς το καταναλωτικό κοινό-στόχο τους.
Σημειώνεται, τέλος, πως η Netconnect AE αποτελεί 
διανομέα επί σειρά ετών των προϊόντων της Viewsonic 
στην Ελληνική αγορά. Προσφέρει δε, το σύνολο των 
διαθέσιμων λύσεων της Viewsonic, καλύπτοντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο τις εξειδικευμένες ανάγκες 
επαγγελματιών, επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, μέσα από ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών / 
μεταπωλητών σε ολόκληρη την Ελλάδα. 
Info: Netconnect ΑΕ, 210-9926440

ΛΥΣΕΙΣ ψΗφΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ vIewSoNIC

«Εκτοξεύστε» την παρουσίαση μια ιδέας ή ενός προϊόντος!
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Η ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ

Οι επιχειρηματικοί χρήστες στρέφονται στα tablets

Μέχρι σήμερα αποτελούσαν τους απόλυτους 
πρωταγωνιστές στην αγορά συσκευών -μαζί με τα 
smartphones- χάρη στις χαμηλές τιμές τους που τα 
καθιστούσαν προσιτά σε κάθε οικιακό καταναλωτή. 
Πλέον, όμως, τα tablets περνούν σε μια νέα εποχή, 
με τους χρήστες των επιχειρήσεων να τα υιοθετούν 
ως τις στάνταρ συσκευές για την διεκπεραίωση των 
επαγγελματικών τους υποχρεώσεων! Συγκεκριμένα, 
μία ακόμα έρευνα της IDC επιβεβαιώνει την τάση των 
επιχειρήσεων να περάσουν στην εποχή των tablets. 
Αυτή, διεξήχθη μεταξύ στελεχών επιχειρήσεων στη 

Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία και έδειξε ότι 
το 40% χρησιμοποιούν ως μοναδική επιχειρηματική 
συσκευή κάποιο tablet. Μάλιστα, το ποσοστό αυξάνεται 
αν ως tablet συνυπολογιστούν και οι συσκευές 2-σε-
1 ή convertibles, οι οποίες μετατρέπονται σε tablet 
κατά το δοκούν. Επιπλέον, από το υπόλοιπο 60% η 
πλειοψηφία χρησιμοποιεί business tablet, απλά το 
κάνει σε συνδυασμό με κάποιο desktop ή smartphone. 
Σύμφωνα με την IDC, η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων 
θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην εν λόγω τάση, ενώ 
ταυτόχρονα τα ίδια τα tablets και οι εφαρμογές που τα 
συνοδεύουν θα προσαρμοστούν ακόμη περισσότερο στις 
επιχειρηματικές απαιτήσεις και διαδικασίες. Τι σημαίνει 
αυτό στην πράξη; Μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους για 
όλους όσους εμπλέκονται στην αλυσίδα διανομής των 
tablets. Και αυτό γιατί τα tablets που χρησιμοποιούνται 
για επιχειρηματική χρήση δεν είναι οι συσκευές των 
€70 και €100 που κυριάρχησαν στην αγορά τα τελευταία 
χρόνια, αλλά πρόκειται για συσκευές με προηγμένες 
δυνατότητες και σχετικά υψηλών τιμών στις οποίες 
μπορεί να «χωρέσει» μεγαλύτερο κέρδος για όλους.
Info: https://goo.gl/hlJdVK

RETAIL LINK

Λύσεις για… 
βιβλιοφάγους
Εξοικονόμηση, ταχύτητα, ασφάλεια 
και ευελιξία, αναζητούσε η Μίνωας 
Εκδοτική μέσα από την υλοποίηση του 
συστήματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
της Retail Link, μέλος του ομίλου 
Entersoft. Συγκεκριμένα, επέλεξε τις 
λύσεις R@L e-invoicing Paperless και 
EDI της Retail Link. 
Info: Retail Link, 210 – 6655 610

cPI

A3 Color MFP της OKI 
Η CPI, επίσημη αντιπρόσωπος της ΟΚΙ 
στην Ελλάδα, παρουσίασε τα νέα Α3 
έγχρωμα πολυμηχανήματα MC853dn 
και MC873dn που απευθύνονται σε 
ΜμΕ.
Info: CPI, 210 – 4805 800

Mε μια ματιά
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Το Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 
αφορά στην διαδικασία να “τρέχει” ένα desktop 
λειτουργικό σύστημα εντός μιας εικονικής 
μηχανής που υφίσταται σε έναν server του 
datacenter. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ισχυρή 
μορφή desktop virtualization, καθώς επιτρέπει 
πλήρως προσωποποιημένα desktops για κάθε 
χρήστη με το σύνολο των λειτουργιών της 
ασφάλειας και της απλότητας που διασφαλίζει η 
κεντρικοποιημένη διαχείριση.
Το VDI δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να 
εξορθολογίζουν τη διαχείριση και τα κόστη 
μέσω της ενοποίησης και της διαδικασίας 
κεντρικοποίησης των desktops. Όσο για την 
επιλογή του endpoint antimalware, αποτελεί μια 
πολύ σημαντική διαδικασία που θα οδηγήσει στην 
σωστή υλοποίησή του. 
Οι παραδοσιακές antimalware λύσεις είναι 
σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να εκτελούνται 
σε dedicated hardware. Είτε είναι server, desktop 
ή laptop pcs με ένα αντίστοιχο λειτουργικό 
σύστημα και antimalware instance που 
εκτελούνται για κάθε endpoint, όταν τα virtualized 
endpoints “μοιράζονται” το hardware. 

Παρά το γεγονός ότι τείνουμε να πιστεύουμε 
πως το endpoint antimalware γίνεται virtualized 
με το endpoint, η πραγματικότητα είναι κάπως 
διαφορετική και σίγουρα η εν λόγω υλοποίηση 
οδηγεί σε προβλήματα απόδοσης! Σε ένα 
“παραδοσιακό” μοντέλο κάθε virtualize περιβάλλον 
απαιτεί έναν πλήρη εγκαταστημένο antimalware 
agent. Αυτός, χρειάζεται να ανανεώνεται ή 
αναβαθμίζεται και να λειτουργεί με τρόπο 
αντίστοιχο όπως συμβαίνει σε ένα non-virtualized 
περιβάλλον. Όσο για την αλληλοεπικάλυψη του 
αποτυπώματος του antimalware, έχει σημαντική 
επίπτωση στην μνήμη, την χωρητικότητα των 
δίσκων, καθώς επίσης και στην CPU. Μάλιστα, όσο 
προστίθενται virtualized instance σε κάθε host, 
ο συγκεκριμένος αντίκτυπος επαναλαμβάνεται 
διαρκώς, σπαταλώντας πολύτιμους πόρους.
Δίχως αμφιβολία, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν με τον κατάλληλο τρόπο οι 
απαιτήσεις του antimalware σε ένα virtualized 
περιβάλλον, θα πρέπει πρωτίστως να έχει 
σχεδιαστεί για αυτό το σκοπό. Έτσι, λοιπόν, η 
Bitdefender έχει κεντρικοποιήσει και  αντιγράψει 
το ίχνος του antimalware σε virtualized 

περιβάλλοντα. Στηριζόμενο σε μια Linux εικονική 
συσκευή, ενσωματώνει την antimalware μηχανή. 
Κάθε instance περιλαμβάνει τα απαραίτητα 
εργαλεία (Bitdefender Tools) και κατ’ αυτό τον 
τρόπο αντί να εκτελεί το σύνηθες “βαρύ” scan 
για κάθε virtual instance, να μεταφέρει τη 
συγκεκριμένη λειτουργία στο Security Virtual 
Appliance.
Επίσης, εκτελεί deduplication και στα 
αποτελέσματα του scan. Εάν λ.χ. ένα αρχείο 
ελέγχεται σε ένα instance, το Security Virtual 
Appliance εφαρμόζει το αποτέλεσμα σε όλα 
τα προστατευόμενα instances. Κάτι που έχει 
ως αποτέλεσμα να αποφεύγεται η διαδοχική 
επανάληψη του ελέγχου σε κάθε αντικείμενο. 
Η παραπάνω προσέγγιση της Bitdefender έχει 
αξιολογηθεί από το Login VSI  benchmarking tool. 
Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η απόδοση 
έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά, απελευθερώνοντας 
έως και 30% από τους πόρους του hardware 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον φόρτο 
παραγωγικών διαδικασιών αντί να σπαταλούνται 
εκτελώντας παραδοσιακό όσο και ανεπαρκές 
endpoint antimalware.

«Ξεκλειδώστε» με ασφάλεια 
την VDI απόδοσή σας!
Τι να προσέξετε στην υλοποίηση των projects σας.

Γρηγόρης Ιωαννίδης
Business Development Manager

Blue Soft & IT
Bitdefender Country Partner

Ο
 σ

ύμ
βο

υλ
ός

 σ
ας

 σ
το

 s
ec

ur
ity



11

ειδήσεις

techchannelPartner

νέα & τάσεις
07-08.2015

H Vivotek FE8181 είναι η πλέον πρόσφατη δικτυακή 
κάμερα fisheye σταθερού θόλου της Vivotek, η οποία 
προορίζεται για indoor surveillance. To μεγάλο της 
πλεονέκτημα είναι το εξαιρετικά λεπτό προφίλ της 
γεγονός που την καθιστά έναν διακριτικότατο… 
κατάσκοπο με «μάτια» παντού! Συγκεκριμένα, η Vivotek 
FE8181 είναι σε θέση να παρέχει κάλυψη δίχως 
“τυφλά” σημεία σε μια σειρά από εσωτερικούς χώρους, 
όπως λ.χ. αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα και χώρους 

στάθμευσης, μικρά καταστήματα λιανικής πώλησης, 
γραφεία κ.ο.κ. Όσο για την κάλυψη οπτικού πεδίου που 
εξασφαλίζει, εξαρτάται από το σημείο τοποθέτησης. Έτσι, 
αν στερεωθεί κάθετα σε τοίχο περιορίζεται στις 180° 
μοίρες, ενώ η τοποθέτησή της στην οροφή προσφέρει 
ανεμπόδιστη κάλυψη 360° μοιρών.  
Το ερώτημα που αυτομάτως προκύπτει για κάθε 
surveillance camera έχει να κάνει με την ποιότητα 
εικόνας και ήχου που αυτή προσφέρει. Στο  
συγκεκριμένο ζήτημα η Vivotek FE8181 τα καταφέρνει 
κάτι παραπάνω από καλά, αφού χάρη στον αισθητήρα 
των 5 MP παρέχει εικόνα ανάλυσης 1920 x 1920, 
αποτυπώνοντας με χαρακτηριστική λεπτομέρεια κάθε 
είδωλο που «συλλαμβάνει». Επιπλέον, η ικανότητα 
σύλληψης βίντεο δεν περιορίζεται από τον φωτισμό του 
χώρου, καθώς τα ενσωματωμένα IR LEDs επιτρέπουν 
στην κάμερα να παρέχει ομοιόμορφο surround φωτισμό 
360° μοιρών για καθαρή προβολή έως και 10 μέτρα. 

Ακόμη και σε εντελώς σκοτεινά περιβάλλοντα! 
Συν τοις άλλοις, το ενσωματωμένο μικρόφωνο επιτρέπει 
στην Vivotek FE8181 να καταγράφει με πιστότητα ήχους 
σε απόσταση έως και 5 μέτρα από την κάμερα. Όσο για τα 
βίντεο που λαμβάνονται, συμπιέζονται με βάση το πρότυπο 
H.264, προκειμένου να ελαχιστοποιείται το μέγεθός τους, 
εξασφαλίζοντας την εξοικονόμηση bandwidth από το 
δίκτυο. Στα πλεονεκτήματα της νέας κάμερας της Vivotek 
είναι και η ύπαρξη θύρας MicroSD, μέσω της οποίας είναι 
δυνατή η άμεση αποθήκευση των αρχείων καταγραφής. 
Χαρακτηριστικό που μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά 
χρήσιμο σε περιπτώσεις αστοχίας ή πτώσης του δικτύου.
Συμπερασματικά, η Vivotek FE8181 αποτελεί μια 
απόλυτα τίμια λύση που υλοποιεί όσα υπόσχεται. 
Διακριτική και εξοπλισμένη με εξαιρετικό hardware, 
προσφέρει στον επαγγελματία έναν άγρυπνο… φρουρό 
για την επιχείρησή του.
Info: Lexis Πληροφορική, 210-6777 007

Vivotek FE8181: Διακριτικός… κατάσκοπος
Το ΙP surveillance προσφέρει ευκαιρίες που συναντώνται -πλέον- σε ελάχιστες κατηγορίες της εγχώριας αγοράς, καθώς συνδυάζει υψηλή ζήτηση 
και μεγάλα περιθώρια κέρδους. Αρκεί να υπάρχει και η κατάλληλη λύση. Και ως τέτοια είναι δίχως άλλο η Vivotek FE8181.

Η έλευση των Windows 10 βρίσκεται… ante portas και 
θεωρείται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους ένα πολύ 
μεγάλο γεγονός το οποίο αναμένουν τόσο οι επιχειρήσεις 
όσο και οι καταναλωτές. Κάτι το οποίο αποδεικνύεται και 
από τον αριθμό πωλήσεων PCs, οι οποίες «βούτηξαν» 
κατά το β’ τρίμηνο του 2015, όπως υποστηρίζουν δύο 
διαφορετικές έρευνες από την IDC και την Gartner.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση της IDC οι 
παγκόσμιες πωλήσεις PCs κατά το β’ τρίμηνο του 2015 
ανήλθαν σε 66,1 εκατομμύρια τεμάχια, συρρικνωμένες 
κατά 11,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή 
χρονική περίοδο. Σε παραπλήσιο συμπέρασμα 
κατέληξε αντίστοιχα στη δική της έκθεση η Gartner, με 
τους αναλυτές της να ισχυρίζονται πως οι πωλήσεις 
ηλεκτρονικών υπολογιστών μειώθηκαν κατά 9,4% σε 
ετήσια βάση, διαμορφούμενες στα 68,4 εκατομμύρια 
τεμάχια. Μάλιστα, η διαφορά μεταξύ των δύο εκθέσεων 
πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι η IDC εξαιρεί, 
σε αντίθεση με την Gartner, τις 2-σε-1 συσκευές από 
την έρευνα της, οι οποίες κατά γενική ομολογία πάνε 
καλύτερα από την υπόλοιπη αγορά PCs. Οι αναλυτές 
των δύο εταιρειών επισημαίνουν ότι η έλευση του 
νέου λειτουργικού της Microsoft, πρακτικά έχει θέσει 
τους πάντες -επιχειρήσεις και καταναλωτές- σε στάση 
αναμονής όσον αφορά την ανανέωση του εξοπλισμού 
τους. Μάλιστα, η IDC προχωρά ένα βήμα παραπέρα 
επισημαίνοντας ότι η αγορά PCs θα σταθεροποιηθεί στα 
επόμενα χρόνια. Την ίδια στιγμή σύμφωνα με έρευνα της 
Spiceworks που διεξήχθη μεταξύ 500 επαγγελματιών 
από τη Βόρεια Αμερική και την ΕΜΕΑ από τον Απρίλιο 
μέχρι και τον Μάιο, το 40% από τους επαγγελματίες-
συμμετέχοντες σε αυτή δήλωσαν ότι θα εξέταζαν το 

ενδεχόμενο να εγκαταστήσουν τα Windows 10 στις 
επιχειρήσεις μέσα στον πρώτο χρόνο από το λανσάρισμα 
του νέου λειτουργικού. Παράλληλα, ένα πρόσθετο 
33% δήλωσε ότι θα εξέταζε ανάλογη κίνηση μέσα στα 
δύο χρόνια από την παρθενική εμφάνιση του νέου 
λειτουργικού συστήματος στην αγορά.  Συνδυαστικά, το 
73% συνιστά ένα πολύ σημαντικό ποσοστό δεδομένου 
μάλιστα ότι η ενδεχόμενη υιοθέτηση των Windows 10 
τοποθετείται εντός διετίας. Ωστόσο, το λόγω ποσοστό 
αφορά στο «ενδεχόμενο» υιοθέτησης των Windows 10 
και όχι κάποια «βεβαιότητα». Με βάση την ίδια μελέτη 
της Spiceworks, προκειμένου οι ΙΤ managers να 
διανύσουν την απόσταση που χωρίζει το «ενδεχόμενο» 
από την «βεβαιότητα», θα πρέπει να εξαφανιστούν μια 
σειρά ανησυχιών όπως η συμβατότητα hardware και 
software (79%), δυνητικά software bugs (65%), ζητήματα 
κατάρτισης του προσωπικού (59%), υποστήριξη third-
party (51%), καθώς και του χρόνου ολοκλήρωσης των 
αναβαθμίσεων (43%).
Info: http://goo.gl/tr2bDm, http://goo.gl/cVverf, 
https://goo.gl/2hHu2B

To 70% ΤΩΝ ΙΤ MANAGerS «ΓΛΥΚΟΚΟΙΤΑΖΕΙ» ΤΟ ΝΕΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Στον… πάγο οι πωλήσεις PCs εν αναμονή των Windows 10

GRECA

ΑΛΛΑΓΗ «ΣΕΛΙΔΑΣ»
Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγεται στην 
πορεία του Ελληνικού Συνδέσμου 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA), 
καθώς ο Παναγιώτης Γκεζερλής 
αποφάσισε να ολοκληρώσει την 
θητεία του στη γενική διεύθυνση 
του συνδέσμου. Σημειώνεται ότι ο 
κ. Γκεζερλής τελούσε χρέη γενικού 
διευθυντή του GRECA από τον 
Ιανουάριο του 2014, ενώ ήταν και από 
τους πρωτεργάτες στη δημιουργία του 
πριν από μια τριετία.
Info: GRECA, 211 – 8008 690

GARTNER

Το δολάριο «πιέζει»  
την αγορά IT
Προς το αρνητικότερο αναθεώρησε 
τις προβλέψεις για την παγκόσμια 
αγορά ΙΤ η Gartner, καθώς η 
περαιτέρω ισχυροποίηση του δολαρίου 
αναμένεται να πιέσει την αγορά προς 
τα κάτω. Αποτέλεσμα; Ο τζίρος της 
να διαμορφωθεί στα επίπεδα των 3,5 
τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2015, 
εμφανίζοντας μείωση της τάξεως του 
5,5% σε σχέση με πέρυσι. 
Info: http://goo.gl/NRfkG

Mε μια ματιά

Review
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Αυξημένο κύκλο εργασιών με ταυτόχρονη ενίσχυση της κερδοφορίας, «άνοιγμα» στους νέους τομείς του home 
automation, των gaming, ΙΤ και telco αξεσουάρ, αλλά και ανασχεδιασμό της συνολικής e-παρουσίας της (B2B 
e-commerce, CRM), αποτελούν τις κύριες προτεραιότητες για την Westnet Distribution, σύμφωνα με αποκλειστική 
συνέντευξη των Ρόμπυ Μπουρλά και Γιώργου Δαβιώτη, Διευθύνοντος Συμβούλου και Εμπορικού Διευθυντή της 
εταιρείας αντίστοιχα στο Tech Channel Partner.

Αυξημένα μεγέθη και άνοιγμα 
σε νέες αγορές για την Westnet

Η 
Westnet Distribution εμφανίστη-
κε στο προσκήνιο το 2005 έπειτα 
από την πτώση της Πουλιάδης 
και Συνεργάτες, αποτελώντας 
ουσιαστικά τον τέταρτο μεγάλο 
«παίκτη» της εγχώριας αγοράς 

ΙΤ Διανομής. Μάλιστα, δεν χρειάστηκε παρά ελάχι-
στο χρονικό διάστημα προκειμένου να καταλάβει 
τον ζωτικό χώρο που της αναλογούσε (και όχι 
μόνο) στον εν λόγω τομέα. Τα χαρακτηριστικά της 
γνωρίσματα ήταν η επιθετική τιμολογιακή όσο και 
εν γένει business πρακτική της, η σύναψη συμ-
φωνιών συνεργασίας και διάθεσης καθιερωμέ-
νων brand στη συνείδηση των μελών του δικτύου 
μεταπώλησης (λ.χ. Hewlett Packard, Toshiba, 
LG Electronics, Samsung Electronics, Sapphire, 
Gigabyte κ.ά.), αλλά και η πρόθεση του κύριου 
μετόχου της (Πάνου Γερμανού) να υποστηρίξει το 
εγχείρημα με την παροχή της απαιτούμενης ρευ-
στότητας. Αποτέλεσμα; Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εγχώριας ΙΤ Δι-
ανομής, κερδοφόρα, διαθέτοντας μια «υγιή» βάση 
πελατών, και μια ξεκάθαρη λογική συνεργασίας 
με τους διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους. Στο 
επίκεντρό της; Η προσθήκη end-to-end αξίας! 

Λειτουργική δομή σε δύο άξονες
«Στις αρχές του περασμένου έτους προχωρήσαμε 
σε μια θεμελιώδη οργανωτική αλλαγή, μέσω της 
οποίας προέκυψε η νέα δομή μας που απαρτίζε-
ται από δύο διευρυμένα business unit: Αυτό του 
ΙΤ, το οποίο περιλαμβάνει από εκτυπωτές μέχρι 
και servers και το έτερο του Mobile, στο οποίο 
συναντώνται το σύνολο των φορητών συσκευών, 
όπως λ.χ. tablet, notebook pcs, smartphones κ.ά. 
Στο πρώτο επίπεδο, αυτό του ΙΤ, κινούμαστε με 
βάση την κάθετη ανάπτυξη και τις υφιστάμενες 
συνεργασίες. Δεν επιδιώκουμε να διαταράξου-
με τις ισορροπίες απλά και μόνο προκειμένου 
να διαθέτουμε ένα ακόμη προϊόν στο ευρύτερο 
“ράφι” μας, δίχως να υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο 
ανάπτυξης, marketing υποστήριξης και υψηλό 
επίπεδο service. Έχουμε ξεφύγει από το μοντέλο 
που ακολουθούν αρκετοί εντός των συνόρων και 
εξαντλείται σε μια καθαρά λογιστική συνεργασία 

με ποικίλα brands… Στο δε κομμάτι του Mobile, 
παρατηρείται μια διαρκής διαδικασία ενίσχυσης 
του product mix μας. Για παράδειγμα, έχουμε 
αναλάβει την αποκλειστική διάθεση των tablet pcs 
και smartphones της Lenovo, καθώς επίσης και 
τις αντίστοιχες προϊοντικές κατηγορίες της Asus. 
Μάλιστα, τις προσεχείς εβδομάδες αναμένεται 
να είναι διαθέσιμη και η νέα σειρά “έξυπνων” 
κινητών τηλεφώνων της τελευταίας. Σήμερα, 
έχουμε καταφέρει να εξυπηρετούμε και τιμολο-
γούμε 1.100 με 1.200 πελάτες-μέλη του εγχώριου 
ΙΤ Καναλιού σε μηνιαία βάση, μέγεθος ιδιαίτερα 
ικανοποιητικό, καθώς αφορά απόλυτα αξιόπιστους 
και οικονομικά φερέγγυους πελάτες. Συνολικά δε, 
διαθέτουμε περίπου 2.000 πελάτες-συνεργάτες 
που ανήκουν στο ΙΤ κανάλι μεταπώλησης. Επιπρο-

Ρόμπυ Μπουρλάς, Διεθύνων Σύμβουλος Westnet 
Distribution.

σθέτως, εξυπηρετούμε και περίπου 10 μεγάλους 
retailers-οργανωμένες αλυσίδες ηλεκτρονικών 
και ηλεκτρικών ειδών, οι οποίοι με τη σειρά τους 
αποτελούν την… αφρόκρεμα του business τους», 
τόνισε με έμφαση ο Γιώργος Δαβιώτης, Εμπορι-
κός Διευθυντής της Westnet Distribution.

Αναπροσαρμογή  
οικονομικών στόχων! 
Καθώς έχει ήδη συμπληρωθεί το πρώτο μισό του 
τρέχοντος έτους, οι εταιρείες είναι σε θέση αφενός 
μεν να αξιολογήσουν την πορεία τους και αφε-
τέρου δε να καθορίσουν εάν οι σχεδιασμοί τους 
σε ότι αφορά την εμπορική τους παρουσία και τα 
οικονομικά δεδομένα βρίσκονται προς την σωστή 
κατεύθυνση. «Αναφορικά με τις πωλήσεις για φέ-
τος, είχαμε θέσει εξ’ αρχής ως στόχο την ενίσχυσή 
τους κατά 20%. Κάτι που… μεταφράζεται σε κύκλο 
εργασιών της τάξεως των 85 εκατομμυρίων ευρώ, 
καθώς πέρυσι είχαμε πετύχει τζίρο 69 εκατομμυ-
ρίων ευρώ, ενισχυμένος κατά 40% σε σχέση με τα 
48 εκατομμύρια ευρώ το 2013. Μάλιστα, μέχρι τα 
τέλη Ιουνίου θα τολμούσα να πω πως βρισκόμα-
σταν σε ιδιαίτερα θετικό δρόμο προς την επίτευξη 
του συγκεκριμένου στόχου. Ωστόσο, έπειτα από 
τα πρόσφατα γεγονότα και τις νέες οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες οφείλουμε 
να επανεξετάσουμε τα δεδομένα έτσι ώστε να 

Τον Σεπτέμβριο 
αναμένεται να 
βρίσκεται live 

το CRM μας σύστημα, μέσω 
του οποίου θα επιδιώξουμε 
μια περισσότερο ποιοτική 
συνεργασία με κάθε πελάτη 
ξεχωριστά, προσθέτοντάς  
του αξία.
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βρισκόμαστε περισσότερο κοντά στην πραγματικό-
τητα. Εκτός, όμως, από τον κύκλο εργασιών, ένας 
από τους δείκτες στον οποίο δίνουμε πρώτιστη 
προτεραιότητα στην Westnet Distribution, δεν είναι 
άλλος από αυτόν της κερδοφορίας. Το 2014, λοι-
πόν, τα κέρδη μας ανήλθαν σε περίπου 1 εκατομ-
μύριο ευρώ, ενώ για φέτος θα προσπαθήσουμε 
να κάνουμε το καλύτερο δυνατό προς αυτή την 
κατεύθυνση. Είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός 
πως έχουμε συμπληρώσει τρεις συνεχόμενες 
χρονιές λειτουργίας με κερδοφορία, επιτυγχάνο-
ντας να διαθέτουμε το σύνολο των μεγεθών μας 
στο “πράσινο”. Κάτι, που με βάση τα δεδομένα 
που ισχύουν στην εσωτερική αγορά αποτελεί 
ένα μικρό… θαύμα!», σημείωσε χαρακτηριστικά 
ο Ρόμπυ Μπουρλάς, Διευθύνων Σύμβουλος της 
Westnet Distribution.

Προσωπική σχέση με αξία!
Ανέκαθεν η ελληνική αγορά του ΙΤ Καναλιού 
στηριζόταν στην προσωπική σχέση και αυτή α-
ποτελούσε το σημείο εκκίνησης προκειμένου να 
δομηθεί μια στέρεη όσο και μακρόπνοη συνεργα-
σία με αμφίπλευρα κέρδη. Βέβαια, ιδιαίτερα ψηλά 
στην σχετική λίστα των «θέλω» των πελατών βρί-
σκεται και η αξιοπιστία. «Στην Westnet Distribution 
συνεχίζουμε να οικοδομούμε τις σχέσεις με τους 
πελάτες μας βασιζόμενοι στα δύο προαναφερθέ-
ντα αξιακά χαρακτηριστικά. Η αλήθεια είναι πως 
σε καθημερινό επίπεδο δεχόμαστε αιτήματα για 
συνεργασία είτε με brand τα οποία ήδη διαθέτουν 
παρουσία στην εγχώρια αγορά είτε και με άλλα 
που επιθυμούν να εισέλθουν στην Ελλάδα. Ωστό-
σο, δεν ενδιαφερόμαστε -πλέον- να προσθέσουμε 
μια ακόμη αντιπροσωπεία στο ήδη “πλούσιο” 
πορτφόλιό μας, ενισχύοντας φαινόμενα κανιβαλι-
σμού που παρατηρούνται αλλού είτε χάνοντας τον 
προσανατολισμό και την εστίασή μας. Κάθε άλλο! 
Έχουμε ξεκαθαρίσει τις προτεραιότητές μας, τις 
συνεργασίας και τα προϊοντικά ενδιαφέροντά μας 
και με αυτά συνεχίζουμε να πορευόμαστε. Δεν α-
ποκλείω να ενδιαφερθούμε για κάποια περίπτωση 
συνεργασίας, ωστόσο θα πρέπει να είναι τέτοια 
που να προσθέτει αξία σε ολόκληρη την αλυσίδα 

συνεργασίας μας: Από τους πελάτες-συνεργάτες 
μέχρι και εμάς!», υπερθεμάτισε ο κ. Δαβιώτης. 

Ενδιαφέρον για IoT, gaming, 
ΙΤ και telco αξεσουάρ
Σχετικά με τους τεχνολογικούς τομείς της αγοράς 
στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η Westnet 
Distribution, ο κ. Δαβιώτης ξεχώρισε τα κινητά τη-
λέφωνα όπου θα επιδιωχθεί η σταθερή απόκτηση 
αξιόλογων μεριδίων αγοράς, τα notebook pcs στα 
οποία η εταιρεία θα επιδιώξει να ενισχύσει περαι-
τέρω τα μεγέθη της, τον τομέα του printing όπου η 
παρουσία της είναι ιδιαίτερα θετική, ενώ η διατή-
ρηση των σκήπτρων της κορυφής στις κατηγορίες 
των monitors για pcs και tv αποτελεί μονόδρομο. 
Καθώς, όμως, μια επιχείρηση μπορεί μεν να στη-
ρίζεται στο παρόν, ωστόσο οφείλει να σχεδιάζει με 
το βλέμμα στο μέλλον, υπάρχουν συγκεκριμένες 
κατηγορίες τις οποίες έχει αξιολογήσει ανάλογα η 
Westnet Distribution και στις οποίες θα δώσει με-
γαλύτερη έμφαση στο κοντινό μέλλον. Πρόκειται, 
λοιπόν, για το Internet of Things (IoT) σε επίπεδο 
home automation, τα αξεσουάρ πρωτίστως σε 
telco επίπεδο και δευτερευόντως σε ΙΤ, καθώς 
επίσης και τα αξεσουάρ gaming. Με εξαίρεση το 
IoT, οι υπόλοιπες προϊοντικές κατηγορίες διακρί-
νονται από έντονο κατακερματισμό, ενώ ταυτό-
χρονα όσοι εμπλέκονται στο τμήμα της διανομής 
τους πιέζονται ασφυκτικά σε οικονομικά επίπεδα. 
Οπότε, κρίνεται πως η ευκαιρία είναι σημαντική, η 
δε χρονική συγκυρία προσιτή. 

Πολύτιμο asset οι άνθρωποι μας!
Η οικονομική κρίση δεν αποτελεί κάτι το καινούριο 
για την ελληνική επιχειρηματική αγορά, γεγονός 
που έχει οδηγήσει τις εταιρείες ανεξαρτήτως κλά-
δου και τομέα δραστηριοποίησης να λαμβάνουν 
τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να βρίσκονται 
εντός των κόλπων της και την… επόμενη ημέρα. 
Πόσο, μάλλον, από τη στιγμή που τις τελευταίες ε-
βδομάδες η χώρα μας βιώνει μια εντελώς νέα κα-
τάσταση σε χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό 
επίπεδο, δίχως φυσικά να παραγνωρίζουμε και 
τις κοινωνικές προεκτάσεις. Η επιχειρηματικότητα 
δείχνει να έχει... κατεβάσει στροφές, παραμένο-
ντας σκεπτική όσο και επιφυαλλακτική για το τι της 
επιφυλάσσει η επόμενη ημέρα. Πραγματικότητα, 
από την οποία φυσικά δεν ξεφεύγει και η Westnet 
Distribution. Όπως τονίζει και ο κ. Μπουρλάς: «Η 
προσπάθεια που έχει καταβληθεί εκ μέρους μας 
στον συγκεκριμένο τομέα την τελευταία τετραε-
τία κρίνεται ως γιγαντιαία. Έχουμε καταφέρει να 
μειώσουμε σε μηδενικά -περίπου- επίπεδα τον 
βαθμό της έκθεσής μας απέναντι στο τραπεζικό 
σύστημα, ενώ το κύριο asset μας ήταν και εξα-
κολουθούν να παραμένουν οι άνθρωποί μας! Τα 
πλάνα δεν είναι τίποτε άλλο από σχεδιασμοί επί 
χάρτου, εφόσον δεν υλοποιούνται και δη από 
άξιους επαγγελματίες. Δίχως να επιδιώκω να… 
ευλογήσω τα γένια μας, διαθέτουμε μια ικανότατη 
ομάδα 35 και πλέον στελεχών, που διακρίνονται 
από υψηλό επίπεδο κατάρτισης και απόλυτη εξει-
δίκευση. Κάτι, που αποτυπώνεται ανάγλυφα στα 

εντυπωσιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε».

Θεμελιώδης e-ανανέωση 
με έμφαση σε B2B και CRM!
Δίχως αμφιβολία, η φροντίδα της Westnet 
Distribution απέναντι στο ΙΤ Κανάλι των συνεργα-
τών της αποτελεί πρώτιστο μέλημα από την πρώτη 
ημέρα της λειτουργίας της. «Μάλιστα, αυτή τη στιγ-
μή βρισκόμαστε εν τω μέσω της υλοποίησης ενός 
πολύπλευρου όσο και αισιόδοξου σχεδίου για 
την βελτιστοποίηση της συνολικής επικοινωνίας 
με την ταυτόχρονη διευκόλυνση της συνεργασί-
ας των πελατών μαζί μας! Έτσι, λοιπόν, έχουμε 
προχωρήσει στον πλήρη ανασχεδιασμό τόσο 
του website μας, όσο και του B2B e-commerce. 
Έχουμε αξιοποιήσει στο έπακρο μια σειρά από 
σύγχρονα εργαλεία και εφαρμογές, προκειμένου 
να δημιουργήσουμε μια χρηστική όσο και λει-
τουργική εικόνα, η οποία ταυτόχρονα θα είναι και 
ελκυστική! Ο πελάτης οφείλει πάντοτε να νιώθει 
πως βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, 
απολαμβάνοντας προηγμένες υπηρεσίες εξυπη-
ρέτησης. Κάτι, που για την Westnet Distribution 
αποτελεί... πυξίδα με βάση την οποία κινείται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της στην εγχώρια 
ΙΤ αγορά της διανομής και μεταπώλησης. Αρκεί να 
σας αναφέρω πως το τελευταίο μπορεί να συνει-
σφέρει κάτι παραπάνω από το 5% του συνολικού 
μας τζίρου, ωστόσο μέσω αυτού πραγματοποιείται 
το 30% του κύκλου εργασιών που προκύπτει από 
τους 2.000 πελάτες-μέλη του ΙΤ Καναλιού μεταπώ-
λησης! Η δε δυναμική του δείχνει έντονα ανοδική. 
Για αυτό και το δομούμε έχοντας κατά νου κάποια 
στιγμή την ερχόμενη χρονιά να μετεξελιχθεί σε ένα 
"ευφϋές" B2B e-commerce. Επιπροσθέτως, τον 
προσεχή Σεπτέμβριο αναμένεται να βρίσκεται live 
το CRM μας σύστημα, μέσω του οποίου θα επιδι-
ώξουμε μια περισσότερο ποιοτική συνεργασία με 
κάθε πελάτη ξεχωριστά, προσθέτοντάς του αξία. 
Δίχως άλλο, στην Westnet Distribution έχουμε 
λάβει την απόφαση να επενδύουμε σε σταθερά 
συνεχόμενη βάση στο διαδίκτυο, τόσο σε επίπεδο 
ανθρώπων όσο και υποδομών», κατέληξε ο κ. 
Μπουρλάς. TCP

Γιώργος Δαβιώτης, Εμπορικός Διευθυντής Westnet 
Distribution.

Το Internet of 
Things (IoT) σε 
επίπεδο home 

automation, τα αξεσουάρ 
πρωτίστως σε telco επίπεδο και 
δευτερευόντως σε ΙΤ, καθώς 
επίσης και τα αξεσουάρ gaming, 
αποτελούν τις κατηγορίες 
με αυξημένο ενδιαφέρον 
μελλοντικά για την Westnet 
Distribution.
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Συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Ζοβόλια

«Άνοιγμα» στην εγχώρια αγορά για την ενίσχυση του δικτύου των συνεργατών που διαθέτουν εξειδίκευση,
εμπειρία και γνώση, ενώ ταυτόχρονα επιθυμούν να μετεξελιχθούν αξιοποιώντας μια ευρεία γκάμα από «εργαλεία» 
που παρέχονται, μεταξύ των οποίων και χρηματοδοτικά, επιχειρεί η Konica Minolta σύμφωνα με τον Αλέξανδρο 
Ζοβόλια, Indirect Channels Sales Manager της "Konica Minolta Επιχειρηματικές Λύσεις".

Δεσμεύσεις… αξίας 
από την Konica Minolta!

Τ
ρισήμιση δεκαετίες παρουσίας 
στην χώρα μας συμπλήρωσε η 
Konica Minolta, έχοντας καταφέ-
ρει να «κτίσει» ένα ισχυρό brand 
name αναφορικά με τις επαγγελ-
ματικές εκτυπωτικές λύσεις. Κάτι, 

που κεφαλαιοποίησε με την κατάληψη της κορυ-
φής των κατηγοριών αναφορικά με τα εκτυπωτικά 
μηχανήματα για γραφεία, αλλά και του heavy 
duty production printing στην ελληνική αγορά. 
Το μοντέλο δραστηριοποίησης που ακολουθεί η 
Konica Minolta εντός των συνόρων είναι σχετικά 
απλό, καθώς από τη μια υπάρχει η απευθείας 
σχέση με μεγάλους πελάτες και οργανισμούς που 
στην συντριπτική τους πλειοψηφία εδρεύουν στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και από την άλλη, το 
δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών που αυτή τη 
στιγμή απαρτίζεται από 77 εταιρείες σε ολόκληρη 
τη χώρα. 

Αναζήτηση συνεργατών 
με διάθεση μετεξέλιξης
«Η απουσία διανομέα στην προσπάθεια να α-
πευθυνθούμε προς την εγχώρια αγορά αποτελεί 
στρατηγική μας απόφαση. Θεωρούμε πως τα 
προϊόντα μας, που απευθύνονται αποκλειστικά 
σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, απαιτούν ένα 
συγκεκριμένο βαθμό γνώσης, εξειδίκευσης, ε-
μπειρίας και καθετοποίησης, η οποία προσφέρεται 
πιο αποτελεσματικά από τον ίδιο τον κατασκευ-
αστή. Επιπροσθέτως, η συνολική φροντίδα και 
εξυπηρέτηση που παρέχουμε στους συνεργάτες 
μας κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και σί-
γουρα δεν μπορεί εύκολα να συγκριθεί με ότι 
συνήθως προσφέρεται στην αγορά», σημειώνει ο 
κ. Ζοβόλιας και συνέχισε: «Μια από τις προτεραι-
ότητες για την Konica Minolta στην Ελλάδα είναι η 
περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου των συνεργατών 
μας. Αναζητούμε εταιρείες που διαθέτουν γνώση 
και εξειδίκευση, όραμα και φυσικά επιδιώκουν 
να προσθέσουν αξία τόσο στους πελάτες τους όσο 
και στους ίδιες. Παράλληλα, θα έχουν διάθεση για 
μετεξέλιξη με την αξιοποίηση των νέων τεχνο-
λογικών εξελίξεων στον τομέα της εκτύπωσης, 
που χαρακτηρίζεται από την διαρκώς ογκούμενη 
ανάγκη ψηφιοποίησης και αντίστοιχης διαχείρισης 
των αρχείων, από ολοκληρωμένες managed λύ-

σεις με το συνδυασμό υπηρεσιών και λογισμικού, 
Optimized Printing Services, Enterprise Content 
Management κ.ά. Προς αυτή την κατεύθυνση, κι-
νείται και ένα νέο πρόγραμμα για τους συνεργάτες 
που διακρίνεται από ξεκάθαρη διαστρωμάτωση 
σε 4 επίπεδα (Partner, Advance, Premier, Elite), 
σημαντικά προνόμια, πληθώρα εργαλείων που 
συμπεριλαμβάνουν ακόμη και χρηματοδοτήσεις 
και ανταγωνιστικούς όρους. Αυτό, ξεκινά να ισχύει 
από την 1η Αυγούστου. Εκτιμούμε δε, πως αυτή τη 
στιγμή υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης 
τις οποίες είμαστε αποφασισμένοι να συν-εκμε-
ταλλευτούμε με τους συνεργάτες μας σε μια win-
to-win σχέση».

Δέσμευση για προϊόντα, 
αναλώσιμα και εργαλεία 
χρηματοδότησης!
Οι πρόσφατες εξελίξεις σε οικονομικό επίπεδο έ-
χουν αφήσει ανάγλυφα τα σημάδια τους στην αγο-
ρά, με τις επιχειρήσεις να βιώνουν πρωτόγνωρες 
καταστάσεις σε ότι έχει να κάνει με την ρευστότητα 
και τις πληρωμές, την δυνατότητα εισαγωγής και 
εκτελωνισμού προϊόντων, ακόμη και την καθη-
μερινή λειτουργία τους. «Αντιλαμβανόμενη τις 
δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
ελληνικές επιχειρήσεις με τα πρόσφατα οικονο-

μικά γεγονότα, η Konica Minolta δεσμεύεται τόσο 
για την αδιατάρακτη συνέχιση της τροφοδοσίας σε 
επίπεδο προϊόντων και αναλωσίμων, όσο και την 
παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων προς τους 
συνεργάτες μας! Επιπροσθέτως, τονίζουμε με 
τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την απόφασή μας να 
προχωρήσουμε με το βλέμμα στην ανάπτυξη της 
εταιρείας και των συνεργατών μας. Προκειμένου 
να κάνουμε πράξη το συγκεκριμένο σκοπό, η δι-
οίκηση της εταιρείας είναι αποφασισμένη να κάνει 
ότι χρειαστεί και αυτό θα το διαπιστώσετε σύντομα. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο αποδεικνύουμε εμπράκτως 
τη σημασία που έχει για εμάς το κανάλι των συ-
νεργατών μας, σε μια αρκούντως “προβληματική” 
χρονική περίοδο. Εξάλλου, ένα από τα στοιχεία 
που μας χαρακτηρίζουν είναι η έννοια της οικο-
γένειας με τους συνεργάτες μας. Το κλίμα μεταξύ 
μας είναι ιδανικό, ενώ οι σχέσεις είναι πολυετείς 
και οφείλουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό τους 
σε κάθε δυσκολία που μπορεί να προκύψει. Η συ-
νεργασία για την Konica Minolta δεν ήταν ποτέ μια 
απλή σχέση εμπορικής συναλλαγής, ούτε βασιζό-
ταν μόνο στο επίπεδο της συμμετοχής στην επίτευ-
ξη στόχων!», επισημαίνει ο κ. Ζοβόλιας. TCP

Αντιλαμβανόμενη 
τις δυσκολίες και 
προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι ελληνικές 
επιχειρήσεις με τα πρόσφατα 
πολιτικο-οικονομικά γεγονότα, 
η Konica Minolta δεσμεύεται 
τόσο για την αδιατάρακτη 
συνέχιση της τροφοδοσίας 
σε επίπεδο προϊόντων και 
αναλωσίμων, όσο και την 
παροχή χρηματοδοτικών 
εργαλείων προς τους 
συνεργάτες της!

Αλέξανδρος Ζοβόλιας, Indirect Channels Sales 
Manager της Konica Minolta Επιχειρηματικές 
Λύσεις (www.konicaminolta.com.gr).



*Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή

3 χρόνια εγγύηση επισκευής του hardware
με επίσκεψη του τεχνικού την επόμενη*
εργάσιμη ημέρα στο χώρο σας - δυνατότητα
επέκτασης στα 5 χρόνια

Dell Next Business Day
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Αποκαλυπτικά από κάθε άποψη κρίνονται τα συμπεράσματα που αφορούν το… προφίλ της 
εγχώριας επιχειρηματικής αγοράς αναφορικά με τη χρήση των αναλωσίμων εκτύπωσης. Από το 
εάν χρησιμοποιούν γνήσια ή μη, τον τρόπο με τον οποίο τα επιλέγουν, την συχνότητα, το πως και 
από πού τα προμηθεύονται, καθώς επίσης και τους λόγους που θα έπειθαν τους επαγγελματίες να 
σταματήσουν τη χρήση μη γνήσιων αναλωσίμων. Αυτά, και άλλα πολλά, αποτυπώνονται στην πρώτη 
πανελλήνια έρευνα που πραγματοποίησαν από κοινού το περιοδικό Tech Channel Partner και το 
BizTech.gr σχετικά με τα αναλώσιμα εκτύπωσης.

Επιλέγουν γνήσια 
αναλώσιμα, έχοντας το... 
βλέμμα σε εναλλακτικές 
λύσεις!

Π
ραγματικό… ντέρμπι αποδει-
κνύεται η επιλογή γνήσιων 
αναλωσίμων εκτύπωσης 
(μελάνια, toner) έναντι της 
χρήσης εναλλακτικών λύσεων 
εκ μέρους των ελληνικών επι-

χειρήσεων, με την ποσοστιαία διαφορά να κινεί-
ται σε ιδιαίτερα περιορισμένα επίπεδα, στα όρια 
του στατιστικού λάθους! Όσο για την συχνότητα 
με την οποία προμηθεύονται τα προαναφερθέντα 
αναλώσιμα εκτύπωσης, οι εγχώριες εταιρείες 
δείχνουν να κινούνται στο «ασύμβατο» δίπολο: 
κάθε τρίμηνο - όποτε απαιτηθεί, ενώ περίπου 
ισορροπημένα δείχνουν τα στοιχεία σχετικά με το 
από πού προμηθεύονται τα απαιτούμενα αναλώ-
σιμα, δείχνοντας αυξημένο βαθμό εμπιστοσύνης 
στους σταθερούς ΙΤ συνεργάτες τους, ενώ το 
λιανεμπόριο ακολουθεί σε πολύ κοντινή απόστα-
ση. Αίσθηση προκαλεί και η διαπίστωση πως οι 
επαγγελματίες αντιμετωπίζουν -περίπου- ως… 
αναγκαίο κακό την επιλογή και χρήση γνήσιων 
αναλωσίμων εκτύπωσης, τη στιγμή όμως που 

ταυτόχρονα δηλώνουν πως το πραγματοποιούν 
γιατί θέλουν να είναι απόλυτα σίγουροι για την ε-
πιλογή τους! Τα παραπάνω «αποκαλυπτικά» στοι-
χεία προκύπτουν με βάση τα αποτελέσματα της 
πρώτης πανελλήνιας έρευνας που διενήργησε το 
περιοδικό Tech Channel Partner και το BizTech.
gr αναφορικά με τη χρήση των αναλωσίμων 
εκτύπωσης.

Στα υπέρ η τεχνολογική εξέλιξη
Το κόστος, η ποιότητα, η διάρκεια, η πιστότητα, η 
καθαρότητα των εκτυπώσεων, η εξοικονόμηση 
σε υλικά και ρεύμα αποτελούν σήμερα ορισμένα 
από τα καίριας σημασίας ζητήματα που απασχο-
λούν τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους και 
τομέα δραστηριοποίησης. Πολλώ δε μάλλον, όταν 
επιχειρείται η συγκράτηση του κόστους με κάθε 

τρόπο, αλλά και η ταυτόχρονη διατήρηση της ποι-
ότητας στο θέμα των εκτυπώσεων σε ένα υψηλό 
επίπεδο. Έννοιες αντιφατικές, ιδιαίτερα κρίσιμες 
όμως στο σύνθετο επιχειρηματικό τοπίο μέσα στο 
οποίο και καλούνται να λειτουργήσουν.
 
Σήμερα, ενδεχομένως περισσότερο από ποτέ, η 
αξία των γνήσιων αναλωσίμων και της χρήσης 
τους εκ μέρους της επιχειρηματικής αγοράς απο-
τελεί μονόδρομο, καθώς η τεχνολογία των πάσης 
φύσεως μηχανημάτων έχει εξελιχθεί σε σημαντι-
κό βαθμό, η πιστότητα προσεγγίζει το... απόλυτο, 
η διάρκεια της χρήσης τους έχει αυξηθεί, ενώ 
και το κόστος κινείται σε ανταγωνιστικά πλαίσια.
 
Βέβαια, δεν λείπουν και οι περισσότερο οικονο-
μικές (εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον) προτάσεις 
για αναγόμωση ή χρήση αμφίβολης ποιότητας 
μελανιών. Ωστόσο, το ζητούμενο είναι με ποιο 
τρόπο μια επιχείρηση-πελάτης φτάνει στο σημείο 
της απόφασης σχετικά με το ποια λύση θα εμπι-
στευτεί και γιατί. 
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Ναι μεν, αλλά… για τα αυθεντικά 
αναλώσιμα!
Ελαφρύ προβάδισμα στην επιλογή των γνήσιων 
έναντι αυτών που δεν είναι, δίνουν οι ελληνι-
κές επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα απορρέουν 
από την έρευνα των Tech Channel Partner και 
BizTech.gr. Συγκεκριμένα, θετικό απέναντι στην 
χρήση γνήσιων αναλωσίμων εκτύπωσης δήλω-
σε το 53% των συμμετεχόντων, έναντι 47% όσων 
επιλέγουν μη-γνήσια μελάνια και toner. Μέγε-
θος, ιδιαίτερα αυξημένο το οποίο υποδηλώνει 
πως οι ενδιαφερόμενοι δεν πείθονται από την 
συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης που κα-
ταβάλλεται από τους διεθνείς κατασκευαστές και 
τους συνεργάτες τους σχετικά με τους κινδύνους 
που διατρέχει ο εξοπλισμός τους από την χρήση 
μη-πιστοποιημένων αναλωσίμων εκτύπωσης. 
Την ίδια στιγμή, καταδεικνύει πως η τιμή (κτήσης 
και χρήσης) εξακολουθεί να καθορίζει σε μεγάλο 
βαθμό την τελική επιλογή εκ μέρους των επαγ-
γελματιών. Πόσο, μάλλον, στις έντονα ακραίες 
συνθήκες των ημερών, υπό τις οποίες μόνο ανο-
δικά προβλέπεται να κινηθεί η επιλογή και χρήση 
μη-γνήσιων μελανιών και toner για τον εξοπλι-
σμό εκτύπωσης.Έντονα αντιφατική είναι η εικόνα 
που διαμορφώνεται στην συχνότητα με την οποία 
οι επαγγελματίες προβαίνουν στην αγορά των 
αναλωσίμων εκτύπωσης, καθώς η πλειοψηφία 
(42%) το κάνει πράξη σε τριμηνιαία βάση, ενώ σε 
απόσταση… αναπνοής βρίσκεται και η λογική της 

προμήθειας όποτε απαιτηθεί, συγκεντρώνοντας 
ποσοστό της τάξεως του 38%! Δείγμα πως, κάτι, 
που μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για το ΙΤ Κα-
νάλι Διανομής και μεταπώλησης, προκειμένου 
να εστιάσει στις οικονομίες κλίμακος που αναμ-
φίβολα μπορούν να προκύψουν από την πιο ορ-
γανωμένη παρουσία στο συγκεκριμένο ζήτημα, 
αλλά και στην περισσότερο ομαλή λειτουργία της 
ίδιας της επιχείρησης, μέσω της επάρκειας των 
απαιτούμενων αναλωσίμων. Σημαντική βοήθεια 
μπορούν να προσφέρουν διάφοροι online (και ό-
χι μόνο) μετρητές και αντίστοιχες εφαρμογές που 
έχουν αναπτύξει οι κατασκευάστριες εταιρείες 
και δείχνουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τα 

οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από 
την έγκαιρη όσο και με συνέπεια παραγγελία και 
προμήθεια των σχετικών αναλωσίμων. Μπορούν 
δε να συνδυαστούν με εξειδικευμένες υπηρεσίες 
διαχείρισης εκτυπώσεων. Στο ενδιάμεσο, σαφώς 
πιο χαμηλά ποσοστά συγκεντρώνει η επιλογή της 
προμήθειάς μελανιών και toner κάθε εξάμηνο, 
ενώ η πιθανότητα αυτό να γίνεται σε ετήσια βάση, 
δηλαδή μια φορά το χρόνο, κινείται στα… ρηχά 
συγκεντρώνοντας μόλις το 3% των απαντήσεων. 
Βλέπετε, σε αυτή την περίπτωση θα απαιτούνταν 
-μεταξύ άλλων- προγραμματισμός άνευ προη-
γουμένου, ενώ αποτρεπτικά λειτουργεί και η α-
νάγκη εύρεση χώρου αποθήκευσής τους και της 
εν γένει λογικής διατήρησης στοκ. 

Χρησιμοποιείτε γνήσια αναλώσιμα εκτυπωτικών 
συσκευών (μελάνια, toner, cartridge κ.λπ.) 

στην επιχείρησή σας;

  NAI        OXI

Πηγή: Tech Channel Partner / BizTech.gr, Ιούλιος 2015 

47% 53%

Πόσο συχνά αγοράζετε αναλώσιμα εκτυπωτών 
στην επιχείρησή σας;

  Κάθε 3 μήνες     Κάθε 6 μήνες
  Μια φορά το χρόνο     Όποτε απαιτηθεί

Πηγή: Tech Channel Partner / BizTech.gr, Ιούλιος 2015 

38% 42%

2%

18%

Άρθρο εκ μέρους της HP Ελλάς

Αντέχετε το πραγματικό κόστος των μη αυθεντικών αναλωσίμων;

Οι επιχειρήσεις σήμερα, με στόχο να προσαρμοστούν 
στα δεδομένα αλλά και στις προκλήσεις που εμφανί-
ζονται σε ένα περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται, 
οδηγούμενοι από την ανάγκη μείωσης κόστους, συχνά 
οδηγούνται σε συμβιβασμούς. Οι συμβιβασμοί αυτοί 
συχνά καταλήγουν να αλλοιώνουν την ποιότητα των 
εκτυπώσεων και την εικόνα της επιχείρησης προς τους 
πελάτες της, αλλά και να αυξάνουν (αντί να μειώνουν) το 
κόστος λειτουργίας της.
Η χρήση μη αυθεντικών αναλωσίμων όχι μόνο δεν εξοι-
κονομεί πόρους, αλλά οδηγεί με βεβαιότητα σε κρυφά 
κόστη που προκύπτουν τόσο από εκτυπώσεις κακής 
ποιότητας (και πολλαπλές επανεκτυπώσεις), όσο και 
από φθορές του εκτυπωτή. Τα μη αυθεντικά δοχεία με-
λάνης και γραφίτη μπορούν να υποβαθμίσουν την από-
δοση του εκτυπωτή σας, αφήνοντάς σας με εκτυπώσεις 
ξεθωριασμένες, με γραμμές ή κηλίδες
Σε μια έρευνα χρηστών HP LaserJet, ο όμιλος Photizo 
Group κατέληξε ότι το 45% των πελατών που χρησιμο-
ποιούσε δοχεία γραφίτη που δεν ήταν HP αντιμετώπιζε 
προβλήματα με αυτά τα δοχεία. Συγκεκριμένα το 17% των 
χρηστών ασπρόμαυρων HP LaserJet και το 20% των 
χρηστών έγχρωμων HP LaserJet που χρησιμοποιούσαν 
δοχεία που δεν ήταν HP, συχνά έρχονταν αντιμέτωποι με 
δοχεία που δε λειτουργούσαν, που είχαν διαρροές ή στα 
οποία ο γραφίτης εξαντλείτο πρόωρα. Επιπλέον μια δοκιμή 

της SpencerLab απέδειξε ότι τα Αυθεντικά δοχεία γρα-
φίτη HP LaserJet που δοκιμάστηκαν, λειτούργησαν από 
την πρώτη φορά, και κάθε φορά, ενώ από όλα τα δοχεία 
γραφίτη της δοκιμής που δεν ήταν HP, το 53% παρουσίασε 
κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα, το 28% ήταν «μη λειτουργικά 
κατά την άφιξη» ή ο κύκλος ζωής τους έληξε πρόωρα.
Τα προβλήματα αξιοπιστίας που σχετίζονται με τα δοχεία 
που δεν είναι HP μπορούν να δημιουργήσουν προβλή-
ματα εκτύπωσης - και ακόμη να βλάψουν τον εκτυπωτή 
σας. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη του Photizo Group, 
περισσότεροι από 1 στους 15 πελάτες LaserJet που χρη-
σιμοποιούσαν δοχεία που δεν ήταν HP κατέληξαν με ζη-
μιές των εκτυπωτών οι οποίοι χρειάζονταν καθάρισμα ή 
επισκευή και το 18% αντιμετώπισε διακοπή λειτουργίας 
ως αποτέλεσμα προβλημάτων στο δοχείο. Η ίδια έρευνα 
του Photizo Group κατέληξε επίσης ότι το 65% των χρη-
στών ασπρόμαυρων HP LaserJet που είχαν πρόβλημα 
με ένα δοχείο γραφίτη που δεν ήταν HP, αποτάθηκαν σε 
μια εταιρεία ή εξωτερική πηγή για βοήθεια. Αυτό μπορεί 
να αποβεί δαπανηρό - άμεσα.
Αποδεικνύεται επομένως ότι τα δοχεία που δεν είναι HP 
μπορεί να κοστίσουν έως δύο φορές περισσότερο από 
τα Αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP LaserJet αν υπολογίσε-
τε τις επανεκτυπώσεις και τα προβλήματα αξιοπιστίας. 
Τα Αυθεντικά Αναλώσιμα HP είναι αποδεδειγμένα πε-
ρισσότερο αξιόπιστα από τα μη γνήσια υποκατάστατα 

και είναι τα μόνα που αποδίδουν ασύγκριτη ποιότητα για 
εκτυπώσεις επαγγελματικού επιπέδου.
Η ΗΡ επενδύοντας συνεχώς στην τεχνολογία εκτύ-
πωσης, με στόχο την μείωση του κόστους αλλά και τη 
βέλτιστη απόδοση των εκτυπωτικών συστημάτων και 
κατ’επέκταση των επιχειρήσεων, καινοτομεί για μία 
ακόμη φορά, εισάγωντας μια επαναστατική τεχνολογία 
εκτύπωσης για το σύγχρονο γραφείο.
Για λεπτομέρειες, τη λίστα με τα προϊόντα, αλλά και ανα-
λυτικά τα ευρήματα των ερευνών, επισκεφθείτε:  
www.hp.com/gr/supplies

JetIntelligence
Οι νέοι HP Laserjet έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τις 
επιχειρήσεις πιο αποτελεσματικές, εξοικονομούν χρό-
νο, χώρο και ενέργεια. Με αυτούς η HP εισάγει την 
τελευταία λέξη στην τεχνολογία σύνθεσης γραφίτη: 
Τα ΝΕΑ αυθεντικά δοχεία γραφίτη με 
JetIntelligence. Χάρη στην τεχνολογία αυτή, οι ΗΡ 
LaserJets χρησιμοποιούν έως και 53% λιγότερη 
ενέργεια, καταλαμβάνουν έως και 40% λιγότερο 
χώρο,  και επανέρχονται από κατάσταση αδράνειας 
και εκτυπώνουν σε μόλις ένα κλάσμα του δευτερο-
λέπτου.



1 Η προσφορά περιορίζεται σε συνολική αγορά το πολύ 16 προϊόντων γραφίτη (δείτε τον κατάλογο παρακάτω) ανά πελάτη, για την περίοδο της προσφοράς. Ελάχιστη αγορά για να ισχύει η προσφορά: 2 μεμονωμένα δοχεία ή μια συσκευασία των 2 ή των 3. Οι λεπτομέρειες περιλαμβάνουν 
15 € επιστροφή χρημάτων για κάθε μεμονωμένο δοχείο, 30 € επιστροφή για κάθε μονόχρωμη συσκευασία των 2, ή 45 € για κάθε συσκευασία τριών χρωμάτων. Η προσφορά ισχύει για επιλεγμένους κωδικούς SKU συμβατούς με τα ακόλουθα μοντέλα εκτυπωτών: LJP1005/P1006, LJM1120 
MFP/P1505/M1522 MFP, CLJCP1215/CP1515/CP1518/CM1312 MFP, LJP1566/P1606/M1536 MFP, LJP1102/P1106/M1132 MFP/M1212 MFP/M1217 MFP, CLJCP1025/CLJ Pro 100 Color MFP M175/CLJ Pro 200 Color MFP M275, CLJCP1525/CM1415 MFP, LJ Pro 200 Color M251/MFP M276, LJ 10
10/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/3050/3052/3055/M1005 MFP/ M1319 MFP, CLJ1600/2600/2605/CM1015 MFP/ CM1017 MFP. Οι επιλεγμένοι κωδικοί SKU περιλαμβάνουν τα HP 35A Black Original LaserJet Toner Cartridge CB435A, HP 35A 2-pack Black Original LaserJet 
Toner Cartridges CB435AD, HP 36A Black Original LaserJet Toner Cartridge CB436A, HP 36A 2-pack Black Original LaserJet Toner Cartridges CB436AD, HP 125A Black Original LaserJet Toner Cartridge CB540A, HP 125A 2-pack Black Original LaserJet Toner Cartridges CB540AD, HP 125A Cyan 
Original LaserJet Toner Cartridge CB541A, HP 125A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge CB542A, HP 125A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge CB543A, HP 125A 3-pack CYM Original LaserJet Toner Cartridge CF373AM, HP 78A Black Original LaserJet Toner Cartridge CE278A, HP 78A 
2-pack Black Original LaserJet Toner Cartridges CE278AD, HP 78L Economy Black Original LaserJet Toner Cartridge CE278L, HP 85A Black Original LaserJet Toner Cartridge CE285A, HP 85A 2-pack Black Original LaserJet Toner Cartridges CE285AD, HP 85L Economy Black Original LaserJet Toner 
Cartridge CE285L, HP 126A Black Original LaserJet Toner Cartridge CE310A, HP 126A 2-pack Black Original LaserJet Toner Cartridges CE310AD, HP 126A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge CE311A, HP 126A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge CE312A, HP 126A Magenta Original LaserJet 
Toner Cartridge CE313A, HP 126A 3-pack CYM Original LaserJet Toner Cartridges CF341A, HP 128A Black Original LaserJet Toner Cartridge CE320A, HP 128A 2-pack Black Original LaserJet Toner Cartridges CE320AD, HP 128A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge CE321A, HP 128A Yellow 
Original LaserJet Toner Cartridge CE322A, HP 128A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge CE323A, HP 128A 3-pack CYM Original LaserJet Toner Cartridges CF371AM, HP 131A Black Original LaserJet Toner Cartridge CF210A, HP 131X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge CF210X, 
HP 131X 2-pack High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridges CF210XD, HP 131A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge CF211A, HP 131A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge CF212A, HP 131A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge CF213A, HP 131A 3-pack CYM Original LaserJet 
Toner Cartridges U0SL1AM, HP 12A Black Original LaserJet Toner Cartridge Q2612A, HP 12A 2-pack Black Original LaserJet Toner Cartridges Q2612AD, HP 12L Economy Black Original LaserJet Toner Cartridge Q2612L, HP 124A Black Original LaserJet Toner Cartridge Q6000A, HP 124A Cyan 
Original LaserJet Toner Cartridge Q6001A, HP 124A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge Q6002A, HP 124A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge Q6003A. 2 Μελέτες του SpencerLab του 2014 για Αξιοπιστία Έγχρωμης Εκτύπωσης και του 2013 για Αξιοπιστία Μονόχρωμης Εκτύπωσης 
για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Και οι δύο μελέτες πραγματοποιήθηκαν μετά από ανάθεση της HP. Η μελέτη χρώματος συνέκρινε Αυθεντικά έγχρωμα δοχεία HP LaserJet με 5 μάρκες δοχείων εκτός HP, για τους HP LaserJet Enterprise 500 Color M551, για δοχεία CE400A-
X/01A/02A/03A. Για λεπτομέρειες δείτε την ιστοσελίδα spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2014.pdf. Η μονόχρωμη μελέτη συνέκρινε Αυθεντικά έγχρωμα δοχεία HP LaserJet με 10 μάρκες δοχείων εκτός HP, για τους εκτυπωτές HP LaserJet P2035 και P1102, για δοχεία 05A 85A. 
Για λεπτομέρειες επισκεφτείτε το spencerlab.com/reports/HP-Reliability-EMEA-2013.pdf.
© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά σφάλματα, σφάλματα σύνταξης ή παραλείψεις που περιέχονται στο παρόν.

Επωφεληθείτε 
από την επιστροφή 
χρημάτων αγοράζοντας 2 
Αυθεντικά Δοχεία HP LaserJet 
που συμμετέχουν στην 
προσφορά.1

Συσκευασία τριών δοχείων που περιλαμβάνει 3 
126A (Κυανό/Ματζέντα/Κίτρινο)

Μεμονωμένα δοχεία συμπεριλαμβανομένου 
του HP 85L Economy (Μαύρο)

Συσκευασία δύο δοχείων που περιλαμβάνει 
δύο δοχεία HP 128A (Μαύρο)

Καταπληκτικό χρώμα. Καταπληκτική προσφορά. Επωφεληθείτε από την 
επιστροφή χρημάτων: 15 € για κάθε δοχείο, 30 € για συσκευασία 2 δοχείων, ή 45 € 
για συσκευασία 3 δοχείων, αγοράζοντας δύο από τα Αυθεντικά Δοχεία HP LaserJet 
που συμμετέχουν στην προσφορά. Μόνο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015.1

Αυθεντικός γραφίτης HP. Λειτουργεί σωστά από την πρώτη φορά, κάθε φορά.2 Για 
λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα hp.com/eur/toner-cashback

Επωφεληθείτε 
από την επιστροφή χρημάτων
με την αγορά Αυθεντικών Δοχείων γραφίτη HP LaserJet.1

Καταπληκτικό!
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1η πανελλήνια έρευνα για τα αναλώσιμα εκτύπωσης

techchannelPartner
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Ζήτημα ασφάλειας,  
αλλά και τιμής…
Μπορεί το θέμα της τιμής να αποτελεί ένα από 
τους κύριους (αν όχι τον πλέον σημαντικό) παρά-
γοντες με βάση τους οποίους οι ελληνικές επιχει-
ρήσεις αγοράζουν τα αναλώσιμα για εκτυπωτές, 
εντούτοις όμως ο λόγος για τον οποίο επιλέγουν 
τα γνήσια έναντι αυτών που δεν είναι ποικίλουν 
και δη σε σημαντικό βαθμό. Έτσι, λοιπόν, το 45% 
των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν πως 
τα χρησιμοποιούν μόνο όταν δεν γίνεται διαφο-
ρετικά, υποδηλώνοντας πως η αναζήτηση των 
μη-γνήσιων μελανιών και toner βρίσκεται ιδιαί-
τερα ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων τους! 
Σε αυτούς, προσθέστε και 10,10% που αναφέρουν 
πως επιλέγουν –σχεδόν- αποκλειστικά εννα-
λακτικές λύσεις και έχετε ανάγλυφα μια εικόνα 
«άρνησης» των εγχώριων επιχειρήσεων απένα-
ντι στα γνήσια αναλώσιμα εκτύπωσης, η οποία 
συγκεντρώνει ποσοστό που υπερβαίνει συνολικά 
το 55,10% των συμμετεχόντων στην έρευνα. Ήτοι, 
παραπάνω από τους μισούς… Αντιθέτως, το 33% 
των επαγγελματιών τόνισαν πως προτιμούν τα 
αυθεντικά αναλώσιμα έναντι των μη-γνήσιων, 
καθώς μόνο κατ’ αυτό τον τρόπο νιώθουν ασφά-
λεια και σιγουριά για την εύρυθμη λειτουργία του 

εκτυπωτικού τους εξοπλισμού. Παράλληλα, ένα 
11,20% δηλώνει πως τα συμβατά με τους κατα-
σκευαστές αναλώσιμα είναι περισσότερα και πιο 
εύκολα να βρεθούν.

Ένα από τα κύρια ερωτήματα για την εγχώρια 
αγορά στο συγκεκριμένο θέμα είναι και από πού 
προμηθεύονται οι επιχειρήσεις τα αναλώσιμα 
για τον εκτυπωτικό τους εξοπλισμό. Και σε αυτή 
την πτυχή της έρευνας έντονη είναι η παρουσία 
της επιλογής εκ μέρους των επαγγελματιών ενός 
δίπολου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί ο 
σταθερός ΙΤ συνεργάτης να «εισπράττει» την γνω-
ριμία, την εμπιστοσύνη και τον αυξημένο βαθμό 
συνεργασίας και να προηγείται στις προτιμήσεις 
τους με 35%, βραχεία κεφαλή όμως, καθώς σε 
κοντινή απόσταση βρίσκεται το λιανεμπόριο και 
οι αντίστοιχες αλυσίδες με ποσοστό 27%. Σε αυτό 
ρόλο παίζουν δύο παράμετροι: Αφενός μεν η 
κατά καιρούς άκρως ανταγωνιστική τιμολογια-
κή πολιτική ως απόρροια της αποδεδειγμένης 
ισχύος σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης και της 
προμήθειας μεγάλου όγκου αναλωσίμων για 
εκτυπωτές, αφετέρου δε η ευκολία στην προσβα-
σιμότητά τους και δη σε περιπτώσεις αμέλειας 
στην διαδικασία της παραγγελίας! Αρκετά χαμη-
λότερα βρίσκεται ο διανομέας εξοπλισμού και 
προϊόντων τεχνολογίας με 8%, ενώ τη σχετική λί-
στα των επιλογών ολοκληρώνουν τα ηλεκτρονικά 
καταστήματα και οι ίδιοι οι διεθνείς κατασκευα-
στές, αμφότεροι με 4%. Φαίνεται πως η e-πραγ-
ματικότητα στην εν λόγω ανάγκη προμήθειας θα 
αργήσει (και εάν…) να φτάσει στη χώρα μας. 

Υψηλή ποιότητα εκτύπωσης 
με τα τόνερ της Samsung
Τα τόνερ παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην ποιότητα 
των εκτυπώσεων όσο και στα λειτουργικά κόστη μιας 
εταιρείας. Αν σκεφτούμε τις αυξημένες ανάγκες μίας 
επιχείρησης, τότε τα αναλώσιμα πρέπει να προσφέρουν 
αξιοπιστία και οικονομία, ποιότητα, καθώς επίσης να 
είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Πώς θα τα πετύχουμε 
όλα αυτά;

Η Samsung διαθέτει ευρεία γκάμα τόνερ, καλύπτοντας 
τις παραπάνω ανάγκες και απαιτήσεις. Οι επιχειρήσεις 
εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα εκτύπωσης και απόδοση, 
καθώς τα αυθεντικά τόνερ της Samsung παρέχουν:  

• Εκπληκτική ποιότητα αναπαραγωγής εικόνων
• Ζωντανά χρώματα
• Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας
• Μεγαλύτερη αντοχή
• Μικρότερο μέγεθος

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αυθεντικά αναλώσιμα της 
Samsung προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, 
εξασφαλίζοντας την εκτύπωση έως και διπλάσιων 
σελίδων σε σύγκριση με τα μη αυθεντικά αναλώσιμα*. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές τα μη αυθεντικά 
τόνερ επαναχρησιμοποιούν παλιές κασέτες και φθαρμένα 
εξαρτήματα, που μπορεί να σταματήσουν να λειτουργούν 
ανά πάσα στιγμή ή χρησιμοποιούν ανταλλακτικά χαμηλής 

ποιότητας, που μπορεί ακόμα και να προκαλέσουν 
βλάβη στον εκτυπωτή λόγω διαρροών. Τα αυθεντικά 
αναλώσιμα της Samsung χρησιμοποιούν πολυμερισμένο 
γραφίτη υψηλής τεχνολογίας, που προσφέρει καθαρές 

και ευκρινείς εκτυπώσεις με χρώματα εκπληκτικής 
ποιότητας. 

Τέλος, τα αυθεντικά αναλώσιμα της Samsung έχουν 
πιστοποιηθεί από την TUV και από το Buyers Laboratory 
LLC (www.bli.com). Συγκεκριμένα η Samsung αποτελεί 
τον πρώτο κατασκευαστή τόνερ παγκοσμίως που έχει 
λάβει πιστοποίηση TUV για την απουσία επικίνδυνων 
ουσιών, αλλά και τις περιορισμένες εκπομπές ρύπων. 
Έτσι, τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα για την απουσία 
επικίνδυνων χημικών ουσιών. Επίσης για την παραγωγή 
του πολυμερισμένου γραφίτη χρησιμοποιείται κατά μέσο 
όρο 35% λιγότερη ενέργεια συγκριτικά με το συμβατικό 
γραφίτη. Παράλληλα μειώνονται σημαντικά οι  εκπομπές 
CO2 υλοποιώντας τη δέσμευση της Samsung για την 
προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και συνεισφέροντας 
στην προσπάθεια των επιχειρήσεων που επιθυμούν να 
είναι κοινωνικά υπεύθυνες.

*Πηγή: Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από 
τον έγκριτο, ανεξάρτητο οργανισμό Buyers Laboratory 
LLC (BLI) το 2014 με πρωτοβουλία της Samsung. 
Συγκεκριμένα αφορά σε συγκριτική δοκιμή του έγχρωμου 
εκτυπωτή laser της Samsung C410W με τρεις σειρές 
δοχείων γραφίτη CMYK της Samsung συγκριτικά με 
αντίστοιχα σετ δοχείων γραφίτη 14 άλλων εταιρειών.

Αναστασία Σόβολου - Printing Product Manager

45.00%

Εάν χρησιμοποιείτε γνήσια αναλώσιμα, 
σε ποιο ποσοστό περίπου το πράττετε;

   0-25% Χρησιμοποιώ γνήσια μόνο όταν  

δεν γίνεται διαφορετικά

   25-50% - Συνήθως, τα συμβατά είναι  

περισσότερα

  50-75% Πιο συχνά από τα συμβατά

  75-100% - Σπανίως καταφεύγω σε συμβατά

  100% - Θέλω να είμαι βέβαιος

Πηγή: Tech Channel Partner / BizTech.gr, Ιούλιος 2015 

32.90%

0.90%

11.20%10.00%

45.00%
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Τα αναλώσιμα μιας εκτυπωτικής συσκευής απο-
τελούν ένα σοβαρό κόστος για κάθε χρήστη ή ε-
πιχείρηση. Κατά συνέπεια, η απόφαση αγοράς και 
χρήσης «φθηνών» αναλωσίμων φαντάζει εκ πρώ-
της όψης μια σοφή και άμεσα αποδοτική κίνηση. 
Η πεποίθηση αυτή προκύπτει πρωτίστως από την 
ανάγκη για μείωση του κόστους.

Αν και η χρήση αναλωσίμων χαμηλού κόστους 
κτήσης ανά συσκευασία αποτελεί μια εύκολη από-
φαση, τα αποτελέσματα της οποίας από οικονομικής 
πλευράς είναι άμεσα ορατά, στην πραγματικότητα 
αυτή η φαινομενικά εύλογη διέξοδος εξοικονόμη-
σης πόρων κρύβει αρκετές παγίδες και έχει σημα-
ντικά παράπλευρα κόστη, ειδικά στις περιπτώσεις 
συσκευασιών αμφιβόλου προελεύσεως.

Αναλύοντας την εικόνα περισσότερο θα διαπιστώ-
σει κανείς ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για να προ-
τιμήσει κανείς τα γνήσια αναλώσιμα επώνυμων 
κατασκευαστών συσκευών εκτύπωσης.
 
Κόστος, ποιότητα, προστασία και απόδοση! 
Παρόλο που ο μέσος χρήστης θεωρεί βασικό 
κριτήριο για την προμήθεια αναλωσίμων την τιμή 
αγοράς τους, συνήθως παραβλέπει ένα κρισιμότε-
ρο παράγοντα που είναι η αναμενόμενη διάρκεια 
του αναλωσίμου. Τα αναλώσιμα επώνυμων κατα-
σκευαστών συσκευών εκτύπωσης έχουν συγκρι-
τικά μεγαλύτερη διάρκεια, άρα χαμηλότερο κόστος 
ανά σελίδα από τα αμφιβόλου προελεύσεως. Κατά 
συνέπεια η σύγκριση σε βάση κόστους με την τιμή 
αγοράς της συσκευασίας αναλωσίμου, αποτελεί 
μεγάλο λάθος, δεδομένου ότι ένα αναλώσιμο με 
χαμηλότερη τιμή ενδέχεται να αποδίδει μικρότερη 

διάρκεια και κατ’ επέκταση να κοστίζει περισσό-
τερο ανά παραγόμενη σελίδα. Συνεπώς, το κόστος 
ανά σελίδα είναι ο πιο αντικειμενικός τρόπος σύ-
γκρισης κόστους για τα αναλώσιμα. 

Τα γνήσια αναλώσιμα Xerox έχουν σχεδιαστεί για 
να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα 
από τον εκτυπωτή. Η ποιότητα αυτή επιτυγχάνεται 
βάσει διεθνών προτύπων που αναφέρονται μετα-
ξύ άλλων στη χρωματική αποτύπωση, την αντοχή 
στο χρόνο, και την απόδοση σε διαφορετικούς 
τύπους χαρτιού.

Τα γνήσια αναλώσιμα Xerox προστατεύουν τον 
εξοπλισμό και ταυτόχρονα μεγιστοποιούν τη 
διάρκεια ζωής του. Αντιθέτως, τα αναλώσιμα 
αμφιβόλου προελεύσεως προκαλούν φθορές 
στους εκτυπωτές και σοβαρά προβλήματα στη 
λειτουργία τους, με αποτέλεσμα πρόσθετα κόστη 
τεχνικής εξυπηρέτησης και ανάγκη για συντομό-
τερη αντικατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 
περισσότεροι κατασκευαστές εξαιρούν από την 
εγγύηση καλής λειτουργίας τη χρήση μη γνήσιων 
αναλωσίμων. 
Η χρήση γνησίων αναλωσίμων Xerox συμβάλ-
λουν στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Παρά-
γονται λιγότερα απορρίμματα και επιτυγχάνεται 
εξαιρετικό αποτέλεσμα εκτύπωσης ακόμα και σε 
ανακυκλωμένο χαρτί. Επίσης, το πρόγραμμα ανα-
κύκλωσης αναλωσίμων της Xerox διασφαλίζει τη 
σωστή απόρριψη των άδειων συσκευασιών. 

Τέλος δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί η έκθεση 
της ασφάλειας της υγείας των χρηστών σε άγνω-
στες και μη ελεγμένες ουσίες που χρησιμοποιού-

νται στα μη γνήσια και αμφιβόλου προελεύσεως 
αναλώσιμα, σε αντίθεση με τα υλικά και τις διαδι-
κασίες της Xerox που τηρούν τις υψηλότερες των 
προδιαγραφών ποιότητας & ασφαλείας.

Το ουσιαστικότερο πρόβλημα σχετικά με τα μη 
γνήσια αναλώσιμα παραμένει η έλλειψη ενη-
μέρωσης για τους κινδύνους που προκαλούν. 
Κρύβουν αρκετές «παγίδες» οι οποίες, δυστυχώς, 
γίνονται ορατές μόνο στην πράξη. Οι χρήστες δεν  
είναι επαρκώς ενημερωμένοι για θέματα σχετικά 
με την εκτύπωση. Γι αυτό είναι σημαντικό οι μετα-
πωλητές να ενημερώνουν τους πελάτες τους ώστε 
να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις. 

Η χρήση αναλωσίμων επώνυμων κατασκευαστών 
συσκευών εκτύπωσης αποτελούν ευκαιρία για τη 
διατήρηση της ικανοποίησης των  πελατών των 
μεταπωλητών και κατ’ επέκταση μεγαλύτερη α-
νταπόδοση στην πώληση, ειδικότερα στη δύσκολο 
συγκυρία που διανύει η αγορά σήμερα.

Μπάμπης Παπαβασιλείου,
Director - Customer Service Delivery της Xerox Hellas
Οι παγίδες και τα κρυφά κόστη των αναλωσίμων

Σημειώνεται πως η πρώτη πανελλήνια έρευ-
να αναφορικά με τη χρήση των αναλωσίμων 
εκτύπωσης την οποία πραγματοποίησαν από 
κοινού το περιοδικό Tech Channel Partner και 
το BizTech.gr, έχει καταγράψει ακόμη μια σειρά 
από ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία μπορούν να 
αξιοποιηθούν ανάλογα από τα στελέχη εταιρειών 
(διεθνών κατασκευαστών και μη) που δραστηρι-
οποιούνται στον τομέα της εκτύπωσης, προκειμέ-
νου να αντιληφθούν καλύτερα και με μεγαλύτερο 
βαθμό αξιοπιστίας τις ανάγκες και τις ιδιαιτερό-
τητες της εγχώριας επιχειρηματικής αγοράς στο 
ζήτημα της επιλογής των αναλωσίμων (μελανιών 
και toner) για εκτυπωτές. TCP

Από που προμηθεύεστε τα αναλώσιμά σας;

   Από καταστήματα retail

   Από σταθερό συνεργάτη ΙΤ

  Από τον κατασκευαστή

  Από κάποιο e-shop

  Από διανομέα τεχνολογίας

Πηγή: Tech Channel Partner / BizTech.gr, Ιούλιος 2015 

8.00%

35.00%

27.00%

4.00%
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Το ετήσιο παγκόσμιο συνέδριο συνεργατών της Microsoft, το γνωστό σε όλους μας Worldwide Partner Conference 
(WPC), πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα πριν από λίγες ημέρες στο Ορλάντο, και η εταιρεία προσέφερε μία 
πλούσια γεύση από το μέλλον, το οποίο διαγράφεται λαμπρό σύμφωνα με τον νέο CEO, Satya Nadella. Το σύνθημα 
προς το κανάλι ήταν ξεκάθαρο: Μάθε, δικτυώσου, αναπτύξου, επιτάχυνε!

Μάθε. Δικτυώσου. 
Αναπτύξου. Επιτάχυνε!

Έ
να συνέδριο συνεργατών είναι 
πάντοτε σημαντικό, πολύ δε πε-
ρισσότερο όταν προέρχεται από 
τη Microsoft, μία εταιρεία που έχει 
στην πραγματικότητα διδάξει το 
μοντέλο συνεργατών στον κόσμο 

της τεχνολογίας, και όχι μόνο.

Φέτος, το μενού είχε... απ’ όλα! Βραβεία, ομιλίες 
ενθάρρυνσης και κινητοποίησης, «άπειρα» νέα 
προϊόντα, ξεκάθαρη χάραξη στρατηγικής, αλλά 
και σχεδόν... εξωτικές νέες λύσεις που έρχονται 
να αλλάξουν για πάντα την αγορά μας, και μαζί 
τις ευκαιρίες για το κανάλι. Ας πάρουμε όμως τα 
πράγματα με τη σειρά.

Βραβείο... οpen source
Σαφώς και δεν αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο 
του WPC, αλλά αν μη τι άλλο είναι σημείο των 
καιρών και αποδεικνύει σαφώς τη στροφή προς 
το “openness” της εταιρείας. Φέτος λοιπόν, για 
πρώτη φορά υπήρξε βραβείο open source στις α-
πονομές των συνεργατών, ενώ η Microsoft φαίνε-
ται να δίνει μεγάλη έμφαση στο όλο θέμα, τόσο σε 
επίπεδο cloud, όσο και σε επίπεδο development.

Κρατήστε το ως υποσημείωση, γιατί σίγουρα θα 
σας χρειαστεί και πιθανότατα λίαν συντόμως...

Ο «χορός» των δις
Συνδυάζοντας τις εξελίξεις στο WPC με τις τελευ-
ταίες εξαγγελίες του Satya Nadella κατά την ανα-
κοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της 
εταιρείας, βλέπουμε να σχηματίζεται μία αγορά 
της τάξεως των 115 δισεκατομμυρίων  δολαρίων 
για τη «Βασίλισσα του Ρέντμοντ» και τους συνερ-
γάτες της:

•  Πρώτη ευκαιρία στη λίστα, με μέγεθος που 
κυμαίνεται περί τα $50 δισεκατομμύρια, είναι το 
νέο SKU ονόματι Ε5 για το Office 365. Το εν λόγω 
offering βάζει τη Microsoft στην αγορά του cloud 

PBX (τηλεφωνικό κέντρο μέσω SaaS), αλλά και 
στο PSTN conferencing, τα Delve analytics (δι-
αθέτει και το Power BI Pro), καθώς επίσης την 
ασφάλεια μέσω του Lockbox και των λύσεων 
Advanced Threat Protection. Κατά τη διάρκεια 
του WPC, στελέχη της εταιρείας είχαν αποκα-
λέσει ως το μεγαλύτερο “new business” της 
Microsoft, αυτό ακριβώς το προϊόν σε συνδυα-
σμό με το νέο Office 2016.

•  Άλλα $20 δισεκατομμύρια αντιπροσωπεύουν την 
ευκαιρία στην αγορά του CRM, όπου η δυνατό-
τητα για «επανεφεύρεση» των προϊόντων είναι 
τεράστια, σύμφωνα με τον κ. Nadella.

•  Τα analytics και το Business Intelligence απο-
τελούν επίσης μια τεράστια ευκαιρία, η οποία 
μάλιστα μεγαλώνει με εξαιρετικά γοργούς ρυθ-
μούς και αυτή τη στιγμή υπολογίζεται στα $15 
δισεκατομμύρια.

•  Τέλος, η ασφάλεια αποτελεί «βασική προτεραιό-
τητα» και ειδικά για τους enterprise πελάτες, με 
την αντίστοιχη αγορά να εκτιμάται γύρω στα $30 
δισεκατομμύρια.

Ο Satya Nadella κατά τη διάρκεια της keynote ομιλίας 
του.

Πανίσχυρο roadmap!
Αν και η Microsoft ήταν πάντοτε ισχυρή σε θέματα 
παρουσίασης νέων προϊόντων, το τελευταίο διά-
στημα είναι φανερό ότι η παρουσία του κ. Nadella 
έχει ωθήσει την εταιρεία να υιοθετήσει έναν εξαι-
ρετικά πιο γρήγορο ρυθμό, καθώς επίσης και μία 
νέα λογική. Υπό αυτό το πρίσμα, κατά το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένουμε έναν 
«καταιγισμό» από νέα προϊόντα και λύσεις, με κο-
ρωνίδα -προφανώς- τα Windows 10.

Πέρα από τη νέα έκδοση των Windows, τα οποία 
θα οδηγήσουν την ομώνυμη οικογένεια ξανά σε 
ρυθμούς ανάπτυξης, υπάρχουν και πολλά ακό-
μη… όπλα για τη «φαρέτρα» των συνεργατών της 
Microsoft.

Ξεκινάμε με τα Windows 10 Mobile τα οποία α-
ναμένονται το φθινόπωρο και αντικαθιστούν τα 
Windows Phone, ενοποιώντας παράλληλα την 
εμπειρία χρήσης σε desktop, laptop, tablet και 
smartphone.

Στη συνέχεια, υπάρχουν διάφορες εκφάνσεις του 
Office, οι οποίες ενδυναμώνουν σε εντυπωσιακό 
βαθμό την παρουσία της σουίτας. Για παράδειγμα, 
έχουμε το “Office for Windows 10”, τις universal ε-
φαρμογές του Office για συσκευές με οθόνη αφής, 
οι οποίες είναι διαθέσιμες δωρεάν(!) σε desktop 
και mobile συσκευές.

Επίσης, υπάρχει το επερχόμενο Office 2016 (ανα-
μένεται εντός του έτους), το οποίο σε συνδυασμό 
με τα νέα offerings (βλ. E5 SKU) του Office 365, α-
ναμένεται να «ανοίξει» μια σειρά από νέες αγορές 
για τη Microsoft και κατ’ επέκταση τους συνεργά-
τες της.

Στα πιο «βαριά» προϊόντα, συγκαταλέγονται οι και-
νούργιοι Exchange (2016) και Sharepoint (επίσης 
2016), που αναμένονται προς το τέλος του έτους 
και στο δεύτερο τρίμηνο του επομένου αντίστοιχα, 
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την επίδραση του Skype for Business (πρώην 
Lync) που βρίσκεται ήδη στον «αέρα», αλλά και 
νέος Windows Server 2016.

Σε επίπεδο ERP, η λύση που θα στοχεύει σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα ονομάζεται 
Dynamics NAV 2016, και κατά τη διάρκεια του 
WPC 2015, η εταιρεία επέδειξε μία πρώιμη έκδο-
σή του με την κωδική-ονομασία: “Corfu”. Επίσης, 
η Microsoft ανακοίνωσε ότι η νέα έκδοση του 
Dynamics AX (με κωδική-ονομασία “AX 7”) θα 
αποτελεί τμήμα του προγράμματος Cloud Solution 
Provider (CSP). Υπενθυμίζεται, ότι το CSP είχε πα-
ρουσιαστεί στο περυσινό WPC και επιτρέπει στους 
συνεργάτες να έχουν καλύτερο έλεγχο στις πωλή-
σεις, το provisioning και το billing των υπηρεσιών 
cloud της εταιρείας.

Προσθέστε σε όλα αυτά το νέο System Center 
2016, την ανανέωση του Dynamics CRM το φθι-
νόπωρο, το άρτι αφιχθέν Power BI και άλλα... κα-
λούδια, και καταλαβαίνετε το πόσο σημαντική και 
γεμάτη ευκαιρίες θα είναι αυτή η χρονιά!

Cloud, cloud και πάλι... cloud!
Κατά τη διάρκεια του WPC 2015, το cloud είχε για 
ακόμη μία φορά την τιμητική του. Αυτή τη χρονιά, 
η εταιρεία μετακινεί σημαντικά και όλα τα κίνητρα 
για τους συνεργάτες της, με αποτέλεσμα το 50% 
περίπου εξ’ αυτών, να αφορούν σε cloud related 
projects!

Σύμφωνα με τον πάντοτε πληθωρικό Kevin 
Turner (COO της εταιρείας), η Microsoft θέλει 
να «κάνει δικό της» το cloud, αφού διαθέτει ένα 
μοναδικό πλεονέκτημα, το να έχει δηλαδή εξαι-
ρετική παρουσία, τόσο σε consumer, όσο και σε 
business επίπεδο.

Μάλιστα, είναι τέτοιος ο ρυθμός ανάπτυξης του 
cloud εντός των κόλπων της εταιρείας, που παρά 
τους 75.000 συνεργάτες που διενεργούν business 
στο cloud, ο κ. Turner θεωρεί πως δεν είναι αρ-
κετοί!

Σε ό,τι αφορά τα αντίστοιχα κίνητρα για συνεργά-
τες, ο κ. Turner έδειξε ότι κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους 2013, αντιστοιχούσαν στο 10% 
επί των συνολικών κινήτρων. Αυτό το ποσοστό 
έγινε 19% για το φυσικό έτος του 2014, 32% για το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2015 που μόλις 
ολοκληρώθηκε για τη Microsoft, και αναμένεται να 
διαμορφωθεί σε 49% για το διάστημα Ιούλιος 2015 
- Ιούνιος 2016 (FY16)!

Ειδικά σε ό,τι αφορά το Azure, η προτροπή της 
εταιρείας είναι να αναπτύξουν τη δική τους πνευ-
ματική ιδιοκτησία (IP) στην πλατφόρμα, δίνοντας 
όμως έμφαση και στα επονομαζόμενα P2P 
projects, λύσεις -δηλαδή- που συνδυάζουν στοι-
χεία μεταξύ διαφορετικών συνεργατών (Partner 2 
Partner).

Ένα εντυπωσιακό μέλλον
Πέρα από τα «βαρετά» business προϊόντα, τα 
προγράμματα συνεργατών, τα incentives και όλες 
αυτές τις... «λεπτομέρειες» που βοηθούν το κανάλι 
να παράγει πλούτο, η Microsoft χρησιμοποίησε το 
Worldwide Partner Conference 2015 και για την 
επίδειξη πραγματικά φουτουριστικών πρωτοβου-
λιών. Έτσι, λοιπόν:

•  Το πρώτο project ήταν το επονομαζόμενο 
“GigJam”, μία λύση που ακόμα δεν είναι απολύ-
τως σαφές το πως λειτουργεί, αλλά που διαθέτει 
εξαιρετικές βάσεις για να αλλάξει ριζικά τον τρό-
πο με τον οποίο συνεργαζόμαστε. 

Στόχος του GigJam είναι να βάλει τέλος στα 
διάφορα αυτόνομα εργαλεία συνεργασίας και 
παραγωγικότητας, δημιουργώντας μία νέα πλατ-
φόρμα για τους επιχειρηματικούς χρήστες. Αυτή 
η πλατφόρμα στηρίζεται (που αλλού;) στο cloud, 
και επιτρέπει τη συνεργασία ακόμη και μεταξύ 
ετερογενών εργαλείων και εφαρμογών. Με τη 
χρήση απλών gestures και φωνητικών εντολών, 
οι χρήστες μπορούν να συνεργαστούν και να 
δουλέψουν σε κοινά projects (δίχως απαραίτητα 
την ύπαρξη και χρήση κοινών εργαλείων). Ένας 
χρήστης δημιουργεί ένα “gig” βάζοντας σε έναν 
ελεύθερο καμβά ό,τι επιθυμεί και συνδέοντας τις 
σχετικές εφαρμογές. Στην πραγματικότητα, «πί-
σω» από το GigJam δουλεύει το Azure και μη-
χανισμοί αυθεντικοποίησης, όπως λ.χ. o Auth 1.0 
και 2.0, μαζί με HTML και Javascript σε επίπεδο 
client και κλασικά REST APIs που αναλαμβά-
νουν να συνδέσουν μεταξύ τους τις διαφορετικές 
εφαρμογές SaaS.

•  Στον τομέα των big data και των analytics, η 
Microsoft ευελπιστεί να «δημοκρατικοποιήσει» τα 
δεδομένα (καθιστώντας τα διαθέσιμα σε όλους), 
με τη βοήθεια των Cortana Analytics. Πρόκειται 
για ένα project που ενοποιεί τη διαχείριση των 
δεδομένων μέσα από τις πολλαπλές αντίστοιχες 
υπηρεσίες του Azure, και επί της ουσίας παρέ-
χει εξαιρετικά ισχυρές λύσεις επεξεργασίας και 
ανάλυσης δεδομένων στο cloud σε ό,τι αφορά το 
back-end. Παράλληλα, αξιοποιώντας τεχνολογίες 
σε επίπεδο client από το Surface, τα Windows 10 
και φυσικά την Cortana, η εταιρεία υπόσχεται μία 
μοναδική εμπειρία σε επίπεδο front-end (client).

•  Το πιο εντυπωσιακό project, ήταν αναμφισβήτη-
τα το HoloLens. Μία τεχνολογία που «τρέχει» σε 
Windows 10 και αναλαμβάνει να συνδέσει τον 
πραγματικό με τον εικονικό κόσμο. Το HoloLens 
χρησιμοποιεί ειδικά γυαλιά, ώστε να τοποθε-
τήσει 3D αντικείμενα στον πραγματικό κόσμο, 
περνώντας σε άλλη διάσταση έννοιες όπως το 
gaming, αλλά και η σχεδίαση προϊόντων. Ήδη, 
η Autodesk αλλά και η NASA κάνουν χρήση της 
τεχνολογίας, και τα παραδείγματα στη διεύθυνση 
microsoft.com/microsoft-hololens είναι κάτι 
παραπάνω από εντυπωσιακά. TCP

Οι συνεργάτες 
της Microsoft 
βρίσκονται 

αντιμέτωποι με την... πρόκληση 
των $115 δισ., ήτοι ευκαιρίες 
ανάπτυξης που περιλαμβάνουν 
το νέο SKU E5 για το Office 365, 
το CRM, τα analytics, το BI και 
την ασφάλεια.
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Το εγχείρημα της Hewlett Packard για τον διαχωρισμό των λειτουργιών της σε δύο πόλους (HP Enterprise και HP 
Inc), αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά business cases των τελευταίων ετών στον τομέα του ΙΤ. Πόσο, μάλλον, 
από τη στιγμή που αφορά μια υγιή επιχείρηση, η οποία κινείται με εντυπωσιακά οικονομικά μεγέθη, κατέχοντας 
σημαντικά μερίδια αγοράς σε μια σειρά από τομείς και ουσιαστικά χαρακτηρίζει μια ολόκληρη βιομηχανία.

Βήμα στο μέλλον 
για την Hewlett Packard

Τ
ο Σάββατο, 1η Αυγούστου 2015, 
ο ήλιος στην Αθήνα θα ανατείλει 
στις 06:28 π.μ., σηματοδοτώντας 
την έναρξη του πλέον «καλο-
καιρινού» μήνα της χρονιάς. Κι 
ενώ η συγκεκριμένη ημέρα εκ 

πρώτης όψεως δεν φαίνεται να κρύβει εκπλήξεις 
ή συγκινήσεις, εντούτοις όμως έχει κυκλωθεί 
με κόκκινο χρώμα εδώ και αρκετούς μήνες στα 
απανταχού ημερολόγια παγκοσμίως. Τουλάχι-
στον όσων ασχολούνται ενεργά (με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο) με το ΙΤ. Βλέπετε, εκείνη την ημέρα 
η Hewlett Packard θα αποτελεί -ουσιαστικά- μια 
εταιρεία «χωρισμένη» σε δύο λειτουργικές εκ-
φάνσεις: Την HP Enterprise και την HP Inc. Όπως 
εξάλλου είχε προγραμματιστεί εξαρχής. Σε νομικό 
επίπεδο ο διαχωρισμός θα λάβει χώρα την 1η 
Νοεμβρίου 2015. Παρόλα αυτά, η ουσία είναι πως 
ολόκληρη η ΙΤ αγορά διεθνώς προσπαθεί να… 
αποκρυπτογραφήσει την επόμενη ημέρα για την 
HP, τις αλλαγές που πρόκειται να επιφέρει τόσο 
στην λειτουργία της ίδιας της εταιρείας όσο και 
των συνεργατών-διανομέων, μεταπωλητών και 
πελατών της, τα «κέρδη» και τις τυχόν... ζημιές για 
τα εμπλεκόμενα μέρη κ.ο.κ.

Η Hewlett-Packard Enterprise θα καλύπτει το 
σύνολο των πληροφοριακών υποδομών που 
εστιάζεται γύρω από τις επιχειρήσεις-πελάτες, τις 
εφαρμογές λογισμικού, καθώς επίσης και τα ΙΤ 
συστήματα που αφορούν servers, storage, δικτύ-
ωση, converged λύσεις, αλλά και την cloud πλατ-
φόρμα OpenStack Helion. Η HP Enterprise θα ορ-
γανωθεί σε πέντε ξεχωριστούς τομείς, πρωτίστως 
για λόγους reporting. Αυτοί θα είναι: Enterprise 
Group, Enterprise Services, Software, Financial 
Services και Corporate Investments.

Από την πλευρά της, η HP Inc. θα δίνει έμφαση 
στα καταναλωτικά-προσωπικά πληροφοριακά 
συστήματα (notebook pcs, desktops, tablets), αλ-
λά και στον τομέα της εκτύπωσης (εκτυπωτές και 
αναλώσιμα). Η Meg Whitman, νυν Διευθύνουσα 
Σύμβουλος της HP, θα αποτελέσει Πρόεδρο και 
CEO της Hewlett-Packard Enterprise. Ο δε Dion 

Meg Whitman, Πρόεδρος και CEO 
της Hewlett-Packard Enterprise

Weisler, τωρινός Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του 
τομέα Printing & Personal Systems, θα ηγηθεί 
ως Διευθύνων Σύμβουλος των προσπαθειών της 
HP Inc.

Οικονομικά δεδομένα, 
σημειώσατε Χ!
Σε επίπεδο οικονομικής ισχύος τα δεδομένα… 
βγάζουν ισοπαλία, καθώς η Hewlett-Packard 
Enterprise αναμένεται να απολαμβάνει έσοδα της 
τάξεως των 58 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 
λειτουργικά κέρδη που θα υπερβαίνουν τα 6 δι-
σεκατομμύρια δολάρια. Από την πλευρά της, η HP 
Inc θα είναι εξίσου ισχυρή με τζίρο 57 δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων και κερδών που θα ξεπερνούν 
τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Βέβαια, τα οικονο-
μικά μεγέθη για την Hewlett-Packard Enterprise 
βαίνουν μειούμενα σε ετήσια βάση, καθώς το 
2013 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 57 
δισεκατομμύρια δολάρια και το 2012 στα 61 δισε-
κατομμύρια δολάρια.

Η απόφαση λήφθηκε προκειμένου να απλοποιηθεί 
η σύνθετη δομή και μορφή της εταιρείας, επιτρέ-
ποντας στο διττό διάδοχο σχήμα να επικεντρώσει 
τις οικονομικές της δυνατότητες και πηγές απο-
κλειστικά και μόνο στις δικές τους λειτουργίες.

Πολύτιμα μαθήματα ΙΤ 
consolidation και Cloud!
Δίχως άλλο, πρόκειται για το τέλος μιας εποχής 
και την απαρχή μιας νέας, πρωτίστως για τις επι-
χειρήσεις-πελάτες οι οποίοι δεν είναι σε θέση να 
κάνουν τα… στραβά μάτια σχετικά με τα πλεονε-
κτήματα που προκύπτουν από την υιοθέτηση του 
cloud computing, καθώς επίσης την επιλογή και 
εφαρμογή IT υποδομών που θα αξιοποιήσουν τέ-
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τοιου είδους ευκαιρίες.
Υπό αυτό το πρίσμα, η νέα Hewlett-Packard 
Enterprise βρίσκεται σε μοναδική θέση προκει-
μένου να κάνει πράξη τις αυξημένες ανάγκες των 
επιχειρήσεων-πελατών. Κι αυτό, καθώς διαθέτει 
τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες έτσι ώστε να τις 
βοηθήσουν να προβούν στην απαιτούμενη μετά-
βαση.

Η HP βρέθηκε απέναντι σε ένα ιδιαίτερα πολύ-
πλοκο όσο και διαρκώς εντεινόμενο πρόβλημα: 
Έπρεπε να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα του 
διαχωρισμού για κάτι παραπάνω από 2.800 εφαρ-
μογές και 75.000 APIs, να αποφασίσει σχετικά με 
το μέλλον των 300.000 υπαλλήλων της, να ενο-
ποιήσει data centers και πάσης φύσεως δικτυακό 
εξοπλισμό. Όμως, παρά τους… πονοκεφάλους για 
τα στελέχη της HP, οι ίδιοι θεωρούν πως τα πραγ-
ματικά οφέλη από τον επικείμενο διαχωρισμό θα 
αποτελέσουν μοναδικές ευκαιρίες που παρέχο-
νται τόσο στη νέα HP Enterprise, όσο -κυρίως- 
στους πελάτες της. Ήδη τα στελέχη της εταιρείας 
έχουν εντάξει στο… μενού της νέας, διαχωρι-
σμένης HP έννοιες όπως λ.χ. μετασχηματισμό σε 
υβριδικό computing, enterprise ασφάλεια, επι-
χείρηση που καθοδηγείται στην λήψη αποφάσεων 
στηριζόμενη αποκλειστικά σε δεδομένα, καθώς 
επίσης και ενίσχυση της αποδοτικότητας στο χώ-
ρο εργασίας.

Μάλιστα, για αυτό το λόγο και η Hewlett Packard 
το τελευταίο εξάμηνο έχει πραγματοποιήσει μια 
σειρά από εξαγορές, όπως λ.χ. των Aruba και 
ConteXtream για την ισχυροποίηση του τομέα της 
δικτύωσης, αλλά και της Voltage Security αναφο-
ρικά με την ΙΤ ασφάλεια. Φυσικά, δεν θα σταματή-
σει εδώ…

Λίγο νωρίτερα είχε αποκτήσει την Eucalyptus, σε 
μια προσπάθεια να «κουμπώσει» με την ευρύτερη 
υβριδική στρατηγική της  HP Enterprise, ολοκλη-
ρώνοντας ταυτόχρονα hosted εφαρμογές σε δι-
κτυακές υπηρεσίες της Amazon. Η δε εξαγορά της 
3Par το… μακρινό 2010, που δραστηριοποιείται 
στην ανάπτυξη συστημάτων και λογισμικού απο-
θήκευσης δεδομένων και διαχείρισης πληροφορί-
ας, αναμένεται να αρχίσει να «ξεπληρώνει» μέρος 
από τα (πολλά) χρήματα που απαιτήθηκαν για την 
απόκτησή της εκ μέρους της HP. Κι αυτό, καθώς η 
προσφορά των 1,5 δολαρίου ανά Gigabyte χρήσης 
για τα flash arrays σε συνδυασμό με την υψηλή α-
ποδοτικότητα, αποτελεί ιδιαίτερα ισχυρό… δέλεαρ 
για κάθε επιχείρηση-πελάτη.

Τα… αγκάθια του διαχωρισμού
Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες για την επίτευξη 
του συνολικού σχεδιασμού της εταιρείας στο συ-
γκεκριμένο ζήτημα είναι αρκετές και ενδεχομένως 
να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και τη βιωσιμότητα 
των όλων κινήσεων. Κι αυτό, καθώς σύμφωνα 
με μετριοπαθείς υπολογισμούς από την ίδια την 
πλευρά της HP, ο διαχωρισμός αναμένεται να 
στοιχήσει κάτι παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια 
δολάρια. Επιπροσθέτως, ένας διαχωρισμός αυτού 
του μεγέθους απαιτεί τεράστια προσπάθεια από 
την πλευρά του διοικητικού και νομικού προσω-
πικού, ενώ μπορεί να απασχολήσει επί μακρόν 
τα κορυφαία στελέχη της εταιρείας, αποσπώντας 
τους ουσιαστικά από το αντικείμενο των καθημε-
ρινών τους ασχολιών και δη της εξέλιξης του ίδιου 
του business τους. 

Τέλος, μέχρι πρότινος η Hewlett Packard ισχυ-
ριζόταν σε κάθε ευκαιρία πως η διατήρηση του 
τομέα των PCs «βοηθούσε» τον τομέα των servers 
να αγοράζει τα απαραίτητα computer chips πε-
ρισσότερο φτηνά. Πράγματι, οι κλάδοι της HP 
Enterprise που αποκόπτονται από το υπόλοιπο 
«σώμα» της εταιρείας, όπως λ.χ. η τεχνολογική 
υποδομή, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και ο τομέ-
ας της χρηματοδότησης / οικονομικών ιστορικά 
έχουν επωφεληθεί πολλαπλώς τόσο από το (γιγά-
ντιο) μέγεθος της εταιρείας όσο και την αγοραστική 
της δύναμη και δη σε συγκεκριμένα προϊόντα και 
υπηρεσίες. Συμπερασματικά, δεν είναι λίγοι όσοι 
θεωρούν πως η διαδικασία του διαχωρισμού της 
HP ενδεχομένως να επιδράσει αρνητικά στην (μη) 
επίτευξη συμφωνιών με τους ίδιους ανταγωνιστι-
κούς όρους όσο με την προηγούμενη ενοποιημέ-
νη μορφή της εταιρείας. 

Η Meg Whitman, σε κάθε ευκαιρία που της δίνεται 
ισχυρίζεται πως η εταιρεία φρόντισε να ακούσει τα 
«θέλω» και τις ανάγκες των πελατών της, τα οποία 
και αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη προκειμέ-
νου να προχωρήσουν στην υπόθεση του διαχωρι-
σμού. «Θεωρώ πως η HP αποτελεί την… γέφυρα 
από την παραδοσιακή στην σύγχρονη μορφή της 
επιχειρηματικότητας. Γέφυρα, που εκκινεί από 
το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα το ΙΤ και 
καταλήγει εκεί που πρέπει να βρίσκεται», όπως 

σημειώνει χαρακτηριστικά. Το ερώτημα είναι εάν 
έχει υπολογίσει σωστά την τοποθεσία άφιξης και 
φυσικά την οδό που πρέπει να ακολουθηθεί… 
Το Tech Channel Partner απευθύνθηκε σε δύο 
εκπροσώπους της εγχώριας ΙΤ αγοράς, οι εταιρεί-
ες των οποίων αποτελούν συνεργάτες της Hewlett 
Packard προκειμένου να καταγράψει τις ελπίδες, 
τις ευκαιρίες, τους φόβους ή τις επιφυλάξεις σχε-
τικά με την διπλή μορφή της νέας HP. 

Ακόμη περισσότερες ευκαιρίες 
ανάπτυξης!
Ως -περίπου- αναμενόμενη χαρακτήρισε την κίνη-
ση του διαχωρισμού της Hewlett Packard σε δύο 
εταιρείες, ο Γιάννης Στασινόπουλος, Managing 
Director της Active Computer Systems. Κίνηση, 
η οποία όμως δεν αναμένεται να επηρεάσει του-
λάχιστον σε σημαντικό επίπεδο την λειτουργία 
της τελευταίας. « Ένα από τα κύρια ζητούμενα της 
υπό διαμόρφωσης νέας πραγματικότητας είναι 
η ενδυνάμωση του Enterprise Business. Είναι 
κάτι παραπάνω από σίγουρο πως το μεγαλύτερο 
μέρος των προσπαθειών θα επικεντρωθούν εκεί, 
αναπτύσσοντας και αναδεικνύοντας νέες τεχνο-
λογίες και προϊόντα hardware, λογισμικό, λύσεις 
και υπηρεσίες. Ήτοι, η δημιουργία μιας εταιρείας 
solutions, που θα είναι σε θέση να… κοιτάξει στα 
μάτια (σε επίπεδο λειτουργίας και focus) την IBM. 
Βέβαια, και ο τομέας της HP Ink θα συνεχίσει να 
αντλεί σημαντικό μέρος της προσοχής των στελε-
χών της σε μια προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξης 
και ελαφράς μετεξέλιξης ώστε να συμπεριλάβει 
τις επερχόμενες ψηφιακές τάσεις, καθώς μην ξε-
χνάτε πως ουσιαστικά αποτελεί την… καρδιά της 
εταιρείας σε ότι αφορά τα έσοδα», όπως σημείωσε 
χαρακτηριστικά ο κ. Στασινόπουλος.

Αποτελεί κοινό… μυστικό πως η Hewlett 
Packard έχει καθυστερήσει να κινηθεί στο cloud 
computing και στο mobility, αλλά και στην ανά-
πτυξη υπηρεσιών για μεγάλες επιχειρήσεις και 
οργανισμούς, όπως λ.χ. disaster recovery sites. 

Ένα από τα κύρια 
ζητούμενα είναι
η ενδυνάμωση του 

Enterprise Business. Εκεί θα 
επικεντρωθούν το μεγαλύτερο 
μέρος των προσπαθειών,
αναπτύσσοντας και 
αναδεικνύοντας νέες 
τεχνολογίες και προϊόντα 
hardware, λογισμικό, λύσεις
και υπηρεσίες. Στόχος, η 
δημιουργία μιας εταιρείας 
solutions!

Γιάννης Στασινόπουλος, Managing
Director της Active Computer Systems
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Αντιθέτως, έχει κινηθεί με ιδιαίτερη ευελιξία και 
αποτελεσματικότητα στο networking. Σύμφωνα με 
όσα ισχυρίζεται ο κ. Στασινόπουλος: «Δεν θεωρώ 
πως είναι αργά να επανεξετάσει την παρουσία 
της σε τμήματα της αγοράς που αυτή τη στιγμή 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος 
εκ μέρους των επιχειρήσεων, και είμαι περίπου 
βέβαιος πως θα επενδύσει δυναμικά και δη στο 
cloud. Σε περίπτωση που δώσει μεγαλύτερη έμ-
φαση απ’ όσο πρέπει στην δικτύωση, τότε κινδυ-
νεύει να μην μπορέσει να μετεξελιχθεί ποτέ σε μια 
εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων…».

Στο... μικροσκόπιο οι wide  
format εκτυπώσεις
Τέλος, ο κ. Στασινόπουλος δεν έκρυψε την αισι-
οδοξία του για ορισμένα… παράθυρα ευκαιρίας 
που δείχνουν να ανοίγουν ως αποτέλεσμα της 
νέας πραγματικότητας αναφορικά με την HP. «Δεν 
σας κρύβω πως έχουμε μελετήσει διεξοδικά και 
διαπιστώσει πως υπάρχουν μερικές οριζόντιες 
-πρωτίστως- αγορές στην χώρα μας οι οποίες 
σε επίπεδο συνεργατών της HP δεν καλύπτονται 
επαρκώς, σε σημείο που να αποτελούν πραγ-
ματικές ευκαιρίες ανάπτυξης και προσπόρισης 
εσόδων. Τέτοια είναι, για παράδειγμα, η αγορά 
των wide format εκτυπώσεων, που απευθύνονται 
σε οργανωμένες εκτυπωτικές μονάδες, έντυπα, 
μελετητικά γραφεία, κατασκευαστικές κ.ο.κ. Αυτή 
τη στιγμή η Hewllet Packard δεν έχει το κρίσιμο 
μέγεθος των συνεργατών που απαιτούνται στον 
συγκεκριμένο τομέα και άρα “γεννιέται” μια ευ-
καιρία για εμάς, την οποία θα επιχειρήσουμε να 
αξιοποιήσουμε το αμέσως προσεχές χρονικό διά-
στημα. Επιπροσθέτως, σχεδιάζουμε να προχωρή-

Οι ευκαιρίες για 
τους διανομείς είναι 
κάτι παραπάνω 

από εμφανείς. Το ζήτημα είναι 
τι είδους εργαλεία (λ.χ. το e-
allocation λογαριασμών, την 
παροχή ειδικών, προνομιακών 
τιμών κ.ά.) θα διατεθούν εκ 
μέρους της HP, έτσι ώστε να 
είναι σε θέση να αξιοποιήσουν 
προς αμοιβαία ωφέλεια τη 
δυναμική.

σουμε στην περαιτέρω πιστοποίηση και εξειδίκευ-
ση μέρους του στελεχειακού δυναμικού της Active 
Computer Systems στις Enterprise απαιτήσεις 
της HP, έτσι ώστε αφενός μεν να εκμεταλλευτούμε 
ευκαιρίες που θα ανακύψουν στον εν λόγω τομέα 
και αφετέρου δε να παρακινήσουμε επιλεγμένους 
συνεργάτες μας προκειμένου να κινηθούμε μαζί 
προς την κατεύθυνση της παροχής ολοκληρωμέ-
νων enterprise solutions σε πελάτες που τις ανα-
ζητούν και τις χρειάζονται», κατέληξε.

Σημαντικό «άνοιγμα» 
για τους διανομείς
Ομοιότητες με το προηγούμενο καθεστώς λειτουρ-
γίας των δύο τομέων της HP, αλλά και σημαντικές 
ευκαιρίες περαιτέρω δραστηριοποίησης των 
συνεργατών της διανομής εντοπίζει ο Γιώργος 
Δαβιώτης, Εμπορικός Διευθυντής της Westnet 
Distribution. « Όπως γνωρίζετε, η Westnet 
Distribution από την αρχή της δραστηριοποίησής 
της στην εγχώρια αγορά της ΙΤ Διανομής και με-
ταπώλησης, επέλεξε να συνεργαστεί στενά με την 
Hewlett Packard, εξελισσόμενη σε έναν από τους 
πλέον βασικούς συνεργάτες της. Η αλήθεια είναι 
πως η νέα κατάσταση με τις δύο εκφάνσεις της HP 
δεν διαφέρει τουλάχιστον σε επίπεδο θεμελιώ-
δους αρχής απ’ ότι ίσχυε μέχρι σήμερα. 

Οι δύο τομείς είχαν διαφορετικές διοικήσεις, στε-
λέχη, πωλητές, σχεδίαζαν και υλοποιούσαν άλλα 
εμπορικά πλάνα και εν τέλει διέθεταν διαφορετική 
προσέγγιση απέναντι στην αγορά», σημείωσε ο κ. 
Δαβιώτης και συνέχισε: «Οπότε, με την νέα, δια-
φοροποιημένη κατάσταση ουσιαστικά δεν αλλάζει 
κάτι το σημαντικό. Απλά, σε διαχειριστικό επίπεδο 

θα υπάρξουν ορισμένες μεταβολές που σχετίζο-
νται λ.χ. με το γεγονός ότι θα εφαρμοστούν δύο 
ΑΦΜ, θα υπάρχουν δύο ομάδες συνεργασίας, θα 
υφίστανται δύο όρια πίστωσης, ενώ το reporting 
θα είναι ίδιο, απλά θα απευθύνεται προς δύο εται-
ρείες. Βέβαια, το στοιχείο ότι με την HP εφαρμόζε-
ται καθημερινό reporting, βοηθά τα μέγιστα στο να 
αποφύγουμε τυχόν δυσκολίες».

Αναφορικά με τις ευκαιρίες που τυχόν παρουσιά-
ζονται για την Westnet Distribution από τον διαχω-
ρισμό της HP σε δύο εταιρείες, ο κ. Δαβιώτης επε-
σήμανε πως: « Ήδη μας έχει ζητηθεί μια περισσό-
τερο στενή συνεργασία που θα αγγίζει και τμήματα 
business development. Πλέον, με βάση και τις 
οικονομικές συνθήκες, οι κατασκευαστές αναζη-
τούν να κάνουν… outsource ολοένα και περισσό-
τερα κομμάτια του καθημερινού τους business. 
Υπό αυτό το πρίσμα, και με την νέα κατάσταση 
που ισχύει με την HP, η Westnet Distribution είναι 
έτοιμη να ανταποκριθεί σε ότι της ζητηθεί. Για αυτό 
το λόγο και διαθέτουμε πλήρως πιστοποιημένα 
στελέχη σε ολόκληρη την προϊοντική γκάμα της 
Hewlett Packard, οι οποίοι διακρίνονται για την 
βαθιά γνώση και εξειδίκευση. Θεωρώ πως όμοιά 
της δεν υπάρχει στην ελληνική αγορά. 
Το ζήτημα είναι τι είδους εργαλεία θα μας διατε-
θούν εκ μέρους της HP, έτσι ώστε να είμαστε σε 
θέση να αξιοποιήσουμε προς αμοιβαία ωφέλεια τη 
δυναμική που παρουσιάζουμε. Όταν αναφέρομαι 
σε εργαλεία, εννοώ λ.χ. το e-allocation λογαρια-
σμών, την παροχή ειδικών, προνομιακών τιμών 
κ.ά. Το γεγονός ότι η HP είναι άρτια οργανωμένη 
σε αυτό το επίπεδο με κάνει να αισιοδοξώ για το 
τελικό αποτέλεσμα». TCP
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Πως σχεδιάζει η 
Intel να ανταπεξέλθει 
στο οικονομικά 
«δύσκολο» διεθνές 
τοπίο της αγοράς των 
PCs
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Ισχυρό… «ποντάρισμα» 
στο Skylake!

Τα νέα σχετικά με την μείωση των πωλήσεων PC σε 
ποσοστό από 9,5% (εκτίμηση της Gartner) έως 11,8% (στοι-
χεία της IDC) παγκοσμίως κατά το δεύτερο τρίμηνο του 
τρέχοντος έτους, μόνο ως κεραυνός εν αιθρία δεν έσκα-
σαν. Εξάλλου, τα σχετικά δείγματα είχαν διαφανεί έγκαιρα.
Κι ενώ τα δεδομένα έδειχναν πως και η Intel δεν θα 
μπορούσε να «ξεφύγει» από την… ελεύθερη πτώση των 
συνολικών μεγεθών της αγοράς των ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών, εντούτοις όμως κατάφερε να κάνει την έκπληξη 
καθώς τα έσοδά της αυξήθηκαν έστω και ελαφρά και 
διαμορφώθηκαν στα 13,2 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 
εκτιμήσεων 13,04 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 
Πως, όμως, αντιμετωπίζει την διαμορφούμενη πραγματι-
κότητα στον τομέα των Η/Υ ο Brian Krzanich, Διευθύνων 
Σύμβουλος της Intel; Τι αναμένει για το 2015; Σκοπεύει 
να… αναθεωρήσει την στρατηγική που ακολουθεί ο τομέ-
ας Client Computing της εταιρείας; Πόσο θα επηρεάσουν 
συνολικά την απόδοση της αγοράς των PCs το λανσάρισμα 
της πλατφόρμας μικρο-αρχιτεκτονικής Skylake της Intel, 
αλλά και του λειτουργικού Windows 10 της Microsoft;

1. Ελπιδοφόρος πορεία από data center και IoT 
Δίχως άλλο, η Intel συνεχίζει την προσπάθεια προκειμέ-
νου να μεταβάλλει την συνολική επιχειρηματική προσέγ-
γισή της έτσι ώστε να βασίζεται σε περισσότερες πλατφόρ-
μες, πέραν του Client Computing. Ενδεικτικό της συγκε-
κριμένης λογικής είναι και η περαιτέρω ισχυροποίηση τον 
τομέων Big Data και Internet of Things (IoT) της Intel κατά 
το δεύτερο τρίμηνο του 2015. Μάλιστα, οι πωλήσεις εμφά-
νισαν αύξηση σε ετήσια βάση της τάξεως του 10% και 5% 
αντίστοιχα, διαμορφούμενες σε 3,9 δισεκατομμύρια και 
559 εκατομμύρια δολάρια.

2. «Κλειδί» τα form factors 
Οι καινοτομίες, όπως λ.χ. τα νέα form factors και η ασύρ-
ματη φόρτιση αποτελούν παράγοντες αισιοδοξίας για το 
κοντινό μέλλον της αγοράς των PCs. Κινούμενη σε αυτό 
το πλαίσιο, η Intel εδώ και αρκετά χρόνια επιχειρεί να 
γνωστοποιήσει με κάθε τρόπο μια σειρά από καινοτόμες 
λύσεις που έχει αναπτύξει η ίδια και μπορούν να λειτουρ-
γήσουν ενισχυτικά στις εν γένει πωλήσεις ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, όπως λ.χ. η τεχνολογία RealSense που 
επιτρέπει τον έλεγχο του ΙΤ εξοπλισμού μέσω φωνής και 
χειρονομιών! Ο κ. Krzanich φαίνεται πως ποντάρει στον 
παράγοντα των pc form factors, καθώς σε κάθε ευκαι-
ρία επισημαίνει πως η εταιρεία πρόκειται σύντομα να 
λανσάρει ορισμένες εντυπωσιακές προτάσεις. « Έχουμε 
αναπτύξει μια σειρά από καταπληκτικά υπερ-λεπτά form 
factors, τα οποία θα μας επιτρέψουν να εισάγουμε στην 
αγορά έννοιες όπως των μπαταριών με διάρκεια ζωής 
που θα κινείται σε πρωτόγνωρα επίπεδα, της παντελούς 
απουσίας καλωδίων κ.ά. Αν μη τι άλλο, θα κάνουν αίσθη-
ση μόλις παρουσιαστούν!», σημειώνει με έμφαση.

3. «Επιφυλακτικότητα» από τις επιχειρήσεις  
για τα Windows 10
Αναμφίβολα, ο συνδυασμός του νέου λειτουργικού συστή-
ματος των Windows 10 από την πλευρά της Microsoft με 
την Skylake, την έκτης γενιάς πλατφόρμα μικροαρχιτεκτονι-
κής 14-nanometer της Intel θεωρείται από παράγοντες της 
αγοράς πως θα λειτουργήσει ως… ανάχωμα στην «κατη-
φορική» πορεία που ακολουθεί η διεθνής αγορά πώλησης 
PCs. Ο κ. Krzanich δεν φαίνεται να ενστερνίζεται την ίδια ά-
ποψη, τουλάχιστον σε ότι αφορά τις μεγάλου μεγέθους επι-
χειρήσεις και οργανισμούς. Κι αυτό, καθώς θεωρεί πως οι 
τελευταίες θα καθυστερήσουν να υιοθετήσουν τη νέα έκδο-
ση των Windows 10. Αποτέλεσμα; Να… μετατεθεί χρονικά 
και σίγουρα πέραν του β’ εξαμήνου του 2015 η πολυπόθητη 
«εκτόξευση» των πωλήσεων ΙΤ εξοπλισμού. «Αποτελεί 
κοινή πρακτική εκ μέρους των μεγάλων επιχειρήσεων και 
οργανισμών να μην σπεύδουν άμεσα να εγκαταστήσουν 
οτιδήποτε νέο κυκλοφορεί, πόσο μάλλον όταν αναφερόμα-
στε σε ένα λειτουργικό σύστημα. Βλέπετε, πρώτα θέλουν να 
βεβαιωθούν πως τα πάντα λειτουργούν αρμονικά με βάση 
τα υπάρχοντα συστήματα και εφαρμογές τους».

4. Πυκνώνουν(;) τα… σύννεφα στην αγορά των PC 
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ανησυχούν μήπως η πτωτική 
πορεία στις πωλήσεις Η/Υ θα είναι παρατεταμένη, δίχως να 
εμφανίζεται στον -κοντινό, τουλάχιστον- ορίζοντα  κάποια 
ένδειξη αντιστροφής του κλίματος. Από την πλευρά του, ο κ. 
Krzanich δεν δείχνει να συμμερίζεται το κλίμα προβληματι-
σμού, καθώς θεωρεί -περίπου- ως φυσιολογική την αντί-
δραση της αγοράς, καθώς βρίσκεται εν αναμονή σημαντι-
κών εξελίξεων και λανσαρισμάτων σε προϊοντικό επίπεδο.

5. Αδύναμη αγορά H/Y
Οι προβλέψεις της Intel αναφορικά με την πορεία της διε-
θνούς αγοράς των Η/Υ κατά τη διάρκεια του 2015 βαίνουν 
διαρκώς μειούμενες, συμβαδίζοντας με την περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα και το εν γένει οικονομικό και επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Τέλος, ο κ. Krzanich ισχυρίζεται πως για το 
τρέχον έτος η συνολική αγορά των PCs θα είναι περισσό-
τερο αδύναμη εν συγκρίσει με ότι αναμενόταν. TCP
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Epson EB-Z10005U

Με στόχο μια «συνειδητοποιημένη» αγορά που γνωρίζει τι θέλει, ο βιντεοπροβολέας Epson 
EB-Z10005U προσφέρει στους χρήστες μοναδικές δυνατότητες και στους συνεργάτες του ΙΤ 
Καναλιού την ευκαιρία για την επίτευξη ενός σοβαρού περιθωρίου κέρδους.

Προβολές από…
άλλη διάσταση!

Μ
πορεί η λέξη «βιντεοπρο-
βολέας» συνειρμικά και 
μόνο να παραπέμπει σε… 
ντέρμπι του πρωταθλή-
ματος, όμως όπως όλα 
τα δάχτυλα δεν είναι ίδια, 

έτσι και η αγορά των projectors μόνο ως μονο-
διάστατη δεν μπορεί να θεωρηθεί. Πως αλλιώς 
θα μπορούσε να είναι, όταν ο ετήσιος τζίρος της 
στην Ελλάδα  ξεπερνά τα €20 εκατομμύρια, προ-
σφέροντας τον ιδανικό βιντεοπροβολέα για κάθε 
απαίτηση, όσο εξειδικευμένη και αν είναι αυτή! 
Στην κορυφή της εξειδίκευσης συναντώνται οι 
βιντεοπροβολείς εγκατάστασης και ψηφιακής 
σήμανσης, οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες συνε-
δρίων και λοιπών venues. Η Epson έχει πετύχει 
να διαθέτει ιδιαίτερα αξιόλογο μερίδιο στην εγχώ-
ρια αγορά, προσφέροντας λύσεις που ξεχωρίζουν 
από τον ανταγωνισμό. Κάπου εδώ «συναντάμε» 
τον Epson EB-Z10005U.

Με φωτεινότητα 10.000 lumen και ανάλυση 
WUXGA, ο EB-Z10005U αποτελεί έναν εντυπω-
σιακό όσο και ευέλικτο βιντεοπροβολέα εγκατά-
στασης, που δείχνει τα «δόντια» του ήδη από τη 
διαδικασία του unboxing. Μεγάλος σε μέγεθος, με 
ποιότητα κατασκευής επιπέδου… λιμουζίνας και 
βάρος 26 κιλά, ο EB-Z10005U είναι πανέτοιμος 
ανά πάσα στιγμή να «πυροβολήσει» εικόνες και 
χρώματα που προέρχονται από άλλη διάσταση! 
Κάτι, που πράγματι κάνει χάρη στην τεχνολογία 
3LCD η οποία προσφέρει την καλύτερη δυνατή 
απόδοση χρωμάτων, ακόμη και στο φως της ημέ-
ρας, αλλά και τρεις φορές φωτεινότερα χρώματα 
σε σχέση με τους προβολείς του ανταγωνισμού. 
Επίσης, εξασφαλίζει την απουσία του rainbow 
effect (φαινόμενο του ουράνιου τόξου), που είναι 
συνυφασμένο με τους βιντεοπροβολείς DLP μο-
νού τσιπ.

Ακριβώς λόγω της αγοράς στην οποία απευθύνε-
ται, ο EB-Z10005U ενσωματώνει χαρακτηριστικά 
λειτουργικότητας για χρήση σε χώρους που 
διακρίνονται από μεγάλη επιφάνεια, όπως λ.χ. 
μουσεία, αμφιθέατρα και επιχειρηματικά περιβάλ-

λοντα. Για παράδειγμα, προσφέρει τη δυνατότητα 
προβολής εικόνων σε λειτουργία κατακόρυφης 
διάταξης για ψηφιακή σήμανση! Μάλιστα, σε αυτή 
την περίπτωση η απόδοση τόσο του έγχρωμου 
όσο και του λευκού φωτισμού παραμένει σε ε-
ξαιρετικά υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στα 
7.500 lumen. Εξασφαλίζει, επίσης, ευέλικτη γωνία 
εγκατάστασης και μετατόπιση φακού ώστε να 

μπορεί να τοποθετηθεί έκκεντρα, καθώς και μια 
σειρά από επιλογές βαθμονόμησης.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως ο EB-Z10005U 
περιλαμβάνει πολλαπλές προτάσεις διαμόρφω-
σης, όπως ανάμειξη ακμών (edge blending), μο-
τίβα δοκιμών, παρεμβολή καρέ και τη λειτουργία 
Super Resolution της Epson. Ιδιαίτερα χρήσιμη 
είναι η δυνατότητα ανάμειξης ακμών χάρη στην 
οποία η χρήση της προβολής πολλών οθονών 
και η δημιουργία πανοραμικής εικόνας γίνεται 
πραγματικό… παιχνιδάκι! Ο χρήστης τοποθετώ-
ντας πολλούς προβολείς έτσι ώστε να εφάπτονται 
οριζόντια ή κατακόρυφα μπορεί να δημιουργήσει 
μία μεγάλη εικόνα με άψογη ανάμειξη σε ομαλά 
χρώματα, δίχως μάλιστα να ξεχωρίζει κάποιο 
σημάδι ή ένδειξη των σημείων συνένωσης των 
μεμονωμένων εικόνων.

Και μπορεί οι μεγάλοι χώροι για τους οποίους 
προορίζεται ο EB-Z10005U να απαιτούν κατά 
κανόνα μακρινές προβολές, ωστόσο δεν λείπουν 
και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο βιντεοπρο-
βολέας πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στην οθόνη. 
Ο αποκλειστικός φακός LU02 με τον οποίο είναι 
εξοπλισμένος ο βιντεοπροβολέας της Epson εξα-
σφαλίζει και αυτή τη δυνατότητα.

Συμπερασματικά, ο Epson EB-Z10005U αποτελεί 
αναμφίβολα ένα ξεχωριστό «όπλο» για ειδικές 
αποστολές. Ταυτόχρονα, όμως, μπορεί να απο-
δειχθεί πολύτιμη πρόταση στα χέρια των συνερ-
γατών του Καναλιού, αφού η ποιότητα και οι δυ-
νατότητες που εξασφαλίζει τον καθιστούν ιδανικό 
για πωλήσεις σε ιδιώτες και οργανισμούς που 
με τη σειρά τους γνωρίζουν εκ των προτέρων τι 
αναζητούν και κατά συνέπεια δεν προβαίνουν σε 
αγορές έχοντας κατά νου τη λογική και τις επι-
ταγές των trend. Οφείλετε να λάβετε υπόψιν σας 
πως στις κατηγορίες που κινούνται οι εν λόγω 
αγοραστές απευθύνονται συσκευές με αξιόλογο 
περιθώριο κέρδους και με δεδομένο ότι ο Epson 
ΕΒ-Ζ10005U έχει προτεινόμενη λιανική τιμή 
16.999 ευρώ, με ΦΠΑ, οι συνεργάτες μπορούν να 
βρουν στο συγκεκριμένο μοντέλο μια άκρως προ-
σοδοφόρα ευκαιρία! TCP
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Το ενάμιση “χαρτί”, το… τάϊσμα και 
το “γραμμάτιο” που ξεπληρώθηκε!

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

Περίπου ως ένας αιώνας μοιάζει να πέρα-
σε το χρονικό διάστημα από το αμέσως 
προηγούμενο τεύχος και κατ’ επέκταση  
επικοινωνία μας. 

Πως αλλιώς θα μπορούσε να είναι, έχοντας στο 
μεταξύ βιώσει τόσες εξελίξεις (αρνητικές, δυστυχώς 
οι περισσότερες) σε κοινωνικό, επιχειρηματικό και 
οικονομικό επίπεδο. 

Το πιο σημαντικό είναι πως ακόμη δεν έχει ξεκαθα-
ρίσει η κατάσταση. Κάθε άλλο, αφού οποιαδήποτε 
(κυριολεκτικά) εξέλιξη είναι πιθανή! Από την αδυνα-
μία εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων μέχρι τη 
διεξαγωγή νέων εκλογών, και από το Grexit μέχρι 
την δραχμή. 

Η συγκεκριμένη ρευστότητα αποτελεί… ταφόπλακα 
για τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων 
οι οποίες αδυνατούν να προβλέψουν την επόμενη 
ημέρα, και εν συνεχεία δεν μπορούν να σχεδιάσουν 
τις κινήσεις τους. Αποτέλεσμα; Να παραμένουν επι-
φυλακτικές, ανασφαλείς και απαισιόδοξες.

Τι μπορεί να αλλάξει την κατάσταση; Εκτός από ένα 
θαύμα; Η κυβέρνηση να σχεδιάσει και υλοποιήσει 
μια ολοκληρωμένη πρόταση-προσέγγιση ενίσχυσης 
και στήριξης των ιδιωτικών επιχειρήσεων προκει-
μένου να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος στην 
προσπάθεια να… βγει το κάρο από τη λάσπη. Πόσο 
αισιόδοξοι είμαστε; Εάν απαντούσαμε καθόλου, θα 
μας πιστεύατε; 

Μπορεί τα οικονομικά μεγέθη τελευταία να έχουν 
πάρει την κατιούσα γενικώς, ωστόσο δεν είναι λίγες 
οι φορές που αποδεικνύεται στην πράξη πως “λεφτά 
υπάρχουν”, που ισχυριζόταν και μια ψυχή…

Και δη πολλά (λεφτά), για έργα που δεν απαιτούν 
χρόνο, κόπο και τίποτε σπουδαίες επενδύσεις, με 
καθημερινή μεν χρήση, δίχως όμως απαιτήσεις ή 
ακόμη και ενδιαφέρον για το πότε και το πώς θα 
επιστρέψουν τα κεφάλαια που χρειάστηκαν, και το 
ακόμη πιο εντυπωσιακό για λογαριασμό μιας συλ-
λογικής παρουσίας με άρτια γνώση του κλάδου.

Συγκεκριμένα, ο «Αιγύπτιος» βγήκε στην 
αγορά θέλοντας να ανασχεδιάσει και υλο-
ποιήσει ένα απλό ψηφιακό concept. Στο… 
κάλεσμά του ανταποκρίθηκαν αρκετοί,  

ωστόσο το έργο ανατέθηκε στην εν πολλαίς αμαρτί-
ες περιπεσούσα όχι γυνή, αλλά e-ταιρεία του κλά-
δου.

Αυτήν, που οι πελάτες… παντρεύονται τις (πανάκρι-
βες) εφαρμογές της που δεν επιδέχονται προσαρμο-
γές, αλλαγές ή μεταβολές.  

Κάτι παραπάνω από ενάμιση «χαρτί» πήγε το… 
μαλλί. Για κάτι, που μπορούσε να γίνει το πολύ με το 
30% του παραπάνω ποσού!

Φαίνεται πως κάποια… γραμμάτια  ξεπληρώθηκαν 
μέσω πλαγίας οδού. Το ερώτημα είναι από ποιόν. 
Γιατί με βάση γνώστες του «στόρι», ορισμένα μέλη 
της επιτροπής που αποφάσισαν θετικά για το έργο, 
ενδεχομένως να μην αποφάνθηκαν εντελώς... ανε-
πηρέαστα. 

Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως οι δύο πλευρές 
ουσιαστικά έθεσαν το πλαίσιο των κανόνων με βά-
ση τους οποίους διεξήχθη ο «διαγωνισμός». Και εις 
ανώτερα κύριοι…

Περίπου ως δεδομένη θεωρούν ψηλά 
στην Κηφισίας την πώληση ενός πρόσθε-
του ποσοστού που κατέχει εκεί ο «μεγάλος 
πατερούλης».

Εάν αναρωτιέστε σχετικά με το ποιοι μπορούν να 
ενδιαφερθούν, η απάντηση είναι πολλοί, αλλά ο 
εξής ένας θα το αποκτήσει: Ο τωρινός ιδιοκτήτης! 
Τουλάχιστον τα δείγματα γραφής που έχει δώσει 
είναι κάτι παραπάνω από θετικά, οδηγώντας το κα-
ράβι σε ασφαλές λιμάνι εδώ και αρκετά χρόνια. 

Αλήθεια, με εκείνη την κενή θέση στην  
ΕΕΤΤ, αναμένεται να υπάρξει κάποια εξέλι-
ξη ή δεν έχουν κατασταλάξει τα… μαγει-
ρεία; Όχι τίποτε άλλο, αλλά μπας και προ-

κύψει τίποτε στον ορίζοντα της εγχώριας αγοράς, 
γιατί όπως ισχυρίζεται και ο ποιητής: «Πάρτε μαζί 
σας νερό. Τo μέλλον μας θα έχει πολύ ξηρασία...».

Επειδή ουδέν κακόν αμιγές καλού, να είστε κάτι 
παραπάνω από σίγουροι πως η ακόμη πιο βαθιά 

κρίση θα αναδείξει μια σειρά από τομείς και δρα-
στηριότητες που θα καθιερωθούν δίχως να περιμέ-
νουν καν την… επόμενη ημέρα. 

Δίχως άλλο, μια από αυτές θα είναι και οι ηλεκτρο-
νικές πληρωμές. Μάλιστα, ήδη έγιναν οι πρώτες 
αναφορές σε υψηλό κυβερνητικό επίπεδο (με την 
παρακίνηση των εταίρων μας) και δεν θα αργήσει 
η στιγμή που θα επιβληθούν ως κυρίαρχο (ενδεχο-
μένως και μοναδικό) τρόπο πραγματοποίησης του 
σύγχρονου επιχειρείν.

Κερδισμένοι; Ασφαλώς όσες εταιρείες δραστηρι-
οποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρω-
μών. Οι «παίκτες», αρκετοί. Ενδιαφέρον, όμως, πα-
ρουσιάζει μια επιχείρηση που αφενός μεν διοικείται 
από στελέχη με μακρά πείρα στην ΙΤ αγορά, αλλά 
το κυριότερο έχουν θητεύσει και σε κυβερνητικές 
θέσεις.

Στους κερδισμένους φυσικά, ποιος άλλος, ο «Γκα-
στόνε»! Βλέπετε, εγκαίρως είχε αντιληφθεί τόσο την 
αξία όσο και το πώς θα εξελίσσονταν τα πράγματα 
για αυτό και επένδυσε στον ευρύτερο τομέα των 
ηλεκτρονικών πληρωμών.

Καλοκαιριάτικες «φουρτούνες» προβλέπε-
ται στο μαγαζί του “Ωραίου Μπρουμελ(άκη). 

Θα μου πείτε δεν είναι η πρώτη φορά. Ασφαλώς και 
όχι, είναι η απάντηση. Ωστόσο, τώρα τα πράγματα 
δείχνουν περισσότερο επιβαρυμένα από ποτέ. Βλέ-
πετε, ο «Ωραίος Μπρουμελ(άκης)» έχασε πρόσφατα 
ένα από τα πλέον γερά (όσο και αποδοτικά) «χαρτιά» 
του από εμπορικής σκοπιάς, αλλά και σε επίπεδο 
πρεστίζ. 

Το ακόμη χειρότερο; Το συγκεκριμένο «χαρτί» κα-
τέληξε στον άμεσο ανταγωνιστή του, ο οποίος το… 
διατυμπανίζει με κάθε ευκαιρία. Και δικαιολογημέ-
να, καθώς μπορεί να αποτελέσει τον game-changer 
που έλειπε από την εξίσωση της σχέσης ανταγωνι-
σμού μεταξύ των δύο πλευρών. 

Όμως, να τελείωναν τα βάσανα εδώ, θα ήταν μια 
χαρά για τον «Ωραίο Μπρουμελ(άκης)». Όχι τίποτε 
άλλο, αλλά ο δανεισμός του μαγαζιού έχει ξεφύγει 
από κάθε έλεγχο, το οποίο σε συνδυασμό με την 
άμεση ανάγκη των τραπεζών για ρευστότητα, 
αναμένεται να λειτουργήσει επιβαρυντικά 
για τυχόν ελιγμούς εκ μέρους του.
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Περίγραψε εν συντομία την πραγματική φύση 
της δουλειάς σου. Κατά πόσο ανταποκρίνεται 
στον επίσημο τίτλο σου;
Ασχολούμαι με τον τομέα των πωλήσεων. Θα 
έλεγα πως ανταποκρίνεται πλήρως. Τουλάχιστον, 
όσο… πατάει η γάτα!

Αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Ασφαλώς και την αγαπώ. Εξάλλου, δεν πρέπει να 
διαφεύγει από το νου πως βάζει ένα πιάτο φαγητό 
στο τραπέζι της οικογένειάς μου. Επιπροσθέτως, 
η επαφή με πολύ κόσμο εντός και εκτός γραφείου 
αποτελεί μια αναζωογονητική διαδικασία.

Δεν αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Χμ. Μας ακούνε…

Ποια ήταν η πρώτη σου επαγγελματική εμπειρία; 
Πως αισθανόσουν για τα λεφτά που έπαιρνες;
Τι μου θυμίζεις τώρα. Η πρώτη μου επαγγελματι-
κή απασχόληση αφορούσε στην τοποθέτηση βο-
ηθητικών ροδών σε ποδήλατα. Για την πληρωμή 
μου σε «δραχμές», μια χαρά ήταν.

Πώς μπήκες στην αγορά του IT; Θα επέλεγες κά-
ποια άλλη και αν ναι ποια;
Θα έλεγα πως τυχαία ασχολήθηκα με τον συ-
γκεκριμένο κλάδο. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι 
πάντοτε υπήρχε μέσα μου το… μικρόβιο και δη 
από μικρή ηλικία. Φανατικός gamer γαρ... Όχι, 
δεν έχω σκεφτεί να επιλέξω κάποια άλλη ή δια-
φορετική αγορά από αυτή της τεχνολογίας και της 
πληροφορικής εν γένει.

Για ποιες εταιρείες δεν θα δούλευες ποτέ;
Είμαι υπέρμαχος της ρήσης πως η δουλεία δεν 
είναι ντροπή. Άρα, αυτό που μετρά για εμένα είναι 
να υπάρχει δουλειά και δευτερευόντως το σε ποια 
εταιρεία...

Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Αν μπο-
ρούσες να είσαι κάποιος από αυτούς, ποιον θα 
επέλεγες και γιατί;
Τον Steve Jobs, καθώς αν μη τι άλλο συνδύασε με 
τον πλέον ιδανικό τρόπο την επιχειρηματικότητα 
με το όραμα.

Η οικογένεια σε πρώτο πλάνο!

Τι πιστεύεις ότι νιώθουν πιο έντονα οι συνεργά-
τες σου για σένα; Τι θα ήθελες να νιώθουν;
Σεβασμό και εκτίμηση. Νομίζω πως αυτά αρκούν 
και πιστέψτε με δεν με ενδιαφέρει κάτι διαφορε-
τικό. Εξάλλου, ούτε ο σεβασμός, πόσο μάλλον η 
εκτίμηση επιβάλλονται, αλλά κερδίζονται! Και δη, 
με την αξία σου.

Έχεις χτυπήσει ποτέ κάποιον και, αν ναι, γιατί;
Ναι, ήταν μια φορά στο Γυμνάσιο. Για ποιο λόγο; 
Αν θυμάμαι καλά, ήταν για μια μπάλα.

Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά χόμπι σου;
Τα παιδιά μου, τα παιδιά μου, α, και τα παιδιά μου. 
Όταν βρίσκω λίγο χρόνο κάνω βόλτες με το προ-
σωπικό μου Liar Jet…

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και ποιο το 
αγαπημένο σου εστιατόριο;
Λατρεύω τα μακαρόνια με κιμά. Όσο για το αγαπη-
μένου μου εστιατόριο, η απάντηση είναι απλή: Η 
κουζίνα μου!

Μπίρα, ούζο, κρασί, σαμπάνια ή κάτι άλλο;
Νερό.

Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ ή κάτι άλλο; Επί-
σης, στο γήπεδο ή από τον καναπέ με φίλους;
Μπάσκετ. Δεν σας κρύβω πως φιλοδοξία μου θα 
ήταν να βρίσκομαι εντός των τεσσάρων γραμμών 
του παρκέ. Ωστόσο, και ο καναπές με φίλους είναι 
περισσότερο άνετα…

Ποια εταιρεία (εκτός αυτής που δουλεύεις) 
θεωρείς ότι έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην 
ελληνική αγορά του software και ποια σε αυτή 
του hardware.
Μετά την ΑΜΥ το χάος…

Ανάφερε τρία πρόσωπα από την ελληνική αγορά 
τεχνολογίας τα οποία θαυμάζεις, καθώς και το 
λόγο.
Χμμ. Θαυμάζω και εκτιμώ αρκετούς, οπότε ξεπερ-
νούν τους τρεις…

Ανάφερε μία προσωπική επιτυχία για την οποία 
είσαι πραγματικά πολύ υπερήφανος.
Μα, η οικογένειά μου. Τι άλλο;

Ποια ήταν η φράση ή η πράξη για την οποία έ-
χεις μετανιώσει πραγματικά;
Σσσ μας ακούνε…

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.
Πάντοτε να είσαι ο εαυτός σου!

Κατά πόσο θυσιάζεις τον προσωπικό σου χρόνο 
και αυτόν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα; 
Είσαι ικανοποιημένος;
Η αλήθεια είναι πως προσπαθώ να κρατώ τις 
ισορροπίες.

Ποιο ήταν (μέχρι στιγμής) το όνειρο ή η επιθυμία 
που πραγματοποιήθηκε και που ποτέ δεν πί-
στευες ότι θα μπορούσε να συμβεί;
Πέρα από την οικογένεια μου, ακόμη το αναζη-
τώ…

Παναγιώτης Καρράς, Διευθυντής Πωλήσεων 
της AMY SA

Ο σεβασμός και η εκτίμηση των συνεργατών του αποτελεί σημαντικό «παράσημο» για τον Παναγιώτη Καρρά.





 

Konica Minolta Business Solutions Greece
Αθήνα  Ελλάδα 

www.konicaminolta.com.gr
alexandros.zovolias@konicaminolta.com.gr

Η Konica Minolta Inc., ένας απο τους παγκόσμιους 
Leaders σε λύσεις Αυτοματισμού Γραφείου, συνεχίζει 
να επενδύει σε μακροχρόνιες επαγγελματικές 
συνεργασίες για να αναπτύσσεται.
 
Η Konica Minolta πιστεύει πως η “Konica Minolta 
Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάδος”, είναι ένα σταθερό 
κομμάτι της Παγκόσμιας Οικογένειας και συνεχίζει να 
επενδύει σε ανθρώπους, βελτιστοποίηση διαδικασιών 
και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Το τμήμα Δικτύου Συνεργατών μας θέλει να ανταλλάξει μαζί 
σας ιδέες και νέες πρακτικές, καθώς και να σας εφοδιάσει με 
εργαλεία, έτσι ώστε να χτίσουμε το επιχειρηματικό σας μέλλον 
ΜΑΖΙ.

Ακόμα και σήμερα μπορούμε να εγγυηθούμε στους συνεργάτες 
μας:

  Συνεχή ροή προϊόντων
  Οικονομική σταθερότητα
  Όχι ξαφνικές και απροειδοποίητες αλλαγές 
  Καθαρούς κανόνες
  Konica Minolta Quality Quarantine

 Οι πελάτες σας, μας ξέρουν!

Η Konica Minolta έχει αδιάλειπτη παρουσία στην Ευρώπη μέσω 
της θυγατρικής Konica Minolta Business Solution Europe, 
από το 1965. Από το 2007, η “Konica Minolta Επιχειρηματικές 
Λύσεις Ελλάδος” είναι θυγατρική της Konica Minolta Europe. Με 
σχεδόν 35 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, έχουμε χτίσει 
ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και τους 
πελάτες μας.

– Δραστηριοποιείστε στον τομέα των 
     Εκτυπωτικών Λύσεων;
– Θέλετε να επεκτείνετε τις δραστηριότητες;
– Θέλετε ξεκάθαρους, σταθερούς όρους;

 
 Είσαι ο επόμενος Συνεργάτης μας!

Η Konica Minolta Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάδος 
επενδύει στο μέλλον 

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας


