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Με απώτερο σκοπό να διεισδύσει στη διεθνή αγορά 
με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς τόσο προς την κα-
τεύθυνση των υπηρεσιών όσο και προς αυτή των 
πολλαπλών συσκευών, η Microsoft λανσάρισε πρό-
σφατα τη νέα έκδοση του λειτουργικού συστήματος 
των Windows 10. Τη μεγαλύτερη διαδικτυακή 
υπηρεσία παγκοσμίως, σύμφωνα με τον «ισχυρό 
άνδρα» της Microsoft, Satya Nadella. Μάλιστα, ήδη 
κατά τις πρώτες εβδομάδες της διάθεσής τους, τα 
Windows 10 έχουν εγκατασταθεί σε περισσότερες 

από 80 εκατομμύρια συσκευές! Δείγμα της… δίψας 
του κοινού και κατ’ επέκταση της ευκαιρίας που 
παρουσιάζεται συνολικά για την ΙΤ αγορά. Στη νέα 
διαμορφούμενη πραγματικότητα των Windows 
10, η μέχρι τώρα (και κατά πως φαίνεται και στο 
μέλλον) επιτυχία τους στηρίζεται σε μια σειρά από 
στοιχεία και λεπτομέρειες, όπως λ.χ. το γεγονός ότι 
παρέχονται δωρεάν, η παρότρυνση εκ μέρους της 
ηγέτιδας εταιρείας λογισμικού προς τους χρήστες 
να εγκαταστήσουν το νέο λειτουργικό στους ηλε-

κτρονικούς τους υπολογιστές μέσω notifications 
κ.ο.κ. Στο μεταξύ, για πρώτη -ίσως- φορά από την 
πλευρά της Microsoft δόθηκε σημαντική βαρύτητα 
και την επιχειρηματική σκοπιά της νέας έκδοσης 
των Windows, καθώς τα στελέχη της ηγέτιδας 
εταιρείας λογισμικού έχουν αντιληφθεί πως οι 
χρήστες είναι «κοινοί» και σε πολλές περιπτώσεις 
(στα πλαίσια της επιμέρους εταιρικής πολιτικής) στις 
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις δικές τους φορητές 
συσκευές.  σελ. 16

VAD εποχή για την Info Quest technologies! 
Ισχυρό ποντάρισμα στο Value Added Distributor (VAD) μοντέλο με την 
προσθήκη αξίας σε συνεργάτες και πελάτες, πίστη στο Cloud, πλήρη 
αξιοποίηση των σημαντικών δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας στις e-
πλατφόρμες, αποτελούν ορισμένα από τα «στοιχήματα» για την εταιρεία, 
σύμφωνα με τον Δημήτρη Εφορακόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Info 
Quest Technologies. σελ. 24

Ανθεκτικοί οι notebook Η/Υ, σε «ελεύθερη» πτώση τα desktop PCs!
Μειωμένες εμφανίζονται οι πωλήσεις Η/Υ (φορητών και desktop) κατά 
τη διάρκεια του β’ τριμήνου του 2015 στην ελληνική αγορά, με βάση τα 
αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε η εταιρεία Context. σελ. 13

Ανανεωμένα notebook yoga 
για κάθε απαίτηση!
Την άκρως πετυχημένη τριετή 
πορεία των… προκατόχων τους θα 
επιχειρήσουν να ακολουθήσουν τρία νέα 
μοντέλα φορητών Η/Υ της οικογένειας 
των Yoga (Yoga 300, Yoga 500 και Yoga 
3 Pro), τα οποία και λανσάρει στην 
Ελλάδα η Lenovo. Φιλοδοξία της να 
απευθυνθεί σε μια ευρεία κατηγορία 
χρηστών που εκτείνεται από μαθητές και 
φοιτητές μέχρι SOHO χρήστες, αλλά και 
όσους αναζητούν να αντικαταστήσουν 
παραδοσιακά clamshell φορητά PCs 
μέχρι όσους δίνουν ιδιαίτερη σημασία 
στο design, την αισθητική και την 
απόδοση. σελ. 12
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Η «επέλαση» των Windows 10



ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

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 

Πανάλαφρο, ευέλικτο, μετατρέψιμο! Ένα Ultrabook 
για επαγγελματική χρήση με τέσσερις λειτουργίες σε 
μία συσκευή: Laptop, Tablet, Tent & Stand, χάρη 
στην οθόνη του που διπλώνει 360ο. Υποστηρίζει και 
ψηφιακή γραφίδα, για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία 
και αποδοτικότητα.

*η υποστήριξη ψηφιακής γραφίδας διατίθεται προαιρετικά

ThinkPad Yoga 12/14/15

11.6"

10.1"

ThinkPad 10 2nd Generation

ThinkPad Helix 2nd Generation

Ένας υπολογιστής σε σώμα tablet! Μπορεί  
να χρησιμοποιηθεί με κάθε τρόπο (ως laptop,  
desktop, tablet, ή σε θέση stand) με την επιλογή 
του κατάλληλου αξεσουάρ.

O πιο ευέλικτος επαγγελματικός υπολογιστής! 
Ποιότητα και αξιοπιστία σε όλες τις μορφές 
λειτουργίας: Laptop, Stand, Tent, Τablet ή Desktop!

Συνεχίζοντας την ιστορία ευελιξίας τους, 14 χρόνια μετά το πρώτο convertible ThinkPad TransNote, η 
οικογένεια ThinkPad, επαναπροσδιορίζει τα χαρακτηριστικά ευελιξίας, αξιοπιστίας και αντοχής που απαιτούν 

οι επαγγελματίες. Με πολλαπλούς τρόπους λειτουργίας, αλλά και υποστήριξη για ψηφιακή γραφίδα*, τα 
ThinkPad περιλαμβάνουν τόσες διαθέσιμες εναλλακτικές, ώστε κάθε επαγγελματίας να βρει την επιλογή που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του για μέγιστη παραγωγικότητα, στο σωστό κόστος.

12.5"/14"/15"
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Όλα τριγύρω αλλάζουνε, 
κ’ όλα... Αντώνης ΡουςελιώτΑκης

antony@socialhandlers.com

Μερικές φορές, ομολογώ πως νοιώθω να ζω σε ένα θέατρο 
του παραλόγου, ένα είδος μόνιμου θεατή που διαθέτει ένα 
«μαγικό» χαρτάκι μόνιμης παραμονής στην παράσταση... 
Σε μία παράσταση που ενώ δίνεται διαρκώς με τον ίδιο 
τρόπο, αυτός ο θεατής, περιμένει με κάποιον μαγικό, 
παντελώς αδιευκρίνιστο και πλήρως αδιόρατο, λόγο, να έχει 
διαφορετική κατάληξη.
Να δεις πως το λένε αυτό οι ψυχίατροι... Για μισό, θα 
μου ‘ρθει... Αχά! Το θυμήθηκα: Λέγεται παράνοια! Για την 
ακρίβεια, είναι ο ορισμός της παράνοιας. Τόσο καλά.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά, περάσαμε από δημοψηφίσματα, 
συμφωνίες, μνημόνια και αντιμαχίες (ήπιες είναι η αλήθεια) 
εντός και εκτός Βουλής, και φυσικά από εκλογές. Ενώ 
λοιπόν, ο κόσμος μας άλλαξε δραστικά μέσα σε λιγότερο από 
3 μήνες, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, νοιώθω σαν να τα έχω 
ξαναζήσει όλα αυτά... Γιατί άραγε;

Anyway, που λέγανε και στο χωριό μου, δεν θα κάτσω 
και να σκάσω επ’ αυτού. Ο γέγονε γέγονε! Το θέμα είναι τι 
κάνουμε, έτσι δεν είναι; Για την ακρίβεια, πάντοτε αυτό ήταν 
το θέμα.

Η απάντησή μου, είναι πως «κάνουμε ό,τι μπορούμε» και 
μάλιστα «όσο καλύτερα μπορούμε». Δεν υπάρχει καμία άλλη 
λύση ή στρατηγική, δεν υπάρχει καμία μαγική συνταγή και 
καμία μαγική συμβουλή.
Οφείλουμε να πράξουμε, ο καθένας από τη μεριά του, ό,τι 
καλύτερο μπορεί.

Από τη μία μεριά, αυτό το οφείλουμε στον εαυτό μας και για 
φιλοσοφικούς λόγους, αφού εάν όλοι κάνουμε ό,τι καλύτερο 
μπορούμε, «υποχρεωτικά» πολλά από τα προβλήματα και 
τις αγκυλώσεις της ελληνικής κοινωνίας θα επιλυθούν, 
ενώ από την άλλη μεριά, το κάνουμε και για καθαρά... 
πρακτικούς λόγους! Με άλλα λόγια, εάν δεν είναι αυτή 
η αντιμετώπισή σου, τι άλλο θα κάνεις αλήθεια; Τι άλλο, 
μπορείς να κάνεις, πέρα από το κλασικό «θα φύγω στην 
Αυστραλία»;
Επειδή λοιπόν η... Αυστραλία (και άλλα συναφή μέρη), 
πέφτει λίγο μακριά, και επειδή όλοι μας έχουμε στήσει 
καλύτερα ή χειρότερα, την ζωή μας σε αυτόν τον τόπο, αυτό 
που απομένει είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για 
να τον βελτιώσουμε.
Μπορούμε να ξεκινήσουμε με απλά βήματα, και πέρα 
από την προσπάθεια προστασίας της οικογένειάς μας, να 

προχωρήσουμε σε αυτά της προστασίας της επιχείρησής 
μας ή της εργασίας μας, των πελατών μας κ.ο.κ.

Και παρά το γεγονός ότι όλο αυτό μπορεί να ακουστεί... 
κάπως, είναι αλήθεια ότι η κρίση κρύβει ευκαιρίες, 
ενώ είναι επίσης αλήθεια, ότι αυτές τις ευκαιρίες λίγοι 
μπορούν να τις αναγνωρίσουν, και ακόμη λιγότεροι να τις 
εκμεταλλευτούν.

Έχοντας πλέον συνηθίσει στις δυσκολίες, και όντας 
«μπαρουτοκαπνισμένοι», τα πράγματα μοιάζουν έως και 
πιο εύκολα! Πριν βιαστείτε να θεωρήσετε πως η κατάστασή 
μου... επιδεινώνεται (θυμάστε τι λέγαμε στην αρχή του 
κειμένου;) και εν συνεχεία να με βρίσετε, δώστε μου το 
δικαίωμα να «απολογηθώ». Δεν εννοώ ότι υπήρξε κάποια 
βελτίωση, και είναι προφανές ότι το αμέσως επόμενο 
διάστημα θα χρειαστούμε γερό στομάχι, αλλά ξέρετε κάτι; 
Και τι έγινε; Έτσι απλά!

Πριν 3 ή 4 χρόνια, όλες αυτές οι αλλαγές και οι δυσκολίες 
φάνταζαν κάτι παραπάνω από ανυπέρβλητες. Φάνταζαν 
καταστροφικές και αδιανόητες, η συντριπτική πλειοψηφία 
του κοινού ισχυριζόταν πως δεν θα καταφέρουμε να 
βγάλουμε τη χρονιά, το μήνα, την εβδομάδα, ακόμη-
ακόμη και την ημέρα. Κι όμως, με κάποιον τρόπο είμαστε 
ακόμη εδώ! Αλλοίμονο εάν μια (ή δύο είτε... εκατό) 
δυσκολίες, εμπόδια, αναποδιές έθεταν τέλος στη συνέχεια 
μια κοινωνίας. Έχουμε βρει τα πατήματά μας, τις λύσεις 
και τις πατέντες μας, τους συνεργάτες που χρειαζόμαστε 
και αυτούς που δεν ήταν σε θέση να βοηθήσουν, τους 
πελάτες με τους οποίους μπορούμε να συμπορευθούμε, τη 
στρατηγική και τη μέθοδο για σταθερή πορεία κ.ο.κ. Κανείς 
δεν ισχυρίζεται πως η περίοδος που βρίσκεται πίσω μας 
ήταν εύκολη, αλλά ούτε και κάποιος μας διαβεβαιώνει πως 
αυτή που θα συναντήσουμε θα είναι ευκολότερη. Εικόνες 
με... ροδοπέταλα, αγγέλους, χρήματα να «τρέχουν» με το 
τσουβάλι και εν γένει ονειρικές καταστάσεις κινούνται 
στην σφαίρα της φαντασίας. Από την άλλη πλευρά, 
απαιτείται αισιοδοξία, όραμα, σχέδιο, «καθαρή» σκέψη και 
στοχευμένες κινήσεις προκειμένου να γίνει πραγματικότητα 
η εκμετάλλευση κάθε πιθανής επιχειρηματικής ευκαιρίας. 
Γιατί να φοβηθούμε τώρα; Τι άλλαξε; Είστε βέβαιοι ότι 
άλλαξε κάτι;
Γιατί, εγώ προσωπικά, βλέπω παντού τους στίχους του 
Παπάζογλου... «Όλα τριγύρω αλλάζουνε, κ’ όλα τα ίδια 
μένουν».
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Windows 10: 
Δεν είναι μόνο 
για τους καταναλωτές

νικοσ τηλιακοσ
nick@socialhandlers.com

Το μόνο χαρακτηριστικό που έχει ακουστεί ιδιαίτερα σε επίπεδο ασφάλειας 
για τα Windows 10 είναι το Windows Hello, που παρέχει υποστήριξη για 
αναγνώριση προσώπων και δακτυλικών αποτυπωμάτων. Αλλά υπάρχουν 
και δυο επιπλέον χαρακτηριστικά, που συναντάμε στις εκδόσεις Enterprise 
και Education των Windows 10, τα οποία αλλάζουν τελείως τα  δεδομένα 
όσον αγορά στην προστασία του συστήματος απέναντι σε οποιαδήποτε 
μορφή επίθεσης. Τα δυο νέα αυτά χαρακτηριστικά ονομάζονται Device 
Guard και Credential Guard.

«κλειδωμένες» εφαρμογές 

O Device Guard στηρίζεται τόσο στο hardware όσο και στο software ώστε 
να επιτρέπει στο σύστημα να τρέχει μόνο πιστοποιημένες εφαρμογές. 
Οι εν λόγω εφαρμογές θα πρέπει να έχουν μια γνήσια υπογραφή 
κρυπτογράφησης από συγκεκριμένες κατασκευαστές ή από την ίδια τη 
Microsoft αν η εφαρμογή προέρχεται από το Windows Store. 

Η προσέγγιση της Microsoft λαμβάνει υπόψη της ότι οι επιχειρήσεις 
απαιτούν μια ευρεία γκάμα εφαρμογών. Για αυτό το λόγο οι επιχειρήσεις 
μπορούν να υπογράφουν ψηφιακά τις εφαρμογές τους χωρίς να 
πραγματοποιούν αλλαγές στον κώδικα. Αυτό επεκτείνεται μάλιστα και σε 
εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών που γνωρίζουν και εμπιστεύονται. 
Με αυτό τον τρόπο, οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν μια 
λίστα έμπιστων εφαρμογών ανεξάρτητα από το αν ο κατασκευαστής έχει 
υπογραφή από τη Microsoft. Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση έχει τον πλήρη 
έλεγχο των έμπιστων πηγών. Μάλιστα ο Device Guard παρέχει τα εργαλεία 
για άμεση υπογραφή εφαρμογών (ακόμα και Win32), οι οποίες μπορεί 
να μη είχαν εξαρχής ψηφιακή υπογραφή. Ο απώτερος στόχος είναι μια 
επιχείρηση να έχει και την πίτα ολόκληρη αλλά και το σκύλο χορτάτο, κάτι 
που επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό.

Δεν θα πρέπει κανείς όμως να μπερδέψει το Device Guard με κάποιο 
μηχανισμό whitelisting, καθώς πρόκειται για κάτι σαφώς ανώτερο. Για 
παράδειγμα ο Device Guard απομονώνει τις υπηρεσίες των Windows για να 
πιστοποιήσει τη γνησιότητα drivers και κώδικα που τρέχουν σε ένα virtual 
container. 

Μυστικά που παραμένουν… μυστικά 

Ο Credential Guard μπορεί να μην ακούγεται εξίσου εντυπωσιακό με το Device 
Guard, αλλά δίνει λύσει σε ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα της ασφάλειας 
σε επίπεδο επιχείρησης. Αποθηκεύει τα πιστοποιητικά του domain μέσα σε 
ένα virtual container, μακριά από τον πυρήνα και το λειτουργικό σύστημα. Σε 
αυτή την περίπτωση ακόμα και αν ένα σύστημα έχει «καταληφθεί» οι εν λόγω 
πιστοποιήσεις δεν γίνονται διαθέσιμες στον επιτιθέμενο.

Ένας μεγάλος αριθμός επιθέσεων στηρίζεται στην ικανότητα κλοπής 
στοιχείων του domain αλλά και του χρήστη με αποτέλεσμα ο επιτιθέμενος 
να έχει πρόσβαση στο δίκτυο και στους υπολογιστές. Συνήθως όταν οι 
χρήστες κάνουν login στον υπολογιστή τους, τα στοιχεία τους αποθηκεύονται 
στη μνήμη του λειτουργικού συστήματος. Οι προηγούμενες εκδόσεις των 
Windows αποθήκευαν αυτά τα δεδομένα στο Local Security Authority και 
το λειτουργικό είχε πρόσβαση σε αυτές μέσω απομακρυσμένων κλήσεων. 
Η προσέγγιση αυτή σε κάποιες περιπτώσεις είχε ως αποτέλεσμα τα στοιχεία 
εισόδου να υποκλέπτονται. 
Απομονώνοντας αυτά τα πιστοποιητικά σε ένα virtual container, ο Credential 
Guard εμποδίζει την υποκλοπή του hash, περιορίζοντάς τη δυνατότητα 
πρόσβασης στο δίκτυο χωρίς εξουσιοδότηση. 

συνολική ευκαιρία 

Τα νέα αυτά χαρακτηριστικά ανοίγουν το δρόμο της υιοθέτησης των 
Windows 10 από τις επιχειρήσεις, αφού η ασφάλεια αποτελεί ένα από 
τα πλέον σημαντικά τους ζητούμενα. Πέρα από αυτό όμως σε πολλές 
περιπτώσεις η εκμετάλλευση αυτών των δυνατοτήτων απαιτεί και την 
αναβάθμιση των συστημάτων καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις 
σε επίπεδο hardware. Πολλές επιχειρήσεις θα προχωρήσουν προς την 
υιοθέτηση αυτών των χαρακτηριστικών ακόμα και κάτω από αυτές τις 
δύσκολες συνθήκες, κάτι που διευκολύνεται ακόμη περισσότερο από το 
γεγονός ότι η προσέγγιση μπορεί να είναι σταδιακή. Δεν είναι απαραίτητο 
με άλλα λόγια να γυρίσει η επιχείρηση έναν διακόπτη και να βρεθεί στη 
νέα κατάσταση, αλλά μπορούν οι χρήστες να προστίθενται σταδιακά 
ακολουθώντας το ρυθμό ανανέωσης του hardware.

Μέχρι σήμερα όλοι ασχολούνται με το ρυθμό υιοθέτησης των Windows 10 στους καταναλωτές. Τώρα που η… 
σκόνη έχει κάτσει όμως μπορούμε να δούμε ενδελεχώς τι νέο φέρνουν στην επιχείρηση και με ποιο τρόπο 
καταφέρνουν να γίνουν – ίσως – η ασφαλέστερη πρόταση για τον ιδιαίτερα απαιτητικό αυτό χώρο.



Intel® technology ProvIder 
H YПOƩΤHPΙΞH ПOY ΧPEΙAZEƩΤE

Εγγραφείτε σήμερα και ξεκινήστε να απολαμβάνετε τα οφέλη! 
intel.co.uk/joininteltechnologyprovider

Να χτίσετε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες σας

Να ανταμειφθείτε από τη συνεργασία σας με την Intel

Να αναπτύξετε την επιχείρησή σας
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XerOX 
Στην κορυφή των MPS
Η Xerox κέρδισε και πάλι την κορυφαία 
θέση στην παγκόσμια αγορά των 
managed print services (MPS), 
σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του 
ομίλου ερευνών Quocirca, αφού οι 
κατατάξεις για το 2015 παρουσιάζουν 
τη  Xerox ως ηγέτιδα για έκτη 
συνεχόμενη χρονιά.
Info: Xerox, 210 – 9307 00 0

Greca

Nέος πρόεδρος 
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου, ανακοίνωσε ότι κατόπιν 
απόφασης του ΔΣ ο Δημήτρης 
Θεοφάνους αναλαμβάνει καθήκοντα 
προέδρου του συνδέσμου. Τα τελευταία 
χρόνια εργάζεται ως εμπορικός 
διευθυντής στο you.gr, θυγατρική 
εταιρεία του ομίλου Quest.
Info: Greca, 211 – 8008 690

Mε μια ματιά
SURFACE PRO 3 ΚΑΙ IPAD PRO ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Μία ακόμη εταιρεία ερευνών – αυτή τη φορά η Strategy 
Analytics – έρχεται να ενισχύσει τις προβλέψεις που 
θέλουν την αγορά των tablets να αναδιατάσσεται, με τις 
συσκευές με μεγάλες οθόνες να κατακτούν σταδιακά 
ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Σύμφωνα με 
την εταιρεία ερευνών, δύο συσκευές, το Surface Pro 
3 της Microsoft και το iPad Pro της Apple, θα ηγηθούν 
αυτής της μεταβολής καθώς ολοένα και περισσότερες 
επιχειρήσεις θα προχωρήσουν στην υιοθέτησή τους. 
Έτσι, μέσα στο 2015 οι πωλήσεις tablets με οθόνη πάνω 
από 11 ίντσες θα είναι κατά 185% περισσότερες από το 
2014.
Η Strategy Analytics προβλέπει ακόμα ότι μέχρι το 2019 
τα tablets με μεγάλες οθόνες θα αντιστοιχούν στο 7% της 
συνολικής αγοράς, από 1% το 2014, κάτι που αντιστοιχεί 
σε 19,3 εκατομμύρια τεμάχια. Η τάση αυτή θα ενισχυθεί 
από την επιλογή των επιχειρήσεων να υιοθετούν ολοένα 
και περισσότερο tablet PCs για ανταποκριθούν καλύτερα 
στη ροή των εργασιών τους.
Η εκτίμηση της Strategy Analytics συμφωνεί με 
πρόσφατη έρευνα της IDC σύμφωνα με την οποία 
σχεδόν το ήμισυ στελεχών επιχειρήσεων στη Βρετανία, 
τη Γαλλία και τη Γερμανία χρησιμοποιούν ως μόνη 

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 
επίσης χρησιμοποιεί κάποιο business tablet, απλά το 
κάνει σε συνδυασμό με κάποιο desktop ή smartphone.
Στον αντίποδα η Strategy Analytics εκτιμά ότι οι 
πωλήσεις των tablets με μικρότερες οθόνες θα 
μειωθούν σταδιακά.
Info: https://goo.gl/ya5eUl
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Τα τελευταία χρόνια έχουμε υπάρξει μάρτυρες ενός 
γενικευμένου... κύματος κατεύθυνσης προς και 
υιοθέτησης του Cloud από ολοένα και περισσότερες 
επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο. Σήμερα, και στην 
χώρα μας παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για 
το Cloud από τον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς 
αντιλαμβάνονται αφενός μεν τη δυναμική του και τις 
πολλαπλές ωφέλειες που μπορούν να καρπωθούν 
και αφετέρου δε προετοιμάζονται για την επόμενη 
ημέρα του επιχειρείν. Προσθέστε στη συγκεκριμένη 
εξίσωση και την παράμετρο πως ήδη το Cloud και 
η όλη τεχνολογία που σχετίζεται (άμεσα ή έμμεσα) 
με αυτό έχει συμπληρώσει ικανό χρονικό διάστημα 
δοκιμασίας, ξεπερνώντας το στάδιο των... παιδικών 
ασθενειών. Πλέον, η πραγματικότητα του Cloud είναι 
πως αποτελεί έναν πραγματικό business enabler!
Κάτι που αποδεικνύεται και από τα μεγέθη που 
το «συνοδεύουν», καθώς με βάση μελέτες μιας 
σειράς ανεξάρτητων εταιρειών του είδους (λ.χ. 
Gartner, Forrester κ.ά.), καταγράφεται ξεκάθαρα η 
«εκρηκτική» άνοδος της χρήσης του Cloud διεθνώς. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια αγορά που σε 
επίπεδο αξίας έχει αναπτυχθεί σε σημείο τέτοιο 
ώστε από τα 40,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2011 
να εκτιμάται πως θα ξεπεράσει τα επίπεδα των 130 
δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το τέλος του 

τρέχοντος έτους. Όσο για τα... καλύτερα, φαίνεται 
πως ακολουθούν, καθώς η αξία της προβλέπεται να 
ανέλθει στα 241 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020! 
Ποιες είναι λοιπόν οι προβλέψεις του IDC 
FutureScape σχετικά με τις επερχόμενες cloud τάσεις; 
Ας τις δούμε εν συντομία:
•  Κάτι παραπάνω από το 65% των μεγάλων 

επιχειρήσεων θα υιοθετήσουν τις τεχνολογίες 
υβριδικού cloud πριν το τέλος του 2015, οδηγώντας 
στην ταχύτατη όσο και ευρεία αλλαγή της μορφής 
των ίδιων των οργανισμών και επιχειρήσεων. 

•  Μέχρι το 2017, το 25% των επιχειρήσεων και 
οργανισμών θα επιτρέπουν στους υπαλλήλους 
τους να αναπτύσσουν τις δικές τους λύσεις 
αυτοματισμού, οι οποίες θα διευκολύνουν την 
καθημερινή απόδοση και λειτουργία.

•  Έως το 2017, όσοι προγραμματίζουν να 
πραγματοποιήσουν την αγορά πληροφοριακών 
συστημάτων θα κατευθύνουν κάτι παραπάνω από 
το 20% του συνολικού τους ΙΤ προϋπολογισμού προς 
το cloud, έτσι ώστε να κάνουν πράξη την ευέλικτη 
συνεργασία, το μοίρασμα των πληροφοριών και 
δεδομένων, αλλά και τη διευκόλυνση του επιχειρείν.

•  Μέχρι το 2016, κάτι παραπάνω από το 50% των 
επιχειρήσεων που θα “κτίζουν” υβριδικά clouds, 
θα αγοράσουν νέες ή αναβαθμισμένες λύσεις 

διαχείρισης cloud.
•  Το 60% των Software as a Service (SaaS) 

εφαρμογών θα ενσωματώνουν και αξιοποιούν 
Infrastructure as a Service (IaaS) δυνατότητες 
μέχρι το 2018, προσθέτοντας καινοτομία σε μια 
“commodity” υπηρεσία.

•  Κατά το τέλος του τρέχοντος έτους, το 65% των 
κριτηρίων που θα παίζουν ρόλο στην επιλογή 
των cloud workloads για επιχειρήσεις σε 
διεθνές επίπεδο θα διαμορφώνονται με βάση τις 
προσπάθειες συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για 
την ιδιωτικότητα των δεδομένων.

•  Το 75% των λύσεων και υπηρεσιών που θα 
προσφέρουν οι πάροχοι IaaS αναμένεται να 
επανασχεδιαστούν κατά την προσεχή διετία. 

•  Εντός του 2016, θα σημειωθεί μεταφορά του ΙΤ 
προϋπολογισμού της τάξεως του 11% μακριά από 
την παραδοσιακή in-house IT διανομή, προς την 
κατεύθυνση ποικίλων εκδόσεων του cloud, ως ένα 
νέο μοντέλο διανομής.

•  Μέχρι το 2017, το 35% των νέων εφαρμογών θα 
χρησιμοποιήσουν λύσεις συνεχούς διανομής που 
θα στηρίζεται στο cloud, καθώς επίσης και κύκλους 
ζωής DevOps για την ακόμη ταχύτερη ανάπτυξη 
και παρουσίαση νέων χαρακτηριστικών και 
επιχειρηματικής καινοτομίας.

8+1 Cloud προβλέψεις 
από την IDC!
Ολοένα και πιο σημαντικός αναμένεται να είναι ο ρόλος του cloud στο σύγχρονο 
επιχειρηματικό πεδίο, όπως απορρέει με βάση τα αποτελέσματα μελέτης που 
πραγματοποίησε η IDC και τιτλοφορείται: “IDC FutureScape: Worldwide Cloud 2015 
Predictions”. 

Παναγιώτης Κωστάκος, 
marketing manager της 

SoftOne Technologies  
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Τα μεγάλα tablets έχουν το «ζουμί»
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actIVe

Demo center  
με τη Samsung 
Με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του 
Samsung Business Printing αλλά και 
την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ 
Samsung και Active, οι δύο εταιρείες 
ανακοίνωσαν την υλοποίηση στις νέες 
κτιριακές εγκαταστάσεις της Active 
ενός  Samsung Demo Center. Στους 
χώρους του οι επισκέπτες μπορούν 
να δουν από κοντά τις νέες Business 
εκτυπωτικές μηχανές της Samsung 
αλλά και λύσεις όπως Scan to email, 
Scan to folder, Secure Printing.
Info: active, 210 – 6577 900

MLS

Διπλάσιος τζίρος  
στο εξάμηνο
Μία από τις εταιρείες που ούτε καν 
γνώρισαν τι θα πει κρίση στο α’ 
εξάμηνο του 2015 αποδείχθηκε η 
MLS, αφού ο κύκλος εργασιών της 
ήταν παραπάνω από διπλάσιος σε 
σύγκριση με το ίδιο εξάμηνο του 
2014. Συγκεκριμένα, ο τζίρος της 
εταιρείας ανήλθε στα €10,89 εκατ. 
από €5,08 εκατ. πέρυσι, αύξηση που 
μεταφράζεται σε ποσοστό 114%. 
Info: MLS, 2310 – 929 090

iSquare 
Back to School  
με κέρδος 12%
Μια σημαντική ώθηση στις 
πωλήσεις του επίσημου δικτύου των 
εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών 
της στοχεύει να δώσει η iSquare 
μέσω της ενέργειας Back to School 
της Apple. Συγκεκριμένα, για ακόμα 
μια χρονιά, παρέχοντας σε Ελλάδα 
και Κύπρο ειδικές εκπαιδευτικές 
τιμές σε φοιτητές, σπουδαστές και 
εκπαιδευτικούς για τους υπολογιστές 
Mac με κέρδος 12%..
Info: iSquare, 211 – 9997 500

Mε μια ματιά

Στην καθιέρωση μιας ενιαίας εμπορικής μάρκας 
προχωράει μέσα στο επόμενο διάστημα, ο όμιλος ΟΤΕ. 
Ο στόχος προφανής: αναβαθμισμένες και καινοτόμες 
λύσεις για το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών αναγκών 
των καταναλωτών, με απλό, κατανοητό και ενιαίο 
τρόπο, όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο όμιλος στη 
σχετική ανακοίνωσή του.Ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος του ομίλου, Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά: 
“Ολοκληρώσαμε το μετασχηματισμό μας σε μία σύγχρονη 
ανταγωνιστική επιχείρηση, καθώς και τη λειτουργική 

ενοποίηση σταθερής και κινητής. Η καθιέρωση ενιαίας 
εικόνας για τις εμπορικές μας προτάσεις είναι φυσική 
εξέλιξη για τον όμιλο ΟΤΕ. Γι’ αυτό ενώνουμε τις δυνάμεις 
των δύο brands, OTE και Cosmote, υπό το νέο εμπορικό 
μας σήμα”. Αναμφίβολα, πρόκειται για απόφαση που 
ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο και αναμένεται να ενισχύσει 
περαιτέρω την ηγετική θέση του ΟΤΕ στην ελληνική 
αγορά τηλεπικοινωνιών.
Info: Ote, 210 – 6111 000

ΕΝΙΑΙΟ BRAND ΓΙΑ OTE – COSMOTE…

…με ενιαίες λύσεις για τους καταναλωτές

Η δικτύωση επαγγελματικών χώρων, όπως γραφεία, 
φροντιστήρια, ιατρεία κ.ο.κ. γίνεται εύκολη, χάρη στους 
επαγγελματικούς προσαρμογείς devolo dLAN pro 
1200+. Με ένα υψηλό εύρος ζώνης που φτάνει έως και 
τα 1.200 Mbit/s, σταθερές ταχύτητες μετάδοσης και ένα 
ιδιαίτερα εργονομικό λογισμικό διαχείρισης δικτύου, οι 
επαγγελματικοί προσαρμογείς της devolo αποτελούν την 
τέλεια εναλλακτική λύση για επιχειρήσεις που θέλουν να 
αποφύγουν την δικτυακή καλωδίωση. 
Ο επαγγελματικός προσαρμογέας devolo dLAN® pro 1200+ 
δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ευέλικτου εταιρικού 
δικτύου μέσω της υπάρχουσας ηλεκτρικής καλωδίωσης, 
το οποίο μάλιστα μπορεί να επεκταθεί μελλοντικά. Η 
γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση των προσαρμογέων, 
σε συνδυασμό με το λογισμικό διαχείρισης  dLAN® 
AVpro manager με Remote-Management, επιτρέπει την 
αποτελεσματική ένταξή τους στα επαγγελματικά εταιρικά 
δίκτυα. Το υψηλό εύρος ζώνης επιτυγχάνεται, μεταξύ 
άλλων, μέσω του φάσματος της τεχνολογίας range+, η 
οποία χρησιμοποιεί για τη μετάδοση των δεδομένων και τις 
τρεις γραμμές ηλεκτρικού κυκλώματος.
Η εφαρμογή των επαγγελματικών προσαρμογέων 
dLAN pro της devolo, «κουμπώνει» σε κάθε μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση ανεξάρτητα από την υποδομή 
μηχανογράφησης που διαθέτει, αφού ουσιαστικά 
εκμεταλλεύεται την ηλεκτρική καλωδίωση. Η τεχνολογία 
powerline, μπορεί να δημιουργήσει μια σύνδεση δικτύου 
IP τόσο μέσα από την ηλεκτρική καλωδίωση του κτιρίου, 
καθώς και μέσω ομοαξονικών δικτύων, χωρίς να 
επηρεάζει τη γραμμή. Ως μέρος του εταιρικού δικτύου, 
το δίκτυο Powerline (μέσω της ηλεκτρικής καλωδίωσης) 
μπορεί να είναι εξίσου επαγγελματικά ολοκληρωμένο 
(Multi-SSID, VLAN), σε υφιστάμενους router καθώς και 

switches. Έτσι, μπορεί κάθε επιχείρηση να αναβαθμίσει 
τη δικτύωσή της εύκολα μέσω της τεχνολογίας και 
των προϊόντων dLAN® Powerline της devolo. Δεν 
έχει σημασία αν πρόκειται για γραφεία, ιατρεία, 
σχολεία, φροντιστήρια, μικρά ξενοδοχεία ή χώρους 
παραγωγής - οι επαγγελματικές λύσεις δικτύωσης της 
devolo επεκτείνουν εύκολα την υπάρχουσα υποδομή 
πληροφορικής προσφέροντας παράλληλα όλες τις 
επαγγελματικές δυνατότητες ενός δικτύου.
Είτε πρόκειται για ενσύρματη ή ασύρματη χρήση, η devolo 
συνδέει όλες τις δικτυακές συσκευές σε μία επιχείρηση, 
όπως υπολογιστές, servers, εκτυπωτές δικτύου κ.ά. 
δημιουργώντας μια σταθερή και γρήγορη σύνδεση στο 
Internet και στο Intranet σε χρόνο μηδέν. Μάλιστα οι 
προσαρμογείς που διαθέτουν ενσωματωμένο ασύρματο 
σημείο πρόσβασης δίνουν σύνδεση και σε smartphones, 
tablets και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Να σημειώσουμε ότι η ασφάλεια στον devolo dLAN® 
pro 1200+  πραγματοποιείται μέσω της 128- bit 
κρυπτογράφησης ενώ συνοδεύεται από 3ετή εγγύηση 
καλής λειτουργίας.
Info: www.devolo.com, 222-10 84 387

DEVOLO DLAN PRO 1200+

Ευέλικτη δικτύωση για επαγγελματικούς χώρους στα 1200 Mbit Powerline
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ePSON 

Δυναμικά στην 
international 
Publishers
Με μια σειρά προϊόντων που 
απευθύνονταν στο ευρύ κοινό και 
σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κάθε 
βαθμίδας, η Epson συμμετείχε στην 
International Publishers 2015 που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 
το Σάββατο και την Κυριακή 5 & 6 
Σεπτεμβρίου.
Info: epson, 210 - 8099 499

ItWaY 

Νέα διανομή
Η ITWay Hellas ανακοίνωσε την 
έναρξη της επίσημης συνεργασίας 
διανομής με την Rapid 7, τα προϊόντα 
της οποίας επικεντρώνονται στη 
συλλογή των δεδομένων ασφαλείας.
Info: ΙTWay, 210 – 6801 013

Mε μια ματιά
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Με αναμενόμενο τζίρο $75,4 δις, η παγκόσμια αγορά 
λύσεων ασφαλείας θα αναπτυχθεί με ρυθμό 4,7% σε 
ετήσια βάση για το σύνολο του 2015, όπως εκτιμά η 
Gartner στην τελευταία σχετική μελέτη της. Σύμφωνα με 
την εταιρεία ερευνών, η ανάπτυξη οφείλεται αφενός στην 
προσοχή που δίνουν πια οι κυβερνητικοί οργανισμοί σε 
ζητήματα information security, αφετέρου στο γεγονός ότι 
τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί high-profile 

data breaches.
Στην ίδια μελέτη η Gartner τονίζει ότι οι μεγαλύτερες 
ευκαιρίες για τους security vendors βρίσκονται στους 
τομείς του security testing, του IT outsourcing και του 
identity & access management καθώς οι υπόλοιπες 
αγορές εμφανίζουν χαρακτηριστικά commodity. 
Επιπλέον, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών όπως το cloud, 
το mobile computing και το Internet of Things από τις 
επιχειρήσεις, αυξάνουν τις ανάγκες για εξειδικευμένες 
λύσεις ασφαλείας.
Ωστόσο υπάρχει και ένας σημαντικός παράγοντας 
ανάσχεσης όσον αφορά την αγορά νέων λύσεων 
ασφαλείας από τις επιχειρήσεις, ο οποίος σύμφωνα με 
την Gartner είναι η ισοτιμία του δολαρίου. Συγκεκριμένα, 
η ισχυροποίηση του δολαρίου έχει ανεβάσει τις τιμές 
των προσφερόμενων λύσεων έως και 20% καθώς οι 
περισσότεροι security vendors έχουν την έδρα τους στις 
ΗΠΑ. Το γεγονός αυτός ωθεί ολοένα και περισσότερες 
εταιρείες, κυρίως στην Ευρώπη, να αναβάλουν την 
απόκτηση ή αναβάθμιση των απαιτούμενων λύσεων 
ασφαλείας, με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να πετύχουν 
καλύτερες τιμές μέσα στο 2016.
Info: http://goo.gl/xgiH7u

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε νέους τομείς οι μεγάλες ευκαιρίες για κέρδη
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Φαντάζομαι πως η στιχομυθία «Πότε το χρειάζεσαι;» 
«Χτες!», δεν σας είναι άγνωστη, έστω κι εάν πολλές 
φορές χρησιμοποιείται καθ’ υπερβολή είτε από 
συνήθεια. Τι κάνουμε αλήθεια, όταν ο πελάτης 
έρχεται «καρφωτός» για ένα συγκεκριμένο project, 
της μορφής «το θέλω εδώ και τώρα»; Τι κάνουμε 
όταν ο χρόνος που απαιτείται για την υλοποίησή του 
είναι διπλάσιος ή και τριπλάσιος από τον διαθέσιμο; 
Υπάρχει περίπτωση ποτέ να πούμε όχι; Ας μην 
γελιόμαστε... Καμία τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει. 
Πόσο, μάλλον, όταν οι σημερινές επιχειρηματικές 
συνθήκες απαιτούν την αξιοποίηση και το... κυνήγι 
και της παρατελεηυταίας ευκαιρίας, ανεξαρτήτως 
μεγέθους ή μορφής.

Θα το αναλάβουμε λοιπόν το project, και θα πούμε 
κ’ ένα τραγούδι! Ίσως να χρεώσουμε και κάποιο 
«rush fee» (ωραίος όσο και... δημιουργικός 
όρος, τον είδα σε online υπηρεσίες δημιουργίας 
HTML σελίδων και μεταφραστικά γραφεία), ενώ 
είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα ζητήσουμε εκ των 
προτέρων και κάποιου είδους κατανόηση για 

τυχόν αστοχίες, λάθη και παραλείψεις. Στο κάτω-
κάτω, δεν υπάρχει χρόνος! Έτσι δεν είναι;

Ε, λοιπόν όχι! Δεν υπάρχουν «πρόχειρα» 
projects και αντίστοιχες συμφωνίες. Ακόμη 
και αν ο πελάτης σας συμφωνήσει, ακόμη και 
αν κατανοήσει ότι το όλο θέμα θα βγει κάπως 
πρόχειρο, νομίζετε πως είστε καλυμμένοι; Σε 
καμία περίπτωση! Και ούτε θα έπρεπε. Αυτό είναι 
το θέμα! Γιατί; Ιδού το γιατί...

1.  Πιστεύετε ότι εάν μετά από 3 μήνες ή και 
αργότερα, κάποιος εξετάσει το project,  θα μπει 
στον κόπο να σας δικαιολογήσει; Όχι βέβαια! 
Κάθε λάθος, κάθε βλακεία, κάθε προχειρότητα, 
θα είναι εκεί για να σας εκθέσει.

2.  Πιστεύετε ότι εάν οποιοσδήποτε εξετάσει την 
ενέργειά σας και τη θεωρήσει κακή, θα σκεφτεί 
ποτέ να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες σας;

3.  Πιστεύετε ότι πως ο ίδιος ο πελάτης (ναι, αυτός 
που έλεγε «κάντο όπως να ‘ναι, αλλά το θέλω 
αύριο»), εάν παρατηρήσει κάτι λάθος, θα σας 

χαριστεί; Δεν νομίζω Τάκη...

Αυτή είναι η ψυχρή πραγματικότητα. Δεν 
υπάρχουν πρόχειρα projects. Υπάρχουν μόνο 
βιαστικά και μη. Εάν αυτό που θα παραδώσετε δεν 
μπορείτε να το διαφημίσετε, εάν δεν θέλετε να λέτε 
ότι εσείς το φτιάξατε, τότε απλά, μην το φτιάξετε! 
Εάν όμως, δεν θέλετε να χάσετε το project ή τον 
πελάτη (και αυτό θα κάνετε!), αποφασίσετε να το 
υλοποιήσετε, κάντε τα αδύνατα δυνατά ώστε να το 
ετοιμάσετε ακριβώς όπως πρέπει. 
Προσπαθήστε να διαθέσετε το σύνολο των πόρων 
σας (σε ανθρώπινο δυναμικό), θέστε ιδιαίτερα 
«σφικτές» όσο και λεπτομερείς φάσεις και στάδια 
ελέγχου προκειμένου αφενός μεν να αξιοποίησετε 
και το τελευταίο διαθέσιμο λεπτό που έχετε, και 
αφετέρου δε να περιορίσετε στα επίπεδα του 
δυνατού τυχόν λάθη, παραλείψεις ή αστοχίες.
Μπορείτε να κάνετε εκπτώσεις στις δυνατότητες 
ή στις λειτουργίες, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε 
εκπτώσεις στην ποιότητα. Είναι μαθηματικά 
βέβαιο, ότι θα γυρίσουν και θα σας... δαγκώσουν!

Γρήγορα ναι, πρόχειρα όχι
Η περίοδος των capital controls και η έξοδος από τη σαστιμάρα του 
Καλοκαιριού, επανέφεραν στο προσκήνιο ένα θέμα, που όλοι μας 
λίγο-πολύ, χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε συχνά-πυκνά. Αυτό της 
ανάγκης για άμεση υλοποίηση διαφόρων projects, υπό ασφυκτική 
χρονική πίεση, και μάλιστα για καθόλου ασήμαντα θέματα.

Νίκος Τηλιακός,
διευθυντής έκδοσης

του TechChannel Partner.
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GlOBO

Έργο σε παγκόσμια 
τράπεζα
Η Globο ανακοίνωσε τη συνεργασία της 
με την I Love Velvet (ILV), παγκόσμιο 
ηγέτη σε θέματα τεχνολογίας mobile 
point-of-sale (mPOS). To πλαίσιο 
αυτής της συνεργασίας προβλέπει 
την ενσωμάτωση της τεχνολογίας 
GO!Enterprise της Globo στην mPOS 
λύση της ILV, συνδυασμός ο οποίος 
επιλέχθηκε ήδη από μεγάλη τράπεζα 
με δραστηριοποίηση σε παγκόσμιο 
επίπεδο.
Info: Globo, 212 – 1217 220

retaIl lInK

«Τρέχει»  
την interamerican
Ταχύτερες, φθηνότερες και πλήρως 
αυτοματοποιημένες λειτουργίες 
αρχειοθέτησης και καταχώρησης 
παραστατικών, εφάρμοσε ο όμιλος 
Interamerican για τη Medifirst, 
θυγατρική εταιρεία του ομίλου, 
υιοθετώντας τις λύσεις της Retail Link.
Info: retail Link, 210 – 6655 610

eNTerSOFT

Η Μινέρβα υιοθετεί  
τις λύσεις της
Tις λύσεις Entersoft Mobile επέλεξε 
η Μινέρβα, μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες της χώρας στο χώρο 
των τροφίμων και η παλαιότερη 
ελαιουργική εταιρεία στην Ελλάδα, 
προκειμένου να ενισχύσει την 
ανταγωνιστικότητά της. Το λογισμικό 
αξιοποιείται από 40 περίπου χρήστες, 
από τους οποίους οι 30 είναι mobile.
Info: entersoft, 210 – 9525 001

quaLiSYS 

Ανάβει τα «φώτα»
Το κατάστημα Daf Electornics, το 
οποίο εμπορεύεται ηλεκτρονικά και 
ηλεκτρολογικά είδη και παρέχει 
υπηρεσίες εγκαταστάσεων και 
επισκευών, γίνεται μία ακόμη 
επιχείρηση στην οποία δίνει τα «φώτα» 
το MyManager Εμπορικό της Qualisys. 
Το πρόγραμμα εγκαταστάθηκε στο 
ταμείο, σε αντικατάσταση παλαιού 
εμπορικού προγράμματος.
Info: qualisys, 210 – 7647 305

Mε μια ματιά

Tα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2015 
ανακοίνωσε η Quest Συμμετοχών από τα οποία 
προκύπτει ότι οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στα 
€161,8 εκατ. έναντι €149 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας 
αύξηση 8,6%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων τόκων 
και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα €10, 3 εκατ. έναντι 
€9,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Ωστόσο 
τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές €1,1 εκατ. έναντι κερδών 
€4,2 εκατ. πέρυσι.
Quest Holdings
Τα έσοδα της μητρικής ανήλθαν σε €2,3 εκατ. έναντι € 2,1 
εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, με τα κέρδη προ 
φόρων να πέφτουν σε €440 χιλ. έναντι € 706 χιλ. πέρυσι. 
Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν €357 χιλ. από €615 χιλ. 
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Info Quest Technologies
Οι πωλήσεις παρέμειναν πρακτικά αμετάβλητες από έτος 
σε έτος αφού ανήλθαν σε €56,4 εκατ. έναντι €56,5 εκατ. 
το 2014. Τα EBITDA ήταν €925 χιλ. έναντι € 1,1 εκατ., και 
τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €215 χιλ. έναντι 
€277 χιλ. το 2014.
Υou.gr
Ο τζίρος του You.gr σημείωσε άνοδο 7% και έφτασε τα 
€4,6 εκατ. έναντι €4,4 εκατ. το 2014. Ωστόσο και οι ζημιές 
κινήθηκαν ανοδικά αφού από €432 χιλ. το α’ εξάμηνο του 
2014 ανήλθαν σε €576 χιλ. φέτος.
iSquare
Τα προϊόντα της Apple μοσχοπουλάνε παγκοσμίως και 
οι αγορές Ελλάδας και Κύπρο δεν αποτελούν εξαίρεση. 
Έτσι, η i Square η οποία διανέμει τα προϊόντα της Apple 
σε Ελλάδα και Κύπρο κατέγραψε πωλήσεις €23,5 εκατ. 
έναντι € 19,1 εκατ. το 2014 σημειώνοντας αύξηση 23%. 
Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τις €365 
χιλ. έναντι σε €191 χιλ. πέρυσι.

iStorm
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €5,1 εκατ. έναντι €4,9 εκατ. το 2014 
σημειώνοντας αύξηση 4%. Σημαντικός ήταν ο περιορισμός 
των ζημιών μετά από φόρους, οι οποίες έπεσαν στις €86 
χιλ. έναντι €151 χιλ. το α’ εξάμηνο του 2014.
Όμιλος UniSystems
Με ποσοστό 3% αυξήθηκαν οι πωλήσεις του ομίλου 
Unisystems κατά το α’ εξάμηνο φτάνοντας τα €33,7 
εκατ. έναντι € 32,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της 
προηγούμενης χρήσης. Ωστόσο τα κέρδη μετά από 
φόρους έπεσαν σε €397 χιλ. έναντι €1,8 εκατ. το 2014.
Cardlink
Τα αποτελέσματα της κατά 85% θυγατρικής Cardlink, που 
εξαγοράσθηκε τον Ιανουάριο 2015 και δραστηριοποιείται 
στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δικτύου τερματικών 
POS για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες πληρωμών, 
ήταν εντυπωσιακά αφού οι πωλήσεις ανήλθαν σε €5,6 εκατ. 
έναντι €4,6 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης 
χρήσης. Αντίστοιχα, οι ζημιές μετά από φόρους 
περιορίστηκαν σε €142 χιλ. έναντι ζημιών €239 χιλ. το 2014.
ACS Courier
Στον κλάδο των ταχυμεταφορών οι πωλήσεις σημείωσαν 
οριακή άνοδο σε €39,9 εκατ. έναντι € 39 εκατ. τη 
αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης αλλά τα 
κέρδη μετά από φόρους έπεσαν σε €1,2 εκατ. έναντι € 
2,2 εκατ. το 2014.
Info: quest Holdings, 210 – 9299 400

ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΤΖΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ QUEST

«Δυνατό» εξάμηνο για τον όμιλο

Τον αντίκτυπο της παγκόσμιας αναδιοργάνωσης της 
Samsung βιώνει το ελληνικό γραφείο της εταιρείας, 
με εξορθολογισμό των δαπανών και αναπόφευκτα 
περικοπές σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.
Είναι γνωστό ότι η Samsung προχωρά σε σημαντική 
αναδιοργάνωση σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά αυτό που 
αφορά την ελληνική αγορά είναι τα τεκταινόμενα επί 
ευρωπαϊκού εδάφους. Και αυτά περιλαμβάνουν την 
“ενοποίηση” πολλών τοπικών εταιρειών κάτω από 
την ομπρέλα μεγαλύτερων χωρών.  Στο πλαίσιο αυτό, 
η ελληνική θυγατρική τίθεται υπό την επίβλεψη της 
“ιταλικής” Samsung.
Οι εν λόγω αλλαγές επηρεάζουν περίπου 35 
εργαζόμενους της Samsung στην Ελλάδα, με 
ορισμένους να παραμένουν ωστόσο ως εξωτερικοί 

συνεργάτες της εταιρείας.
Info: Samsung electronics, 210 – 6897 691

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗ SAMSUNG ΕΛΛΑΣ

Στην Ιταλία θα αναφέρεται το ελληνικό γραφείο
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SMARTPHONES: Η ΑΓΟΡΑ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Νέοι vendors στο παιχνίδι

Με το διόλου ευκαταφρόνητο 11,6%  ενισχύθηκε η 
παγκόσμια αγορά smartphones το β’ τρίμηνο του 
2015, αποδεικνύοντας ότι ακόμα έχει ψωμί να δώσει. 
Ωστόσο το σημείο με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η 
διαφοροποίηση που πραγματοποιείται καθώς ολοένα 
και περισσότεροι vendors μπαίνουν στο παιχνίδι 

αποσπώντας μερίδιο από τους μεγαλύτερους παίκτες.
Σε αυτές τις γραμμές περιγράφει την κατάσταση που 
επικρατεί στην αγορά των smartphones το τελευταίο 
σχετικό report της IDC, σύμφωνα με το οποίο το β’ 
τρίμηνο του 2015 πωλήθηκαν 337,2 εκατ. smartphones 
έναντι 302,1 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Ο 
συγκεκριμένος αριθμός είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος 
στην ιστορία των smartphones, με τις αναδυόμενες 
αγορές να είναι εκείνες που πλέον σέρνουν το κάρο της 
ανάπτυξης.
Σε επίπεδο κατασκευαστών η Samsung παραμένει στην 
κορυφή ωστόσο είναι η μόνη από τις top 5 εταιρείες 
που γνώρισε μείωση πωλήσεων σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Την λίστα συμπληρώνουν 
κατά σειρά η Apple, Huawei, Xiami και Lenovο, οι 
οποίες σημείωσαν αύξηση πωλήσεων. Αυτό που 
επισημαίνει ξεκάθαρα στο report της η IDC είναι πως 
κάθε τρίμηνο που περνά νέα brands προστίθενται στην 
αγορά. Μάλιστα η IDC παρακολουθεί τις πωλήσεις 200 
κατασκευαστών smartphones, πολλοί εκ των οποίων 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε τοπικές αγορές.
Info: https://goo.gl/9POgqB

acer 
Πωλείται όπως είναι 
επιπλωμένη;
«Θα καλωσορίζαμε την εξαγορά 
μας από μια μεγαλύτερη εταιρεία», 
δήλωσε πριν λίγες ημέρες ο Stan 
Shih, ιδρυτής και επίτιμος πρόεδρος 
Acer, μια δήλωση η οποία πρακτικά 
ισοδυναμεί με πρόσκληση προς 
επίδοξους αγοραστές. Επίσης πρόκειται 
για έμμεση παραδοχή ότι η πρόσφατη 
αισιοδοξία που εξέπεμπε το σημερινό 
αφεντικό της Acer, John Chen, μάλλον 
ήταν μια προσπάθεια εφησυχασμού των 
επενδυτών παρά μια πραγματικότητα. 
Υπενθυμίζεται πως η Acer εξακολουθεί 
να κατέχει την πέμπτη θέση στην 
παγκόσμια αγορά της ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, διαθέτωντας 4,56 
εκατομμύρια τεμάχια κατά τη διάρκεια 
του δεύτερου τριμήνο του 2015, 
σύμφωνα με στοιχεία της Gartner.
Info: acer Hellas, 210 96 06 430 
www.acer.gr

Mε μια ματιά
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Παραδοσιακά οι πελάτες ζητούσαν από τους MSPs 
να έχουν το έλεγχο της πληροφοριακής υποδομής 
στις εγκαταστάσεις τους. Το συγκεκριμένο μοντέλο 
αλλάζει δραματικά, καθώς οι πελάτες αυτό που 
ζητούν σήμερα είναι να αποφύγουν τα έξοδα που 
έχουν σχέση με την αγορά hardware. Παράλληλα, 
απαιτούν από τους MSPs να συμμετέχουν πιο 
ενεργά στην όλη διαδικασία προκειμένου να 
καλύψουν την εν λόγω απαίτηση.
Δίχως αμφιβολία, από την πλευρά των MSPs αυτή 
η απαίτηση αποτελεί μια πρόσθετη επιχειρηματική 
ευκαιρία. Κι αυτό, καθώς όταν οι «παραδοσιακοί» 
μεταπωλητές κερδίζουν από αγορές εξοπλισμού 
οι MSPs από την πλευρά τους μπορούν να 
επεκτείνουν το κέρδος τους συμπεριλαμβάνοντας 
τα έξοδα διαχείρισης, παρέχοντας υπηρεσίες στο 
Cloud. Την ίδια στιγμή, οι τελικοί πελάτες είναι σε 
θέση να μειώσουν τα έξοδα της απαιτούμενης 
επένδυσης όταν μέσω των MSPs μπορούν 
να έχουν την ιδία υποδομή. Κάτι που έχει ως 
αποτέλεσμα οι δαπάνες κεφαλαίου (Capital 
Expenditures-CAPEX) από την πλευρά του πελάτη 
να μετατραπούν σε προβλέψιμες λειτουργικές 
δαπάνες (Operational Expenditures - OPEX).

Για τον MSP η μεταφορά εφαρμογών σε Managed 
Services μπορεί να φαντάζει ως μια πραγματική 
δοκιμασία, ωστόσο οι πάροχοι υπηρεσιών 
δημόσιου Cloud μπορούν να βοηθήσουν σε 
σημαντικό βαθμό στη συγκεκριμένη μετάβαση. 
Παρόλα αυτά, οι endpoint security vendors και 
ειδικότερα οι antimalware vendors δείχνουν να 
προσαρμόζονται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς. 
Το «κλειδί» για έναν MSP είναι να μειώσει τον 
κίνδυνο της απώλειας κέρδους και την ίδια 
στιγμή οι πελάτες θα πρέπει να απολαμβάνουν τη 
διαδικασία της χρέωσης ανά χρήση, καθώς επίσης 
και μια «ευέλικτη» μηνιαία συνδρομή. 
Δίχως άλλο, η Bitdefender καταλαβαίνει την 
εν λόγω απαίτηση! Έτσι, λοιπόν, η έκδοση 
GravityZone είναι διαθέσιμη και για MSPs, 
περιλαμβάνοντας ευέλικτη διαδικασία 
αδειοδότησης, καθώς επίσης και δυνατότητες 
τέτοιες ώστε οι MSPs να έχουν κέρδος σε 
αντίθεση με ότι συμβαίνει με ένα… παραδοσιακό 
σχήμα της αδειοδότησης.
Η εν λόγω έκδοση του GravityZone «φιλοξενείται» 
στην Bitdefender. Σε αντίθεση με ότι συνέβαινε 
μέχρι πρότινος, όταν και οι πάροχοι λύσεων 

ασφαλείας έκαναν patching μαζί τις pre-
virtualization και pre-cloud Windows εφαρμογές, 
το Bitdefender GravityZone προχωρά στον 
συνδυασμό του συνόλου των υπηρεσιών 
ασφαλείας τις οποίες χρειάζονται και συνήθως 
χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις και οργανισμοί 
σε μια και μοναδική πλατφόρμα. Κάτι που έχει 
ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους που 
απαιτείται εκ μέρους τους για τη δημιουργία ενός 
ασφαλούς όσο και έμπιστου περιβάλλοντος για 
όλα τα endpoint. H κονσόλα διαχείρισης είναι 
πλήρως λειτουργική, επιτρέποντας στους MSPs 
να διαχειρίζονται κεντρικά τη διαδικασία της 
αδειοδότησης των τελικών χρηστών. Ταυτόχρονα, 
ο τελικός πελάτης αποκτά ένα δικό του Control 
Center σε ένα κεντρικοποιημένο σύστημα 
διαχείρισης!
Συμπερασματικά, όσο οι πελάτες απαιτούν 
service-based προσφορές, τόσο οι MSPs και 
VARs θα επωφεληθούν από την ευκαιρία των 
επαναλαμβανομένων εσόδων! Πάντοτε, βέβαια, 
απολαμβάνοντας την πλήρη υποστήριξη από έναν 
κατασκευαστή που αντιλαμβάνεται το συνολικό 
επιχειρησιακό μοντέλο. Τέτοια είναι η Bitdefender!

Τα Security Managed Services 
ως μοχλός κερδοφορίας!
Πως η Bitdefender θα σας βοηθήσει να κεφαλαιοποιήσετε  
την επιχειρηματική ευκαιρία.

Του Κώστα Καρβέλα,
Sales Engineer Sr. Manager

Blue Soft & IT
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Δεν μας είναι άγνωστη η ρήση “ουκ εν των πολλώ το 
ευ” και η περίπτωση της Sapphire ITX Compact R9 
380 έρχεται να την επιβεβαιώσει. Και αυτό γιατί ενώ 
προσφέρει επιδόσεις που συναντάμε σε ακριβότερα 
μοντέλα του ανταγωνισμού, έχει διαστάσεις μόλις 
171mm x 116mm x 32mm. Έτσι, το νέο μοντέλο της 
AMD είναι μια «δυνατή» λύση που υπόσχεται να φέρει το 
ποιοτικό gaming παντού, χωρίς εκπτώσεις, παρά μόνο 
στην τιμή.
Πράγματι, πρόκειται για μια κάρτα που σχεδιάστηκε για 
χρήση σε συνδυασμό με small form factor cases, εκείνα 

δηλαδή μηχανήματα που πολλοί φανατικοί – και μη – 
gamers θέλουν να κουβαλάνε στο σαλόνι ή σε κάποιο 
LAN happening. To ερώτημα, λοιπόν, για την Compact 
R9 380 είναι αν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 
κοινού για το οποίο προορίζεται. Και η απάντηση είναι 
ένα ξεκάθαρο ναι. Ας δούμε όμως πως τα καταφέρνει.
Η AMD έχει προικίσει την νέα κάρτα της με chip 
χρονισμένο στα 970MHz, συνεπικουρούμενο από 2GB 
ή 4GB GDDR5 μνήμης με bus 256-bit. To εντυπωσιακό 
στοιχείο είναι ωστόσο το σύστημα ψύξης της κάρτα, το 
οποίο αποτελείται από τέσσερις χάλκινους αγωγούς – 
δύο των 8mm και δύο των 6 mm – που αγκαλιάζουν 
περιμετρικά την ψύκτρα καθώς και έναν ανεμιστήρα 
διαμέτρου 85mm. O ανεμιστήρας είναι τοποθετημένος 
ακριβώς στο κέντρο της κάρτας ώστε να απάγει 
καλύτερα τη θερμότητα. Επίσης όταν οι απαιτήσεις 
του παιχνιδιού δεν είναι υψηλές η λειτουργία του 
περιορίζεται στο 20%, γεγονός που μειώνει αισθητά τον 
παραγόμενο θόρυβο.
Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, η R9 380 αποδίδει 

ομαλότατη εναλλαγή frames σε ανάλυση 1080p ενώ η 
θερμοκρασία ανεβαίνει ελάχιστα ακόμα και όταν καλείται 
να ανταποκριθεί στο μέγιστο των απαιτήσεων ενός 
παιχνιδιού.
Εν κατακλείδι, πρόκειται για μια εξαιρετική υλοποίηση, η 
οποία προορίζεται για mini-ITX cases και συνδυάζει με 
κάτι παραπάνω από επαρκή τρόπο την απόδοση με την 
αξία αγοράς, αφού η συντριπτική πλειονότητα των τίτλων 
δεν πρόκειται να την «γονατίσει» σε καμία περίπτωση.
Info: Lexis Πληροφορική, 210-6777 007

SAPPHIRE ITX COMPACT R9 380: Συμπαγείς αποδόσεις

ΑΜΥ 

Λύσεις για την 
τουριστική αγορά
Η εταιρεία ΗΙΤ ( Hospitality Intergraded 
Technologies ), η οποία ειδικεύεται στις 
υλοποιήσεις λύσεων για τον τουριστικό 
τομέα επέλεξε και αξιοποιεί POS της 
ELO, επίσημος αντιπρόσωπος της οποίας 
στην ελληνική αγορά είναι η AMY.  H 
ΕLO σχεδιάζει και κατασκευάζει από 
το μηδέν προϊόντα αφής όπως π.χ, 
επιτραπέζιες ή εντοιχισμένες οθόνες 
αφής, POS συστήματα βαριάς χρήσεως 
καθώς και συστήματα Interactive Digital 
Signage (IDS).
Info: aMY, 210 – 6133 000

iNTraSOFT

Νέο έργο  
στη Βουλγαρία
Κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει 
η Intrasoft International Βουλγαρίας 
επιλέχθηκε για την υλοποίηση του 
ολοκληρωμένου έργου αστικών 
συγκοινωνιών στη Βάρνα. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός για τα τέσσερα 
τμήματα του έργου είναι €7,4 εκατ., 
ενώ η συμμετοχή της Intrasoft 
International Βουλγαρίας είναι 
€3,9 εκατομμύρια. Η σύμβαση είναι 
διάρκειας 2,5 ετών.
Info: intrasoft, 210 – 6876 400

Mε μια ματιά

Review

Μπορεί το β’ τρίμηνο του 2015 να ήταν, ίσως, αυτό με την 
μεγαλύτερη αβεβαιότητα για την ελληνική οικονομία τα 
τελευταία έτη, ωστόσο αυτό καθόλου δεν επηρέασε την 
αγορά των τεχνολογικών καταναλωτικών προϊόντων. 
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία της GfK TEMAX η εν 
λόγω αγορά  έκλεισε στα €456 εκατ. για το β’ τρίμηνο του 
2015, αυξημένη κατά 12,1% από έτος σε έτος.
Πρόκειται για μία ακόμα επιβεβαίωση των ανθηρών 
αποτελεσμάτων της ελληνικής αγοράς, η οποία συνεχίζει 
να παρουσιάζει σημαντική άνοδο, με τέσσερις από τους 
επτά τομείς να έχουν θετική παρουσία, δύο από τους 
οποίους –οι τηλεπικοινωνίες και οι μεγάλες οικιακές 
συσκευές - είχαν διψήφια ανάπτυξη.

Προϊόντα πληροφορικής
Με το πρόγραμμα της Ψηφιακής Αλληλεγγύης να 
ολοκληρώνεται στο τέλος του Ιουνίου, οι κατηγορίες που 
ήταν άμεσα συνδεδεμένες με την εν λόγω δράση (tablets 
και φορητοί υπολογιστές) επηρέασαν θετικά τον κλάδο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις παραπάνω 
κατηγορίες η άνοδος ήταν πιο έντονη στο α’ τρίμηνο, 
με την μέση τιμή να παραμένει σταθερή για τα tablets 
ενώ κατέγραψε σημαντική πτώση στους φορητούς 
υπολογιστές.

Είδη εξοπλισμού γραφείου και αναλώσιμα
Μετά από αρκετά συνεχόμενα ανοδικά τρίμηνα τα είδη 
εξοπλισμού γραφείου σημείωσαν πτωτική πορεία στο 
β’ τρίμηνο. Σε αυτό συμμετείχαν και οι κατηγορίες των 
πολυμηχανημάτων αλλά και των εκτυπωτών.
Σημαντικό γεγονός για την εν λόγω αγορά, αποτελεί 
ασφαλώς η συνεχιζόμενη πτώση μέσης τιμής και για τις 

δύο κατηγορίες, με τα πολυμηχανήματα να παρουσιάζουν 
πιο έντονα ποσοστά μεταβολής τα οποία ξεπέρασαν το 10%.

Φωτογραφικά είδη
Συνεχίστηκε η πτώση για τα φωτογραφικά είδη σε 
διψήφια ποσοστά για ένα ακόμα τρίμηνο. Σημαντική 
εξέλιξη στην μέχρι τώρα πορεία του κλάδου αποτελεί 
το γεγονός ότι ο ρυθμός ανόδου των μηχανών με 
αποσπώμενους φακούς μειώνεται από τρίμηνο σε 
τρίμηνο με το φαινόμενο να γίνεται πιο έντονο στο τέλος 
του β’ τριμήνου.

Τηλεπικοινωνίες
Η συνεχιζόμενη προτίμηση των καταναλωτών για 
smartphones σε υψηλότερα επίπεδα μέσης τιμής, 
οδήγησαν σε σημαντική άνοδο τη συγκεκριμένη 
κατηγορία. Σε αυτό βέβαια θα πρέπει να 
συνυπολογίσουμε τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα της 
κινητής τηλεφωνίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Ηλεκτρονικά καταναλωτικά προϊόντα
Πτώση κατέγραψε ο τζίρος σαφώς επηρεαζόμενος 
από την αρνητική πορεία της τηλεόρασης. Η εικόνα 
αυτή οφείλεται - μεταξύ άλλων - στην σύγκριση με 
τον περσινό Ιούνιο, οπότε και είχαμε την έναρξη του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, που οδήγησε σε 
εκτόξευση των πωλήσεων της τηλεόρασης.
Στον αντίποδα, θετικά κινήθηκαν κατηγορίες όπως οι 
κονσόλες παιχνιδιών, οι βιντεοκάμερες, τα ηχεία Hi-
Fi και οι ηχομπάρες καθώς επίσης και οι συσκευές 
αποθήκευσης όπως οι κάρτες μνήμης και τα USB.
Info: GfK TeMaX, 210 - 7572 600

«ΨΗΛΑ» ΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αυξημένες πωλήσεις και το β’ τρίμηνο
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Lenovo Yoga Notebooks

Την άκρως πετυχημένη τριετή πορεία των… προκατόχων τους θα επιχειρήσουν να ακολουθήσουν τρία νέα μοντέλα 
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών της οικογένειας των Yoga (Yoga 300, Yoga 500 και Yoga 3 Pro), τα οποία και 
λανσάρει στην εγχώρια αγορά η Lenovo.

Ανανεωμένα notebook Yoga 
για κάθε απαίτηση!

Μ
ε τις νέες προτάσεις της, 
η Lenovo φιλοδοξεί να 
απευθυνθεί σε μια ευρεία 
κατηγορία χρηστών που 
εκτείνεται από μαθητές και 
φοιτητές μέχρι νοικοκυρές 

και από όσους αναζητούν να αντικαταστήσουν 
παραδοσιακά clamshell φορητά μοντέλα μέχρι 
όσους δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο design, την 
αισθητική και την απόδοση.

Yoga 300
Με οθόνη αφής 10 σημείων HD (ανάλυση στα 
1366 x 768) 11,6 ιντσών, μέχρι τετραπύρηνο ε-
πεξεργαστή Pentium, ολοκληρωμένα Intel HD 
γραφικά, μνήμη DDR3L μέχρι 8GB, αποθηκευτική 
ικανότητα 64GB eMMC που μπορεί να διαμορφω-
θεί σε 1TB HDD ή 500GB SSHD και στέρεο ηχεία 
με πιστοποίηση Dolby DS 1.0 Home Theatre, το 
Yoga 300 θεωρείται μια προσιτή φορητή λύση που 
καλύπτει πλήρως τις πλέον συνήθεις ανάγκες των 
χρηστών. Η δε διάρκεια ζωής της μπαταρίας του, 
φτάνει στις 6 ώρες.

Yoga 500
Η σειρά των Yoga 500 προσφέρεται με multi-
touch οθόνη Full HD IPS (ανάλυσης 1920 x 1080) 
14 ή 15 ιντσών, 4ης γενιάς επεξεργαστή Intel 
Core i3, μνήμη DDR3L μέχρι 8GB, αποθηκευτική 
ικανότητα SSHD μέχρι το 1TB ή 128GB SSD, με 
ή χωρίς ανεξάρτητη κάρτα γραφικών, αλλά και 
πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας 802.11.AC, 
που εξασφαλίζει τρεις φορές ταχύτερη ασύρματη 

σύνδεση με το δίκτυο. Θεωρείται δε, ιδανική λύση 
αντικατάστασης των «παραδοσιακών» clamshell 
φορητών PCs.

Yoga 3 Pro
Η συγκεκριμένη notebook λύση διατίθεται με 
οθόνη Quad HD Plus (ανάλυση 3200 x 1800) 13 
ιντσών, «τρέχει» σε επεξεργαστή Intel Core M, με 
μνήμη LPDDR3 στα 8GB, αποθηκευτική ικανότη-
τα SSD μέχρι 512GB, ενώ ενσωματώνει στέρεο 
ηχεία με πιστοποίηση Waves Audio. Χαρακτη-
ριστικά τα οποία συνηγορούν σε μια μοναδική 
media εμπειρία με το Yoga 3 Pro. Επιπροσθέτως 
έχει backlit πληκτρολόγιο και η μπαταρία του 
διαθέτει μέχρι και 9 ώρες διάρκεια ζωής! Ιδιαί-
τερη εντύπωση προκαλεί η ύπαρξη έξι σημείων 
στήριξης στον μηχανισμό περιστροφής της οθό-
νης, που ενισχύει σε εντυπωσιακό βαθμό την 
ανθεκτικότητα του, μέσω της στιβαρότητας της 
κατασκευής. Όσο για το βάρος του, δεν ξεπερνά 
τα 1,19 κιλά. 

Όπως τονίζει ο Νίκος Πρίντεζης, Consumer PC 
Sales Manager της Lenovo Greece & Cyprus: 
«Μια από κύριες καινοτομίες της σειράς των Yoga 
είναι το γεγονός ότι προσαρμόζεται στις ανάγκες 
του ίδιου του χρήστη, καθώς επίσης και στον τρό-
πο με τον οποίο αυτός αλληλεπιδρά με το μηχάνη-
μα μέσω της χρήσης των δακτύλων και όχι μόνο 
με το πληκτρολόγιο. Σε αυτό βοηθούν οι εξελιγ-
μένες οθόνες αφής που ενσωματώνουν, αλλά και 
η δυνατότητα πλήρους (360o μοίρες) περιστροφής 
τους. Επίσης, τα Yoga αποτελούν κάτι παραπάνω 
από ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αφού 
λειτουργούν και ως tablet PC, μέσο επικοινωνί-
ας, καθώς επίσης και «εργαλείο» δουλειάς που 
καλύπτει τις απαιτήσεις των Small Office Home 
Office. Με τη νέα γκάμα των μοντέλων μας πα-
ρουσιάζουμε λύσεις που εμπεριέχουν τεχνολογία 
αιχμής, διακρίνονται από υψηλή ποιότητα κατα-
σκευής, καλύπτουν μια ευρεία γκάμα από… θέλω 
και όλα αυτά σε τιμές που απευθύνονται σε κάθε 
βαλάντιο».

Τέλος, σημειώνεται πως σε επίπεδο υπηρεσιών 
μετά την πώληση, η Lenovo προσφέρει εγγύηση 
2 ετών με διαδικασία δωρεάν παραλαβής και 
επιστροφής του notebook PC σε ολόκληρη την 
Ελλάδα. Απλά, οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν παρά 
να καλέσουν τηλεφωνικά το 211 198 4507, από την 
Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, 09:00 π.μ. έως και 
17:00 μ.μ.
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Ελληνική αγορά Η/Υ, β’ τρίμηνο 2015

Μειωμένες εμφανίζονται οι πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών (φορητών και desktop) κατά τη διάρκεια του β’ 
τριμήνου του 2015 στην ελληνική αγορά με βάση τα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε η εταιρεία Context. 
Γεγονός που οφείλεται σε μια σειρά από λόγους και αιτίες οι οποίες σχετίζονται ευθέως με την περιρρέουσα 
οικονομική κατάσταση.

Ανθεκτικοί οι notebook Η/Υ, 
σε «ελεύθερη» πτώση 
τα desktop PCs!

Δ
εν θα πρέπει να διαφεύγει από 
το νου πως το δεύτερο τρίμηνο 
του τρέχοντος έτους αφορά την 
χρονική περίοδο από τον Απρίλιο 
μέχρι και τον Ιούνιο. Κατ’ επέκτα-
ση, η «οσμή» των… οικονομικών 

περιπετειών και της επιβολής των capital controls 
ήταν έντονη, καθώς επίσης και της περαιτέρω 
επιβάρυνσης του επιχειρηματικού κλίματος με 
τον αρνητισμό να κάνει έντονα την εμφάνισή του 
στις επιχειρήσεις, οι οποίες σκέφτονται δύο (και 
τρεις…) φορές την οποιαδήποτε επένδυση, όσο 
μικρή κι εάν ήταν. Εξάλλου, η επιβίωσή τους 
βρισκόταν σε πρώτο πλάνο και συγκέντρωνε απο-
κλειστικά το ενδιαφέρον τους.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του τρέ-
χοντος έτους διατέθηκαν στη χώρα μας 78.139 
notebook ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μέγεθος 
ελαφρώς μειωμένο κατά 8,79% εν συγκρίσει με το 
αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα. Όσο για την 
αντίστοιχη αγορά των desktop PCs, δεν αποτελεί 
έκπληξη το γεγονός ότι σαφώς και δείχνει περισσό-
τερο επηρεασμένη,  αποδυναμωμένη όντας από τις 
ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που προτάσσουν 
ως -περίπου- μονόδρομο την φορητότητα, παρά το 
γεγονός ότι το ζήτημα της τιμής κινείται σε ιδιαίτερα 
χαμηλά επίπεδα. Προσθέστε και την… διαδικασία 
αναμονής των Windows 10 και έχετε ανάγλυφα την 
εικόνα. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Context, διατέθηκαν συνολικά 33.431 τεμάχια, τα 
οποία είναι κατά 31,5% μειωμένα σε σχέση με ότι 
διατέθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014.

Ξεκάθαρο προβάδισμα  
στα notebook PC
Κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο είναι το προβάδι-
σμα που πήρε η Lenovo στην αγορά των φορητών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά τη διάρκεια του 
δεύτερου τριμήνου του 2015 στην εγχώρια αγορά. 
Συγκεκριμένα, η εταιρεία βρέθηκε στην κορυφή 

με ποσοστό 34,3%, για να ακολουθήσει από σημα-
ντική απόσταση η Hewlett Packard με 26,2%. Την 
πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η Dell με ποσοστό της 
τάξεως του 17,8%. Από εκεί και πέρα οι διαφορές 
διευρύνονται σε εντυπωσιακό βαθμό, καθώς λ.χ. 
η Πλαίσιο Computers καταλαμβάνει την τέταρτη 
θέση με 9,7%, ακολουθεί η Asus (6,9%) και από 
εκεί και πέρα ακολουθεί το… χάος (Apple με 3%, 
Toshiba με 1,2%, Fujitsu με 0,4% κ.ο.κ.).

«Ντέρμπι» στα desktops
Η Hewlett Packard και η Dell «κονταροχτυπή-
θηκαν» για την πρωτοκαθεδρία στην αγορά των 
desktop ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά το δεύ-
τερο τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της έρευνας της Context. Στην κορυφή βρέθηκε 
η HP (8.527 τεμάχια) με ποσοστό της τάξεως του 
25,5% για να ακολουθήσει σε απόσταση… αναπνο-
ής η Dell (8.469 τεμάχια) με 25,3%. Την τρίτη θέση 
κατέλαβε η Πλαίσιο Computers (5.320 τεμάχια) με 
15,9%, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν 
οι Lenovo (3748 τεμάχια) με 11,2% και οι… άλλοι 

(6,2%). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της έντονης 
παρουσίας ελληνικών επιχειρήσεων με own-
brand πληροφοριακές λύσεις στη συγκεκριμένη 
προϊοντική κατηγορία. Κάτι που συνέβαινε -σχε-
δόν- πάντοτε, ωστόσο οι Πλαίσιο Computers, Info 
Quest, e-Shop και Oktabit αθροίζουν συνολικά 
ποσοστό της τάξεως που ξεπερνά το 26,5% της 
όλης αγοράς. Μέγεθος, ιδιαίτερα σημαντικό, κα-
θώς συνδυαζόμενο με τα αντίστοιχα των Hewlett 
Packard και Dell, υπερβαίνουν τα 2/3 των συνολι-
κών πωλήσεων της εγχώριας αγοράς, αποτελώ-
ντας game-changer και καταδεικνύοντας πως οι 
επιχειρήσεις (κατ’ αποκλειστικότητα πελάτες της 
συγκεκριμένης προϊοντικής κατηγορίας) εμπιστεύ-
ονται ακόμη τους Έλληνες κατασκευαστές desktop 
PCs. Από την πλευρά τους, οι τελευταίοι έχουν 
«πιάσει» το σφυγμό των επιχειρήσεων-πελατών 
σχετικά με το τι ζητούν, προσφέροντας αξιόπιστα 
πληροφοριακά συστήματα στην σωστή τιμή. Εάν 
δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα και προσέξουν το 
ζήτημα της παροχής υπηρεσιών προς τους πε-
λάτες τους, δίχως άλλο τα αποτελέσματα θα τους 
επιβραβεύσουν. TCP

Ελληνική αγορά desktop PCs, β’ τρίμηνο 2015

Τεμάχια

HP 8,527

Dell 8,469

Plaisio - Turbo X 5,320

Lenovo 3,748

Άλλοι 2,068

Info-Quest 1,793

e-shop 1,120

Apple 1,096

Oktabit - Vero PC 574

Fujitsu 374

 Πηγή: Context, 2015

Ελληνική αγορά notebook PCs, β’ τρίμηνο 2015

Τεμάχια

Lenovo 26,809

HP 20,478

Dell 13,889

Plaisio - Turbo X 7,600

Asus 5,405

Apple 2,327

Toshiba 908

Fujitsu 300

Others 222

Gigabyte 128

 Πηγή: Context, 2015



14

techchannelPartner

ανάλυση
09.2015

@rchive&connect

H ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και τιμολόγηση κατέχει σταθερά τα τελευταία χρόνια μια θέση στη λίστα με τις 
προτεινόμενες λύσεις που βελτιώνουν τη ροή εργασιών και μειώνουν σημαντικά τα κόστη διαχείρισης της 
επιχείρησης. Αν και έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα προς την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στη χώρα 
μας, αυτά κυρίως αφορούν μεγαλύτερους οργανισμούς και συγκεκριμένους κλάδους (λιανική, μεταφορές κ.τ.λ). H 
υλοποίηση τέτοιων λύσεων δεν έχει περάσει στο κανάλι των συνεργατών παρά τη σημαντική εμπειρία που αυτό 
διαθέτει στην μεταπώληση και υποστήριξη λύσεων τιμολόγησης και μηχανογράφησης με χιλιάδες επιτυχημένες 
εγκαταστάσεις την τελευταία 10ετία.

 
H ηλεκτρονική τιμολόγηση 
στα χέρια του συνεργάτη

Η 
CPI παρουσιάζει την εφαρμογή 
ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και 
αποστολής παραστατικών 
@rchive&connect, μια εφαρ-
μογή που έχει σχεδιαστεί απο-
κλειστικά επάνω σε 2 κύριους 

άξονες: τις συγκεκριμένες ανάγκες της μικρής και 
μεσαίας επιχείρησης καθώς και τις δυνατότητες 
προώθησης και υποστήριξης που διαθέτει το κα-
νάλι των συνεργατών.

CPI-Impact: συνεργασία 
προστιθέμενης αξίας 
Η εφαρμογή @rchive&connect που προσφέρεται 
από τη CPI βασίζεται στην πλατφόρμα της ελληνι-
κής εταιρίας Impact την οποία έχουν έως σήμερα 
επιλέξει περίπου 5.000 εταιρίες για την αποστολή 
ή λήψη πάνω από 30.000.000 παραστατικών. Η 
15ετής εμπειρία της Impact στις λύσεις ηλεκτρο-
νικής διαχείρισης παραστατικών σε συνδυασμό 
με τη δυναμική της CPI στην προώθηση λύσεων 
μέσω του καναλιού, αποτελούν τα καλύτερα ε-
χέγγυα για την παρουσίαση μιας πραγματικά νέας 
ευκαιρίας για το συνεργάτη.

@rchive&connect: ολοκληρωμένη 
λύση ηλεκτρονικής διαχείρισης 
παραστατικών
Η εφαρμογή @rchive&connect είναι η πλέον αυ-
τοματοποιημένη, οργανωμένη και πρωτοποριακή 
λύση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και αρχει-
οθέτηση των παραστατικών και αντιγράφων τους 
που εκδίδει μια επιχείρηση. Απολύτως συμβατή 
με την Ελληνική νομοθεσία, η εφαρμογή αυτομα-
τοποιεί τις εσωτερικές διαδικασίες τιμολόγησης 
της επιχείρησης ανεξάρτητα από τον κλάδο που 
δραστηριοποιείται. Στοχεύοντας στις μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τον κύριο 
όγκο της αγοράς, το @rchive&connect καλύπτει το 
σύνολο των αναγκών των οργανισμών αυτής της 
κατηγορίας, ανεξάρτητα από τον μηναίο όγκο των 
παραστατικών και με μόνο περιορισμό την ύπαρξη 
ενός ΑΦΜ.
Επιλέγοντας την εφαρμογή @rchive&connect η 
επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί πλή-
ρως την εκτύπωση των παραστατικών της αποφα-
σίζοντας ποια από τα παραστατικά θα εκτυπωθούν 
και με ποια κριτήρια (τύπος, αντίγραφα κ.τ.λ.). Το 
σύνολο των παραστατικών που εκδίδει αρχειο-
θετούνται ηλεκτρονικά, αυτόματα, παρέχοντας τη 
δυνατότητα για τη δημιουργία αναφορών με στόχο 
τη περαιτέρω χρήση των δεδομένων σε πραγματι-
κό χρόνο. Πολύ σημαντική είναι και η δυνατότητα 
αρχειοθέτησης των εισερχομένων παραστατικών 
που παρέχεται από την εφαρμογή καθώς έτσι το 
σύνολο της πληροφορίας είναι άμεσα διαχειρίσιμο 
με ένα πλήθος από διαθέσιμα φίλτρα (ΑΦΜ, πελά-
της, ημερομηνία, αξία, τύπος παραστατικού κ.ά.). 
Τέλος, οποιοδήποτε επισυναπτόμενο έγγραφο που 
σχετίζεται με τη συναλλαγή (προσφορά, αναλυτι-
κές χρεώσεις κ.τ.λ.) μπορεί επίσης να αρχειοθετη-

θεί μαζί με το παραστατικό. 
Η απόφαση για την εγκατάσταση του  
@rchive&connect δε δεσμεύει την επιχείρηση 
αναφορικά με δαπανηρές αλλαγές ή αναβαθμί-
σεις της υπάρχουσας υποδομής. Έχοντας πλήρη 
ευελιξία, η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τις 
δυνατότητες του @rchive&connect ανεξάρτητα α-
πό το ERP που διαθέτει σήμερα. Στην ίδια λογική 
έχει βασιστεί και ο συνδυασμός της  λύσης με τη 
σήμανση των παραστατικών, καθώς η επιχείρηση 
είναι ελεύθερη να επιλέξει ανάμεσα στη χρήση 
του φορολογικού μηχανισμού (υφιστάμενου ή μη) 
και τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής.
 
@rchive&connect: παράθυρο στο 
μεγαλύτερο online community 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Επιλέγοντας το @rchive&connect η επιχείρηση 
αποκτά πρόσβαση στην υπηρεσία Paperless 
Connect της Impact, μια online κοινότητα με περί-
που 5.000 εγγεγραμμένες επιχειρήσεις και 14.000 
μοναδικούς χρήστες. Μέσω της υπηρεσίας και σε 
συνεργασία με την εφαρμογή @rchive&connect, 
η επιχείρηση μπορεί να στείλει ηλεκτρονικά τα 
παραστατικά έχοντας πλήρη εικόνα αναφορικά με 
την επιτυχία της αποστολής, το χρόνο παραλαβής 
καθώς και τον χρήστη που τα παρέλαβε (απο-
δεικτικό παραλαβής). Σε αντίθεση με τις λύσεις 
αποστολής παραστατικών μέσω email, η χρήση 
της υπηρεσίας εξασφαλίζει την επιχείρηση κα-
θώς παρέχει όλες τις πληροφορίες με άμεσο και 
πλήρως διαφανή τρόπο. Ακόμη, μέσα από την κοι-
νότητα του Paperless Connect που αυξάνει με ση-
μαντικό ρυθμό, η επιχείρηση μπορεί να εντοπίσει 
υφιστάμενους πελάτες και προμηθευτές της και 
να ξεκινήσει μαζί τους την ηλεκτρονική ανταλλαγή 
παραστατικών με 3 απλά βήματα. 



15

techchannelPartner

ανάλυση
09.2015

@rchive&connect

Μια πλήρης λύση με πολλαπλά 
οφέλη για την επιχείρηση
Αναβαθμίζοντας τη διαδικασία της τιμολόγησης 
με την εγκατάσταση του @rchive&connect, η επι-
χείρηση απολαμβάνει σημαντικά οφέλη τόσο σε 
διαχειριστικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, τα 
σημαντικότερα από αυτά είναι:
•  Μείωση κόστους ανά παραστατικό (μείωση κό-

στους εκτύπωσης, αποστολής κ.ά.)
•  Μείωση χρόνου διαχείρισης-ανάκτησης των 

παραστατικών 
•  Εξοικονόμηση του φυσικού χώρου αρχειοθέ-

τησης
•  Άμεση εξαγωγή δεδομένων προς περαιτέρω 

χρήση
•  Κλιμακωτή χρέωση ανά παραστατικό (pay as 

you go)
•  Ταχύτερη αποστολή των παραστατικών, αποτε-

λεσματικότερη επικοινωνία με τους πελάτες
•  Ταχύτερη συμφωνία υπολοίπου – βελτιωμένη 

χρηματοροή
•  Υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον διαδι-

κασιών – ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης

•  Ουσιαστική αναβάθμιση της τιμολόγησης χωρίς 
να απαιτείται επιπλέον δαπάνη (ERP κ.τ.λ.)

•  Συμμετοχή στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη κοι-
νότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης – αναβάθμιση 
της εικόνας του οργανισμού 

«Προσκλητήριο» για το κανάλι 
Με την παρουσίαση της εφαρμογής  
@rchive&connect, το στοίχημα είναι να δημιουρ-
γηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για μια σημαντική 
νέα ευκαιρία αναφορικά με τους συνεργάτες και 
την αγορά της τιμολόγησης. Η αγορά στην οποία 
στοχεύει η εφαρμογή είναι παραδοσιακά μια 
αγορά που εμπιστεύεται το κανάλι και βασίζεται 
στον συνεργάτη για την παροχή λύσεων και υπη-
ρεσιών. Έχοντας σημαντική τεχνογνωσία τόσο σε 
επίπεδο h/w (φορολογικοί μηχανισμοί, ταμειακά 
συστήματα) όσο και s/w (εμπορικές εφαρμογές), 
αρκετοί από τους συνεργάτες είναι σήμερα σε θέ-
ση να υποστηρίξουν νέες λύσεις που βελτιώνουν 
σημαντικά τη ροή εργασιών της διαδικασίας της 
τιμολόγησης. 
Με την προώθηση της εφαρμογής  
@rchive&connect, ο συνεργάτης έχει τη δυνατό-
τητα να δημιουργήσει νέα έσοδα προσφέροντας 
μια ουσιαστική αναβάθμιση στον καθημερινό 
τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Οι ευκαιρίες 
προκύπτουν τόσο σε επίπεδο μεταπώλησης της 
εφαρμογής αλλά κυρίως σε επίπεδο υπηρεσιών 
(εγκατάσταση, παραμετροποίηση, υποστήριξη) – 
πεδίο δραστηριότητας που ισχυροποιεί σημαντικά 
τον συνεργάτη. Παράλληλα, προσφέρεται στον 
συνεργάτη η δυνατότητα για σημαντικά δευτε-
ρογενή έσοδα (προαγορά παραστατικών, ετήσιο 
συμβόλαιο συντήρησης) ανάλογα με τον αριθμό 

των εγκαταστάσεων και τη συνολική του δραστη-
ριότητα στην αγορά. Είναι βασικό να επισημανθεί 
πως στη διάθεση του συνεργάτη που θα επιλέξει 
το @rchive&connect υπάρχουν συγκεκριμένα ερ-
γαλεία (partner portal), τα οποία του επιτρέπουν να 
διαχειριστεί αποτελεσματικά τις εγκαταστάσεις του 
και να προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία 
εξυπηρέτησης στον πελάτη. 
Το εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον στο οποίο 
δραστηριοποιείται το κανάλι σήμερα επιβάλει 
περισσότερο από ποτέ τη διαφοροποίηση και την 
επένδυση σε επαγγελματικές λύσεις που κάνουν 
τη διαφορά. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ειδικές 
ανάγκες που αναμένεται να καλύψει η εφαρμογή 
όσο και τα απαραίτητα συστατικά για την προώθη-
σή της, είναι ξεκάθαρο πως το @rchive&connect 
αποτελεί μια πρόταση «κομμένη και ραμμένη» στα 
μέτρα του συνεργάτη. TCP

Παναγιώτης Μυλωνάς
Business Development Manager  
e-invoicing
CPI A.E.
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Με απώτερο σκοπό να διεισδύσει στη διεθνή αγορά με 
ακόμη ταχύτερους ρυθμούς τόσο προς την κατεύθυνση των 
υπηρεσιών όσο και προς αυτή των πολλαπλών συσκευών, 
η Microsoft λανσάρισε πρόσφατα τη νέα έκδοση του 
λειτουργικού συστήματος των Windows 10. Τη μεγαλύτερη 
διαδικτυακή υπηρεσία παγκοσμίως, σύμφωνα με τον «ισχυρό 
άνδρα» της Microsoft, Satya Nadella. Μάλιστα, ήδη κατά τις 
πρώτες εβδομάδες της διάθεσής τους, τα Windows 10 έχουν 
εγκατασταθεί σε περισσότερες από 80 εκατομμύρια συσκευές! 
Δείγμα της… δίψας του κοινού και κατ’ επέκταση της ευκαιρίας 
που παρουσιάζεται συνολικά για την ΙΤ αγορά.

Η «επέλαση» 
των Windows 10

Ο
ρισμένες φορές οι αριθμοί και η 
παράθεση μεγεθών για στατιστι-
κούς λόγους είναι αποκαλυπτικοί 
και δηλώνουν ξεκάθαρα την 
επιτυχία (ή μη) ενός εγχειρήμα-
τος. Έτσι, λοιπόν, μόνο κατά το 

πρώτο 24ωρο από τη διάθεση τους, κάτι παραπά-
νω από 14 εκατομμύρια συσκευές εγκατέστησαν 
τα Windows 10. Προκειμένου να υπάρχει ένα… 
αντίβαρο προς σύγκριση, σημειώνεται πως τα 
Windows 8 είχαν εγκατασταθεί σε μόλις 40 ε-
κατομμύρια συσκευές μέσα σε ένα μήνα από τη 
διάθεση τους, ενώ τα ιδιαίτερα δημοφιλή Windows 
7 κατάφεραν να «πιάσουν» τις 90 εκατομμύρια 
συσκευές οκτώ ολόκληρους μήνες έπειτα από την 
πρώτη ημέρα του λανσαρίσματος τους! 

Στη νέα διαμορφούμενη πραγματικότητα των 
Windows 10, η μέχρι τώρα (και κατά πως φαίνεται 

και στο μέλλον) επιτυχία τους στηρίζεται σε μια 
σειρά από στοιχεία και λεπτομέρειες, όπως λ.χ. το 
γεγονός ότι παρέχονται δωρεάν, η παρότρυνση εκ 
μέρους της ηγέτιδας εταιρείας λογισμικού προς 
τους χρήστες να εγκαταστήσουν το νέο λειτουργι-
κό στους ηλεκτρονικούς τους υπολογιστές μέσω 
notifications κ.ο.κ.

Η καλύτερη (;) γενιά των Windows
Αναμφίβολα, η κύρια στόχευση των Windows 10 
είναι τα tablets, τα smartphones και οι φορητοί 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δίχως να παραγνωρί-
ζεται η αναδυόμενη σημασία συσκευών όπως τα 
smartwatches. Μόνο τυχαίο δεν είναι τοι γεγονός 
ότι η IDC προβλέπει πως θα αλλάξουν ευρύτερα 
τη φυσιογνωμία της αγοράς tablets, ενώ την ίδια 
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στιγμή οι κατασκευαστές πληροφοριακών συστη-
μάτων αναμένουν πως θα βοηθηθούν σε σημαντι-
κό βαθμό έτσι ώστε να ανακάμψουν οι πωλήσεις 
τους. Όσο για τους IT managers δηλώνουν σε 
ποσοστό 73% ότι θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να 
εγκαταστήσουν τα Windows 10 στις επιχειρήσεις 
τους μέσα στον πρώτο χρόνο από την κυκλοφορία 
τους. Από την πλευρά της, η Microsoft εκτιμά πως 
η ταχύτητα και ο βαθμός υιοθέτησής τους θα είναι 
τέτοιος ώστε το αργότερο μέχρι το καλοκαίρι του 
2018 θα βρίσκονται εγκατεστημένα σε 1 δισεκα-
τομμύριο συσκευές!

Κύκλοι της αγοράς υποστηρίζουν πως τα 
Windows 10 θεωρούνται ως η καλύτερη έκδοση 
της ομώνυμης οικογένειας λειτουργικού που δη-
μιουργήθηκαν ποτέ! Που στηρίζονται για τη συγκε-
κριμένη διαπίστωση; Κατ’ αρχήν, στο γεγονός ότι 
είναι ιδιαίτερα γρήγορα, ενώ το περιβάλλον τους 
είναι κάτι παραπάνω από γνώριμο στους χρήστες, 
ανεξαρτήτως του βαθμού εξοικείωσης και πλη-
ρότητας των γνώσεών τους. Σε αυτό, βοηθούν 
η επαναφορά του Start menu και των Live Tiles 
τόσο για τις άμεσες ανανεώσεις όσο και για ότι θε-
ωρείται περισσότερο σημαντικό για τους χρήστες, 
ανά πάσα στιγμή. Σημαντικός είναι ο παράγοντας 
της ασφάλειας, στοιχείο που έλαβε υπόψιν της 
η Microsoft και για αυτό το λόγο προχώρησε σε 
επιμέρους βελτιώσεις στο Window Defender 
και στην Smart Screen. Αποτέλεσμα; Ακόμη πιο 
αποτελεσματική προστασία από ιούς, κακόβουλο 

λογισμικό και phishing. Προς αυτή την κατεύθυν-
ση κινούνται και ορισμένες άλλες καινοτομίες, 
όπως λ.χ. το Window Hello το οποίο και αποτελεί 
έναν γρήγορο και ασφαλή τρόπο για τη διαδικασία 
του log in δίχως όμως την αναγκαιότητα προσθή-
κης κωδικού. Επιπροσθέτως, οι ενημερώσεις 
απλοποιούνται περαιτέρω, από τη στιγμή κατά την 
οποία οι χρήστες είναι σε θέση να πραγματοποι-
ήσουν δωρεάν αναβάθμιση στα χαρακτηριστικά 
και στις ρυθμίσεις ασφαλείας των συσκευών τους 

κατά τη διάρκεια της ζωής τους!

Τι προσφέρουν τα Windows 10
Σύμφωνα με τα στελέχη της Microsoft, τα 
Windows 10 ανταποκρίνονται στο όραμά της εται-
ρείας για ακόμη πιο προσωπικό computing, μέσα 
από μια φυσική, φορητή όσο και ασφαλή εμπειρία! 
Μια εμπειρία που περιλαμβάνει τη δυνατότητα φυ-

Τα Windows 10 φιλοδοξούν 
να βοηθήσουν ουσιαστικά τις 
επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν 
με ακόμη πιο αποδοτικό τρόπο τις 

διαρκώς εντεινόμενες διαδικτυακές απειλές, 
να προσφέρουν στους υπαλλήλους τους μια 
εργασιακή εμπειρία που θα τους ενθουσιάσει, 
ενώ ταυτόχρονα να επιτυγχάνουν συνεχείς 
καινοτομίες μέσα από μια πλατφόρμα που 
επιτρέπει τη συστηματική ενημέρωση στις 
τελευταίες αναβαθμίσεις.
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Σημαντικός είναι ο παράγοντας 
της ασφάλειας, στοιχείο που έλαβε 
υπόψιν της η Microsoft και για αυτό 
το λόγο προχώρησε σε επιμέρους 

βελτιώσεις στο Window Defender και στην  
Smart Screen.

σικής αλληλεπίδρασης με τον ηλεκτρονικό υπολο-
γιστή μέσω της αναγνώρισης φωνής, της γραφής 
και της κίνησης. Έχουν σχεδιαστεί δε με τέτοιο 
τρόπο ώστε να λειτουργούν σε απόλυτη συμβατό-
τητα με το Office και το Skype, ενώ επιτρέπουν και 
την εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών καθώς και την 
αυτόματη οργάνωση τους με τη βοήθεια του Snap 
και του Task View. Τα Windows 10 προσφέρουν 
πολλές καινοτόμες εμπειρίες και πρωτοποριακά 
εργαλεία, που -μεταξύ άλλων- περιλαμβάνουν τα 
εξής:

•  Την Cortana, την προσωπική ψηφιακή βοηθό 
που διευκολύνει την εύρεση όποιας πληροφορί-
ας αναζητά ο ίδιος ο χρήστης.

•  Τον Edge, τον νέο browser της Microsoft ο οποί-
ος επιτρέπει στους χρήστες να περιηγούνται, να 
διαβάζουν, να σημειώνουν και να “μοιράζονται” 
τις σημειωμένες web σελίδες του με άλλους 
χρήστες.

•  Την ενσωματωμένη εφαρμογή Xbox, μέσω της 
οποίας… εισάγεται η συνολική gaming εμπειρία 
του Xbox στα Windows 10, συνδέοντας φίλους, 
παιχνίδια και επιδόσεις μεταξύ του Xbox One και 
συσκευών που «τρέχουν» σε Windows 10!

•  Τη λειτουργία Continuum, η οποία βελτιστοποιεί 
τις εφαρμογές με άμεσο τρόπο, ανάλογα με την 
πλατφόρμα που χρησιμοποιεί ο ενδιαφερόμενος 
χρήστης, touch ή desktop.

•  Ενσωματωμένες εφαρμογές, όπως λ.χ. φω-
τογραφίες, χάρτες, την Groove, μια καινούρια 
μουσική εφαρμογή της Microsoft, καθώς επίσης 
ταινίες και τηλεόραση. Αποτέλεσμα; Να παρέ-
χονται μια ευρεία γκάμα επιλογών ψυχαγωγίας 
και παραγωγής υλικού. Την ίδια στιγμή, με το 
OneDrive, τα αρχεία μπορούν να μοιράζονται 
και να ανανεώνονται εύκολα και σε όλες τις συ-
σκευές, συγχρόνως!

•  Την εφαρμογή Microsoft Phone Companion η 
οποία και επιτρέπει σε κινητά τηλέφωνα με λει-
τουργικό Apple, Android ή Windows να λειτουρ-
γούν δίχως προβλήματα και απολύτως ομαλά με 
τα Windows 10.

•  Τις εφαρμογές Office Mobile για Windows 10 

tablets, οι οποίες και διατίθενται στο Windows 
Store. Έχοντας σχεδιαστεί με γνώμονα την ι-
κανοποίηση της αναγκαιότητας για εργασία… 
εν κινήσει, οι εφαρμογές των Word, Excel και 
PowerPoint εξασφαλίζουν μια αξιόπιστη εμπει-
ρία αρχικά με τη δυνατότητα αφής στα μικρά 
tablets. Παράλληλα, προκειμένου να επιτρέπει 
και αξιοποιεί τη λειτουργία των ηλεκτρονικών 
σημειώσεων, η πλήρης εφαρμογή OneNote 
βρίσκεται εγκατεστημένη εξαρχής στα Windows 
10! Μάλιστα, προς αυτή την κατεύθυνση, η επερ-
χόμενη έκδοση των Office desktop εφαρμογών 
(Office 2016) αναμένεται να προσφέρει μια ιδιαί-
τερα πλούσια γκάμα χαρακτηριστικών για επαγ-
γελματικού επιπέδου δημιουργία περιεχομένου. 
Σχεδιασμένες για την ακρίβεια που απαιτεί ένα 
πληκτρολόγιο κι ένα ποντίκι, αυτές οι εφαρμογές 
θα βελτιστοποιηθούν για ηλεκτρονικούς υπολογι-
στές που διαθέτουν μεγάλες οθόνες, φορητά PCs 
και συσκευές 2-σε-1, όπως λ.χ. το Surface Pro.

•  Το νέο Windows Store, το οποίο προσφέρει 
εμπειρία one-stop shopping για δημοφιλείς 
εφαρμογές, παιχνίδια, ταινίες, τηλεοπτικά προ-
γράμματα και τραγούδια που διατίθενται δωρεάν 
είτε επί πληρωμή. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί 
πως το νέο Windows Store αποτελεί το μοναδικό 
ηλεκτρονικό κατάστημα στο οποίο οι καταναλω-
τές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Cortana 

έτσι ώστε να χειρίζονται εφαρμογές  με τη χρήση 
της φωνής τους και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις 
σε πραγματικό χρόνο στα εικονίδια των εφαρμο-
γών τους.

Πλατφόρμα… ευκαιρίας για τις 
επιχειρήσεις!
Σύμφωνα με τα λεγόμενα στελεχών της διεθνούς 
αγοράς, τα Windows 7 αφορούσαν στην βελτίωση 
της enterprise διαχείρισης και της ασφάλειας. 
Ακολούθησαν τα Windows 8 που αποσκοπού-
σαν στη διατήρηση της Microsoft εντός του tablet 
“παιχνιδιού”, ενώ τα Windows 10 σχετίζονται με 
τη συνέχιση της προβολής του Windows desktop 
στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Για πρώτη -ίσως- φορά 
από την πλευρά της Microsoft δόθηκε σημαντική 
βαρύτητα και την επιχειρηματική σκοπιά της νέας 
έκδοσης των Windows, καθώς τα στελέχη της 
ηγέτιδας εταιρείας λογισμικού έχουν αντιληφθεί 
πως οι χρήστες είναι «κοινοί» και σε πολλές πε-
ριπτώσεις (στα πλαίσια της επιμέρους εταιρικής 
πολιτικής) στις επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις 
δικές τους φορητές συσκευές. Οπότε, το περι-
βάλλον είναι μεν ενιαίο, ωστόσο απαιτεί και τις 
ανάλογες διαφοροποιήσεις προκειμένου να ενι-
σχυθεί η παραγωγικότητα και η παραγωγικότητα 
σε συνδυασμό με την απλότητα στη χρήση και δη 
στη συνεργασία με άλλες συσκευές. Έτσι, λοιπόν, 
η Microsoft απυήθυνε «ανοικτό» κάλεσμα στο 
οποίο και ανταποκρίθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες 
χρήστες, οι οποίοι έδωσαν το πολύτιμο feedback 
τους αναφορικά με τα Windows 10. Αποτέλεσμα; 
Τα Windows 10 φιλοδοξούν να βοηθήσουν άμεσα 
όσο και ουσιαστικά τις επιχειρήσεις να αντιμετω-
πίζουν με ακόμη πιο αποδοτικό τρόπο τις διαρκώς 
εντεινόμενες διαδικτυακές απειλές, να προσφέ-
ρουν στους υπαλλήλους τους μια εργασιακή ε-
μπειρία που θα τους ενθουσιάσει, ενώ ταυτόχρονα 
να επιτυγχάνουν συνεχείς καινοτομίες μέσα από 
μια πλατφόρμα που επιτρέπει τη συστηματική ενη-
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μέρωση στις τελευταίες αναβαθμίσεις. Υπό αυτό 
το πρίσμα, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα 
να ελέγχουν τη συχνότητα των αναβαθμίσεων και 
να επιλέγουν τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργι-
κότητα που εξυπηρετεί καλύτερα κάθε εργασιακή 
ομάδα ξεχωριστά! Για παράδειγμα, οι εργοστασι-
ακές ρυθμίσεις των Windows 10 περιλαμβάνουν 
ενσωματωμένο σύστημα διαβαθμισμένης ασφά-
λειας, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να 
αλλάζουν κωδικούς με ακόμη πιο ασφαλή τρόπο, 
να προστατεύουν «ευαίσθητα» εταιρικά δεδομένα 
και αντίστοιχης λογικής και σημασίας προφίλ και 
να χρησιμοποιούν μόνο λογισμικό που εμπιστεύο-
νται. Επιπροσθέτως, μια σειρά από καινούρια ερ-
γαλεία διαχείρισης και εφαρμογής διευκολύνουν 
τη διαχείριση των πολλαπλών φορητών συσκευ-
ών, μειώνουν σε δραστικό βαθμό τα απαιτούμενα 
κόστη και δίνουν την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να 
ενισχύσουν τη δραστηριοποίησή τους μέσα από τη 
δυναμική του cloud Microsoft Azure. TCP

Πριν από λίγες ημέρες, η Microsoft διέθεσε στην 
αγορά τα νέα Windows 10, και μάλιστα εντελώς 
δωρεάν για όσους διαθέτουν συστήματα με 
Windows 7 και Windows 8/8.1.
Αυτή η κίνηση, σαφώς και δίνει μία νέα ώθηση 
στην αγορά υπολογιστών, αλλά ταυτόχρονα, απο-
τελεί και το βήμα για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Κάτι, 
στο οποίο η Lenovo έχει επενδύσει εδώ και πο-
λύ καιρό, αποκτώντας ένα τεράστιο προβάδισμα 
έναντι του ανταγωνισμού.

Η έλευση λοιπόν των Windows 10, σηματοδοτεί 
την πρώτη ουσιαστικά προσπάθεια για ενοποίη-
ση της εμπειρίας του χρήστη, είτε μεταξύ διαφο-
ρετικών συσκευών, είτε και στην ίδια συσκευή, 
όταν η τελευταία μπορεί να πάρει πολλαπλές 
μορφές (όπως η οικογένεια συσκευών Yoga).

Είναι, παράλληλα, η πρώτη φορά που ο χρή-
στης έχει στη διάθεσή του μία έκδοση των 
Windows, πλήρως βελτιστοποιημένη για 
χρήση σε οθόνες αφής, ενώ υπάρχει και σα-
φής διαχωρισμός μεταξύ του περιβάλλοντος 
εργασίας desktop ή laptop , με το αντίστοιχο 
σε ένα tablet. Ευέλικτες συσκευές όπως αυτές 
της οικογένειας Yoga που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν με διάφορους τρόπους δίνουν τη 
δυνατότητα να τρέξουν ειδικές εφαρμογές από 
το ενοποιημένο πλέον store των Windows 10. 
Παράλληλα, μόλις οι συνθήκες το απαιτήσουν, 
μπορούν να μεταμορφωθούν εκ νέου σε laptop 
και ο χρήστης να βρεθεί στο οικείο περιβάλλον 
των desktop εφαρμογών που έχει συνηθίσει.

Φυσικά, προκειμένου να απολαύσει κανείς όλα 
αυτά τα νέα πλεονεκτήματα και τη μοναδική 
εμπειρία χρήσης που του χαρίζουν τα Windows 
10, θα χρειαστεί και την αντίστοιχη συσκευή. Η 
Lenovo είναι εδώ και καιρό τοποθετημένη στρα-
τηγικά σε αυτήν την αγορά, διαθέτοντας συσκευ-
ές πολλαπλών λειτουργιών για καταναλωτική 
αλλά και επαγγελματική χρήση  σε διάφορα επί-
πεδα τιμών και τεχνικών χαρακτηριστικών, ενώ 
ταυτόχρονα, υποστηρίζει σε πληθώρα προϊόντων 
και οθόνες αφής πολλαπλών σημείων.

Οι λύσεις είναι πολλές και πάντοτε σχεδιασμένες 
με γνώμονα τις ανάγκες του καταναλωτή ή του 
επαγγελματία-χρήστη. Στο καταναλωτικό τομέα 
τα Yοga αποτελούν μοναδική ευκαιρία για να 
ικανοποιήσει ο χρήστης περισσότερες ανάγκες 
μέσω της αγοράς μίας μόνο συσκευής. Αλλά 
και στο επαγγελματικό κομμάτι η πληθώρα 
convertible λύσεων παρέχει στον επαγγελματία 
την ευκαιρία να επιλέξει ακριβώς αυτό που χρει-
άζεται, ώστε να μεγιστοποιήσει την παραγωγι-
κότητα του, ενώ παράλληλα εξοικονομεί κόστος, 
αφού με την αγορά ενός προϊόντος καλύπτει 
όλο το φάσμα των αναγκών του. Ανάμεσα  στις 
επιλογές του επαγγελματία είναι τα ThinkPad 10 
2nd Generation, το laptop ThinkPad Yoga και το 
αποσπώμενο ThinkPad Helix 2nd Generation.

Με αυτόν τον τρόπο, η Lenovo διαθέτει ένα 
μοναδικό offering στην αγορά, που όχι μόνο 
αποτελείται από καινοτόμα προϊόντα και λύσεις, 
αλλά παράλληλα, είναι ενδεχομένως ο καλύτε-

ρος τρόπος για να επιδείξετε στους πελάτες σας 
τα πλεονεκτήματα και τις αλλαγές που φέρνουν 
τα νέα Windows.

Ως μεταπωλητές της Lenovo, θα έχετε τη δυνατό-
τητα να διαφοροποιηθείτε σημαντικά σε σχέση με 
τον ανταγωνισμό, να προσφέρετε σύγχρονες και-
νοτόμες λύσεις και ταυτόχρονα να δείξετε στους 
πελάτες σας ότι βρίσκεστε στην αιχμή των εξε-
λίξεων, υιοθετώντας πρώτοι τις τεχνολογίες που 
απαιτούνται για βελτίωση της παραγωγικότητας.

Αυτές οι καινοτόμες λύσεις, δεν θα πρέπει απλά 
να προσφερθούν ως κάτι σύγχρονο και εντυπω-
σιακό (αν και είναι). Θα πρέπει να δώσετε στους 
πελάτες σας τη δυνατότητα να κατανοήσουν, ότι 
πρόκειται για λύσεις που διευκολύνουν τη ζωή 
του, την εργασία του, τη συνεργασία με τρίτους, 
την διαχείριση αρχείων, την επικοινωνία κοκ.

Συμπερασματικά, τα Windows 10 έχοντας πε-
τύχει την πολυπόθητη σύγκλιση και η Lenovo 
με την πληθώρα προσφερόμενων λύσεων 
επιτρέπουν στον χρήστη να μην χρειάζεται να 
πραγματοποιήσει κανέναν συμβιβασμό μεταξύ 
παραγωγικότητας και ευκολίας, άνεσης και δυ-
νατοτήτων, ευκολίας μεταφοράς και εξοπλισμού 
ή επιδόσεων και αυτονομίας.

Η Lenovo έχει φροντίσει για όλα τα παραπάνω. 
Για την ακρίβεια, πάντοτε φρόντιζε! Απλά τώρα, 
γίνεται ακόμη πιο εύκολο και συνοδεύεται από 
τη σφραγίδα της Microsoft.

Άρθρο εκ μέρους της Lenovo 
Σκέφτεσαι Windows 10; Σκέψου Lenovo!
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Αγορά εργασίας & ΙΤ

Η ασφάλεια δικτύων, τα data, cloud και mobile apps αποτελούν τις ειδικότητες που αναμένεται να εμφανίσουν τη 
μεγαλύτερη ζήτηση στην εγχώρια αγορά κατά την προσεχή πενταετία, ενώ ταυτόχρονα θα αυξηθούν οι ανάγκες 
για web development και e-εμπόριο. Τα παραπάνω απορρέουν από έρευνα που πραγματοποίησε το Athens Tech 
College σε 55 διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων από τον χώρο της πληροφορικής.

Ποιες ΙΤ ειδικότητες έχουν 
ζήτηση στην Ελλάδα;

Μ
πορεί η δύσκολη τρέχου-
σα οικονομική κατάσταση 
της χώρας μας να έχει 
πλήξει μεταξύ άλλων και 
τον κλάδο του IΤ, εντούτοις 
όμως αφενός μεν διαρκώς 

εμφανίζονται νέες ανάγκες και αφετέρου δε δη-
μιουργούνται μια σειρά από επιχειρήσεις που α-
ποβλέπουν στην εξαγωγή υπηρεσιών έχοντας ως 
επίκεντρο την Ελλάδα. Αυτό προκύπτει με βάση 
τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε 
από το Athens Tech College με θέμα: «Η αγορά 
IT στην Ελλάδα, Ειδικότητες σε ζήτηση, Ευκαιρίες 
απασχόλησης». Σε αυτήν, συμμετείχαν 55 υψηλό-
βαθμα στελέχη (Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Διευ-
θυντές Πληροφορικής, developers και Διευθυντές 
ανθρώπινου δυναμικού) που προέρχονταν από 
τον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής.
Η μελέτη του Athens Tech College, που αποτελεί 
ένα εξειδικευμένο κολλέγιο στους τομείς της τε-
χνολογίας, καινοτομίας και πληροφορικής στην 
Ελλάδα, αποτέλεσμα της κοινοπραξίας του BCA 
College, της Intracom και του Πανεπιστημίου του 
Sheffield, εντόπισε τόσο τις ευκαιρίες όσο και τους 
τομείς και κλάδους που προσφέρουν καινούριες 
δυνατότητες για εργασία. Αποδεικνύεται, λοιπόν, 
πως ο απαιτούμενος ψηφιακός μετασχηματισμός 
των επιχειρήσεων δημιουργεί νέες θέσεις ερ-
γασίας, οι οποίες δεν ανήκουν κατ’ ανάγκη στο 
αντίστοιχο τμήμα πληροφορικής, αλλά υποστη-
ρίζουν και μια σειρά από άλλους τομείς, όπως 
λ.χ. marketing, πωλήσεις, ηλεκτρονικό εμπόριο, 
εξυπηρέτηση πελατών, business analysis, καθώς 
επίσης έρευνα και ανάπτυξη.

Ασφάλεια δικτύων, data, cloud 
και m-apps
Ποιες είναι οι ειδικότητες που αναμένεται να 
εμφανίσουν την μεγαλύτερη ζήτηση κατά την 
προσεχή πενταετία; Αυτές που αφορούν την α-
σφάλεια δικτύων, data, cloud και mobile apps, 
δίχως να παραγνωρίζονται οι ανάγκες για web 
development και ηλεκτρονικό εμπόριο. Ξεχωρι-
στό ενδιαφέρον θα υπάρξει για εξειδικεύσεις που 
θα μπορούν να υποστηρίξουν τομείς, όπως το 
Internet of Things (IoT), η τεχνητή νοημοσύνη, η 

ρομποτική και η βιοπληροφορική.
Κοινός τόπος για τους συμμετέχοντες στην έρευνα, 
ήταν πως οι ευκαιρίες απασχόλησης εμφανίζονται 
κυρίως σε εμπορικές και παραγωγικές εταιρείες 
που αναζητούν υποστήριξη στο ΙΤ, καθώς επίσης 
σε τμήματα όπως λ.χ. πωλήσεις, ηλεκτρονικό 
εμπόριο, marketing κ.ά., όσο και σε εταιρείες πα-
ροχής υπηρεσιών ΙΤ. Συν τοις άλλοις, νέες θέσεις 
εργασίας σε σαφώς μικρότερο ποσοστό ωστόσο, 
δημιουργούνται σε μικρού και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις, αλλά και σε start-ups.
Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση, έχει δημι-
ουργήσει συνθήκες στην αγορά εργασίας όπου 
περισσότερες πιθανότητες απασχόλησης έχουν οι 
πτυχιούχοι με ισχυρές εξειδικεύσεις ή με προσό-
ντα που τους επιτρέπουν να κινούνται με ευκολία 
σε multi-tasking εργασιακά περιβάλλοντα. Οι 
ειδικοί «συστήνουν» στους νέους επιστήμονες 
να ασχολούνται ακόμα και από την περίοδο των 

σπουδών τους με δραστηριότητες που ενισχύουν 
γνώσεις και δεξιότητες (hacathons, online μα-
θήματα κ.ο.κ.). Μάλιστα, οι ίδιοι θεωρούν πως οι 
δραστήριοι νέοι πτυχιούχοι μπορούν να βρουν ερ-
γασία, δίχως καν να απαιτείται η ύπαρξη σχετικής 
προϋπηρεσίας.
Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και το εύρημα της έ-
ρευνας του Athens Tech College, σύμφωνα με το 
οποίο το 65% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι θα 
είναι πιο εύκολη η εύρεση εργασίας εκτός Ελλά-
δας, ενώ το 35% εκτιμά ότι θα εξακολουθήσουν 
να δημιουργούνται ενδιαφέρουσες ευκαιρίες 
απασχόλησης εντός των συνόρων και δη από επι-
χειρήσεις με εξαγωγικό αντικείμενο.

Προκλήσεις και ζητούμενα
Σύμφωνα με τον Σταύρο Μένεγο, R&D Director 
της Entersoft, ο οποίος συμμετείχε στη σχετική 
έρευνα: «Η ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπι-
κό είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Ο κλάδος του ΙΤ 
εξελίσσεται και η ανάγκη για ποιότητα αυξάνεται. 
Υπό αυτό το πρίσμα, ζητούνται ισχυρές δεξιότητες 
ευχέρειας και ικανότητας προγραμματισμού». 
Από την πλευρά της, η Έλενα Μενούχου, HR 
Director της IRΙ ανέφερε: «Ζούμε σε μια ιδιαίτερα 
συναρπαστική εποχή σε ότι έχει να κάνει με τα 
εργασιακά ζητήματα, ενώ την ίδια στιγμή μεταβάλ-
λονται με ραγδαίους ρυθμούς. Πρέπει να εργαστεί 
εξυπνότερα και όχι σκληρότερα, να ανταπεξέλθει 
στα βασικά προ-απαιτούμενα του εργασιακού του 
ρόλου, και με αποτελεσματικότερο τρόπο». TCP

Οι ειδικότητες που αναμένεται να εμφανίσουν την 
μεγαλύτερη ζήτηση κατά την προσεχή πενταετία 
αφορούν την ασφάλεια δικτύων, data, cloud και mobile 

apps, δίχως να παραγνωρίζονται οι ανάγκες για web development 
και ηλεκτρονικό εμπόριο. Ξεχωριστό ενδιαφέρον θα υπάρξει για 
εξειδικεύσεις που θα μπορούν να υποστηρίξουν τομείς, όπως το 
Internet of Things (IoT), η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και η 
βιοπληροφορική.



BizTech.gr: Φέρνει κοντά τους  
επαγγελματίες της τεχνολογίας

Είτε πουλάτε, είτε αγοράζετε τεχνολογία*, το BizTech.gr 
είναι το portal που ψάχνατε. Αποκλειστικότητες, ειδήσεις, 
αναλύσεις, παρασκήνιο. Περιεχόμενο που κάνει τη διαφορά.

*Συνιστάται και στους “απλούς” λάτρεις της τεχνολογίας!
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Ισχυρό ποντάρισμα στο Value Added Distributor (VAD) μοντέλο με κύριο ζητούμενο την με κάθε τρόπο προσθήκη 
αξίας προς τους συνεργάτες και τους πελάτες, σημαντική πίστη στο Cloud με την ανάληψη σειράς ενεργειών 
και δράσεων, πλήρη αξιοποίηση των σημαντικών δυνατοτήτων και της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας στις 
e-πλατφόρμες, αποτελούν ορισμένα από τα «στοιχήματα» για την επόμενη ημέρα της εταιρείας, σύμφωνα με τον 
Δημήτρη Εφορακόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Info Quest Technologies.

VAD εποχή για την Info Quest!

Σ
το άκουσμα του brand name “Info 
Quest Technologies”, το μυαλό της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των πα-
ραγόντων της εγχώριας ΙΤ αγοράς 
(και όχι μόνο) ασυναίσθητα «τρέχει» 
στην έννοια της Διανομής και με-

ταπώλησης τεχνολογικών προϊόντων. Δεν είναι 
υπερβολή εάν ισχυριστούμε πως πρόκειται για 
έννοιες ταυτόσημες, καθώς έχουν συμπληρώσει 
τρεις και κάτι δεκαετίες στην αγορά. Κι όμως, οι 
διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του σύγχρο-
νου επιχειρείν με την ταυτόχρονη εισαγωγή νέων 
παραμέτρων σε αυτό, οδηγεί την κραταιά εταιρεία 
σε σαφή διεύρυνση του τομέα δραστηριοποίη-
σής, με την υιοθέτηση μιας καινούριας business 
προσέγγισης στην οποία η προσθήκη αξίας παίζει 
καθοριστικό ρόλο.

VAD σημαίνει διάχυση αξίας!
«Ως Info Quest Technologies δραστηριοποιούμα-
στε σε δύο κύρια business segments. Το πρώτο 
αφορά στη διανομή ΙΤ προϊόντων και λύσεων. 
Πρόκειται για μια επιχειρηματική δραστηριότητα 
που κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ενώ 
τα στοιχεία που μας διακρίνουν είναι η ταχύτητα, 
η αξιοπιστία, η ευκολία επικοινωνίας με τους συ-
νεργάτες, η παροχή των κατάλληλων τιμών προς 
την αγορά, η διάθεση μιας πλήρους προϊόντικής 
γκάμας, αποτελώντας ένα one-stop-shop τόσο για 
τους συνεργάτες-μεταπωλητές όσο και για τους 
προμηθευτές μας. Η πολυετής όσο και επιτυχη-
μένη παρουσία μας στο συγκεκριμένο τομέα έχει 
αποδείξει πως έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη 
των μελών του Καναλιού της μεταπώλησης, α-
ποτελώντας ταυτόχρονα την πρώτη επιλογή για 
τους προμηθευτές και διεθνείς κατασκευαστές, 
όταν θέλουν να εισέλθουν στην ελληνική αγορά. Ο 
δεύτερος επιχειρηματικός τομέας στον οποίο δρα-
στηριοποιούμαστε δεν είναι άλλος από το Value 
Added Distribution (VAD). Μέσω της συγκεκρι-
μένης πραγματικότητας, επιχειρούμε να “τοποθε-
τήσουμε” τους συνεργάτες και τους μεταπωλητές 
μας σε αυτό που ονομάζουμε οδό επιβίωσης και 
ανάπτυξης. Ήδη, το 25% του τζίρου μας σήμερα και 
κάτι παραπάνω σε επίπεδο κερδοφορίας προέρ-
χεται -πλέον- από την VAD λειτουργία μας! Δίχως 
άλλο, το box moving ως επιχειρηματικό μοντέλο 
στον τομέα της ΙΤ Διανομής έχει πεθάνει προ πολ-
λού. Δεν διανοούμαι καν πως σήμερα υπάρχει 
κάποια εταιρεία του κλάδου που εξακολουθεί να 

δραστηριοποιείται αποκλειστικά με βάση τις νόρ-
μες της εν λόγω επιχειρηματικής προσέγγισης. 
Χώρια που απαιτούσε την εξασφάλιση της καλύ-
τερης δυνατής τιμής, χρηματοδότησης εκ μέρους 
του διανομέα και μεγάλης πίστωσης, στοιχεία τα 
οποία στη σημερινή συγκυρία δεν είναι συνηθι-
σμένα. Πρόκειται για ένα μοντέλο λειτουργίας που 
γνώρισε έντονη ανάπτυξη κατά τις περασμένες 
δεκαετίες, όταν και έδρεψε τους σχετικούς καρ-
πούς της δόξας», υπογράμμισε ο κ. Εφορακόπου-
λος και συνέχισε: «Σήμερα, η αγορά (εγχώρια και 
μη) απαιτεί την ύπαρξη ενός VAD, ο οποίος και 
θα προσθέτει αξία στις επιχειρήσεις-πελάτες και 
συνεργάτες. Κύριο μέλημά μας, πλέον, είναι να 

καταγράψουμε τις ανάγκες 
που δημιουργούνται στους πελάτες (επιχειρήσεις 
και τελικοί χρήστες), σε πρώτη φάση να εξετάσου-
με και εν συνεχεία να κατανοήσουμε το πώς έχει 
αλλάξει η δουλειά τους, έτσι ώστε να δούμε που, 
με ποιο τρόπο και ποιες λύσεις μπορούμε να τους 
φανούμε απαραίτητοι ή χρήσιμοι. Αναμφίβολα, 
η κρίση δημιουργεί την αναγκαιότητα σε πολλές 
επαγγελματικές κατηγορίες να αλλάξουν. Για πα-
ράδειγμα, η μικρή λιανική, ήτοι το περίπτερο και το 
συνοικιακό μίνι-μάρκετ. Μέχρι πρότινος συνήθως 
επρόκειτο για οικογενειακές επιχειρήσεις, που 
λειτουργούσαν επί 10-12 ώρες την ημέρα, δίχως 
να αποκλείεται και περισσότερο. Η δε… τσέπη του 

Δημήτρης Εφορακόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Info Quest Technologies
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Ο Σεπτέμβριος αποτέλεσε μια -σχετικά- 
ευχάριστη έκπληξη, καθώς τα μεγέθη 
μας κινήθηκαν σε παραπάνω από τα 
αναμενόμενα επίπεδα, έχοντας κατά 

νου πάντοτε τις “ασφυκτικές” οικονομικές συνθήκες 
που επικρατούν στο σημερινό επιχειρηματικό 
περιβάλλον.

εν λόγω επαγγελματία αποτελούσε και το ταμείο 
της επιχείρησης! Βάσει των νέων συνθηκών ανα-
γκάστηκε να μετατραπεί σε μικρό σημείο λιανικής, 
που πρέπει να είναι ανοικτό 7 ημέρες την εβδο-
μάδα επί 18 και 24 ώρες ημερησίως, αυτομάτως 
γεννάται η προσθήκη βαρδιών και υπαλλήλων. 
Οπότε, η…  τσέπη μετατρέπεται σε ξεχωριστό 
ταμείο ανά βάρδια, υπάρχει η αναγκαιότητα ε-
γκατάστασης έστω και ενός υποτυπώδους ERP 
λογισμικού, συστημάτων αποδοχής πιστωτικών 
καρτών, ακόμη και λογισμικού διαχείρισης και 
επεξεργασίας των δεδομένων (λέγε με και big 
data). Σε αντίθετη περίπτωση θα διαθέτει πλήρη 
άγνοια για τα στοιχεία (οικονομικά και εμπορικά) 
της επιχείρησής του, γεγονός που επηρεάζει την 
διαδικασία της παραγγελειοληψίας, της οικονομι-
κής διαχείρισης, της εμπορικής και τιμολογιακής 
πολιτικής κ.ο.κ. Θα χρειαστεί κάποιου είδους ψη-
φιακή σήμανση για να προβάλει από διαφημιστικά 
μηνύματα μέχρι συγκεκριμένες προσφορές ή νέα 
προϊόντα. Άρα, οι συνθήκες δημιούργησαν στις ε-
πιχειρήσεις καινούριες ανάγκες! Απαιτείται η προ-
σθήκη ευφυϊας στην καθημερινή λειτουργία του. 
Βλέπετε, λοιπόν, με πόσους τρόπους έχει αλλάξει 
άρδην το αρχικό του business. Σε αυτό το σημείο, 
θα πρέπει να έχουμε την προνοητικότητα και την 
γνώση προκειμένου αφενός μεν να υποδείξουμε 
στους συνεργάτες-πελάτες μας τη συγκεκριμένη 
επιχειρηματική ευκαιρία και αφετέρου δε να τους 
παράσχουμε τα κατάλληλα… εφόδια έτσι ώστε να 
προσφέρουν με τη σειρά τους αξία στους δικούς 
τους πελάτες, μέσω της εν γένει αξιοποίησης της 
τεχνολογίας».

Το (Q) Cloud πλεονέκτημα
Μέχρι πριν από λίγο χρονικό διάστημα, η έννοια 
του Cloud ήταν αφηρημένη, ενώ σε πολλούς 
είχε δημιουργηθεί η αίσθηση πως αφορά και 
απευθύνεται αποκλειστικά σε μεγάλου μεγέθους 
επιχειρήσεις, που διαθέτουν πληθώρα δεδομένων 
και πληροφορίας, πολύπλοκες διαδικασίες και 
δραστηριοποιούνται με βάση πολυεθνικά πρότυ-
πα. Κάτι, που τελευταία έχει ανατραπεί πλήρως, 
καθώς η αγορά αντιλήφθηκε πως το Cloud μας 
αφορά όλους και δύναται να μετασχηματίσει την 
καθημερινότητα του επιχειρείν και κατ’ επέκταση 
της ζωής μας. «Η δημιουργία ενός οικοσυστή-
ματος γύρω από το Cloud αποτελεί ένα από τα 

κύρια συστατικά της συνολικής μας στρατηγικής. 
Μάλιστα, ήδη έχουμε συμπληρώσει μια διετία 
“διερευνητικού” χαρακτήρα, κατά την οποία “εκ-
παιδευτήκαμε” σε βάθος και ως απόρροια ήταν η 
δημιουργία του QCloud (www.qcloud.gr). Σκοπός 
μας, να συνεισφέρουμε στην κατά το δυνατόν πε-
ρισσότερο άμεση, εύκολη όσο και αποτελεσματική 
“υιοθέτηση” των νέων υπηρεσιών που θα πρέπει 
να σημειωθεί πως προέρχονται από ολόκληρη την 
εγχώρια επιχειρηματική αγορά, δημιουργώντας 
αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε 
πελάτη μας ξεχωριστά! Ουσιαστικά, το QCloud.gr 
αποτελεί έναν κόμβο ενημέρωσης και διάθεσης 
επιλεγμένων λύσεων, εφαρμογών και υπηρεσιών 
Cloud, που φιλοδοξούν να καλύψουν ένα ευρύ 
φάσμα αναγκών στους τομείς του Platform as a 
Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) 
και Software as a Service (SaaS), καθώς επίσης 
και εξειδικευμένες ανάγκες κάθετων αγορών. 
Μέσω του QCloud.gr ευελπιστούμε να παρέχου-
με πρόσβαση σε σύγχρονες λύσεις, εφαρμογές 
και υπηρεσίες που θα συμβάλλουν στην αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας, της κερδοφορίας και 
της αποτελεσματικότητάς κάθε επιχείρησης. Πα-
ράλληλα, δίνουμε τη δυνατότητα στο κανάλι των 
μεταπωλητών να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση 
τους με τους πελάτες, “καθοδηγώντας” τους στη 
νέα εποχή, προσφέροντας προηγμένες λύσεις 
και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Την ίδια 
στιγμή, τα ελληνικά software houses αποκτούν 
έναν εναλλακτικό, σύγχρονο όσο και οργανωμένο 
τρόπο διεύρυνσης των καναλιών διάθεσης των 
προϊόντων τους, ενώ ταυτόχρονα οι διεθνείς πά-
ροχοι εφαρμογών και υπηρεσιών, διαθέτουν έναν 
αξιόπιστο συνεργάτη, που διακρίνεται από τεχνο-
γνωσία, υποδομές και στόχευση στη προώθηση 
των υπηρεσιών τους. Επιδιώκουμε οι συνεργάτες 
μας να γίνουν κοινωνοί και να μεταβούν από τις 
Κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) στις αντίστοιχες 
λειτουργικές δαπάνες (OPEX), που αν μη τι άλλο 
αποτελεί την αριθμητική πραγματικότητα πίσω από 
τη λογική του cloud! Αντί, λοιπόν, ο πελάτης να 
πρέπει να προβεί σε σημαντικές επενδύσεις, μετα-
πηδά σε ένα μοντέλο pay as you grow».

Νέες e-πλατφόρμες για τους συνεργάτες
Καθώς η διαρκής προσθήκη αξίας προς τους συ-
νεργάτες και τους πελάτες αποτελεί μια από τις βα-

σικές σταθερές της πολιτικής που εφαρμόζει η Info 
Quest, από τον στρατηγικό της σχεδιασμό δεν θα 
μπορούσε να λείπει η ανάπτυξη καινοτόμων «ερ-
γαλείων» για τη διευκόλυνση του επιχειρείν των 
μελών που απαρτίζουν το Κανάλι των συνεργα-
τών-μεταπωλητών της. «Αξιοποιώντας την βαθιά 
γνώση και προηγμένη τεχνογνωσία που έχουμε 
αποκτήσει στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, βρισκό-
μαστε στην τελική φάση της δημιουργίας ενός νέου 
Β2Β καταστήματος. Παράλληλα, αναπτύσσουμε 
έναν καινούριο Quest configurator μέσω του 
οποίου οι συνεργάτες μας (dealers Και retailers) 
θα είναι σε θέση να κάνουν πραγματικότητα την 
Built To Order (BTO) λογική σε ελάχιστες ώρες και 
δίχως να απαιτείται να διαθέτουν το ανάλογο στοκ. 
Αντιθέτως, με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων θα 
μπορούν να συνθέτουν ένα tailor-made υπολογι-
στικό σύστημα, κατάλληλα “σεταρισμένο”, λειτουρ-
γικό και έτοιμο προς χρήση. Κινήσεις που θέλουμε 
να πιστεύουμε πως θα λάβουν σάρκα και οστά 
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους».

Διαχειρίσιμη πραγματικότητα η απόδοση 
εν μέσω capital controls
Η εφαρμογή των capital control, σε συνάρτηση με 
το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και το «τραυ-
ματισμένο» επιχειρηματικό κλίμα που κορυφώθη-
κε τον περασμένο Ιούλιο και Αύγουστο οδήγησε τη 
συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην 
υιοθέτηση crisis management σεναρίων, με την 
ταυτόχρονη εξέταση νέων πλάνων και business 
δεδομένων. Από την συγκεκριμένη πραγματικό-
τητα, δεν θα μπορούσε να… ξεφύγει και η Info 
Quest Technologies. «Πράγματι, αναγκαστήκαμε 
να προβούμε σε πλήρη αναθεώρηση των προβλέ-
ψεών μας, εξετάζοντας και εφαρμόζοντας σενάρια 
επί σεναρίων. Μπορεί να αποτελεί μια… άχαρη 
διαδικασία, εντούτοις όμως είναι ιδιαίτερα κρίσι-
μη για την σταθερότητα και την μακροημέρευση 
της ίδιας της εταιρείας. Τι διαπιστώσαμε; Κατά το 
πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους η απόδοσή 
μας κινήθηκε σε ιδιαίτερα θετικά επίπεδα. Προς το 
τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2015 έκαναν την 
εμφάνισή τους τα πρώτα “σημάδια” επιβράδυνσης, 
δείγμα πως η εγχώρια αγορά προεξοφλούσε τα 
όσα θα ακολουθούσαν. Αποτέλεσμα; Το πρώτο 
εξάμηνο του τρέχοντος έτους κινήθηκε στα ίδια με 
τα περυσινά επίπεδα. Υπενθυμίζω, απλά, πως το 
2014 αποτέλεσε μια πάρα πολύ καλή χρονιά για 
εμάς, με αύξηση των μεγεθών και ικανοποιητική 
κερδοφορία. Ο Σεπτέμβριος αποτέλεσε μια -σχε-
τικά- ευχάριστη έκπληξη, καθώς τα μεγέθη μας 
κινήθηκαν σε παραπάνω από τα αναμενόμενα 
επίπεδα, έχοντας κατά νου πάντοτε τις “ασφυκτι-
κές” οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στο 
σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σχετικά με 
το τελευταίο τρίμηνο του 2015, είμαστε αρκούντως 
επιφυλακτικοί, καθώς είναι αρκετά δύσκολο να 
προβούμε σε προβλέψεις όταν το οικονομικό κλί-
μα μεταβάλλεται με τόσο ραγδαίους ρυθμούς. Θέ-
λουμε, ωστόσο, να πιστεύουμε πως η πορεία μας 
θα είναι τέτοια ώστε να κινηθούμε εντός των όσων 
έχουμε εκτιμήσει και υπολογίσει». TCP
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Σε μια προσπάθεια 
να ενδυναμώσει 
περαιτέρω την 
mobile πλευρά της, 
προσεγγίζοντας τα 
επίπεδα της αγοράς 
των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, η Intel 
προχώρησε στο 
λανσάρισμα φορητών 
επεξεργαστών ως 
μέρος της έκτης 
γενιάς πλατφόρμας 
Skylake.

BizTech 
Update

powered by

Επεξεργαστές Skylake: Mobile… 
ισχυροποίηση της Intel

Οι νέοι επεξεργαστές έχουν τη δυνατότητα κλιμάκωσης κα-
τά μήκος μιας σειράς συσκευών, συμπεριλαμβανομένων 
φορητών workstations, notebook PCs, συσκευών 2-σε-1, 
αλλά και μικρού μεγέθους form factors ηλεκτρονικών υ-
πολογιστών. Μάλιστα, υπόσχονται διπλάσια αποδοτικότητα 
καταναλώνοντας μόλις 25% της απαιτούμενης ισχύος των 
συγκεκριμένων συσκευών. Βασιζόμενοι στη συγκεκριμένη 
λεπτομέρεια, στελέχη της αγοράς εκτιμούν πως μεγάλη 
ευκαιρία προκύπτει στην αγορά των fanless notebooks PCs 
στα 4,5 Watt, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως… προπο-
μπός και για το που θα κατευθυνθεί η υπόλοιπη αγορά των 
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πόσο, μάλλον, από 
τη στιγμή κατά την οποία τα δίχως ανεμιστηράκι, convertible 
notebooks έχουν μεν αντίστοιχο πάχος και διάρκεια ζωής 
της μπαταρίας που κινείται στα ίδια επίπεδα με τα tablet 
PCs, ωστόσο  διαφοροποιούνται αισθητά σε ότι έχει να κά-
νει με την αποδοτικότητά τους. Κι αυτό, καθώς μπορούν να 
διαχειριστούν και «τρέξουν» ολοκληρωμένες εφαρμογές 
για ηλεκτρονικό υπολογιστή με πλήρες multitasking.

Σημαντικές ευκαιρίες για το ΙΤ Κανάλι
Η σειρά Y περιλαμβάνει χαμηλής κατανάλωσης, 4,5 Watt 
Core i5 και Core i7 επεξεργαστές που απευθύνονται σε 
tablets και 2-σε-1 αποσπώμενα φορητά PC.
Οι επεξεργαστές της σειράς U, είναι χαμηλής ισχύος 
mobile chips οι οποίοι θεωρούνται ιδανικοί για λεπτούς 
όσο και ελαφρούς notebook ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
φορητά όλα-σε-ένα και mini PCs. Σε επίπεδο θερμικής 
ισχύος οι συγκεκριμένοι επεξεργαστές κινούνται από τα 
15 (low end) μέχρι τα 28 Watt (high end).
Όσο για τους 45-watt επεξεργαστές της σειράς H, θε-
ωρούνται ως οι πλέον ενδεδειγμένοι για την φορητή 
αποδοτικότητα. Απευθύνονται δε κυρίως σε mobile 
workstations, ενώ έχουν δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε να είναι συμβατοί με 1440 motherboard sockets.
Οι συνεργάτες-κατασκευαστές πληροφοριακών συστημά-
των της Intel συχνά-πυκνά εξαίρουν τη δουλειά που έχει 
κάνει η εταιρεία στον τομέα των 
2-σε-1 πληροφοριακών συστημάτων, καθώς επίσης και 
το γεγονός ότι όχι μόνο είχε τη διορατικότητα να διαβλέψει 

την επιχειρηματική ευκαιρία που ανοιγόταν, αλλά το έκανε 
και στο κατάλληλο timing. Αρκεί να σημειωθεί πως η συ-
γκεκριμένη αγορά έχει τετραπλασιαστεί σε επίπεδο μεγέ-
θους και τζίρου κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας!
Ιδιαίτερα σημαντική αξία για τα μέλη που απαρτίζουν το 
Κανάλι των μεταπωλητών αποκτά η διαπίστωση πως στην 
αγορά τελευταία παρατηρείται το γεγονός ότι οι επιχειρή-
σεις προχωρούν στην ανανέωση των 2-σε-1 συσκευών 
τους οκτώ μήνες με έναν χρόνο ταχύτερα εν συγκρίσει με 
ότι συνέβαινε πριν από μια διετία! 

«Ωθώντας» μια σειρά από τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά
Η πλατφόρμα Skylake προσφέρει ενεργειακή ευφϋία 
και υψηλά επίπεδα απόδοσης δια μέσω των Core IPC 
(Instructions Per Clock) βελτιώσεων στο συγκεκριμένο 
τομέα και τον αυξημένο βαθμό ολοκλήρωσης του IO 
(input/output) που μοιάζει στην αντίστοιχη tablet λογική.
Επιπροσθέτως, οι νέοι επεξεργαστές θα υποστηρίζουν και 
άλλες σημαντικές τεχνολογίες οι οποίες με τη σειρά τους θα 
είναι σε θέση να μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο οι χρή-
στες αλληλεπιδρούν με τις ίδιες τις συσκευές. Για παράδειγ-
μα, το Intel RealSense αποτελεί μια τεχνολογία που σχετίζεται 
με την επιμέρους αναγνώριση και η οποία επιτρέπει την ανα-
γνώριση προσώπου για τους χρήστες των συσκευών.
Μια ακόμη προέκταση της Skylake πλατφόρμας, αποτελεί 
το WiGig, η ασύρματη Gigabit docking τεχνολογία της Intel, 
που επιτρέπει την αδιάλειπτη και ασύρματη διαδικασία 
docking στα δίκτυα. 
Τέλος, η Intel αναμένεται να ξεκινήσει τη διάθεση των 
νέων επεξεργαστών κατά τη διάρκεια της επερχόμενης 
εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς. TCP
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Lenovo ThinkPad

Η μέγιστη απόδοση…
συναντά τα ThinkPad convertibles!
Παράδοση πρωτοποριακής καινοτομίας 15 ετών (όταν πρωτο-λανσάρισε το ThinkPad TransNote) συνεχίζει και σήμερα η 
Lenovo, με τις convertible PC προτάσεις ThinkPad 10, Helix και τρεις εκδόσεις (12, 14 και 15’’ ιντσών) της σειράς των Yoga.

ThinkPad 10 2nd Generation: 
Πλήρης υπολογιστής σε… σώμα 
tablet!
Το ThinkPad 10 2nd Generation «τυπικά» θεωρεί-
ται ένα tablet, όμως στην πραγματικότητα αποτελεί 
έναν πλήρους λειτουργικότητας φορητό ηλεκτρο-
νικό υπολογιστή, ο οποίος μπορεί να αντικαταστή-
σει ένα «παραδοσιακό» desktop PC με την χρήση 
των κατάλληλων αξεσουάρ (λ.χ. docking station) 
από την πλούσια γκάμα της Lenovo.
Χάρη στην εξαιρετική οθόνη Full HD των 10 
ιντσών με 10 σημεία πολλαπλής αφής, την ψη-
φιακή γραφίδα ThinkPad Pen Pro 2048 σημείων 
πίεσης, τους επεξεργαστές Intel Quad-Core, α-
ποθηκευτική ικανότητα έως 128GB, μνήμη 4GB, 
μέχρι 10 ώρες ζωής της μπαταρίας και μια πλήρη 
Windows εμπειρία, το ThinkPad 10 θα σας… 
συντροφεύσει στο γραφείο, στην μικρομεσαία 
επιχείρηση, στο σπίτι ή ακόμη και όταν βρίσκεστε 
εν κινήσει!
Και όλα αυτά, με προηγμένα επίπεδα ασφάλειας, 
που εξασφαλίζεται από λειτουργίες, όπως λ.χ. η 
απόκρυψη dTPM, ο αναγνώστης δακτυλικών απο-
τυπωμάτων, αλλά και ο αντίστοιχος για «έξυπνες» 
κάρτες.

ThinkPad Helix 2nd Generation: 
Κορυφαία executive επιλογή!
Computing δίχως συμβιβασμούς με υπερ-κομψο 
σχεδιασμό μοναδικής αισθητικής, που προσδί-
δει κύρος και «αέρα» υπεροχής υπόσχεται το 
ThinkPad Helix, μια tablet συσκευή με notebook 
PC κατεύθυνση! Πρόκειται για τον απαραίτητο 
φορητό σύντροφο για κάθε στέλεχος επιχείρησης, 
καθώς σε αυτήν την 2-σε-1 συσκευή θα έχετε 
πάντοτε μαζί το… γραφείο σας, σε 5 διαφορετικές 
θέσεις χρήσης.
Το ThinkPad Helix διαθέτει επεξεργαστές Core M, 
μνήμη DDR3L μέχρι τα 8GB, προηγμένες κάρτες 
γραφικών Intel HD, αποθηκευτική δυνατότητα μέ-
χρι τα 512GB PCI, οθόνη Full HD IPS 11,6’’ ιντσών, 
ψηφιακή γραφίδα ThinkPad Pen Pro 2048 σημεί-
ων πίεσης, προσθαφαιρούμενο πληκτρολόγιο, 
πλούσια χαρακτηριστικά ασφαλείας (αναγνώστες 
για SmartCard και αναγνώριση δακτυλικών α-
ποτυπωμάτων), ενώ διακρίνεται για την υψηλή 
ποιότητα της κατασκευής του. Όσο για την εντυ-
πωσιακής διάρκειας ζωής μπαταρίας του που 
ξεπερνά τις 12 ώρες, σας επιτρέπει να εργάζεστε 
ανεμπόδιστα και δίχως να ανησυχείτε για το που 
θα βρείτε πρίζα να το φορτίσετε!
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ThinkPad Yoga 12’’, 14 και 15’’ 
ιντσών: Επαγγελματική ευελιξία 
...360 μοιρών
Τα νέα μοντέλα (12, 14 και 15’’ ιντσών) της οικο-
γένειας των Yoga αποτελούν ιδανική επιλογή για 
όσους από εσάς αναζητούν μια υπερ-λεπτή λύση 
που θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε, παρου-
σιάσετε και μοιραστείτε πλούσιο περιεχόμενο. 
Ουσιαστικά, θα αποτελέσει το γραφείο σας ενόσω 
βρίσκεστε εν κινήσει και με οποιαδήποτε από τις 4 
θέσεις σας βολεύει! Κι αυτό, σε μια ιδιαίτερα συ-
μπαγή και αξιόπιστη συσκευή, με την χρήση υψη-
λής ποιότητας υλικών κατασκευής και την αντοχή 
στρατιωτικών προδιαγραφών! 
Διαθέτοντας πανίσχυρους επεξεργαστές Core i3, i5 
και i7, αποθηκευτικό χώρο μέχρι 1TB, μνήμη 5ης 
γενιάς DDR 3L μέχρι 8GB, προηγμένες επιλογές 
γραφικών, μοναδική Full HD IPS οθόνη αφής 10 
σημείων, ψηφιακή γραφίδα ThinkPad Pen Pro 
2048 σημείων πίεσης και εκτεταμένη διάρκεια 
ζωής της μπαταρίας, μετατρέπει σε πραγματικό… 
παιχνίδι ακόμη και την πλέον απαιτητική εργασία. 
Μάλιστα, το Yoga 15’’ ιντσών ενσωματώνει μια 
πρωτοποριακή 3D κάμερα, η οποία έχει τη δυνα-
τότητα αναγνώρισης χειρονομιών και εκφράσεων, 
εξασφαλίζοντας μοναδική ευκολία και ανώτερα 
επίπεδα ελέγχου της συσκευής εκ μέρους σας!
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Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF

Συνήθως για να γνωρίσεις τα κουσούρια και τα πλεονεκτήματα κάποιου απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα. 
Πράγματι, λοιπόν, στο Tech Channel Partner περάσαμε αρκετό καιρό με τον Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF  
και μαντέψτε τι: κουσούρια μηδέν! Το MFP της Epson αποδείχτηκε λίρα εκατό σε κάθε αποστολή που του αναθέσαμε.

Epson WorkForce  
Pro WF-M5690DWF:
Λίρα εκατό!

Ό
πως και άλλα μοντέλα της Epson, 
το WF-M5690DWF είναι χτισμέ-
νο γύρω από την τεχνολογία 
PrecisionCore, παρέχοντας με 
αυτό τον τρόπο εξαιρετική ποιό-
τητα εκτύπωσης, υψηλή ταχύτητα 

και χαμηλό TCO. Κάθε chip προσθέτει περισσό-
τερα ακροφύσια μελάνης στην όλη εκτυπωτική 
διάταξη και έτσι ο εκτυπωτής απλώνει περισσότε-
ρο μελάνι στο χαρτί, ταυτόχρονα. Το αποτέλεσμα 
είναι ταχύτερη εκτύπωση, ταχύτερη από όσο δια-
πιστώσαμε και από κάποια laser μοντέλα.

Στα πλεονεκτήματα του WF-M5690DWF προσμε-
τράται αναμφισβήτητα και το εξαιρετικό handling 
χαρτιού. Συγκεκριμένα, προσφέρει ένα 250φυλλο 
εμπρόσθιο tray και ένα οπίσθιο συρτάρι 80 φύλ-
λων, συν ένα ενσωματωμένο εξάρτημα εκτύ-
πωσης διπλής όψης. Αναφερόμαστε πάντα στον 
στάνταρ εξοπλισμό στον οποίο μπορεί να προστε-
θεί επίσης ένα δεύτερο tray χωρητικότητας 250 
φύλλων. Τα νούμερα αυτά είναι υπεραρκετά για 
τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις και γραφεία.

Σε επίπεδο λειτουργικότητας, έχουμε να κάνου-
με με ένα MFP που τα κάνει όλα: εκτός από την 
εκτύπωση μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνομο 
φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, φαξ, και μπορεί να 
εκτυπώσει και να σκανάρει από και προς φλασά-
κια USB. Οι λειτουργίες και οι επιλογές που πα-
ρέχει είναι εύκολα κατανοητές και προσβάσιμες 
μέσα από μια ευανάγνωστη οθόνη αφής 4.3, με 
απλούστατο μενού.

Πέρα από αυτά τα βασικά, το WF-M5690DWF 
υποστηρίζει πλήρως το mobile printing, δυνα-
τότητα που θεωρείται πλέον απαραίτητη από 
τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων, 
Ειδικότερα, μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο είτε 
ενσύρματα ή μέσω Wi-Fi και να εκτυπώσει απευ-
θείας από συσκευές iOS, Android και Windows 

Phone. Το WF-M5690DWF δεν θα μπορούσε να 
μην ακολουθήσει την cloud τάση της εποχής, 
δίνοντάς μας τη δυνατότητα για απευθείας εκτύ-
πωση, σκανάρισμα και αποθήκευση μέσα από 
διάφορες υπηρεσίες όπως τα Dropbox, Evernote 
και Google Drive. 

Σε γενικές γραμμές η ποιότητα εκτύπωσης θα 
καλύψει τις περισσότερες ανάγκες, όσο εξειδικευ-
μένες και αν είναι. Γενικά το WF-M5690DWF προ-
σφέρει καλύτερες εκτυπώσεις από την πλειονό-
τητα των ανταγωνιστικών inkjets. Επιπλέον, όμως 

η Epson υποστηρίζει ότι αυτό γίνεται με πολύ πιο 
οικονομικό τρόπου αφού ο Epson WorkForce Pro 
WF-M5690DWF καταναλώνει σημαντικά λιγότερη 
ενέργεια, αλλά και μικρότερο κόστος μελάνης. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο 
Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF διαθέτει 
πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα χωρίς ελλείψεις. 
Ταχύτητα, οικονομία, αξιοπιστία και ένας μεγάλος 
κατάλογος χαρακτηριστικών MFP, καθιστά το 
μοντέλο της Epson έναν πιστό και τίμιο συνεργάτη 
για κάθε μικρή επιχείρηση. TCP
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Η κορυφή απαιτεί θυσίες, 
πίστη και σχέδιο!

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

Αγαπητοί φίλοι, έπειτα από ένα δίμηνο, σας 
καλωσορίζουμε και πάλι στη φιλόξενη 
στήλη μας.

Στο δίμηνο που δεν είχαμε επικοινωνία, όπως λέει 
και ο στίχος του τραγουδιού: «Όλα τριγύρω αλλά-
ζουν και όλα τα ίδια μένουν…». Παρά το γεγονός ότι 
περάσαμε από την (πρόσθετη) πρόκληση-δοκιμασία 
των εθνικών εκλογών. 

Το αποτέλεσμα; Να βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο 
με αυτό που είμασταν και στην αρχή του τρέχοντος 
έτους, με σαφώς χειρότερους όρους, όμως…

Έχουμε ήδη μπει στο τελευταίο τρίμηνο του 
έτους, το οποίο παραδοσιακά αποτελεί το 
πλέον δυνατό της ΙΤ (και όχι μόνο) αγοράς 
σε επίπεδο πωλήσεων. Κι όμως, στα πε-

ρισσότερα γραφεία των κορυφαίων στελεχών του ΙΤ 
κλάδου διάχυτο είναι το αίσθημα του προβληματι-
σμού σχετικά με το πότε (και εάν) θα επανέλθει μια 
-κάποια- ομαλότητα στο πεδίο του επιχειρείν στη 
χώρας μας. Αρκετές είναι οι προβλέψεις και οι εκτι-
μήσεις, ελάχιστη όμως η σιγουριά, η εμπιστοσύνη 
και η αισιοδοξία.

Μένει να αποδειχτεί στην πράξη και φυσικά ελπί-
ζουμε για το καλύτερο. «Προετοιμαζόμενοι για τυχόν 
χειρότερα», όπως ισχυρίζεται μια… γριά-αλεπού 
της αγοράς.

Υπάρχουν αρκετοί που ισχυρίζονται πως «Η πίστη 
σώζει». Άλλοι, το πάνε ένα βήμα παραπέρα και 
συμπληρώνουν: «Ενίοτε, σκοτώνει…». Δεν λείπουν, 
όμως, και ορισμένοι που «μεταβάλλουν» ελαφρώς 
την αρχική διατύπωση, φέρνοντάς το στα… μέτρα 
τους και λένε πως: «Δίχως τον κατάλληλο σχεδια-

σμό, ούτε οι προσευχές σε σώζουν…».

Κάτι τέτοιο φαίνεται πως ισχύει και στην 
περίπτωση του Dynamic Duo, το οποίο τη-
ρώντας απαρέγκλιτα τον κανόνα: «νόμος 
και τάξη» στα του οίκου τους, έχουν κατα-

φέρει να περάσουν… στεγνοί στην άλλη πλευρά της 
όχθης, τη στιγμή κατά την οποία πλείστοι άλλοι έ-
χουν «ματώσει» από την επιβολή των capital 
controls και του ασφυκτικού οικονομικού περιβάλ-
λοντος.

Το Dynamic Duo, όμως, ατάραχο παρακολουθεί την 
εξέλιξη των πραγμάτων καθώς έχουν φροντίσει με 
τέτοιο (νοικοκυρεμένο) τρόπο τα οικονομικά τους 
δεδομένα, ώστε στο… τέλος της ημέρας το excelό-
χαρτο να είναι στο «πράσινο».

Μάλιστα, στο τέλος της χρονιάς η καλοκαιρινή περί-
οδος της οικονομικής αναστάτωσης, δεν αναμένεται 
να επηρεάσει την συνολική απόδοση των μεγεθών 
του «μαγαζιού». Αν μη τι άλλο, το management που 
ασκούν αποδεικνύεται στην πράξη ως ιδιαίτερα 
επιτυχημένο!

Πριν από αρκετά χρόνια είχα ακούσει την 
έκφραση «άδεια κοστούμια», η οποία εν 
πολλοίς χαρακτηρίζει μια σειρά από στελέ-
χη, ανεξαρτήτως κλάδου, τομέα δραστηρι-

οποίησης και εταιρειών.

Η αλήθεια, βέβαια, είναι πως την συγκεκριμένη 
έκφραση θεωρείς πως υπάρχουν ορισμένες επιχει-
ρήσεις για τις οποίες δεν υπήρχε περίπτωση να την 
χρησιμοποιήσεις. Ούτε καν ως σκέψη, θα έλεγα…

Κι, όμως, τελευταία με μεγάλη έκπληξη (και λύπη 
συνάμα) διαπιστώνω πως η…ασθένεια όχι μόνο 
είναι «κολλητική», αλλά επεκτείνεται ακόμη και σε 
απροσπέλαστα -μέχρι πρότινος- κάστρα.

Ακόμη και στην κορυφαία «Πολύχρωμη του Άλ-
σους», το φαινόμενο των «άδειων κοστουμιών» όχι 
μόνο έχει προλάβει να κάνει τα… παρθενικά του 
βήματα, αλλά έχει καταφέρει και να «εμποτίσει» βα-
θιά τις συνολικές δομές. Ιδιαίτερα στο επίπεδο των 
μεσαίων στελεχών, την εκάστοτε «ραχοκοκαλιά» 
κάθε επιχείρησης.

Το ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι θε-
ωρείται -περίπου- ως φυσιολογική μετεξέλιξη της 
κρίσης, της ένδειας στελεχιακού δυναμικού, των 
περιορισμένων οικονομικών μεγεθών και λοιπών 
-αντίστοιχου παραλογισμού- δικαιολογιών.

Αλήθεια, που πήγε η έννοια της αριστείας, της φι-
λοδοξίας, της ποιότητας, της αξιοκρατίας; Ακόμη 
και για την κορυφαία «Πολύχρωμη του Άλσους» 

έπαψαν να ισχύουν; Άραγε, τι να λένε τα στελέχη 
του πιο πάνω ορόφου ή ακόμη και όσα κατοικοε-
δρεύουν στις Βρυξέλλες ή στις ΗΠΑ; Τι δικαιολογίες 
χρησιμοποιούν σε αυτούς προκειμένου να φανούν 
πειστικοί; Το αποτέλεσμα «σκεπάζει» τα πάντα και… 
θέτει εν αμφιβολία και κίνδυνο το (ακόμη και κοντι-
νό) μέλλον; Ακούει, άραγε, κανείς;

«Αγαθά κόποις κτώνται», όπως ισχυρίζεται 
μια αρχαία ρήση, η οποία αποδεικνύεται 
καθημερινά στην πράξη για πολλές επιχει-
ρήσεις που την έχουν ενστερνιστεί.

Κάτι που ισχύει στον απόλυτο βαθμό για τον «Αμε-
ρικανό Ασιάτη» και την εδώ ομάδα του, καθώς το 
στελεχιακό του δυναμικό νυχθημερόν (κ-υ-ρ-ι-ο-λ-
ε-κ-τ-ι-κ-ά) εργάζεται, σχεδιάζει, συσκέπτεται προ-
κειμένου να εδραιωθεί στην κορυφή της εγχώριας 
ΙΤ αγοράς.

Καθοριστικής σημασίας αποδεικνύεται πως είναι η 
συμβολή του ηγέτη της εδώ ομάδας του «Αμερικα-
νού Ασιάτη», ο οποίος έχει καταφέρει με την μειλίχια 
στάση και συμπεριφορά του, την έντονα φιλοσοφική 
του διάθεση, την βαθιά γνώση του κλάδου, την συνέ-
πεια, επιμονή και υπομονή και προφανώς τον (κάτι 
παραπάνω από) αποδοτικό σχεδιασμό, να καθοδηγή-
σει τα… (ολιγομελή, είναι αλήθεια) στρατεύματά του 
στη «μάχη», επιτυγχάνοντας σημαντικές «νίκες».

Ποιο είναι το επόμενο βήμα του; Η σταθεροποίηση 
της παρουσίας της εταιρείας στην εγχώρια αγορά. 
Κι αυτό, καθώς όπως ο ίδιος ισχυρίζεται: «Το δύ-
σκολο δεν είναι τόσο να ανέβεις, όσο να κρατηθείς 
στην κορυφή…». Ίδωμεν.

Αναδιοργανώνω, αναδιοργανώνεις, αναδι-
οργανώνουμε, αναδιοργανωνόμαστε, το α-
ποτέλεσμα όμως δεν φαίνεται να μας… 
πολύ-δικαιώνει. Πρόκειται για το «παιχνί-

δι» που παίζεται τα τελευταία (αρκετά, είναι η αλή-
θεια) χρόνια στην «Ασιατική Τίγρη που βρυχάται».

Στελέχη έρχονται, στελέχη αποχωρούν, σημαντι-
κές περικοπές προσωπικού πραγματοποιούνται, 
το οργανόγραμμα αλλάζει κατά τα… γούστα του 
εκάστοτε επικεφαλής, η στρατηγική προσδιορίζεται, 
επαναπροσδιορίζεται, μεταβάλλεται, ακυρώνεται, 
ανανεώνεται και πάλι από την αρχή!

Μια ερώτηση φιλοσοφικού περιεχομένου γεν-
νάται: Πραγματικά, με αυτές τις παλινωδίες 
πιστεύετε πως θα «καπαρώσετε» την (πο-
λυπόθητη) συνολική πρωτιά στην εγχώ-
ρια αγορά; “I’ve got news for you”, που 
λένε και στις πέραν του Ατλαντικού 
ακτές. Και δεν είναι θετικά, συ-
μπληρώνουμε…

Η… επιδημία των «άδειων κοστουμιών» χτυπά την «Πολύχρωμη του Άλσους», το (χαμένο) παιχνίδι της 
«Ασιατικής Τίγρης που βρυχάται», η (πετυχημένη) προσήλωση του “Dynamic Duo”.
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Περίγραψε εν συντομία την πραγματική φύση 
της δουλειάς σου. Κατά πόσο ανταποκρίνεται 
στον επίσημο τίτλο σου; 
Ανταποκρίνεται σε απόλυτο βαθμό, με όλα τα καλά 
και τα κακά, φυσικά: Καθημερινό στρες, χαρά και 
λύπη να εναλλάσσονται με διαφορά λίγων λεπτών, 
νεύρα και ένταση, αδρεναλίνη στα… κόκκινα. Ω-
στόσο, είναι μια κατάσταση που μου αρέσει.

Αγαπάς τη δουλειά σου γιατί… 
Νιώθω τη χαρά της νίκης, αλλά παράλληλα ευ-
χαριστιέμαι και τα (συχνά, πικρά) διδάγματα της 
ήττας.

Δεν αγαπάς τη δουλειά σου γιατί… 
Ορισμένες φορές χρειάζεται να εξηγώ τα προφα-
νή… 

Ποια ήταν η πρώτη σου επαγγελματική εμπειρία; 
Πάνε πολλά χρόνια μεν, δεν ήταν τραυματική δε.

Πως αισθανόσουν για τα λεφτά που έπαιρνες; 
Πάντως, δεν ένιωθα σαν να βρίσκομαι στην… κο-
ρυφή του κόσμου! Βλέπετε, ήταν λίγα σε σχέση με 
αυτά που ήθελα τότε.

Πώς μπήκες στην αγορά του IT; 
Τρέχοντας! Βλέπετε, η αγορά της τεχνολογίας 
πάντοτε αποτελούσε μια ιδιαίτερα ελκυστική προ-
οπτική, με έντονο ενδιαφέρον και υψηλό επίπεδο 
εξελιξιμότητας.

Θα επέλεγες κάποια άλλη και αν ναι ποια; 
Μπα, δε νομίζω. 

Για ποιες εταιρείες δεν θα δούλευες ποτέ; 
Να μη θίγουμε οικογένειες… Πάντως, εάν τηρού-
νται οι βασικές αρχές του υγιούς επιχειρείν, δεν 
έχω πρόβλημα να προσαρμοστώ σε οποιαδήποτε 
εταιρεία: Μικρή ή μεγάλη, ελληνική ή πολυεθνική. 

Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Αν μπο-
ρούσες να είσαι κάποιος από αυτούς, ποιον θα 
επέλεγες και γιατί; 
Το Χρήστο Βλάχο! Συγγνώμη για την έπαρση, αλλά 
προτιμώ να ζω την πραγματικότητα, να μαθαίνω 
και όχι να μιμούμαι.

Τι πιστεύεις ότι νιώθουν πιο έντονα οι συνεργά-
τες σου για σένα; 
Καλύτερα θα ήταν να τους ρωτούσαμε…

Έντονο το… ταξίδι στην ΙΤ αγορά!

Τι θα ήθελες να νιώθουν; 
Κατ’ αρχήν σεβασμό και διάθεση συνεργασίας. 
Η αίσθησή μου είναι ότι παίρνω πίσω αυτά που 
δίνω, δηλαδή θετικά συναισθήματα.

Έχεις χτυπήσει ποτέ κάποιον και, αν ναι, γιατί;  
Παλιά, πολύ παλιά. Ωστόσο, δεν θεωρώ τη βία ως 
τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο επίλυσης προβλη-
μάτων.

Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά χόμπι σου; 
Το τρέξιμο, τα ταξίδια και φυσικά το κολύμπι.
  
Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και ποιο το 
αγαπημένο σου εστιατόριο; 
Το παστίτσιο στο σπίτι της μαμάς.

Μπίρα, ούζο, κρασί, σαμπάνια ή κάτι άλλο; 
Θα προτιμούσα κάτι σε πιο “spirit”. 

Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ ή κάτι άλλο; 
Αθλούμαι καθημερινά και συστηματικά σε αγώνα 
δρόμου μακρινών αποστάσεων. Απλά, φορώ γρα-
βάτα, σακάκι και μοκασίνια! 

Επίσης, στο γήπεδο ή από τον καναπέ με φίλους; 
Στο γήπεδο όταν προλαβαίνω, αλλά κι ο καναπές 
όταν τρέχεις όλη μέρα (στο… γήπεδο της εργασί-

ας) είναι ανεκτίμητος!

Ποια εταιρεία (εκτός αυτής που δουλεύεις J) 
θεωρείς ότι έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην 
ελληνική αγορά του software και ποια σε αυτή 
του hardware; 
Προφανώς οι μεγάλες πολυεθνικές αφήνουν 
εντονότερο στίγμα. Δεν θα ξεχώριζα κάποια. Πα-
ρόλα αυτά, χαίρομαι που εργάζομαι σε εταιρεία η 
οποία εκπροσωπεί κορυφαίο παγκοσμίως όμιλο 
στο χώρο της τεχνολογίας.

Ανάφερε τρία πρόσωπα από την ελληνική αγορά 
τεχνολογί¬ας τα οποία θαυμάζεις, καθώς και το 
λόγο. 
Η εγχώρια αγορά τεχνολογίας έχει περάσει λα-
μπρές εποχές και έχει αναδείξει πολλούς όσο και 
εξαίρετους ανθρώπους. Πραγματικά δυσκολεύ-
ομαι να ξεχωρίσω κάποιους, δίχως να αδικήσω 
ορισμένους άλλους. 

Ανάφερε μία προσωπική επιτυχία για την οποία 
είσαι πραγματικά πολύ υπερήφανος. 
Κατάφερα τη γυναίκα μου… Σε επαγγελματικό 
επίπεδο.

Ποια ήταν η φράση ή η πράξη για την οποία έ-
χεις μετανιώσει πραγματικά; 
Όταν φέρθηκα άδικα σε κάποιο συνάδελφο. Το 
θετικό ήταν πως του ζήτησα συγγνώμη.

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. 
Να μη φοβάμαι!

Κατά πόσο θυσιάζεις τον προσωπικό σου χρόνο 
και αυτόν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα; 
Πολύ λίγο. Πιστεύω ότι η προσωπική και οικο-
γενειακή ισορροπία «παίζουν» καθοριστικό ρόλο 
στην επαγγελματική επιτυχία. Το ανάποδο δεν 
γίνεται! 

Είσαι ικανοποιημένος; 
Ναι, παρά το γεγονός πως αυτό μπορεί να προκα-
λεί φθόνο.

Ποιο ήταν (μέχρι στιγμής) το όνειρο ή η επιθυμία 
που πραγματοποιήθηκε και που ποτέ δεν πί-
στευες ότι θα μπορούσε να συμβεί; 
«Μην κάνεις όνειρα τρελά…».

Χρήστος Βλάχος, Διευθυντής Πωλήσεων Business 
Imaging & Professional Print της Intersys Α.Ε.

Κάτι παραπάνω από ευτυχής για την ενασχόλησή του στον ΙΤ τομέα δηλώνει ο Χρήστος Βλάχος.





 

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


