
Channel
Partnerte

ch
te

yx
o

σ 
36

 /
/ 

10
.2

01
5 

//
 €

1

Τα MFPs, όπως σωστά έχει ειπωθεί, αποτελούν τον 
«ελβετικό σουγιά» για κάθε γραφείο, καθώς πρόκει-
ται για «ευφυείς» δικτυακές συσκευές με λειτουρ-
γικά υποσυστήματα που επιτρέπουν την ακόμα πιο 
αποτελεσματική ψηφιακή διαχείριση και δικτύωση. 
Χάρη σε αυτά, δρομολογείται και τελειοποιείται η 
αποτελεσματικότητα του workflow και οι ακόλουθες 
βελτιώσεις στην παραγωγικότητα της επιχείρησης. 
Ακόμα περισσότερο, το τελευταίο διάστημα έχει ε-
δραιωθεί η παρουσία των «έξυπνων» MFPs, κατά το 
πρότυπο των smartphones. Καθώς τα παραδοσιακά 

MFPs έχουν πλέον γίνει commodities, τα έξυπνα 
MFPs διεκδικούν επάξια τη «μερίδα του λέοντος» 
στο enterprise τεχνολογικό οικοσύστημα, μειώνο-
ντας το κόστος, εκτινάσσοντας την αποτελεσματι-
κότητα και επιτρέποντας τη μελλοντική επέκταση 
εργασιών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Gartner 
σε έρευνά της, τα έξυπνα MFPs μπορούν να παίξουν 
καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική διαχείρισης περιε-
χομένου μιας επιχείρησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 
οι συνδυασμένες πωλήσεις εκτυπωτών και MFPs 
αυξήθηκαν μέσα στο 2014, ενώ όπως δείχνουν τα 

πρόσφατα trends, η μετάβαση από τις συσκευές 
single function στις multifunction συνεχίστηκε στα 
περισσότερα segments της αγοράς. Έχοντας αυτά 
κατά νου, το κανάλι συνεργατών οφείλει να δρα-
στηριοποιηθεί ενεργά σε ένα χώρο που βρίσκεται 
αφενός σε συνεχή ανάπτυξη και αφετέρου «διψά» 
για σύγχρονες λύσεις. Η “smart” τεχνολογία απαιτεί 
αντίστοιχα ενημερωμένους και καταρτισμένους συ-
νεργάτες, προκειμένου να προσφέρουν τις απαραί-
τητες λύσεις που οι δυνατότητες και οι ανάγκες της 
επιχείρησης επιβάλουν.  σελ. 18

1η πανελλήνια έρευνα Cloud και Platform as a Service
To BizTech.gr και το Tech Channel Partner ολοκλήρωσαν, με την 
υποστήριξη της Oracle Hellas, την 1η πανελλήνια έρευνα γύρω από το 
Cloud και το Platform as a Service, καταγράφοντας τις σκέψεις αλλά και 
τις προθέσεις των Ελλήνων IT managers. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν 
εξαιρετικό ενδιαφέρον. σελ. 16

Η Dell εξαγοράζει την eMC
Η Dell, με «στρατηγό» τον Michael Dell, προχώρησε σε μια εντυπωσιακή 
κίνηση, αυτή της εξαγοράς της EMC. Το ύψος της συναλλαγής έφτασε τα 67 
δις δολάρια, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα η εταιρεία που προκύπτει να έχει 
αξία που φτάνει τα 90 δις δολάρια. σελ. 13

Ο «θαυμαστός νέος κόσμος» 
του Smart Home
Χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας, το 
Smart Home αποτελεί πραγματικότητα, 
αναβαθμίζοντας το οικιακό περιβάλλον 
σε έναν νέο κόσμο διασύνδεσης. Η 
ανάπτυξη της αγοράς του Smart Home 
αναμένεται να εκτιναχθεί στα επόμενα 
χρόνια, αγγίζοντας το εντυπωσιακό 
νούμερο των 59 δις δολαρίων ως 
το 2020. Όλα αυτά, συνεπάγονται 
μια μεγάλη ευκαιρία για το κανάλι, 
προσφέροντας στους συνεργάτες ένα 
ευρύ πεδίο δραστηριοποίησης και, όσον 
αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
διαφοροποίησης. σελ. 30
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MFPs: Multi λειτουργίες, multi ευκαιρίες!



ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΑΠΟ ΚΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΟ

Lenovo® ThinkCentre® Tiny M73/M83/M93p

·  Ισχυρή επαγγελματική απόδοση από μόλις 5% του όγκου ενός συνηθισμένου 
desktop.

·  Έως Windows 10 Pro
·  Up to 4th Generation Intel® CoreTM i7 Processor, with vPro* Technology
·  Ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών ενεργειών με τη χρήση έως 3 ανεξάρτητων οθονών*

·  Ευέλικτες επιλογές mounting για εξοικονόμηση χώρου 
·  Επεκτασιμότητα μέσω προαιρετικής επιλογής οπτικού μέσου ή δεύτερου σκληρού 

δίσκου για επιπλέον αποθηκευτικό χώρο ή IO box επιπλέον θυρών (ports)
·  Αθόρυβη και παραμετροποιήσιμη λειτουργία ψύξης με την τεχνολογία ICE 3.0 

(Intelligent Cooling Engine Technology)
·  Πιστοποιημένη αντοχή σε ακραίες συνθήκες*

·  Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Υπολογίστε το ακριβές όφελος για τον πελάτη σας ή 
την επιχείρησή σας στο www.lenovo.com/energycalculator

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 της Intel, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook και Core Inside είναι σήματα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. 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.

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 
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Δώστε στον λαό 
τεχνολογία (και events)! Αντώνης ΡουςελιώτΑκης

antony@socialhandlers.com

Πριν από μερικές μέρες (ναι, το ξέρω ότι με αυτόν τον 
τρόπο εκτίθεμαι αφού γίνεται φανερό ότι αυτές οι γραμμές 
ετοιμάζονται... επί του πιεστηρίου), βρέθηκα σε μία 
εκδήλωση που είχε ετοιμάσει η Active Computer Systems 
σε συνεργασία με την HP, σχετικά με τις νέες σειρές 
εκτυπωτών της τελευταίας, όπου γίνεται για πρώτη φορά 
εφαρμογή των τεχνολογιών Jet Intelligence.

Προτού ασχοληθώ με το κυρίως θέμα μου, θα ήθελα κατ’ 
αρχήν να σημειώσω δυο-τρία στοιχεία για τη συγκεκριμένη 
εκδήλωση, προκειμένου να γίνει κατανοητό το πόσο 
επιτυχημένη (άρα, και σωστά στημένη) ήταν, αλλά και γιατί 
με αφορμή αυτήν αποφάσισα να γράψω αυτήν τη στήλη.

Κατ’ αρχήν, ήταν οργανωμένη σε έναν εξαιρετικό χώρο 
(στον  τελευταίο όροφο του Hilton), ο οποίος αφενός 
εξυπηρετούσε τις ανάγκες της παρουσίασης, αφετέρου 
ήταν ιδανικός ώστε η βραδιά να συνεχιστεί με δείπνο και 
συζήτηση σε ένα ήσυχο και αποκλειστικό περιβάλλον.
Το μέρος που επιλέχθηκε έχει πολύ εύκολη πρόσβαση (η 
στάση Ευαγγελισμός του Μετρό είναι δίπλα και το σημείο 
εξαιρετικά κεντρικό), ενώ παράλληλα, η ώρα ήταν ιδανική 
(ξεκινάγαμε στις 6:00), αφού μπορούσε κανείς να έρθει 
αφού τελείωνε τις απαραίτητες δουλειές στο γραφείο ή 
στο κατάστημά του. Η δε ώρα σε συνδυασμό με την ημέρα 
(Τρίτη), καθιστούσαν ακόμη και το parking μία σχετικά 
εύκολη υπόθεση.

Το μεγάλο μυστικό της επιτυχίας, όμως, δεν ήταν τόσο 
τα logistics (για τα οποία θα επιμείνω, ότι ήταν ιδιαίτερα 
σημαντικά ούτως ή άλλως), όσο το περιεχόμενο της 
βραδιάς. Οι παρουσιάσεις ήταν σύντομες, εξαιρετικά ζεστές 
και φιλικές (ειδικά ο χαιρετισμός του Γιάννη Στασινόπουλου, 
σε έβαζε απευθείας σε ένα άνετο παρεΐστικο κλίμα), χωρίς 
άπειρα slides, τεχνικά χαρακτηριστικά κ.λπ. Άμεσες, 
ξεκάθαρες, χτυπάγαν στην «καρδιά» του θέματος, χωρίς 
περιττές φανφάρες.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην κουραστούν οι 
παρευρισκόμενοι, να υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις, 
αλλά και γεμάτοι διάθεση, να συνεχίσουμε την κουβέντα 
μας γύρω από ένα εξαιρετικό φιλέτο (κάνει καλό και στον 
αιματοκρίτη btw).

Τώρα που ξέρετε για το event της Active και της HP, καθώς 
και το πως και γιατί είχε μεγάλη επιτυχία η επανάσταση του 
Jet Intelligence στις εκτυπώσεις, έφτασε η ώρα να σας πω 
γιατί κάνω όλη αυτήν την αναφορά.

Ο λόγος είναι απλός: Διότι το κανάλι (αλλά και οι πελάτες), 
διψάνε για τέτοιες εκδηλώσεις!

Ναι, είναι ακριβώς όπως σας το λέω. Το δίκτυο 
μεταπωλητών, αναζητά τρόπους να διαφοροποιηθεί, 
καλύτερη απόδοση, οικονομικότερη λειτουργία, τρόπους να 
εντυπωσιάσει τον πελάτη, με άλλα λόγια... νέες τεχνολογίες!

Οι εποχές που «σκάγαμε μύτη» στον πελάτη και παίρναμε 
τη συμφωνία που θέλαμε στο άψε σβήσε, έχουν παρέλθει 
- προφανώς ανεπιστρεπτί. Τώρα, κάθε συμφωνία είναι 
πιο δύσκολη, με μικρότερα περιθώρια κέρδους και με 
μεγαλύτερη προσπάθεια, πριν και μετά την πώληση.

Αυτό σημαίνει ότι ξαφνικά, και ειδικά εάν θέλουμε να 
διατηρήσουμε τα μεγέθη μας, χρειαζόμαστε περισσότερους 
πελάτες σε μία πιο δύσκολη αγορά. Άρα χρειαζόμαστε, ένα 
ξεχωριστό story, κάτι διαφορετικό να προτείνουμε και να 
υλοποιήσουμε. Μήπως αυτό το κάτι διαφορετικό είναι το 
Jet Intelligence της HP; Πιθανότατα ναι κατά τη γνώμη μου, 
αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι οι συνεργάτες 
ήθελαν να εξετάσουν ακριβώς αυτήν την πιθανότητα! Και θα 
το κάνουν, εάν τους καλέσετε και εσείς με τη σειρά σας.

Η συμβουλή μου λοιπόν είναι ξεκάθαρη: Κάντε και εσείς 
εκδηλώσεις για τους συνεργάτες ή τους πελάτες σας! Τόσο 
απλά... Οι κατασκευαστές όπως η HP αλλά όχι μόνο, είναι 
κάτι παραπάνω από πρόθυμοι να βοηθήσουν (δηλαδή να 
πληρώσουν εάν δεν πιάσατε το υπονοούμενο), αλλά, μην τα 
περιμένετε όλα από αυτούς! Θα πρέπει να βάλετε και εσείς 
το χέρι στην τσέπη, αλλά ειλικρινά το τίμημα είναι και σε 
απόλυτα νούμερα μικρό, αλλά και εν συγκρίσει με αυτό που 
παίρνετε πίσω.

Όπως έλεγε ένα παλιό αφεντικό μου, «Αντώνη μου, είναι 
άλλο πράγμα να κάνεις οικονομία, και άλλο να κάνεις 
τσιγκουνιές! Με το δεύτερο, δεν πρόκειται ποτέ να έχεις 
πελάτες!».

Διευθυντής έκδοσης:  
Νίκος Τηλιακός

Αρχισυνταξία: 
Φώτης Καραμπεσίνης
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Νίκος Μπάστας 

ειδικοί συνεργάτες:  
Γιώργος Μαρκατάτος, 
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Αντώνης Ρουσελιωτάκης
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Cloud: αλλαγή 
μοντέλου 
και στις πωλήσεις

νικοσ τηλιακοσ
nick@socialhandlers.com

Το εν λόγω μοντέλο παρέχει τη δυνατότητα στους solution providers να 
συνεργαστούν με τις εταιρείες παροχής, όπως για παράδειγμα οι Microsoft, 
Google και άλλες. Αλλά σε αυτή την περίπτωση οι παροχείς λύσεων 
ξεφεύγουν από τη μεταπώληση μιας ήδη υπάρχουσας λύσης και περνούν 
σε ένα νέο σύστημα υπηρεσιών, όπως η μετάβαση στη νέα λύση αλλά και η 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες χρεώνονται με την ώρα.

Η αναλογία που θα πρέπει να έχει υπόψη του ο συνεργάτης που θέλει να 
παίξει το ρόλο του cloud broker είναι η αντιστοιχία με τον οικονομικό ή 
τον ασφαλιστικό σύμβουλο. Στην ουσία εισάγει στην αγορά το μοντέλο του 
agency. 

Με αυτό τον τρόπο όμως ο συνεργάτης που μπαίνει σε αυτή τη λογική 
ξεφεύγει για πάντα από το να περιμένει ένα απλό ποσοστό κέρδους από τη 
μεταπώληση. Μάλιστα, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί ο συνεργάτης να 
βγάλει από πάνω του τελείως το κόστος της υποστήριξης, αφού δεν είναι 
απαραίτητο, για παράδειγμα, να έχει τηλεφωνική υποστήριξη – καθώς το 
κόστος αυτό πέφτει στον κατασκευαστή της λύσης. 

Οι παροχείς λύσεων θα πρέπει να αναγνωρίζουν σε πρώτη φάση τις λύσεις 
που θέλουν να πουλήσουν και να σπεύσουν να μάθουν ό,τι περισσότερο 
μπορούν για να πουλήσουν τις υπηρεσίες τους αλλά και να μπορέσουν 
να προσθέσουν τη δική τους αξία γύρω από αυτές τις υπηρεσίες. Το εν 
λόγω μοντέλο ακούγεται σαφώς πιο ελκυστικό στους παρόχους που 
έχουν δημιουργηθεί μέσα στο cloud, αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελεί 
μια καλή λύση για όλους όσοι θέλουν να μπουν σε αυτή την αγορά. Είναι 
δεδομένο ότι, όποιος ασχολείται με την αγορά, έχει στο μυαλό του τα 
επαναλαμβανόμενα μηνιαία έσοδα, αλλά η πραγματική διαφοροποίηση και 
πρόκληση έρχεται από την αλλαγή του μοντέλου. 

Μια προσέγγιση που μπορούν να ακολουθήσουν, είναι να διατηρήσουν το 
υπάρχον μοντέλο εσόδων τους μέχρι να περάσουν στο νέο. Αν η όλη αυτή 
διαδικασία δεν πραγματοποιηθεί με το σωστό τρόπο, είναι σίγουρο ότι οι 
εταιρείες αυτές θα βρεθούν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση σε οικονομικό 
επίπεδο. Ο βαθμός δυσκολίας τής μετάβασης αυξάνεται, γιατί ταυτόχρονα 

απαιτούνται επενδύσεις από την πλευρά του συνεργάτη, ώστε να γίνει 
επιτυχημένα η μετάβαση από το ένα μοντέλο στο άλλο. 

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο στη 
μεταπώληση μιας cloud υπηρεσίας που έχει αναπτύξει μια άλλη η εταιρεία. 
Αλλά ο συνεργάτης μπορεί να δημιουργήσει μια σειρά από επαγγελματικές 
υπηρεσίες που μπορούν να συνδυαστούν με την cloud υπηρεσία, οι οποίες 
είναι σαφώς πιο κερδοφόρες. Μάλιστα, μπορούν να υπάρξουν πολλές 
διαφορετικές εκδοχές πάνω σε αυτό το μοντέλο. Μπορεί, για παράδειγμα, 
κάποιες μικρότερες εταιρείες να βρουν κάποιους ειδικούς του χώρου να τις 
προσλάβουν και με τη βοήθειά τους να εντοπίσουν ποιες είναι οι υπηρεσίες 
που ταιριάζουν περισσότερο στους πελάτες τους. 

Πρόκειται για ένα μοντέλο δραστηριοποίησης, το οποίο δεν έχει δουλέψει 
ακόμα σε μεγάλο βαθμό, αλλά είναι δεδομένο ότι θα έχει σημαντική 
ανάπτυξη, καθώς οι πελάτες θέλουν βοήθεια από έναν τεχνολογικό 
συνεργάτη που γνωρίζουν και εμπιστεύονται. 

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πελάτες δεν έχουν ιδέα πώς να 
αντιμετωπίσουν τη νέα τεχνολογική πραγματικότητα. Διαβάζουν 
επικεφαλίδες και δεν γνωρίζουν ποιες υπηρεσίες να υιοθετήσουν και γιατί. 

Γενικά το μοντέλο του cloud περιορίζει τα περιθώρια σε τεράστιο βαθμό 
και αλλάζει τα δεδομένα. Το ζήτημα φτάνει στους πελάτες που χρειάζονται 
υποστήριξη, καθώς υπάρχουν πραγματικά πολλές επιλογές. Ο έμπιστος 
σύμβουλος είναι και πάλι απαιτούμενος, μιας και ο πελάτης χρειάζεται 
τη βοήθειά του. Οι συνεργάτες μπορούν να επωφεληθούν από αυτή την 
υπηρεσία. Το όπλο που έχουν οι συνεργάτες είναι η προσωπική επαφή με 
τον πελάτη, κάτι που κανένας μεγάλος κατασκευαστής δεν πρόκειται να 
πετύχει ποτέ. 

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν μπορεί ο κάθε συνεργάτης να πάρει 
αυτό το ρόλο, αλλά η αναβάθμιση της σχέσης με τον κατασκευαστή, όπως 
και η καλύτερη κατανόηση των αναγκών του πελάτη, είναι ένα πρώτο βήμα 
για την αλλαγή του μοντέλου.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για τους παροχείς λύσεων στην εποχή του cloud είναι να αναλάβουν 
το ρόλο του cloud broker. 



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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MIcrOSOFt - aSUS 
Επωφελής συμφωνία
Η Microsoft προχώρησε σε μια ακόμη 
σημαντική συμφωνία αναφορικά 
με ζητήματα πατεντών. Αυτή τη 
φορά το άλλο μέρος είναι η Asus. 
Με βάση τη συμφωνία, η Asus θα 
προεγκαθιστά το Microsoft Office στα 
Abdroid smartphones και tablets που 
κατασκευάζει.
Info: Microsoft, 211 – 1206 000

IMPact

«Τιμολογεί» τη Sony 
Tις λύσεις άυλης ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης της Impact επέλεξε η 
Sony, προκειμένου να αποστέλλει 
αυτοματοποιημένα τα ηλεκτρονικά 
τιμολόγια σε πελάτες της, μέσω της 
υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
Paperless Connect.
Info: Impact, 210 – 8833 624

Mε μια ματιά
HP JET INTELLIGENCE

Με αφορμή την παρουσίαση της τεχνολογίας (ή καλύτερα, 
μίας ομάδας τεχνολογιών) με την ονομασία Jet Intelligence 
από την HP, η Active Computer Systems διοργάνωσε 
ειδική εκδήλωση για τους συνεργάτες και τους πελάτες 
της, η οποία αποδείχηκε εξαιρετικά δημοφιλής. Πιο 
συγκεκριμένα, η τεχνολογία Jet Intelligence, αποτελεί 
προϊόν 5ετούς έρευνας και ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να 
δημιουργεί πλέον, μία παντελώς νέα βάση μέτρησης και 
σύγκρισης για τις laser εκτυπώσεις.
Οι νέοι HP LaserJet είναι πλέον πιο γρήγοροι, πιο 
οικονομικοί, αλλά και πιο μικροί από ποτέ, χάρη σε μία 
σειρά καινοτομιών όπως το ολοκαίνουργιο σύστημα 
toner, ColorSphere 3. Μέσω της εν λόγω τεχνολογίας, δεν 
υπάρχει πλέον απώλεια σε γραφίτη, ενώ το σημείο τήξης 
είναι χαμηλότερο (άρα τυπώνουμε και πολύ πιο γρήγορα 
αλλά και πολύ πιο οικονομικά). Συνοπτικά, οι νέοι 
LaserJet με τεχνολογία Jet Intelligence είναι έως 53% 
πιο οικονομικοί σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ενέργειας, 
40% ταχύτεροι, 40% πιο μικροί, ενώ αποδίδουν και 33% 
περισσότερες σελίδες στο duty cycle τους, αφού έχει 
μειωθεί η καταπόνηση του συστήματος. Στην εκδήλωση 
που πραγματοποίησε η Active Computer Systems με την 
υποστήριξη της HP, ο Γιάννης Στασινόπουλος (γενικός 

διευθντής της Active), έδωσε το στίγμα της εταιρείας και 
την προσήλωση που επιδεικνύει γύρω από το printing, 
ενώ η Χαρίτα Φραγκούλη εκ μέρους της HP (επικεφαλής 
των συσκευών εκτύπωσης της HP για Ελλάδα και 
Κύπρο), παρουσίασε τις καινοτομίες των νέων σειρών 
και την επανάσταση που φέρνει στον χώρο του printing 
η τεχνολογία Jet Intelligence, αφού πλέον ο πήχης για 
τον ανταγωνισμό έχει ανέβει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι 
συμμετέχοντες έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον, τόσο με τις 
ερωτήσεις τους, όσο και με το hands-on που ακολούθησε 
με τα νέα προϊόντα, τα οποία βρίσκονταν σε πλήρη 
λειτουργία στην αίθουσα και είναι όλα, ήδη διαθέσιμα 
στην ελληνική αγορά.
Info: hP hellas 211-188 5000, active 210-6577 900
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Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να είναι 
ευέλικτες, ευκίνητες, ευπροσάρμοστες και να 
μπορούν να υπολογίζουν σωστά την απόδοση της 
επένδυσής τους. Κι αυτό με όρους εβδομάδας και όχι 
τριμήνου ή ακόμη και έτους!
Πλέον, το ΙΤ δεν αρκεί απλά και μόνο να λειτουργεί 
με τους «παραδοσιακούς» ρυθμούς, αλλά αποτελεί 
βασικό συστατικό της συνολικής επιχειρηματικής 
στρατηγικής την οποία υποστηρίζει σε δραστικό 
βαθμό. Οι δε παράγοντες της ταχύτητας και της 
ευελιξίας μιας επιχείρησης εξετάζεται όχι μόνο με το 
εάν είναι σε θέση να ανταποκριθεί με τις προσδοκίες 
των πελατών, αλλά και με την ικανότητα των ίδιων 
των επιχειρήσεων εσωτερικά να υλοποιήσουν και 
εφαρμόσουν νέες λειτουργίες για να διερευνήσουν 
πιθανές νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. 
Είτε πρόκειται για μια εφαρμογή ή μια διαδικασία 
ανά περίπτωση είτε για τον πλήρη επανεξοπλισμό 
μιας επιχειρηματικής λειτουργίας, έφτασε η στιγμή 
που θα πρέπει να αντιληφθείτε πως υπάρχει ένας 
νέος όσο και αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης 
της μεταφοράς σας στο cloud. Κι αυτό, με τον 
κατάλληλο ρυθμό, έχοντας εκ των προτέρων θέσει 
συγκεκριμένους στόχους, αλλά και με ξεκάθαρο 
προσδιορισμό της απόδοσης της επένδυσης για την 
επιχείρησή σας.

Μπορεί τα «παραδοσιακά» ERP συστήματα να 
κρατάνε… δέσμιες τις επιχειρήσεις, ωστόσο την 
ίδια στιγμή το «ξήλωμα» και η αντικατάσταση ενός 
τέτοιου συστήματος απαιτεί χρόνο, ενώ ταυτόχρονα 
θα διαταράξει την ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης. 
Εάν στο μυαλό σας έρχεται η γνωστή ρήση: 
«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα», δεν θα βρίσκεστε 
και πολύ μακριά… Ευτυχώς, η τεχνολογία έχει 
φροντίσει να δώσει λύση και σε αυτό το ζήτημα. 
Πρόκειται για τις παραμετροποιήσιμες εφαρμογές 
ERP που «τρέχουν» σε πλατφόρμες enterprise 
cloud και εξασφαλίζουν τα απαραίτητα εργαλεία 
ώστε να επιλύουν ταχύτατα πιθανά επιχειρηματικά 
προβλήματα και θέματα, όπως λ.χ. τις διαδικασίες 
τιμολόγησης, την παροχή υπηρεσιών, την διαχείριση 
των δαπανών, το quoting και την παραγγελειοληψία 
κ.ο.κ. Κι αυτό, δίχως να δημιουργούνται ζητήματα 
στις κύριες λειτουργίες μιας επιχείρησης, όπως 
είναι το reporting περί των οικονομικών, τη 
διαχείριση των ταμειακών ροών κ.ά. Αποτέλεσμα; 
Όσες εταιρείες υιοθετούν τη συγκεκριμένη λογική, 
επιλύουν τα όποια επιχειρηματικά τους ζητήματα και 
ταυτόχρονα ανιχνεύουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης 
και κερδοφορίας. Το cloud αν μη τι άλλο «ευνοεί» την 
επιτυχημένη λειτουργία επιχειρηματικών τομέων, 
όπως λ.χ. των πωλήσεων, του marketing, του call 

center κ.ά. 
Δίχως αμφιβολία, η επιλογή πλατφόρμας αποτελεί 
«κλειδί» ώστε να γίνει πραγματικότητα η στρατηγική 
της ευελιξίας, της προσαρμοστικότητας και της 
βήμα-προς-βήμα υλοποίησης των στόχων. 
Η νέα προσέγγιση απαιτεί την ύπαρξη μιας 
πλατφόρμας που θα παρέχει μια ευρεία γκάμα από 
-καθαρόαιμα- επιχειρηματικές υπηρεσίες. Για αυτό 
το λόγο και όταν μια επιχείρηση μετακινεί ή αλλάζει 
εφαρμογές, διαδικασίες και λειτουργίες, θα πρέπει 
να διασφαλιστεί η συνέχεια και συνέπεια σε μια 
σειρά από τομείς, όπως λ.χ. στην ασφάλεια και την 
ιδιωτικότητα των δεδομένων, την «ταυτότητα», το user 
interface, την ομαλή ροή των εργασιών, τη διαδικασία 
αναφορών, δημιουργίας dashboards και analytics, τη 
φορητότητα κ.ά.
Πληρώντας τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
μια επιχείρηση είναι -περίπου-  βέβαιη πως 
οποιεσδήποτε καινούριες διαδικασίες ή λειτουργίες 
προστεθούν στην καθημερινότητά της, θα 
υποστηριχτούν με ασφάλεια και θα ακολουθήσουν 
την αναγκαία επεκτασιμότητα. Γεγονός, που 
διευκολύνει την υλοποίηση νέων project και εν γένει 
επιχειρηματικών σχεδίων, τα οποία σε διαφορετική 
περίπτωση θα κωλυσιεργούσαν ή ακόμη και θα 
αναβάλλονταν εξαιτίας του υψηλού ρίσκου.

Το ERP εξελίσσεται - Εσείς;
Η αγορά αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Πελάτες, υπάλληλοι, επιχειρήσεις, 
τα πάντα μετεξελίσσονται προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα, 
απαιτώντας πλέον τα πλεονεκτήματα που μόνο μία cloud λύση μπορεί να 
προσφέρει. Είναι μία νέα εποχή, στην οποία όλοι και όλα εξελίσσονται. Εσείς; 

Παναγιώτης Κωστάκος, 
marketing manager της 

SoftOne Technologies  
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HP και Active, για το μέλλον του printing



7

ειδήσεις

techchannelPartner

νέα & τάσεις
10.2015

SaMSUnG

Νέοι εκτυπωτές  
για ΜΜΕ 
Με την αγορά μηχανημάτων τύπου Α4 
-που παρέχουν υψηλές προδιαγραφές- 
να αναπτύσσεται ταχύτατα, η Samsung 
ανακοίνωσε την κυκλοφορία του 
μονόχρωμου εκτυπωτή ProXpress 
M4030ND, καθώς και του 
πολυμηχανήματος M4080FX. Και οι 
δύο εκτυπωτές είναι κατάλληλοι για 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν 
πολλές εκτυπώσεις και επιζητούν 
μεγαλύτερη ασφάλεια και έλεγχο 
κόστους. 
Info: Samsung, 210 – 6897 691

IntraSOFt

Έργο στη Σουηδία 
Η λύση ESKORT της Intrasoft 
International επιλέχθηκε από τα 
τελωνεία της Σουηδίας στο πλαίσιο 
του ευρύτερου προγράμματος 
τεχνολογικής αναβάθμισής τους. Το 
έργο έχει συνολική διάρκεια 11 ετών (3 
έτη για την υλοποίηση και 8 έτη για τη 
συντήρηση και την υποστήριξη), ενώ ο 
εκτιμώμενος προϋπολογισμός είναι 1,9 
εκατ. ευρώ. 
Info: Intrasoft, 210 – 6876 400

ΙΤ SECURITY

Στα $7,7 εκατ. το κόστος 
ανά επιχείρηση
Ακριβά κοστίζει στις επιχειρήσεις 
η προστασία τους από το 
κυβερνοέγκλημα, καθώς το μέσο 
ετήσιο κόστος αγγίζει τα $7,7 εκατ., 
ενώ ο χρόνος «αποθεραπείας» από 
μια μεγάλη επίθεση ανέρχεται στις 
46 ημέρες. Στη διαπίστωση αυτή 
καταλήγει πρόσφατη έρευνα της HP 
η οποία διεξήχθη σε επτά μεγάλες 
αγορές (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ιαπωνία, Γερμανία, Αυστραλία, Βραζιλία 
και Ρωσία), μεταξύ 257 μεγάλων 
επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 
1.000 ατόμων.
Info: http://goo.gl/xEUozq

Mε μια ματιά

Την επέκτασή του και σε άλλες αγορές επιδιώκει το 
Business Cloud, η ελληνική cloud πλατφόρμα εμπορικής 
διαχείρισης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο 
των προσπαθειών αυτών συμμετείχε σε αξιολόγηση και 
κέρδισε πρόσκληση ως μέρος του προγράμματος Alpha 
για την παρουσία της στην έκθεση Web Summit 2015, η 
οποία λαμβάνει χώρα στο Δουβλίνο, 3 έως 5 Νοεμβρίου 
2015. Η Web Summit αποτελεί την σημαντικότερη 
έκθεση στην Ευρώπη στον τομέα της τεχνολογίας και 
των startups, συγκεντρώνοντας παγκόσμιο ενδιαφέρον 
με περισσότερους από 22,000 προσκεκλημένους από 
110 χώρες. 
Η εταιρεία μέσω της συμμετοχής της αναζητά να 
προσελκύσει επενδυτές προκειμένου να επεκταθεί σε 

αγορές του εξωτερικού, καθώς και να έρθει σε επαφή με 
πιθανούς συνεργάτες.
Το Business Cloud προσφέρει εργαλεία τιμολόγησης 
και διαχείρισης πελατολογίου, αποθήκης, πωλήσεων, 
αγορών, οικονομικών, πολύτιμα στατιστικά στοιχεία, 
καθώς και πλήθος άλλων λειτουργιών για άμεση 
πρόσβαση και συνεχή παρακολούθηση εργασιών και 
συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, από παντού. Επίσης 
διαθέτει ειδικές εφαρμογές τόσο για τον τομέα μαζικής 
εστίασης όσο και τον τομέα φιλοξενίας, ενώ πρόσφατα 
πρόσθεσε στις υπηρεσίες του και τη δυνατότητα 
διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop 
module), στο ίδιο ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης.
Info: Business cloud, 210 – 8649 867

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΟ BUSINESS CLOUD

Στόχος η προσέλκυση επενδυτών από το εξωτερικό

Με στόχο να προσφέρουν τα πλεονεκτήματα που 
συνοδεύουν την υιοθέτηση των cloud υπηρεσιών ακόμα 
και στην πιο μικρή επιχείρηση, Microsoft και Interworks 
παρουσίασαν το νέο καινοτόμο μοντέλο διανομής cloud, 
σε ειδική εκδήλωση Β2Β που πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία της Microsoft, ενώπιον 120 συνεργατών.
Η συνεργασία των δύο εταιρειών κρατάει χρόνια και 
ομολογουμένως το νέο μοντέλο που προτείνουν οι 
δύο εταίροι αναμένεται να αλλάξει την αγορά του cloud 
στη χώρα μας, όσον αφορά τις μικρές επιχειρήσεις 
και τους επαγγελματίες. Συγκεκριμένα, η Interworks 
αποτελεί και επισήμως τον πρώτο συνεργάτη Microsoft 
Cloud Solution Provider  για την Ελλάδα, την Κύπρο και 
τη Μάλτα, εγκαινιάζοντας ένα καινοτόμο πρόγραμμα 
διανομής cloud υπηρεσιών. Ας δούμε όμως σε τι 
συνίσταται η καινοτομία του προγράμματος CSP που 
παρουσίασαν δύο εταιρείες.
H Interworks είναι Tier 2 συνεργάτης της Microsoft και 
ως τέτοιος θα μπορεί πλέον να προσφέρει στους δικούς 
του συνεργάτες τη δυνατότητα να προμηθεύσουν τους 
πελάτες τους με μεμονωμένες υπηρεσίες ή πακέτα 
cloud υπηρεσιών της Microsoft (Office 365, Microsoft 
Azure, Microsoft Exchange, SharePoint, Cloud Server, 
OneDrive, Microsoft Dynamics CRM κ.λπ.). Το εξαιρετικά 
ενδιαφέρον είναι ότι η εν λόγω «αλυσίδα» απευθύνεται 
σε τελικούς πελάτες οποιουδήποτε μεγέθους. Πρακτικά, 
Microsoft και Interworks δίνουν τη δυνατότητα σε πολύ 
μικρές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τμήματα ΙΤ και 
εξειδικευμένο προσωπικό να περάσουν στην εποχή 

του cloud με ευκολία και ασφάλεια. Επίσης, οι τελικοί 
πελάτες έχουν τη δυνατότητα παραγγελίας των cloud 
υπηρεσιών της Microsoft σε μηνιαία βάση, καθώς 
και την ευκαιρία αυτοματοποιημένης διάθεσης των 
υπηρεσιών αυτών με το τέλος της παραγγελίας, ενώ 
σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το ότι οι συνεργάτες 
της Interworks μπορούν πλέον να διαχειριστούν αυτοί 
τις τιμολογήσεις προς τους τελικούς τους πελάτες. 
Επίσης, το συγκεκριμένο μοντέλο προσφέρει σε εταιρείες 
ΙΤ τη δυνατότητα διαφοροποίησης, με την προσθήκη 
και άλλων cloud υπηρεσιών που παρέχονται από το 
marketplace της Interworks και τη δημιουργία του δικού 
τους cloud marketplace. Φυσικά, τα παραπάνω γίνονται 
μέσα από την πλατφόρμα της Interworks, η οποία 
προσφέρει κεντρική διαχείριση των cloud υπηρεσιών 
διαφόρων συνεργατών της.
Info: Interworks, 2310 – 688 187

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CLOUD

Cloud για όλους, φέρνουν Microsoft και Interworks



ειδήσεις

techchannelPartner

νέα & τάσεις
10.2015

UNI SYSTEMS 
Αναβάθμιση 
συνεργασίας
Την αναβάθμισή της σε Platinum 
συνεργάτη της Citrix ανακοίνωσε η Uni 
Systems, ενώ παράλληλα οι τεχνικές 
ομάδες της Uni Systems έλαβαν 
τις πιστοποιήσεις Citrix Specialist 
Virtualization και Citrix Specialist 
Networking for Apps & Mobile Security. 
Info: Uni Systems, 211 – 9997 000

SYMANTEC

Οι συνεργάτες έχουν… νέα
Ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει 
υψηλότερες δυνατότητες κέρδους προς 
τους συνεργάτες που εστιάζουν στην 
ασφάλεια, το Symantec Secure One 
είναι το νέο ενισχυμένο πρόγραμμα 
συνεργατών για το κανάλι διανομής/
μεταπώλησης που ανακοίνωσε η 
εταιρεία. 
Info: Symantec, 210 – 6971 942

Mε μια ματιά
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Μία ακόμα ευκαιρία χρηματοδότησης για τις ελληνικές 
εταιρείες τεχνολογίας θα ανοίξει το 2016 – 2017 καθώς 
πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε ότι για το εν λόγω 
διάστημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επενδύσει σχεδόν 
€16 δις στην έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος Ορίζοντας 2020.
Το νέο πρόγραμμα επενδύσεων παρέχει δυνατότητες 
χρηματοδότησης μέσω προσκλήσεων υποβολής 

προτάσεων, δημόσιων συμβάσεων και άλλων δράσεων, 
ενώ θα υποστηρίξει και μια σειρά διατομεακών 
πρωτοβουλιών: τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής 
μεταποιητικής βιομηχανίας ( €1 δις), τεχνολογίες και 
πρότυπα για την αυτόματη οδήγηση (περίπου €100 εκατ.), 
το IoT (€139 εκατ.) με επίκεντρο την αντιμετώπιση της 
ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της ΕΕ και τις «Έξυπνες 
και Βιώσιμες Πόλεις» (€232 εκατ.), για την καλύτερη 
ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, μεταφορικών, 
ενεργειακών και ψηφιακών δικτύων στο αστικό 
περιβάλλον της ΕΕ. Οι νέες δυνατότητες χρηματοδότησης 
που προσφέρει το πρόγραμμα εργασίας ευθυγραμμίζονται 
πλήρως με τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕE που 
δεν είναι άλλες από την αύξηση του βιομηχανικού 
αποτυπώματος, την ενοποίηση της ψηφιακής αγοράς 
και την απόκτηση τεχνολογικού πλεονεκτήματος για την 
Ευρώπη. Φυσικά, όλα τα παραπάνω για να καταστούν 
εφικτά δεν αρκεί η όποια χρηματοδότηση, αλλά και ένα 
οικονομικό περιβάλλον που ενθαρρύνει το επιχειρείν 
αντί να το απομυζά συστηματικά μέσω της υπερβολικής 
φορολόγησης, προκειμένου να συντηρήσει παρασιτικούς 
τομείς της οικονομίας.
Info: ΓΓΕΤ, 213 – 1300 000

ΝΕΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ευρωπαϊκό χρήμα για το 2016 - 2017
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Πριν μερικά χρόνια, ίσως να ήταν πιο εύκολο το 
να «τσακωθείτε» με έναν πελάτη και να του πείτε 
κάπως πιο «ευθέως» τη γνώμη σας για ό,τι απαιτεί. 
Σήμερα, χωρίς κάποιος να μας το πει, οι περισσότεροι 
θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο «δεν παίζει». Έχω ακούσει 
άπειρες φορές το επιχείρημα «είδαμε και πάθαμε να 
τον κλείσουμε, τώρα θα του πάμε και κόντρα;».
Δεν μπορώ να πω ότι δεν κατανοώ το επιχείρημα, ούτε 
ότι δεν συμπάσχω με τον επιχειρηματία που από τη 
μία μεριά πρέπει να ζυγίσει παράλογες απαιτήσεις, και 
από την άλλη την επιβίωση της εταιρείας του - δηλαδή 
το να μπορεί να πληρώσει τους υπαλλήλους που την 
ίδια στιγμή δυσανασχετούν για όσα τους ζητούνται. 
Όλα αυτά είναι κατανοητά και τα αντιλαμβάνομαι 
πλήρως. Το βασικό ερώτημα, όμως, είναι άλλο. «Ως 
πότε;» Πού ακριβώς βρίσκονται τα όρια μεταξύ καλών 
και «δουλικών» σχέσεων; Μέχρι ποιο σημείο πρέπει 
να κάνουμε τα στραβά μάτια, και πότε θα πρέπει να 
βάλουμε ένα στοπ, εξηγώντας πως δεν μπορούμε 
να προχωρήσουμε άλλο; Δύσκολη ερώτηση, και 
ακόμη πιο δύσκολη απάντηση. Θα προσπαθήσω να 
την κάνω λίγο πιο εύκολη, με βάση το πως εγώ αλλά 

-και κυρίως- υψηλά ιστάμενα στελέχη πολυεθνικών 
με τα οποία έχω συζητήσει αναλυτικά (εντός και εκτός 
συνόρων), βλέπουν τα πράγματα.
• Κατ΄αρχήν, εάν ο παραλογισμός ξεκινήσει ξαφνικά, 
μην βιαστείτε να συμπεράνετε ότι πρόκειται απλά 
για ένα καπρίτσιο. Πιθανότατα κάτι έχει συμβεί. Κάτι 
που αγνοείτε. Μία αλλαγή πολιτικής, μία αλλαγή 
προσώπου, κάποια απρόσμενα αποτελέσματα, ένας 
έλεγχος, κάτι. Προσπαθήστε να δείτε εάν υπάρχει αιτία 
πίσω από τη συμπεριφορά, προτού αντιδράσετε.
• Δεύτερον, εάν τα πράγματα είναι όντως άσχημα, 
τότε μην έχετε καμία αυταπάτη. Το να αντιδράσετε 
«δουλικά», δεν πρόκειται να φέρει αποτέλεσμα. Απλά 
θα μεταφέρει χρονικά (και όχι μακριά) το πρόβλημα, 
και ταυτόχρονα θα το διογκώσει.
• Τρίτον, βάλτε από τώρα στόχο να μειώσετε το ρίσκο 
της εταιρείας σας. Κάντε την εξής άσκηση: Δείτε τους 
πελάτες σας και αφαιρέστε από τον τζίρο σας, αυτόν 
που σας κάνουν οι 2-3 μεγαλύτεροι εξ αυτών. Εάν 
η απώλεια ενός ή δύο, είναι κάτι που μπορείτε να 
αντέξετε, είστε σε καλό δρόμο. Εάν όχι, ξεκινήστε μία 
συστηματική προσπάθεια μείωσης της έκθεσης της 

εταιρείας στο ρίσκο, «απλώνοντας» τα έσοδά σας σε 
περισσότερους πελάτες. 
• Τέταρτον, μην ξεχνάτε ότι και οι πελάτες σας είναι 
άνθρωποι όπως και εσείς. Δεν είναι ούτε πιο έξυπνοι, 
ούτε πιο χαζοί. Αυτό σημαίνει ότι με τον α’ ή β’ τρόπο, 
μπορείτε να συζητήσετε το θέμα. Το κρίσιμο ζήτημα 
είναι με «ποιον». Βρείτε τον προϊστάμενο, κατόπιν το 
αφεντικό του, στη συνέχεια το αφεντικό του αφεντικού 
κ.ο.κ. και θέστε το θέμα εκεί που πρέπει. Δεν είναι 
ζήτημα «κόπωσης», είναι ζήτημα στρατηγικής, 
επομένως οφείλει να ασχοληθεί επί της αρχής 
κάποιος ανώτερος.
• Πέμπτον, και με αυτό κλείνω, πάρτε απόφαση δύο 
πράγματα: Α. Δεν μπορείς πάντα να κερδίζεις, και 
Β. Δεν υπάρχει «ισόβιος» πελάτης. Αυτό σημαίνει 
ότι είναι πιθανό, παρά τις προσπάθειές σας, ένα 
συμβόλαιο να χαθεί, μία συμφωνία να χαλάσει. 
Όλα αυτά, είναι μέρος του επιχειρείν, οπότε μην σας 
κάνει καμία εντύπωση. Απλά φροντίστε να είστε πιο 
συνειδητοποιημένος και εάν είναι δυνατόν, να έχετε 
ένα backup plan για τα κακά σενάρια. Πώς, δεν έχετε; 
Και τι κάθεστε;

Μειώνοντας το ρίσκο και διατηρώντας 
την ψυχική μας υγεία!
Το σκηνικό είναι γνωστό και μη εξαιρετέο. Ο πελάτης απλά... 
παραλογίζεται! Είτε θέλει εδώ και τώρα πράγματα που για πρώτη 
φορά ακούτε, είτε έχει «ξεχάσει» τι έχετε συμφωνήσει και προσπαθεί 
να βγάλει από τη... μύγα ξύγκι κ.ο.κ. Τι μπορούμε να κάνουμε;

Νίκος Τηλιακός,
διευθυντής έκδοσης

του TechChannel Partner.
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SaP

H επιλογή του «Λύκου» 
Tις λύσεις SAP CRM και SAP Retail 
Execution Mobile Application επέλεξε 
ο όμιλος Inform, μέλος της Λύκος AG. 
Συγκεκριμένα, η Inform επέλεξε τη 
λύση SAP CRM, σε συνδυασμό με τη 
λύση SAP Retail Execution Mobile 
Application για την παρακολούθηση 
των πελατών και τη συνολική 
παρακολούθηση της διαδικασίας 
κοστολόγησης, τιμοδότησης και 
reporting.
Info: SaP, 210 – 9473 800

cOSMOS BS

ΙΒΜ business partner 
για το 2015
Την Cosmos Business Systems 
βράβευσε η IBM, με την διάκριση 
“IBM Business Partner 2015” για την 
εξαιρετική της απόδοση το 2015, κατά 
τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης 
των συνεργατών της. Η Cosmos 
διακρίθηκε μεταξύ των συνεργατών 
της IBM για τις πωλήσεις που πέτυχε, 
τη σημαντική αύξηση της απόδοσης 
της, αλλά και την επένδυση σε 
τεχνογνωσία.
Info: cosmos BS, 210 – 6492 800

lenOVO

2ετής εγγύηση για τα 
καταναλωτικά προϊόντα
Ασφάλεια στους καταναλωτές και 
ευκαιρία για ενισχυμένες πωλήσεις 
στους συνεργάτες της δίνει η Lenovo, 
χάρη στο νέο πρόγραμμα εγγύησης 
το οποίο ανακοίνωσε. Συγκεκριμένα, 
όλα τα καταναλωτικά προϊόντα 
της Lenovo, προσφέρονται στους 
πελάτες με 2 χρόνια βασική εγγύηση 
Pickup & Return. Κάθε πελάτης 
εξυπηρετείται πλέον για 2 χρόνια, από 
την ημερομηνία αγοράς οποιουδήποτε 
προϊόντος, μέσω courier, σε όλη την 
Ελλάδα.
Info: lenovo, 213 – 0087 200

Mε μια ματιά

Μία διεθνούς κύρους πιστοποίηση που ανοίγει το 
δρόμο για επιπλέον ευκαιρίες σε αγορές εκτός Ελλάδος 
κατέκτησε το Entersoft Business Suite, καθιστώντας 
μάλιστα την Entersoft τη μοναδική ελληνική εταιρεία 
που έχει λάβει πιστοποίηση για λογισμικό της σε 
αυτό το επίπεδο. Ειδικότερα, το Entersoft Business 
Suite πιστοποιήθηκε στην κατηγορία mixed mode 
manufacturing ERP από την Technology Evaluation 
Centers (TEC), η οποία χαρακτηρίζεται ως ηγέτης στην 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ερευνών και 
επιλογής λογισμικού για επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η διαδικασία και μόνο 
της αξιολόγησης ενός προϊόντος λογισμικού από την TEC 
συνιστά μεγάλο βήμα, με διεθνή απήχηση για οποιαδήποτε 
λύση. Αν τώρα συνυπολογίσουμε τα εξαιρετικά 
αποτελέσματα που σημείωσε το Entersoft Business 
Suite, έχουμε να κάνουμε με μια κίνηση που προφανώς 
ενισχύει τον εξωστρεφή προσανατολισμό της εταιρείας, 
κάτι που είναι και διακηρυγμένος στόχος της Entersoft. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αξιολόγηση της 
TEC, «οι οργανισμοί που ψάχνουν για μια λύση ERP 

ανταγωνιστική με τα μεγαλύτερα διεθνή ονόματα παρόχων 
επιχειρηματικού λογισμικού, αλλά σε καλύτερη τιμή, θα 
ήθελαν να συμπεριλάβουν την Entersoft στη διαδικασία 
επιλογής τους. Οι εταιρείες που βρίσκονται εκτός των 
σημερινών περιοχών κάλυψης της Entersoft, δυστυχώς 
θα πρέπει να περιμένουν μέχρι η εταιρεία να επεκταθεί 
και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές!»
Σύμφωνα με την πιστοποίηση της TEC, το 
Entersoft Business Suite ξεχωρίζει για μια σειρά 
χαρακτηριστικών όπως, εργονομία και ευχρηστία, 
ροές εργασιών, διαχείριση εγγράφων, ασφάλεια και 
το εύρος της λειτουργικότητας σε mobile εφαρμογές. 
Αντίστοιχα, επισημαίνει ως σημαντικά χαρακτηριστικά 
διαφοροποίησης του λογισμικού την ευκολία υλοποίησης 
και συντήρησης του συστήματος και το στούντιο 
τμηματοποίησης (Segmentation Studio) ως ένα 
εργαλείο για την άμεση τμηματοποίηση κάθε δομημένης 
πληροφορίας εντός τους συστήματος, με κύριους 
αποδέκτες τα τμήματα πωλήσεων και marketing. 
Καταλήγοντας, η TEC τονίζει ότι η αξιοποίηση του Entersoft 
Business Suite περιορίζεται μόνο από την φαντασία του 
χρήστη!
Με βάση τη συγκεκριμένη αξιολόγηση, αυτό που θα 
μπορούσε να πει κανείς είναι ότι η λύση της Entersoft 
αποκτά πλέον τα απαραίτητα διαπιστευτήρια για ακόμη 
μεγαλύτερη διεθνή «καριέρα», ενώ ταυτόχρονα καθίσταται 
δυσκολότερος αντίπαλος για τον εγχώριο ανταγωνισμό.
Info: entersoft, 210 – 9525 001

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ TEC

Το Εntersoft Βusiness Suite αποκτά διεθνές κύρος

Η CPI σε συνεργασία με την Impact, πραγματοποίησε 
το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015 ημερίδα για τη 
λύση ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και αποστολής 
παραστατικών @rchive&connect, στο Porto Palace 
Θεσσαλονίκης, η οποία και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, 
καθώς συμμετείχαν πάνω από 50 εταιρείες. 
Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση του δικτύου 
συνεργατών Βορείου Ελλάδος αναφορικά με τα 
χαρακτηριστικά της λύσης @rchive&connect, τα 
οφέλη από τη χρήση της και τα πλεονεκτήματα για τον 
συνεργάτη. Την εμπορική παρουσίαση ακολούθησε 
τεχνική εκπαίδευση της εφαρμογής σε demo έκδοση, 
αναλύοντας όλα τα στάδια των διαδικασιών.
Η CPI, μέσω της λύσης @rchive&connect,  στοχεύει να 

δώσει μια νέα ευκαιρία στους συνεργάτες της, καθώς η 
προώθηση θα γίνεται αποκλειστικά μέσα από το κανάλι, 
αξιοποιώντας την σημαντική εμπειρία τους στην πώληση 
και την υποστήριξη λύσεων τιμολόγησης.
Info: cPI, 210 – 4805 800

CPI ΚΑΙ IMPACT ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Ημερίδα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ PC

Τα capital controls έκαναν «δουλειά»

Με το σχεδόν απίστευτο ποσοστό του 50% κατρακύλησαν 
οι πωλήσεις υπολογιστών στην Ελλάδα κατά το γ’ τρίμηνο 
του 2015, μια πτώση ρεκόρ για την ελληνική αγορά. Η 
αιτία βρίσκεται στα capital controls που επιβλήθηκαν 
στην τραπεζική αγορά και τα οποία, απ’ ότι φαίνεται, 
μεταφράστηκαν σε «κεφαλαιοποιημένη» πτώση στην 
αγορά υπολογιστών. Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται 
από τα τελευταίο report της IDC για ολόκληρη την 
περιοχή της EMEA, αρνητικός πρωταγωνιστής της οποίας 
αναδείχθηκε χωρίς αμφιβολία η χώρα μας. Ειδικότερα, 
ενώ η πτώση στην αγορά των PCs αποτελεί ευρωπαϊκό 
αλλά και παγκόσμιο φαινόμενο, για μια σειρά από 
λόγους, και στην EMEA άγγιξε το 23% σε ετήσια βάση, το 
-50% που καταγράφηκε στην Ελλάδα είναι πραγματικά 
ποσοστό τύπου Γκίνες!

Εκτός της οδυνηρής και μοναδικής ομολογουμένως 
ελληνικής πραγματικότητας, η IDC τονίζει ότι η 
γενικότερη πτώση της αγοράς οφείλεται στους παρακάτω 
λόγους: την ενίσχυση του δολαρίου έναντι του ευρώ, 
την πολιτική αστάθεια στην Αν. Ευρώπη, την εστίαση 
των συνεργατών του καναλιού στο επερχόμενο δ’ 
τρίμηνο των Χριστουγέννων και στο γεγονός ότι τα 
Windows 10 προσφέρθηκαν ως δωρεάν αναβάθμιση, 
κάτι που αναπόφευκτα δεν βοήθησε στην πώληση 
νέων συσκευών. Αυτά σε επίπεδο consumer, καθώς 
σε επίπεδο επιχειρήσεων η IDC εκτιμά ότι οι εταιρικοί 
χρήστες αναμένουν νέα προϊόντα σε επίπεδο CPU, ώστε 
από τις αρχές του 2016 να προχωρήσουν σε ανανέωση 
του εξοπλισμού τους.
Σε επίπεδο vendors, το Top 5 απαρτίζουν οι HP, Lenovo, 
Dell, Acer και Asus, με την Acer να σημειώνει τις 
χειρότερες επιδόσεις. Συγκεκριμένα ενώ HP, Lenovo και 
Dell κατέγραψαν πτώση πωλήσεων μικρότερη από τον 
μέσο όρο της αγοράς, με την Dell μάλιστα να κερδίζει μία 
θέση στην κατάταξη, η Acer έχασε το 38% των περυσινών 
πωλήσεών της.
Info: http://goo.gl/3Xlii2

ΟΚΤΑΒΙΤ

Vero tablet 2 σε 1 
Μια νέα πρόταση για την ελληνική 
αγορά στην κατηγορία των tablets 
παρουσίασε η Οktabit, συνδυάζοντας 
μια συσκευή που προσφέρει υψηλές 
δυνατότητες παραγωγικότητας, 
ευελιξία και προσιτό κόστος. Ο λόγος 
για το Vero Tablet W120i, μια συσκευή 
2 σε 1 (Notebook / tablet) στις 12 
ίντσες, με Intel Inside και Windows 8.1, 
δηλαδή Windows 10 στην πράξη.
Info: Oktabit, 211 – 8888 000

SONY
Νέες ανακατατάξεις 
Σε μια προσπάθεια να επικεντρωθεί στις 
αγορές κλειδιά, η Sony συνεχίζει τις 
εσωτερικές αλλαγές. Αυτή τη φορά, ήταν 
η σειρά του τμήματος σχεδίασης και 
κατασκευής semiconductors, το οποίο 
πλέον αποκτά αυτοτελή υπόσταση.
Info: Sony, 210 – 6782 000

Mε μια ματιά
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Περισσότερες από τις μισές εταιρείες 
χρησιμοποιούν σήμερα virtualization τεχνολογίες, 
άλλα παράλληλα αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο να 
προσαρμόσουν τις λύσεις ασφαλείας τους. Όσο τα 
malware αλλάζουν, οι νέες απειλές εξελίσσονται 
σε σχέση με τις παραδοσιακές λύσεις antivirus. 

Γνωστή εταιρεία του χώρου δημιούργησε 
διαμάχη με τη δήλωσή της ότι το Antivirus έχει 
ξεπεραστεί. Αυτό μπορεί να είναι λόγω του ότι 
οι παραδοσιακές λύσεις Antivirus βασίζονται 
σε υπόγραφες. Αλλά τα σύγχρονα προγράμματα 
πρέπει να είναι περισσότερο από αυτό. Περίπου 
14 εκατ. Malware samples ανακαλύπτονται 
κάθε μήνα, που σημαίνει κατά μέσο όρο 300 νέα 
samples κάθε λεπτό. Εφόσον οι Cyber Criminals 
μπορούν να προσαρμόζονται τόσο γρήγορα, τότε 
με βεβαιότητα δεν μπορούμε να βασιζόμαστε 
σε λύσεις reactive σαν τη μόνη μας άμυνα. Οι 
σημερινές λύσεις πρέπει να είναι proactive να 
υποστηρίζουν behavioral patterns και ανάλυση σε 

πραγματικό χρόνο . 
Αυτό εμπλέκει ένα περιβάλλον απειλών που τα 
τελευταία χρόνια εξελίχθηκε σε ένα ενδιαφέρον 
φαινόμενο, το Malware as a Service (MaaS). 
Τυπικά δημιουργήθηκε από ανεξάρτητους 
developers ή μικρές ομάδες που συνεργάζονται. 
Και αυτό το νέο μοντέλο εργασίας εξελίσσεται 
συνεχώς. 

Οι σύγχρονοι malware vendors λειτουργούν με 
παρόμοιο τρόπο και παρέχουν 24ωρη υποστήριξη 
μέσω email & IRC, συχνά updates και νέα 
χαρακτηριστικά, όπως επίσης και αναλυτικό 
training σε μη έμπειρους cyber-criminals. 
Ανεξάρτητα όμως από τον τύπο του exploit που 
παρέχουν ή τα χρήματα που απαιτούνται για την 
συντήρησή του, στο τέλος της ημέρας οι hackers 
αναπόφευκτα θα βγάλουν κέρδος. 

Αυτό το νέο μοντέλο που έχει οικονομικά κίνητρα 
με θεαματικές αποδόσεις, χαρακτηρίζεται από 

συνεργασία, παραγωγικότητα και καινοτομία. 
Και όσο οι κατασκευαστές malware παραμένουν 
απαρατήρητοι, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε 
απέναντι σε τέτοιες προοπτικές;

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τον βασικό κανόνα. Η 
λύση ασφαλείας μας θα πρέπει να είναι pro-active 
και με αποτελεσματικό εντοπισμό και ακρίβεια. Η 
Bitdefender διαθέτει βραβευμένες λύσεις Endpoint 
security που καλύπτουν τις ανάγκες σας.

Virtualization, NAI. Αλλά 
πρέπει να είναι προστατευμένο 
ενάντια σε Malware
Η λύση ασφαλείας μας θα πρέπει να είναι pro-active και με αποτελεσματικό 
εντοπισμό και ακρίβεια. Η Bitdefender διαθέτει λύσεις Endpoint security που 
καλύπτουν τις ανάγκες σας.

Γρηγόριος Ιωαννίδης, 
business development manager 

Blue Soft & IT, Bitdefender 
Country Partner
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lenOVO

Νέο εργαλείο για τους 
συνεργάτες 
Έναν πολύτιμο βοηθό θα αποκτήσουν 

σύντομα οι συνεργάτες της Lenovo 

στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την 

EMEA, αφού από τις 4 Νοεμβρίου η νέα 

διαδικτυακή πύλη για τους συνεργάτες 

της εταιρείας θα βρίσκεται στον 

«αέρα». Το EMEA Partner Portal, όπως 

ονομάζεται, θα δίνει στους συνεργάτες 

ευκολότερη και γρηγορότερη 

δυνατότητα να λαμβάνουν αυτομάτως 

και σε ένα μέρος, ξεχωριστές τιμές για 

τους υπολογιστές και τους servers, 

βοηθώντας τους να ανταποκριθούν 

γρήγορα στις ευκαιρίες. 

Info: lenovo, 213 – 0087 200

Mε μια ματιά

Σημαντική αύξηση πωλήσεων και μεριδίων αγοράς, 
επάνοδος στην κερδοφορία και πετυχημένη συμμετοχή 
στη ψηφιακή σύγκλιση: με αυτές τις λίγες μόνο λέξεις 
θα μπορούσε να περιγραφεί επακριβώς ολόκληρο το 
οικονομικό έτος 2014/15 για την Dixons South-East 
Europe, δηλαδή την Κωτσόβολος, όπως είναι γνωστή 
στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα πάντα με τα οικονομικά 
αποτελέσματα που παρουσίασε η εταιρεία, οι πωλήσεις 
παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 13% σε σχέση με 
το προηγούμενο έτος ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν 
κατά 1,2%. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι το ότι η εταιρεία 
είναι πλέον κερδοφόρος, κάτι που αποτελεί και το μεγάλο 
ζητούμενο για τον κλάδο. 

Η συνολική αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών, εξαιρουμένων των προϊόντων 
τηλεπικοινωνίας, αυξήθηκε κατά 8% σύμφωνα με τις 
μετρήσεις της GFK, με την αύξηση των πωλήσεων της 
Κωτσόβολος να κινείται στο 13% κάτι που συνεπάγεται 

αύξηση μεριδίων αγοράς στις παραδοσιακές κατηγορίες 
προϊόντων (λευκές και μαύρες συσκευές), ενώ 
εξαιρετική ήταν η επίδοση της εταιρείας στο πρόγραμμα 
ψηφιακής σύγκλισης, στο οποίο εκτέλεσε συνολικά 
55.000 συμβάσεις επί συνόλου 200.000 περίπου.

Η εταιρεία συνέχισε το ετήσιο πλάνο επενδύσεων σε 
τεχνολογία και υποδομές, όπου για το 2014/15 έφτασαν 
τα €3,5 εκατομμύρια. Οι προγραμματισμένες επενδύσεις 
για το έτος 2015/16 ανέρχονται στα €5,5 εκατομμύρια. 
Στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, την περίοδο 
2014/15, προστέθηκαν 120 νέες θέσεις εργασίας, ενώ 
άλλες 118 είχαν δημιουργηθεί την περίοδο 2013/14. 
Το σύνολο των εργαζομένων στην εταιρεία σήμερα 
ανέρχεται σε 1.931 άτομα.
H καλή πορεία της Κωτσόβολος είχε επισημανθεί και 
πριν λίγο καιρό όταν ο Sebastian James, chief executive 
του ομίλου Dixons είχε παραδεχθεί ότι η κατανάλωση 
που παρατηρήθηκε στην ελληνική θυγατρική συνέβαλε 
στην ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων 
ολόκληρου του ομίλου.
Info: Κωτσόβολος, 210 – 6931 000

ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ…

… επιστροφή και στην κερδοφορία για την Κωτσόβολος

Με την αγορά του gaming και όσων «υλικών» 
την συνοδεύουν να βρίσκεται σε συνεχή άνοδο, 
οι κατασκευαστές GPUs κάνουν ότι είναι δυνατό 
προκειµένου να επωφεληθούν από το χρήµα που… 
ρέει. Έτσι, προσπαθούν να καλύψουν όλο το φάσµα 
του αγοραστικού κοινού, από τους σκληροπυρηνικούς 
µέχρι και τους entry-level gamers, µε λύσεις που 
απευθύνονται σε όλες τις απαιτήσεις, αλλά και σε όλα τα 
βαλάντια. Η Sapphire Dual-X R7 370 2G είναι µία από 
τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν πριν λίγους και σε 
γενικές γραµµές θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µία 
low-to-mid range λύση, µε κόστος κάτω από €200. Ας τη 
δούµε λοιπόν αναλυτικότερα.

Η αλήθεια είναι ότι η R7 370 είναι µια νέα GPU 
που πατάει όµως σε µια παλιά, δοκιµασµένη βάση. 
Αναφερόµαστε στον Pitcairn, τον πυρήνα της κάρτας, ο 
οποίος έρχεται από το παρελθόν, χωρίς όµως αυτό να 
αποτελεί απαραιτήτως µειονέκτηµα, για την κατηγορία 
του αγοραστικού στο οποίο απευθύνεται. Ο χρονισµός 
του πυρήνα δεν είναι υψηλός, στα 985 MHz, ενώ η R7 
370 διαθέτει 2GB µνήµης (κατασκευαστής η Samsung) 
που είναι χρονισµένη στα 1400Mhz.

Επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις το µέγεθος όντως 
µετράει, θα πρέπει να σηµειώσουµε τις διαστάσεις της 
R7 370: 22,8 εκατοστά µήκος, 10,9 ύψος και 3,5 εκατοστά 
πλάτος - αριθµοί που θεωρούµε ότι την καθιστούν 
διαχειρίσιµη επιλογή στη συντριπτική πλειονότητα των 

desktop συστηµάτων.
Ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία στο προφίλ µιας GPU 
είναι χωρίς αµφιβολία το σύστηµα ψύξης και το κατά 
πόσο αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του gaming, 
χωρίς ταυτόχρονα να νοµίζεις ότι κάποιο… ελικοφόρο 
ετοιµάζεται για απογείωση από τον διπλανό πάγκο στην 
κουζίνα. Και εδώ η Sapphire κατέφυγε – ορθώς – σε 
δοκιµασµένες λύσεις, οι οποίες και το κόστος της κάρτας 
κρατούν χαµηλά και τη δουλειά τους την κάνουν µε το 
παραπάνω. Έτσι, η κάρτα χρησιµοποιεί το κλασσικό 
DualX σύστηµα µε δυο ανεµιστήρες διαµέτρου 9 
εκατοστών σε συνδυασµό µε heatpipes/fins, µια διάταξη 
που διατηρεί λογικά επίπεδα θερµοκρασίας χωρίς 
θόρυβο. Παράλληλα, η κάρτα έρχεται µε ενσωµατωµένο 
το σύστηµα Intelligent Fan Control 3. Πρόκειται για ένα 
σύστηµα λειτουργίας, το οποίο σε χαµηλό φορτίο gaming 
σταµατά τους ανεµιστήρες κάνοντας την κάρτα απολύτως 
αθόρυβη.

Τέλος σε ότι αφορά τις εξόδους, συναντάµε 2 θύρες DVI, 
µία θύρα HDMI και µία θύρα Display Port, ενώ υπάρχει 
και υποδοχή για δεύτερη κάρτα και ενεργοποίηση 
διάταξης Crossfire.

Σαν συµπέρασµα, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η 
Sapphire Dual-X R7 370 2G είναι µια «τίµια» λύση για 
τους gamers στους οποίους απευθύνεται και το είδος 
του gaming που αναζητούν. Χωρίς εξωτικές προσθήκες, 
είναι µια GPU που θα ικανοποιήσει τους gamers που 

καλύπτονται µε µια χαµηλού κόστους λύση.
Info: www.sapphiretech.com

Sapphire Dual-X R7 370 2G: Let the games beginReview
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«Ό,τι πληρώνεις παίρνεις» λέει ο λαός και στο 
συγκεκριµένο review θα ασχοληθούµε µε µια λύση 
που επιβεβαιώνει πλήρως τη λαϊκή σοφία. Ο λόγος 
για το NBN – ready ασύρµατο router Vigor 2925ac της 
ταϊβανέζικης DrayTek.

Να ξεκαθαρίσουµε κάτι από την αρχή. Αν ψάχνετε ένα 
router για να αναβαθµίσετε το οικιακό σας δίκτυο, τότε 
αναζητήστε κάτι άλλο φθηνότερο. Το DrayTek Vigor 
2925ac απευθύνεται σε επιχειρηµατικούς χρήστες 
που ζητούν µια ουσιαστική αναβάθµιση του δικτύου 
τους και ταυτόχρονα υψηλή ασφάλεια. Από την πρώτη 
κιόλας µατιά η συσκευή «φωνάζει» τον εταιρικό 
της προσανατολισµό, αφού όλες οι θύρες είναι στο 
µπροστινό µέρος, ώστε να διευκολύνουν την ταχύτερη 
σύνδεση του ενσύρµατου εξοπλισµού, καθώς και την 
αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων. Επίσης, διαθέτει 
τρεις αποσπώµενες κεραίες, ενώ το µέγεθός τους δεν 
είναι πολύ µεγαλύτερο από ένα µέσο tablet γεγονός που 
το καθιστά «βολικό» στην τοποθέτησή του οπουδήποτε 
µέσα σε έναν εργασιακό χώρο.

Η περίοδος δοκιµασίας διήρκεσε 2 εβδοµάδες, 
στη διάρκεια των οποίων το Vigor 2925ac δεν µας 
απογοήτευσε ούτε στιγµή. Συνδεδεµένο µε ένα ADSL2 
+ modem σε static IP, κατόρθωσε να καλύψει µε 
σταθερότητα αρκετούς υπολογιστές, τόσο ασύρµατα 
όσο και ενσύρµατα, καθώς και µια σειρά άλλων 
συσκευών (εκτυπωτές, storage κ.λπ.). Τονίσαµε τη λέξη 

«σταθερότητα», καθώς, ενώ σε ζήτηµα ταχύτητας έχουµε 
δει και γρηγορότερες λύσεις, η σταθερότητα του Vigor 
2925ac είναι πραγµατικά υποδειγµατική.
Πάµε τώρα στο ζήτηµα ασφάλεια το οποίο απασχολεί 
τα µέγιστα τους εταιρικούς πελάτες. Στο Vigor 2925ac 
οι συνεργάτες θα βρουν µια εξαιρετική πρόταση για 
τέτοιους πελάτες, αφού µιλάµε για µια λύση µε σχεδόν 
άπειρα customisaton για την ασφάλεια, την ποιότητα 
των παρεχόµενων υπηρεσιών, το φιλτράρισµα του 
περιεχοµένου (µέσω της υπηρεσίας MyVigor DrayTek) 
και την ανάλυση της κίνησης (µέσω βοηθητικό 
πρόγραµµα που µπορείτε να κατεβάσετε ονοµάζεται 
SmartMonitor).

Εδώ, θα πρέπει αν τονίσουµε και την προσφορά της 
DrayTek µε κάθε αγορά router Vigor. Συγκεκριµένα, 
πρόκειται για 30 ηµέρες δοκιµαστικής έκδοσης 
της εφαρµογής Web Content Filter Overview. Το 
Globalview αξιοποιεί την “in the cloud” υποδοµή 
που διαθέτει, για να προσφέρει υψηλή διαδικτυακή 
προστασία. Η λύση έχει σχεδιαστεί για εξατοµικευµένη 
χρήση αποφεύγοντας την ενιαία προσέγγιση που 
χρησιµοποιούν οι παραδοσιακές λύσεις.

Η ασύρµατη απόδοση υποβοηθείται από την 
ενσωµάτωση του προτύπου 802.11ac στη ζώνη των 
5GHz, και µπορεί, θεωρητικά, να παρέχει απόδοση έως 
1300 Mbps. Για φορητούς υπολογιστές µε ασύρµατη 
modules 802.11ac, αυτό µπορεί σήµερα να ισοδυναµεί 

µε µια σύνδεση έως και 867Mbps.
Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι το 
DrayTek Vigor 2925ac είναι ένα router µε µεγάλες 
δυνατότητες, γεγονός το οποίο όµως απαιτεί και 
κάτι παραπάνω από το µέσο χρήστη. Οι αµύητοι δεν 
θα µπορέσουν να εκµεταλλευθούν τις ευκαιρίες 
παραµετροποίησης και την εις βάθος διαχείριση που 
προσφέρει η συσκευή. Όπως όµως είπαµε από την αρχή, 
έχουµε να κάνουµε µε ένα router που απευθύνεται σε 
επιχειρηµατικούς χρήστες που πάω απ’ όλα αναζητούν 
ασφάλεια και αξιοπιστία.
Info: Lexis Πληροφορική, 210 – 6077 007

DrayTek Vigor 2925ac, για σήμα και ασφάλεια «καμπάνα»Review

«σταθερότητα», καθώς, ενώ σε ζήτηµα ταχύτητας έχουµε 
δει και γρηγορότερες λύσεις, η σταθερότητα του Vigor 

Πάµε τώρα στο ζήτηµα ασφάλεια το οποίο απασχολεί 
τα µέγιστα τους εταιρικούς πελάτες. Στο Vigor 2925ac 
οι συνεργάτες θα βρουν µια εξαιρετική πρόταση για 
τέτοιους πελάτες, αφού µιλάµε για µια λύση µε σχεδόν 
άπειρα customisaton για την ασφάλεια, την ποιότητα 
των παρεχόµενων υπηρεσιών, το φιλτράρισµα του 
περιεχοµένου (µέσω της υπηρεσίας MyVigor DrayTek) 
και την ανάλυση της κίνησης (µέσω βοηθητικό 
πρόγραµµα που µπορείτε να κατεβάσετε ονοµάζεται 

Εδώ, θα πρέπει αν τονίσουµε και την προσφορά της 
DrayTek µε κάθε αγορά router Vigor. Συγκεκριµένα, 
πρόκειται για 30 ηµέρες δοκιµαστικής έκδοσης 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ «ΤΡΑΒΟΥΝ ΤΟ ΚΑΡΟ» ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Παρά τη μείωση στα έσοδα

Ακριβής αντανάκλαση της οικονομικής κατάστασης 
που επικρατεί στην Ελλάδα, αλλά και της σημαντικής 
επιδείνωσης του οικονομικού κλίματος που έλαβε χώρα 
τους τελευταίους μήνες, αποτελούν τα αποτελέσματα που 
ανακοίνωσε η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας για 
το α’ εξάμηνο του 2015.
Ειδικότερα, η σταθεροποίηση που εμφανίστηκε κατά 
τη διάρκεια του 2014 φαίνεται να αντιστρέφεται από την 
αρχή του 2015, με μειώσεις στα συνολικά έσοδα και τα 
έσοδα από υπηρεσίες, ενώ την ίδια στιγμή η χώρα μας 
απέχει σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσον 
αφορά την αναλογία δεδομένων προς λεπτά ομιλίας και 
το ποσοστό συνδρομητών που κατέχουν smartphones. 
Ευτυχώς πάντως που οι αυξημένες πωλήσεις συσκευών 
έχουν συγκρατήσει τη συνολική εικόνα των εσόδων 
κινητής τηλεφωνίας.
Ωστόσο, σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον οι εταιρείες 
κινητής παραμένουν ένας από τους μεγαλύτερους και 
κυρίως πιο συνεπείς επενδυτές, παρά τα προβλήματα 
αδειοδότησης των δικτύων. Συγκεκριμένα, σ’ ένα 
εξάμηνο κατά το οποίο ο κλάδος υπέστη μειώσεις στα 
έσοδα από υπηρεσίες 4,4%, στους συνδρομητές 1% και 
στο μέσο έσοδο ανά χρήστη (ARPU) 2,9%, επένδυσε 

συνολικά €131 εκατ. σε δίκτυα και υποδομές. Σε γενικές 
γραμμές, ο κλάδος επενδύει τα τελευταία 6 τρίμηνα κατά 
μέσο όρο το 15,2% των εσόδων από υπηρεσίες.
Το μόνο αισιόδοξο μήνυμα για το εξάμηνο είναι η αύξηση 
της χρήσης δεδομένων κατά 80% σε σχέση με πέρυσι, με 
αποτέλεσμα να μειώνεται η απόσταση που χωρίζει την 
Ελλάδα από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, η οποία όπως 
προαναφέραμε παραμένει μεγάλη. Όπως επισημαίνεται 
στην τελευταία μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών για τον κλάδο των κινητών επικοινωνιών, 
οι επενδύσεις των εταιρειών σε δίκτυα νέας γενιάς 
θα επιτρέψουν την αύξηση της χρήσης υπηρεσιών 
δεδομένων, ενισχύοντας τις προοπτικές για την οικονομία. 
Αν η Ελλάδα συγκλίνει με την Ευρώπη στη διείσδυση της 
χρήσης δεδομένων, το ΑΕΠ θα ενισχυθεί κατά 1,9% έως 
το 2019, ενώ θα αυξηθούν και τα δημόσια έσοδα κατά €1,5 
δισεκατομμύριο. Δημόσια έσοδα από το ειδικό τέλος, τα 
οποία βέβαια στο μεταξύ έχουν κατακρημνιστεί, καθώς 
μειώνονται σταθερά τα τελευταία έτη και έχουν φτάσει 
σε επίπεδα χαμηλότερα από τις δύο τελευταίες αυξήσεις 
του ειδικού τέλους το 2007 και 2009. Το α’ 5μηνο του 2015 
έχουν μειωθεί περαιτέρω κατά 5,9%.
Info: eeKt, 210- 6300 066

CYTA
Αλλαγή ηγεσίας
Καθήκοντα γενικού διευθυντή της Cyta 
Ελλάδος ανέλαβε ο Νίκος Χαραλάμπους, 
έμπειρο στέλεχος του κλάδου των 
τηλεπικοινωνιών, με πορεία 26 ετών 
στον οργανισμό. Παράλληλα, ο Χρίστος 
Λιμνατίτης, μετακινείται στην έδρα της 
εταιρείας στη Λευκωσία.
Info: Cyta Ελλάς, 210 – 8772 800

SOFtOne
Μια ακόμη επιτυχία 
για το Soft1 ERP
Το Soft1 ERP για την ολοκληρωμένη 
υποστήριξη των business διαδικασιών 
της επέλεξε η μεγαλύτερη βιομηχανία 
παραγωγής ζωοτροφών στην Ελλάδα, 
ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Εγκαθιστώντας τη λύση 
διαχείρισης της SoftOne, η ΕΛ.ΒΙ.Ζ. 
προχώρησε στην αυτοματοποίηση 
κρίσιμων εμπορικών, λογιστικών και 
παραγωγικών διαδικασιών.
Info: Softone, 211 – 1022 222

Mε μια ματιά
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Η Dell, με στρατηγό τον Michael Dell, 
προχώρησε σε μια εντυπωσιακή 
κίνηση, αυτή της εξαγοράς της EMC. Το 
ύψος της συναλλαγής έφτασε τα 67 δις 
δολάρια, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα 
η εταιρεία που προκύπτει να έχει 
αξία που φτάνει τα 90 δις δολάρια και 
διαθέτει την απαραίτητη… ιπποδύναμη 
για να πρωταγωνιστήσει στην αγορά 
των επιχειρήσεων.

Η συμφωνία, που είναι η μεγαλύτερη στο χώρο 
της πληροφορικής, δημιουργεί μια νέα τάξη 
πραγμάτων στο χώρο του enterprise computing. 
Μέσω αυτής της συμφωνίας η Dell γίνεται 
αυτόματα μια υπερδύναμη στο χώρο του IT για 
επιχειρήσεις με εξέχουσα θέση σε κάθε κομμάτι 
της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των servers, 
του storage, του virtualization, της δικτύωσης, των 
υπηρεσιών cloud, της ασφάλειας, των Big Data 
αλλά και των υπηρεσιών IT. 

Η εξαγορά πραγματοποιείται μόλις δυο χρόνια από 
τη στιγμή που ο Michael Dell -μαζί με τη Silver 
Lake (αλλά και τη Microsoft)- πραγματοποίησε 
ένα από τα μεγαλύτερα LBOs στην ιστορία, μια 

συμφωνία που έφτασε τα 25 δις δολάρια με στόχο 
να αγοράσει την επιχείρησή που ο ίδιος είχε 
δημιουργήσει στο κολεγιακό υπνοδωμάτιό του. 

Η Dell είναι μια εταιρεία αξίας 60 δις δολαρίων 
και κατέχει τη δεύτερη θέση στην αγορά των 
κατασκευαστών Servers, έχοντας μια ιδιαίτερα 
ισχυρή παρουσία στις αγορές του storage, της 
δικτύωσης αλλά και της ασφάλειας. Η συμφωνία 
προσθέτει την EMC, με αξία που υπολογίζεται 
στα 25 δις δολάρια και είναι η πρωτοπόρος στο 
storage, όπως και τη Vmware - αποτιμάται αυτή 
τη στιγμή στα 6 δις δολάρια- και είναι η νο.1 
εταιρεία στο χώρο του virtualization software. 
Πέρα από αυτό, όμως, περιλαμβάνεται και μια 
εταιρεία παροχής υπηρεσιών cloud computing, με 
την ονομασία Virtustrem που αποτελεί αντίπαλο 
της Amazon. Η «ομοσπονδία» εταιρειών της 
EMC περιλαμβάνει την RSA που παρέχει λύσεις 
επιχειρηματικής ασφάλειας και την Pivotal, 
γνωστή για τις λύσεις Big Data που διαθέτει. 
Τόσο η Dell όσο και η EMC διαθέτουν εξαιρετικά 
στιβαρές προτάσεις στο κομμάτι της ασφάλειας, με 
την Dell προσανατολισμένη στο client τμήμα και 
την EMC σε αυτό των επιχειρήσεων. 

Η συμφωνία έχει ένα ακόμη όφελος για την EMC, 
αφού τη βγάζει από μια ιδιαίτερα δύσκολη σχέση 

με την εταιρεία επενδύσεων Elliot Management, η 
οποία απαιτούσε το διαχωρισμό των εταιρειών για 
να αυξηθεί η αξία που απολαμβάνουν οι μέτοχοι. 
Η μετοχή της EMC είχε χάσει περίπου 15% της 
αξίας της μέσα στο έτος, πριν ανεβεί και πάλι, μετά 
τα νέα για την εξαγορά της από τη Dell. 

Ο ρόλος των συνεργατών 
Ελάχιστες μέρες μετά την ανακοίνωση της 
εξαγοράς η Dell πραγματοποίησε το ετήσιο Dell 
World conference. Στην ομιλία του ο Michael Dell 
ανέφερε: «Θα συνεχίσουμε να είμαστε ανοιχτοί 
και θα εργαζόμαστε με ένα ευρύ οικοσύστημα, 
όπως κάναμε μέχρι σήμερα. Θα ήταν σαφώς 
πιο δύσκολο να κάνουμε αυτή την κίνηση, αν 
δεν είχαμε δημιουργήσει ένα εξαιρετικά ισχυρό 
κανάλι τα προηγούμενα οκτώ χρόνια».Ο κος. 
Dell δεν δίστασε να απαντήσει και σε θέματα 
όπως η διαφορά στη στρατηγική της εταιρείας 
σε σχέση με αυτή της HP, η οποία επιλέγει 
αυτή τη στιγμή να διασπαστεί, και ανέφερε πιο 
συγκεκριμένα: «Πιστεύω στις δυνατότητες που 
προσφέρει η κλιμάκωση στη βιομηχανία. Δείτε 
για παράδειγμα την αγορά του x86. Όποια εταιρεία 
δεν είχε τον όγκο στο κομμάτι των clients μίκρυνε 
και πλέον δεν παίζει κανένα ρόλο στην αγορά. 
Οι δυνατότητες κλιμάκωσης παίζουν ρόλο. Οι 
πελάτες αναζητούν λύσεις end-to-end».

Η DELL ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΗΝ EMC

Με 67 δις δολάρια αλλάζει το τοπίο των IT vendors

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι μια τέτοια κίνηση 
θα επιφέρει μια σειρά από αντιδράσεις στην 
αγορά, καθώς οι ανακατατάξεις είναι πολλές 
και σημαντικές. Στη συνέχεια, αναφέρουμε 
κάποια σημεία που έχουν το ενδιαφέρον τους 
και αξίζει να τα κρατήσουμε στο πίσω μέρος του 
κεφαλιού μας, γιατί είναι δεδομένο ότι θα δούμε 
πολλές κινήσεις που θα είναι επακόλουθες της 
εξαγοράς της EMC. 

•  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση 
της Cisco, η οποία βρισκόταν σε συνεργασία 
τόσο με την EMC όσο και με τη Vmware για 
πολλά χρόνια, στο πλαίσιο της εταιρείας VCE. 
Μένοντας ξεκρέμαστη σε λύσεις storage, 
δεν είναι απίθανο να τη δούμε να στρέφεται 
σε κάποια άλλη λύση. Συνεργασία αντίστοιχη 
είχε πραγματοποιήσει σε μικρότερη κλίμακα 
και με την NetApp, οπότε δεν θα πρέπει να 
κάνει εντύπωση σε κανέναν μια… σύσφιξη 
σχέσεων. 

•  Άλλη μια εταιρεία, η οποία σίγουρα 
επηρεάζεται, είναι η Lenovo. Η εταιρεία είχε 
συμφωνία μεταπώλησης λύσεων της EMC, 
οπότε και αυτή μοιάζει ξεκρέμαστη πλέον. Δεν 

θα πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι η Lenovo 
έχει εξαγοράσει δυο ολόκληρα business 
τμήματα της IBM, οπότε γιατί όχι και ένα τρίτο. 
Είναι σαφές ότι η Lenovo έχει αντίστοιχη 
λογική και θέλει να προσφέρει end-to-end 
λύσεις ίσως ακόμα και πιο ευρέως φάσματος 
από αυτές της Dell, καθώς στο portfolio της 
περιλαμβάνονται μέχρι και smartphones. 

•  Η HP – μέσω της Meg Whitman – ανέφερε 
ότι η ενοποίηση των δυο portfolios αποτελεί 
μια τεράστια πρόκληση, καθώς θα οδηγήσει 
σε κόψιμο πολλών μοντέλων, κάτι που θα 
δημιουργήσει ανασφάλεια στους πελάτες, 
οι οποίοι δεν θα γνωρίζουν ποια μοντέλα θα 
συνεχίσουν να υποστηρίζονται και ποια όχι. 
Βέβαια και η ίδια η εταιρεία βρίσκεται στη 
φάση μιας τεράστιας αναδιοργάνωσης προς 
την αντίθετη κατεύθυνση βέβαια. 

•  Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι 
εξελίξεις γύρω από τη Vmware. Ο Michael Dell 
ανέφερε ότι θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει την 
εταιρεία με τρόπο αντίστοιχο με αυτόν της EMC. 
Αυτό βέβαια είναι κάτι που μένει να το δούμε 
στην πορεία. 

•  Και κάτι πιο «πιπεράτο», όσον αφορά 

στην ηγετική ομάδα της EMC, η οποία θα 
εισπράξει 150 εκατομμύρια δολάρια, κάτι 
που προβλέπεται βάσει συμβολαίου στην 
περίπτωση αλλαγής του βασικού μετόχου. Από 
αυτά ο Joe Tucci, έχει να λαμβάνει περί τα 40 
εκατ.

Η αγορά σε αναβρασµό

Ο Michael Dell, έχοντας την ελευθερία να βρίσκεται σε 
μια εταιρεία που οι μετοχές της δεν διαπραγματεύονται 
στο χρηματιστήριο, δείχνει ότι θέλει να ανακατέψει για 
τα καλά την τράπουλα της αγοράς IT.
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νέα & τάσεις
10.2015

Ο CEO της Intel, 
Brian Krzanich 
στην ενημέρωση 
των επενδυτών 
ανέφερε ότι η 
εταιρεία κατάφερε 
να ισοσκελίσει τις 
απώλειες από το 
τμήμα της αγοράς 
των PCs, κυρίως 
από τα έσοδα των 
τμημάτων Data 
Center και Internet 
of Things.

BizTech 
Update

powered by

Κέρδη από το Data Center 
και το IoT

Παρά τη σχεδόν ταυτόχρονη παρουσίαση των Windows 10 
και της έκτης γενιάς επεξεργαστών της Intel με την κωδι-
κή ονομασία, οι κατασκευαστές μόλις τώρα έχουν αρχίσει 
να παρουσιάζουν πραγματικά πρωτοποριακές συσκευές, 
με αποτέλεσμα η αναστροφή της πορείας της αγοράς των 
PCs να πρέπει να περιμένει λίγο ακόμα.

Σύμφωνα με τον κο. Krzanich: «Κάποιες από τις αλλαγές 
θα χρειαστούν κάποιο καιρό και είναι πολύ δύσκολο να 
προβλέψει κάποιος το χρόνο στον οποίο θα πραγματοποι-
ηθούν. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν 
σήμερα στα Windows 10, αλλά τα νέα συστήματα μόλις 
τώρα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται. 

Αντίστοιχα, περιμένουμε ότι τα Windows 10 θα είναι μια 
έκδοση, η οποία θα μπει πιο γρήγορα στις επιχειρήσεις, 
αλλά σε κάθε περίπτωση οι αναβαθμίσεις σε επίπεδο 
εταιρειών χρειάζονται επιπλέον χρόνο και σίγουρα ανα-
μένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2016. Πρόκειται για μια 
πολύ μεγάλη ευκαιρία και είναι δεδομένο ότι η κατάσταση 
θα βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου.

Η Intel παρουσίασε κέρδη τρίτου τριμήνου 64 σεντς ανά 
μετοχή, με πωλήσεις που έφτασαν τα 14,47 δις δολάρια 
για το τρίτο τρίμηνο. Τα κέρδη ξεπέρασαν τις προσδοκίες 
των αναλυτών που περίμεναν 59 σεντς ανά μετοχή, με 
πωλήσεις που αναμένονταν στα 14,22 δις, αλλά οι πωλή-
σεις παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο με την ίδια περίοδο το 
περασμένο έτος. Η μετοχή της εταιρείας ανέβηκε 28 σεντς 
μετά την παρουσίαση των κερδών.

Τα αποτελέσματα ήρθαν σε μια περίοδο που η IDC ανέφε-
ρε ότι οι πωλήσεις των PCs έπεσαν κατά 10,8% σε σχέση 
με το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, καθώς η 
αγορά βρίσκεται σε φάση μετάβασης τόσο λόγω της πα-
ρουσίασης ενός νέου λειτουργικού συστήματος που αλλά-
ζει άρδην τα δεδομένα όσο και εξαιτίας των παγκόσμιων 
οικονομικών συνθηκών.

Οι Microsoft, HP, Lenovo όπως και σχεδόν όλες οι εται-
ρείες έχουν ανακοινώσει ήδη νέες συσκευές που βασίζο-
νται στους επεξεργαστές Skylake, αλλά όλες οι συσκευές 
αναμένονται προς το τέλος της σεζόν.

Παρά όμως τη σχετικά καλή εικόνα της αγοράς των PCs, 
τα τμήματα της Intel που αφορούν το Data center και το 
Internet of Things συνέχισαν να παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
ισχυρή ανάπτυξη. Τη στιγμή που το τμήμα Client Computing 
έπεσε 7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τα έσοδα στο 
τμήμα του Data Center ανέβηκαν κατά 12% και το τμήμα του 
Internet of Things παρουσίασε άνοδο κατά 10%.

Αναλυτές της αγοράς αναφέρουν ότι οι προσπάθειες της 

Intel στην αγορά του Internet of Things είναι εξαιρετικά 
σημαντικές για την εταιρεία, καθώς πρόκειται για μια τε-
χνολογία, η οποία αποκτά ολοένα και περισσότερη εμπο-
ρική αξία. Η εταιρεία καταβάλει τεράστιες προσπάθειες 
να αποκτήσει το μερίδιο που της αναλογεί στην αγορά του 
mobile και δεν έχει καμία πρόθεση να βρεθεί στην ίδια 
θέση με την επόμενη μεγάλη σημαντική αγορά.

Η αγορά και οι κατασκευαστές αισιοδοξούν
Οι κατασκευαστές από την πλευρά τους είναι αισιόδοξοι 
όσον αφορά τις καινοτομίες που εισάγονται τόσο από την 
Intel όσο και από τη Microsoft, καθώς και το τι σημαίνουν 
για όλη την αγορά του PC.

Άνθρωποι της αγοράς ανέφεραν ότι η αγορά των 
notebooks είχε κολλήσει και για να συνεχίσει να βελτι-
ώνεται χρειαζόταν μια… κλωτσιά. Κάτι τέτοιο συμβαίνει 
με την παρουσίαση της νέας γενιάς επεξεργαστών της 
Intel, οι οποίοι συνδυάζονται ιδανικά με τα Windows της 
Microsoft. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να βλέπουμε τις δυο 
αυτές εταιρείες να οδηγούν και πάλι την καινοτομία.

Οι προβλέψεις της Intel για το τέταρτο τρίμηνο αναφέρουν 
έσοδα της τάξης των 14,8 δις δολαρίων, με περιθώριο 
κέρδους 62%. Οι προβλέψεις αυτές είναι αντίστοιχες με 
εκείνες των εταιρειών ερευνών, οι οποίες έχουν κάνει 
εκτιμήσεις για έσοδα της τάξης των 14,83 δις δολαρίων».
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Από το Cloud στο PaaS

techchannelPartner

ανάλυση
10.2015

To BizTech.gr και το Tech Channel Partner ολοκλήρωσαν, με την υποστήριξη της Oracle, την πρώτη πανελλήνια 
έρευνα γύρω από το Cloud και το Platform as a Service, καταγράφοντας τις σκέψεις αλλά και τις προθέσεις 
των Ελλήνων IT managers. Χωρίς χρονοτριβή λοιπόν, σας παρουσιάζουμε τα εξαιρετικού ενδιαφέροντος 
αποτελέσματα.

Από το Cloud στο PaaS: 
Η στιγμή της ωριμότητας

Η 
έννοια του Cloud απασχολεί 
κατασκευαστές και IT Managers 
εδώ και αρκετά χρόνια, και 
πλέον, έχει περάσει πλέον στην 
ώριμη φάση της, αποτελώντας 
μία υπαρκτή πραγματικότητα για 

κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους (όπως 
τελικά αποδείχθηκε) και κλάδου.
Τι γίνεται όμως, με το επόμενο βήμα του Cloud, 
αλλά και πώς οι ελληνικές επιχειρήσεις εκμεταλ-
λεύονται αυτό το νέο τρόπο διανομής υπηρεσιών, 
εφαρμογών, ακόμα και υποδομής;

Σε μία προσπάθεια λοιπόν να καταγραφεί η πρό-
οδος της ελληνικής αγοράς στο θέμα του Cloud, 
αλλά και να γίνει σαφές το πώς εξελίσσεται αυτό 
εντός κάθε επιχείρησης, το BizTech.gr και το Tech 
Channel Partner, διενήργησαν την πρώτη πανελ-
λήνια έρευνα με την υποστήριξη της Oracle γύρω 
από το θέμα, αναζητώντας το επόμενο βήμα του ΙΤ 
στο... σύννεφο.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κυρίως σε μεσαίες 
και μεγάλες επιχειρήσεις (περίπου το 45% απα-
σχολεί πάνω από 50 εργαζόμενους), ενώ επικε-
ντρώθηκε στα εξής στοιχεία:
1.  Κατά πόσον οι εταιρείες βρίσκονται ήδη στο 

«τραίνο» του Cloud, και αν όχι γιατί.
2.  Ποια είναι τα οφέλη που έχουν ήδη αποκομίσει 

ή ποια είναι αυτά που προσδοκούν σε περίπτω-
ση που προχωρήσουν στην υιοθέτηση Cloud 
λύσεων.

3.  Ποια είναι η σχέση του ΙΤ με το Platform as a 
Service, τόσο αυτήν τη στιγμή όσο και στο μέλλον.

4.  Τι προβληματίζει αλλά και τι κινεί τον σύγχρονο 
Έλληνα IT Manager σχετικά με το Cloud και το 
PaaS.

Ας δούμε τα σημαντικότερα συμπεράσματα.

Το Cloud είναι εδώ... big time!
Ούτε λίγο ούτε πολύ, 2 στις 3 ελληνικές επιχειρήσεις 
έχουν ήδη επενδύσει με τον α’ ή β’ τρόπο στο Cloud.
Το 67% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην 
ερώτηση «Έχετε υιοθετήσει λύσεις Cloud;», ενώ 
αξίζει να σημειωθεί πως από το υπόλοιπο 33%, 
περίπου οι 6 στους 10 ερωτηθέντες απήντησαν ότι 
σκοπεύουν να υιοθετήσουν άμεσα λύσεις Cloud!
Αυτό σημαίνει, ότι εκτός Cloud είναι μόλις το 12% 

των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ με βάση τα 
σχόλια των ερωτηθέντων αλλά και τις κατ’ ιδίαν 
συζητήσεις που είχαμε μαζί τους, ακόμη και αυτό 
το ποσοστό αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω ε-
λέω της οικονομικής συγκυρίας που βιώνουμε.

Εξετάζοντας το ποσοστό όσων είναι λίγο δύσπιστοι 
απέναντι στο Cloud, βλέπουμε ότι η ασφάλεια, εξακο-
λουθεί να αποτελεί έναν σημαντικό ανασταλτικό πα-
ράγοντα. Θα λέγαμε μάλιστα, ότι αυτό οφείλεται πρω-
τίστως σε άγνοια και έλλειψη ενημέρωσης, παρά σε 
κάποιο υπαρκτό πρόβλημα, αφού οι IT Managers 
ανησυχούν για την ασφάλεια των εφαρμογών και 
των δεδομένων τους, όχι όμως για κάποιον συ-
γκεκριμένο λόγο, αλλά περισσότερο διαισθητικά, 
ακολουθώντας μία λογική «όποιος φυλάει τα ρούχα 
του...». Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε και από το εξής 
καταπληκτικό στοιχείο: Πολλοί συμμετέχοντες, είτε 
προσδοκούν είτε έχουν ήδη διαπιστώσει βελτίωση 
του θέματος του security χάρη στο Cloud!

Ψηλά στη λίστα των ενδοιασμών υπάρχει πλέον 
και μία... έκπληξη. Κάποιες ενστάσεις εκ μέρους 
της διοίκησης (επίσης κυρίως λόγω της έλλειψης 
γνώσης των λεπτομερειών του Cloud). Στους ση-

μαντικούς λόγους, βρίσκονται επίσης τα θέματα 
απόδοσης και διαθεσιμότητας, καθώς και η πιθανή 
ανάγκη για integration. Όλοι οι υπόλοιποι πιθανοί 
αναστολείς (κόστος, έλλειψη τεχνογνωσίας κ.λπ.), 
δεν είναι πρακτικά άξιοι λόγου, ευρισκόμενοι από 
τη μέση και κάτω σε ό,τι αφορά το επίπεδο κρισιμό-
τητας. Μάλιστα, το χαμηλότερο επίπεδο αντιστοιχεί 
στην πιθανή έλλειψη τεχνογνωσίας, σημάδι ότι η 
αγορά νιώθει πλέον πολύ πιο σίγουρη για τις ικανό-
τητες των ανθρώπων της γύρω από το θέμα.

Αντίστοιχα, εξετάζοντας όσους δεν έχουν υιοθετή-
σει λύσεις Cloud ακόμα, αλλά έχουν δρομολογήσει 
την υλοποίησή τους για το άμεσο μέλλον, βλέπου-
με ότι τα προσδοκόμενα οφέλη είναι σημαντικά, με 
πρώτο και καλύτερο, τη μείωση του κόστους.
Συγκεκριμένα, το 82% όσων σχεδιάζουν μία λύση 
Cloud εκτιμά ότι θα έχει μείωση στο κόστος του ΙΤ, 
ενώ περίπου 2 στους 3 (64%), υπολογίζουν ότι θα 
βελτιωθεί και η ασφάλεια των συστημάτων τους! 
Επίσης, πολύ σημαντική είναι και η αύξηση της 
ευελιξίας που περιμένουν τα στελέχη του ΙΤ, σε 
ποσοστό που φτάνει το 55%.

Το ίδιο κοινό, δείχνει και μία ποικιλομορφία σε 

33%

67%

ΝΑΙ ΟΧΙ

Έχετε υιοθετήσει λύσεις Cloud 
στην επιχείρησή σας;

Δύο στις τρεις ελληνικές επιχειρήσεις έχει υλοποιήσει λύση Cloud. 
Πηγή: Cloud/PaaS Survey, BizTech.gr.

39%

ΝΑΙ ΟΧΙ

61%

Σκοπεύετε να επενδύσετε στο Cloud 
το αμέσως επόμενο διάστημα;

Πάνω από 6 στις 10 επιχειρήσεις σχεδιάζουν λύση Cloud για το 
άμεσο μέλλον (από το 33% αυτών που δεν διαθέτουν ήδη κάποια). 
Πηγή: Cloud/PaaS Survey, BizTech.gr.
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ό,τι αφορά τις προς υλοποίηση επενδύσεις, με το 
73% (περίπου 3 στους 4) να επενδύουν σε λύση 
Software as a Service, το 55% να στρέφεται προς (ή 
«και» προς) το IaaS, και ένα επίσης σημαντικό πο-
σοστό της τάξεως του 45%, να εξετάζει λύσεις PaaS.

Το Cloud στην πράξη, αυτήν τη στιγμή!
Εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύ-
πτουν και από την πλειονότητα των IT Managers 
(υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για το 67%), που 
«τρέχουν» ήδη το Cloud στην επιχείρησή τους.

Από αυτούς, οι μισοί (51%) χρησιμοποιούν λύσεις 
private Cloud και το 43% έχει στραφεί στο public 
Cloud. Την υβριδική προσέγγιση (hybrid Cloud) 
δείχνουν να επιλέγουν αρκετά λίγοι προς το παρόν 
(5%), γεγονός που σε έναν βαθμό δείχνει ότι η ελ-
ληνική αγορά δεν έχει τα χαρακτηριστικά δυτικο-
ευρωπαϊκών χωρών που προτιμούν το υβριδικό 
μοντέλο σε μεγαλύτερα ποσοστά.

Ένα από τα πλέον σημαντικά στοιχεία της έρευνας 
είναι το τι ακριβώς κάνουν οι IT Managers με το 
Cloud. Εάν λοιπόν αναρωτιέστε και εσείς, ιδού οι 
αριθμοί:
43% το χρησιμοποιεί για test και development.
43% επίσης, το χρησιμοποιεί για τη μεταφορά 

servers και storage.
41% το εμπιστεύεται για τις επιχειρηματικές του 
εφαρμογές.
38% έχει ανεβάσει στο Cloud τη βάση δεδομένων του.

Φυσικά, αυτές δεν είναι οι μόνες χρήσεις του Cloud, 
αλλά είναι οι πιο δημοφιλείς αυτήν τη στιγμή.
Έχοντας πραγματοποιήσει όλα τα παραπάνω, οι 
Έλληνες IT Managers έχουν αποκομίσει συγκεκρι-
μένα οφέλη για το τμήμα αλλά και την επιχείρησή 
τους, και τους ζητήσαμε να μας τα αποκαλύψουν. 
Πρώτα-πρώτα στη λίστα είναι η εξοικονόμηση 
κόστους αλλά και η αύξηση της ευελιξίας, στοιχεία 

που παρατήρησε το 57% των ερωτηθέντων.
Αντίστοιχα, καλύτερη ασφάλεια παρατηρεί το 41% 
των συμμετέχοντων, ενώ περίπου ένας στους πέ-
ντε παρατήρησε αύξηση στην απόδοση των χρη-
στών, αλλά και μείωση του χρόνου που απαιτείται 
για την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσί-
ας στην αγορά (time to market).
Μάλιστα, όλα αυτά τα οφέλη ήταν ορατά μέσα σε λι-
γότερο από ένα χρόνο(!), με το 49% των ερωτηθέντων 
να τα έχει παρατηρήσει ήδη από το πρώτο εξάμηνο.

Η ώρα του PaaS
Στην ερώτηση, εάν σκοπεύουν να επενδύσουν σε 
κάποια λύση Platform as a Service (PaaS), οι IT 
Managers εμφανίζονται θετικοί σε ποσοστό 69%, 
καταδεικνύοντας ότι η εν λόγω κίνηση διαθέτει την 
απαιτούμενη ωριμότητα ώστε να πραγματοποιηθεί 
σήμερα κιόλας!
Ο χρόνος που θα απαιτηθεί (35%), το κόστος (47%) 
και η απαίτηση για κάποιο integration (41%), α-
ποτελούν τις βασικές ανησυχίες, από τις οποίες 
πρακτικά απουσιάζει η ασφάλεια (προφανώς είναι 
θέμα που οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι έχει 
λυθεί στην περίπτωση του PaaS), στοιχείο που 
απασχολεί το 24% των IT Managers.

Αντίστοιχα, οι λύσεις που σχεδιάζονται να ανέ-
βουν στο Cloud και στις νέες υποδομές PaaS, 
είναι σε μεγάλο βαθμό οι βάσεις δεδομένων 
(45%) - κάτι μάλλον αναμενόμενο για μία λύση 
PaaS, οι In-House εφαρμογές (55%), το test και 
το development των εφαρμογών (53%), αλλά και 
μία μικρή έκπληξη με ποσοστό 37%, το Business 
Intelligence και τα Analytics της εταιρείας.

Αξίζει τέλος να σημειώσουμε ότι η Oracle φαίνεται 
να διαθέτει σημαντικό πλεονέκτημα σε όλη αυτήν 
την προσπάθεια αξιοποίησης του Cloud από τους 
Έλληνες IT Managers, αφού οι τελευταίοι γνωρί-
ζουν ήδη σε ποσοστό 60% το Cloud offering της 
εταιρείας, ενώ και στην ερώτηση του ποιοι κατα-
σκευαστές προσφέρουν λύσεις Cloud, η Oracle 
ακούμπησε το 70% των απαντήσεων, ευρισκόμενη 
στην πρώτη θέση μαζί με τη Microsoft, πολύ μα-
κριά από software αλλά και hardware ανταγωνι-
σμό. TCP

Public Cloud Private Cloud Hybrid Cloud

52%

5%

43%

Τι είδους προσέγγιση Cloud έχετε ακολουθήσει;

Private και Public Cloud συναγωνίζονται για την προτίμηση των 
Ελλήνων IT Managers. Μόλις 5% εξ αυτών ακολουθεί υβριδική 
προσέγγιση. Πηγή: Cloud/PaaS Survey, BizTech.gr.

Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι προβληματισμού γύρω από μία Cloud υλοποίηση;

Οι βασικοί λόγοι προβληματισμού γύρω από το Cloud. Η τιμή «5» αντιστοιχεί σε έντονο προβληματισμό, και η «1» σε κανέναν προβληματισμό. 
Πηγή: Cloud/PaaS Survey, BizTech.gr.
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Ποιες λύσεις έχετε μεταφέρει στο Cloud;

Το Cloud στην πράξη: Το είδος των λύσεων που έχουν μεταφέρει στο «σύννεφο» όσοι ήδη το χρησιμοποιούν. 
Πηγή: Cloud/PaaS Survey, BizTech.gr.
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Τα σημαντικότερα οφέλη από το Cloud, έτσι όπως τα έχουν 
καταγράψει και αποτιμήσει όσοι IT Managers έχουν ήδη υλοποιήσει 

μία αντίστοιχη λύση στην επιχείρησή τους. Πηγή: Cloud/PaaS 
Survey, BizTech.gr.
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Τα MFPs της εποχής μας αποτελούν high-tech λύσεις στο θέμα της διαχείρισης των εκτυπώσεων, 
εξοικονομώντας αναλώσιμα όπως το χαρτί και το toner και, ταυτόχρονα, λειτουργώντας με 
την απαραίτητη για την επιχείρηση αποτελεσματικότητα. Τα MFPs είναι κάτι περισσότερο από 
απλά high-tech gadgets, αφού όπως έχει αποδειχθεί αυξάνουν την παραγωγικότητα και την 
κερδοφορία των επιχειρήσεων. Δεδομένου πως ο καθαυτός χαρακτήρας των MFPs έχει αλλάξει 
τα τελευταία χρόνια, καθώς έχουν ενσωματώσει λειτουργίες και trends όπως το mobility, το cloud, 
την ασφάλεια, την επικοινωνία μεταξύ συσκευών, τα ποικίλα applications κ.ο.κ., έχει προκύψει η 
ανάγκη για νέες δυνατότητες αλλά και νέες λειτουργίες. Πλέον τα MFPs έχουν αναβαθμιστεί σε 
«έξυπνα» MFPs κατά το πρότυπο των smartphones, προσφέροντας μεγάλο εύρος υπηρεσιών, αλλά 
–ταυτόχρονα- προκλήσεων και ευκαιριών στο κανάλι συνεργατών.

MFPs: Multi λειτουργίες, 
multi ευκαιρίες

Ο
ι γκουρού της τεχνολογίας και οι 
μελλοντολόγοι μιλούσαν για το 
“paperless office” από τα μέσα 
του 1970, αν και μέχρι στιγμής 
έχουμε διανύσει τη μισή μόνο α-
πόσταση. Η αλήθεια είναι πως το 

χαρτί παίζει ακόμα ρόλο στον τρόπο που δουλεύ-
ουμε. Εντούτοις, η ψηφιοποίηση της πληροφορίας 
έχει προχωρήσει αρκετά και η τεχνολογία των 
multifunction printers MFPs καλύπτει σχεδόν εξ 
ολοκλήρου την τάση αυτή. Τα MFPs, όπως σωστά 
έχει ειπωθεί, αποτελούν τον «ελβετικό σουγιά» για 
κάθε γραφείο, μιας και συνδυάζουν τη λειτουργι-
κότητα ενός εκτυπωτή, fax machine, αντιγραφικού 
και scanner σε μία και μόνο αποτελεσματική συ-
σκευή.
Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι συνεργάτες 
είναι πως οι συσκευές αυτές έχουν πλέον ανα-
βαθμιστεί σημαντικά όσον αφορά τις λειτουργίες 
τους, με σύγχρονα features που ανταποκρίνονται 
απόλυτα στις ανάγκες της “connected” εποχής μας. 
Καθώς τα παραδοσιακά MFPs έχουν πλέον γίνει 
commodities, τα έξυπνα MFPs διεκδικούν επάξια 
τη «μερίδα του λέοντος» στο enterprise τεχνολογι-
κό οικοσύστημα, μειώνοντας το κόστος, εκτινάσ-
σοντας την αποτελεσματικότητα και επιτρέποντας 
τη μελλοντική επέκταση εργασιών. 

Σύγχρονα trends 
και πλεονεκτήματα
Τα σύγχρονα MFPs είναι πλέον «ευφυείς» δικτυ-
ακές συσκευές με λειτουργικά υποσυστήματα 

που επιτρέπουν την ακόμα πιο αποτελεσματική 
ψηφιακή διαχείριση και δικτύωση. Πέραν του εύ-
χρηστου interface τους με την οθόνη αφής, η νέα 
γενιά των έξυπνων MFPs μπορεί στην πράξη να 
προγραμματιστεί προκειμένου να εκτελεί σύνθετες 
ενέργειες, όπως η ενσωμάτωση των σκαναρισμέ-
νων φωτογραφιών και εικόνων στο workflow ή 
στις εφαρμογές διαμοιρασμού εγγράφων, όπως 
είναι τα SharePoint και Perceptive Process. Το 
επιπρόσθετο πλεονέκτημα των smart MFPs είναι 
πως το κάθε εικονίδιο μπορεί να προγραμματιστεί 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να ειδοποιεί το χρήστη για 
τις απαιτούμενε πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό 
διασφαλίζεται πως κατά το σκανάρισμά του, το έγ-
γραφο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, 
ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται και η εκπαίδευση 
των χρηστών – δεν απαιτείται να θυμούνται πλέον 
όλα τα βήματα για κάθε διαδικασία, αφού το έξυ-
πνο MFP τα θυμάται γι’ αυτούς. 

Είναι γνωστό πως, παραδοσιακά, οι περισσότε-
ρες επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν τους εκτυπωτές, 
τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τα MFPs ως 
αντικείμενα που είχαν απλά κάποιο κόστος και 
όφειλαν να εντάσσονται στα έξοδα. Μάλιστα, για 
τα διευθυντικά στελέχη, οι συσκευές αυτές ήταν 
commodities, χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις 
μεταξύ τους. Αυτό σήμαινε πως παρόλο που οι 
executives επικέντρωναν σε στόχους όπως η με-
γιστοποίηση της παραγωγικότητας των εργαζομέ-
νων, δεν μπορούσαν πάντα να αντιληφθούν πως η 
απόκτηση των MFPs αποτελούσε μέρος τη λύσης 
στο φλέγον αυτό ζήτημα.

Ευτυχώς όμως, ο τρόπος με τον οποίο οι επιχει-
ρήσεις αγοράζουν συσκευές MFP έχει αρχίσει να 
αλλάζει. Οι πελάτες συνήθιζαν να προσχεδιάζουν 
μια λίστα αναγκών και αναζητούσαν την προσφο-
ρά με τη χαμηλότερη τιμή που ανταποκρινόταν 
σε αυτές τις ανάγκες. Προφανώς, οι επιχειρήσεις 
συνεχίζουν να απαιτούν ένα συγκεκριμένο επίπε-
δο specifications και επιδόσεων. Η διαφορά είναι 
πως πλέον εκτιμάται το κατά πόσον οι δυνατότητες 
ενός έξυπνου MFP και του οικοσυστήματός του θα 
εκπληρώσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους αντι-
κειμενικούς στόχους που έχει θέσει ο πελάτης.
Τα MFPs δεν είναι απλά αντιγραφικά ή εκτυπω-
τικές μηχανές, αλλά συσκευές που επιτρέπουν 
στην επιχείρηση τον αυτοματισμό των εργασιών 
της, τη λήψη πληροφοριών από τα εκτυπωμένα 
έγγραφα και την ηλεκτρονική τους χρήση. Με τον 
τρόπο αυτό δρομολογείται και τελειοποιείται η 
αποτελεσματικότητα του workflow και οι βελτι-
ώσεις στην παραγωγικότητα. Σε τελική ανάλυση, 
τα MFPs που συνδύαζαν τις λειτουργίες των 
scanners, των μηχανημάτων fax και των copiers 
είναι διαθέσιμες εδώ και χρόνια, αλλά το βασικό 
πλεονέκτημα των MFPs είναι η χρήση τους ως 
μέρος του business process.
 
Σε ένα τυπικό περιβάλλον επιχείρησης, οι χρή-
στες μπορούν να σκανάρουν ένα έγγραφο από 
το scanner στο προσωπικό τους workstation και 
μετά –με τη χρήση ειδικού software- να ελέγξουν 
τη φωτογραφία στον υπολογιστή τους, πιθανώς να 
επισυνάψουν κάποια πληροφορία στο σκαναρι-
σμένο έγγραφο και να το αποθηκεύσουν τοπικά. 
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Στη συνέχεια, θα πρέπει να ανοίξουν την εφαρ-
μογή που χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν για την 
ολοκλήρωσης της εργασίας τους και να κάνουν 
copy-paste την εικόνα ή μέρος του περιεχομένου 
στην εφαρμογή. 

Χάρη στα έξυπνα MFPs, ο χρήστης δεν χρειάζεται 
παρά να επιλέξει αποκλειστικά το σωστό εικονίδιο 
που «οδηγεί» τη σχετική διαδικασία, να σκανάρει 
το έγγραφο και να αφήσει τη συσκευή να κάνει τα 
υπόλοιπα. Το MFP ουσιαστικά ενσωματώνεται στις 

δικτυακές εφαρμογές που χρησιμοποιούν σκανα-
ρισμένες εικόνες ή τα δεδομένα εντός των εικόνων 
αυτών. Το αποτέλεσμα είναι να βοηθιέται ο χρήστης 
να ελαχιστοποιεί τη διαδικασία, να είναι πιο παρα-
γωγικός και να εξαλείφει τα όποια λάθη. Αυτό λοι-

Η αγορά των εκτυπωτι-
κών συσκευών εν γένει, 
δεν χαρακτηριζόταν 
συνήθως από «κοσμο-
γονικές» αλλαγές. Οι 
τεχνολογίες εκτύπωσης 
βελτιώνονταν διαρκώς 
φυσικά, αλλά δεν άλλα-
ζαν δραματικά, ενώ και 
η «φύση» των ίδιων των 
προϊόντων, προσέθετε 
περιορισμούς ως προς 

το μέγεθος και τις δυνατότητές τους.
Όλα αυτά άρχισαν να αλλάζουν άρδην με την 
εισαγωγή των MFPs (τα γνωστά μας πολυμηχα-
νήματα), τα οποία έφεραν τα πάνω-κάτω στην 
οργάνωση γραφείου και χάρισαν νέες δυνατότη-
τες ακόμη και στις πιο μικρές επιχειρήσεις, αλλά 
και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Πάνω λοιπόν, που τα πράγματα φάνηκαν να 
«σταθεροποιούνται», ήρθε η επανάσταση των 
mobile συσκευών και του cloud. Αυτές οι δύο 
τάσεις, σε συνδυασμό με την απίστευτη αύξηση 
των δεδομένων αλλά και της ψηφιοποίησης κά-
θε μορφής πληροφορίας, άλλαξαν δραστικά τον 
τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν 
πλέον το θέμα της εκτύπωσης.

Τι σημαίνουν όλα αυτά, στην πράξη, 
για το κανάλι;
Πολύ «απλά», ότι έχουν να απαντήσουν σε πολύ 
πιο σύνθετα προβλήματα και σε πολύ πιο εξει-
δικευμένες ανάγκες σε ό,τι αφορά τους πελάτες 
τους, ενώ ταυτόχρονα, υπάρχει πίεση για άμεση 
παράδοση και λύση, ευελιξία και υποστήριξη.
Πιο συγκεκριμένα, η σύγχρονη επιχείρηση, θεω-
ρεί λίγο-πολύ δεδομένα, στοιχεία όπως:
•  Άμεση αντιγραφή χωρίς τη χρήση υπολογιστή.
•  Δυνατότητα σάρωσης σε αρχεία, e-mails, USB 

και PC.
•  Υποστήριξη tablets και smartphones για 

mobile εκτυπώσεις.
•  Απομακρυσμένη εκτύπωση μέσω cloud.
•  Προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας και δια-

χείρισης των εκτυπώσεων.
•  Ασύρματη εκτύπωση χωρίς ειδικές ρυθμίσεις.

•  Εύκολη εκτύπωση διπλής όψης και εξοικονό-
μηση χαρτιού και μελανιού σε κάθε επίπεδο.

•  Ταχύτατη εκτύπωση, ακόμη και από standby 
mode.

•  Σάρωση και των δύο όψεων και αυτόματη α-
ντιγραφή πολυσέλιδων εγγράφων.

•  Εύκολη και οικονομική συντήρηση, καθώς και 
προηγμένες δυνατότητες πρόληψης.

Μία νέα ευκαιρία υπηρεσιών
Όλα αυτά τα νέα «προαπαιτούμενα», μπορεί 
από τη μία μεριά να δημιουργούν αυξημένες 
απαιτήσεις για το δίκτυο των μεταπωλητών, από 
την άλλη όμως, δημιουργούν νέες εξαιρετικές 
ευκαιρίες επέκτασης του business τους.
Νέες ευκαιρίες, διότι τέτοιου είδους λύσεις -και 
ειδικά αυτές της Canon- είναι «κομμένες και 
ραμμένες» για αυτό που ονομάζουμε “value 
added services”. Με άλλα λόγια, όταν μία επιχεί-
ρηση έχει ανάγκη από τόσο προηγμένα χαρα-
κτηριστικά, είναι σαφές ότι μία πώληση μπορεί 
να συνοδευτεί από μία σειρά επαγγελματικών 
υπηρεσιών.
Σε αυτές τις υπηρεσίες, θα πρέπει για παράδειγ-
μα να συμπεριλάβουμε τις γνωστές Managed 
Print Services, αλλά ταυτόχρονα, μπορούμε -και 
πρέπει- να συνυπολογίσουμε τη δυνατότητα 
παροχής αρκετά πιο απλών και παράλληλα ιδι-
αίτερα χρήσιμων υπηρεσιών: Για παράδειγμα, 
η αυτόματη καταμέτρηση των εκτυπώσεων 
και η ανάλυσή τους (έγχρωμες, ασπρόμαυρες, 
υψηλής ή μέσης ποιότητας, mobile, cloud κ.λπ.), 
δίνει μία πολύ σημαντική πληροφορία σε κάθε 
επιχείρηση.
Επιπρόσθετα, η δυνατότητα άμεσης αρχειοθέτη-
σης, ανοίγει νέο δρόμο για τη διαχείριση εγγρά-
φων, τα τιμολόγια κ.λπ. μίας εταιρείας.
Αντίστοιχα, η υποστήριξη remote και mobile 
χρηστών, αλλάζει τον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας 
της εταιρείας και των τμημάτων της (π.χ. πω-
λήσεις), ανοίγοντας τον δρόμο για πιο «έξυπνη» 
αλλά και πιο επαγγελματική οργάνωση των επι-
μέρους business units.
Ο κατάλογος δεν σταματάει εδώ φυσικά, αφού 
ειδικά cloud και mobile apps μπορούν να κά-
νουν τη διαφορά σε έναν merchandiser για πα-

ράδειγμα, ενώ και οι παραδοσιακές υπηρεσίες 
υποστήριξης, παροχής αναλωσίμων κ.λπ., είναι 
ακόμη εδώ για να προσθέσουν έσοδα στους συ-
νεργάτες της Canon.

Η πρόταση της Canon
Έχοντας πάντα το «μικρόβιο» της καινοτομίας 
μέσα της, η Canon, η οποία σύμφωνα με το US 
Patent Office ήταν νούμερο 3 στη λίστα των κα-
ταχωρημένων πατεντών του 2014, με 4.114 πα-
τέντες, μπροστά απο εταιρείες όπως η Microsoft, 
Google και Apple, δεν θα μπορούσε να κάνει 
κάτι διαφορετικό και στην περίπτωση των MFPs. 
Τα νέα προϊόντα, όχι μόνο υποστηρίζουν όλες τις 
τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας (π.χ. Wireless 
Printing, Cloud Printing, AirPrint, Mopria, σά-
ρωση και εκτύπωση σε/από USB (JPEG/TIFF/
PDF με δυνατότητα αναζήτησης), Uploading στο 
Cloud, Smartphone/Tablet ready, Cloud Link για 
να εκτυπώσετε από δημοφιλείς υπηρεσίες cloud, 
όπως τα Evernote, Dropbox, OneDrive ή Google 
Drive κ.λπ.), αλλά έχουν «κατεβάσει» αυτήν την 
υποστήριξη και στα entry level μοντέλα των δια-
φόρων οικογενειών, καθιστώντας την προσιτή 
σε κάθε επιχείρηση και κάθε επαγγελματία.,
Τόσο οι σειρές Maxify και i-Sensys όσο και 
τα μεγαλύτερα συστήματα της οικογένειας 
imageRunner Advance, παρέχουν όλες τις σύγ-
χρονες δυνατότητες -και όχι μόνο- εκτύπωσης 
και διαχείρισης εγγράφων, ενώ ταυτόχρονα, 
καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, όσο 
μικρή ή μεγάλη κ’ αν είναι αυτή.
Με αυτό τον τρόπο, δίνουν στο δίκτυο μεταπω-
λητών της Canon, τη δυνατότητα να δώσει άμεσα 
και ολοκληρωμένα, την ακριβή λύση που απαιτεί 
κάθε πελάτης, σχεδιάζοντας και παραδίδοντας 
μία custom πρόταση.
Οι σειρές Maxify και i-Sensys διανέμονται 
στην Ελλάδα, εκ μέρους της Canon, απο την 
Info Quest και Intersys. Η σειρά imageRunner 
Advance διανέμεται στην Ελλάδα, εκ μέρους της 
Canon, απο την Intersys.

Άρθρο του Χρήστου Δοβλέτογλου, Country Director, 
Greece Representative Office, Canon Europa N.V.
MFPs στη νέα εποχή. Με την Canon φυσικά!



Αγοράστε οποιονδήποτε εκτυπωτή Canon MAXIFY ή i-SENSYS μεταξύ  1ης Οκτωβρίου 2015 και 
31ης Ιανουαρίου 2016 και θα απολαύσετε χαμηλότερο κόστος και ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά 
με την Προωθητική Ενέργεια Επιστροφής Χρημάτων και 3ετούς Εγγύησης της Canon.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο μας, 
www.canon.gr/officewarrantypromotion  

/canongreece
Επισκεφτείτε τη σελίδα της Canon CEE στο LinkedIn

 
 

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Απολαύστε χαμηλότερο κόστος και 
μεγαλύτερη σιγουριά με την Προωθητική 
Ενέργεια Επιστροφής Χρημάτων και 
3ετούς Εγγύησης της Canon

 

Εγγύηση

Επιστροφή
Χρημάτων

+
ετής
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Όσον αφορά τη σειρά Canon 
imageRunner Advance, καθώς 
και τις υπηρεσίες Value Added 
Services, για έναν συνεργάτη ο 
οποίος θα πρέπει να προτείνει μια 
τέτοια λύση, η Intersys, ο συνεργάτης 
της Canon στις λύσεις Business 
Imaging & Professional Print, 
που περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες 
Managed Print Services στην 
Ελλάδα, έχει όλες τις εναλλακτικές 
για μια σωστή πρόταση χωρίς 
περιορισμούς.

Για την Canon, βασικός γνώμονας στην κατα-
σκευή MFPs είναι η αύξηση της παραγωγικότη-
τας με ταυτόχρονη μείωση του κόστους χρήσης, 
κοινώς και σαν cost per page. Εδώ θα πρέπει 
να διαχωρίσουμε τα πολυμηχανήματα, τα οποία 
έχουν μικρό κόστος κτήσης αλλά υψηλό κόστος 
χρήσης, από τα πολυλειτουργικά συστήματα τα 
οποία έχουν υψηλότερο κόστος κτήσης αλλά πο-
λύ χαμηλό κόστος χρήσης.
 
Η Canon έχει αναπτύξει τεχνολογίες που σκοπό 
έχουν να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες 

των πελατών, από την ποιοτική εκτύπωση 
μέχρι και τη διαχείριση των εγγράφων, από 
smartphone ή tablet, μέσω cloud, για άτομα τα 
οποία θέλουν ελευθερία κινήσεων χωρίς περι-
ορισμούς. 

Με δεδομένο ότι το tablet μπαίνει στην καθη-
μερινότητά μας, θα πρέπει οι πολυλειτουργικές 
συσκευές να διαχειρίζονται τα έγγραφά μας σαν 
ένα κέντρο διαχείρισης ψηφιακού εντύπου σε 
αναγνωρίσιμες μορφές, όπως είναι το PDF ή τα 
αρχεία εικόνας JPG / TIFF, και ο χρήστης να έχει 
τη δυνατότητα να χειρίζεται το πολυλειτουργικό 
σύστημα όπως έναν υπολογιστή, είτε από το σπίτι 
ή το γραφείο του είτε μέσω internet από ένα α-
πομακρυσμένο σημείο.

Επιπλέον, η Canon προσπαθεί πάντα να διαφο-
ροποιείται από τον ανταγωνισμό έτσι ώστε να δί-
νει ευκαιρίες στους συνεργάτες της να κινούνται 
ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των πελατών 
τους με βασικό γνώμονα την αύξηση της κερδο-
φορίας  και της πελατειακής βάσης σε συνδυα-
σμό με το after sales service. Οι προτεινόμενες 
από την Canon λύσεις έχουν να κάνουν κυρίως 
με δικτυακά μηχανήματα με έμφαση στην ασφά-
λεια των διακινούμενων ψηφιακών εγγράφων 
όπως είναι το IP filtering (φιλτράρισμα διευθύν-
σεων/χρηστών) που τυπώνουν ή διαχειρίζονται 
τη διαδικασία μέχρι και την κρυπτογραφημένη 
εκτύπωση/σάρωση προς αποφυγή διαρροής 
εμπιστευτικών πληροφοριών. 

Επίσης για την προστασία αποθηκευμένων πλη-
ροφοριών στον σκληρό δίσκο του MFP παρέχε-
ται η δυνατότητα αφαίρεσής του ή και η δυνα-
τότητα του mirroring (δεύτερος σκληρός δίσκος 
με αυτόματο backup). Αυτές είναι μόνο μερικές 
από τις τεχνολογίες που αναπτύσσει η Canon με 
βασικό γνώμονα την υψηλή ποιότητα προϊόντων 
και παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Πλέον όλες οι πολυλειτουργικές συσκευές της 
Canon έχουν γίνει κέντρα διαχείρισης εγγρά-
φων με μεγάλο πίνακα χειρισμού, ο οποίος στις 
περισσότερες λύσεις είναι έγχρωμος αφής σαν 
tablet στην Ελληνική γλώσσα, έτσι ώστε ο χει-
ριστής να μπορεί εύκολα να πραγματοποιήσει 
λειτουργίες τις οποίες πριν θα ήταν αδύνατον να 
τις κάνει ή θα χρειάζονταν πολύ περισσότερες 
κινήσεις ή ακόμα θα διακινδύνευε την ασφάλεια 
των δεδομένων.

Η Canon έχει συνεργαστεί με άλλους μεγάλους 
κατασκευαστές, τόσο για να προσφέρει τεχνο-
γνωσία όσο και για να ενσωματώσει τεχνολογίες 
αποδεκτές από το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, 
με σκοπό την δημιουργία καινοτόμων λύσεων 
που προσαρμόζονται σε κάθε ανάγκη και σε 
κάθε λειτουργικό περιβάλλον του πελάτη. Έτσι ο 
συνεργάτης είναι σίγουρος ότι η λύση που προ-
τείνει είναι προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα. 

Εκτός όμως από τις νέες τεχνολογίες και και-
νοτόμες λύσεις του κάθε κατασκευαστή το 
after sales service είναι πολύ βασικό, και εδώ 
η Intersys με τους συνεργάτες της έχει δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση εξασφαλίζοντας σημαντικές 
διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τέλος, για λύσεις οι οποίες απαιτούν εξειδι-
κευμένο λογισμικό, η Intersys διαθέτει εξειδι-
κευμένη ομάδα, η οποία έχει τη δυνατότητα να 
υποστηρίζει τους συνεργάτες της, από μια απλή 
εγκατάσταση μέχρι την πιο σύνθετη, με απώτερο 
σκοπό την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη.

Στόχος της Canon και της Intersys είναι να πα-
ρέχουν στους συνεργάτες τους πρωτοποριακές 
λύσεις σαν ένας πάροχος στον οποίο μπορούν 
να βασιστούν στην Ελλάδα του 2015, αλλά και να 
έχουν προοπτικές εξέλιξης με μια ολοκληρωμέ-
νη γκάμα προϊόντων και λύσεων που καλύπτει 
όλες τις ανάγκες.

Άρθρο του Παντελή Βούλγαρη, Marketing Manager, 
Business Imaging and Professional Print, Intersys SA
Καινοτόμες λύσεις MFPs, χωρίς περιορισμούς, από την Canon
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πόν που επιτυγχάνουν τα σύγχρονα MFPs είναι να 
εκτελούν τις παραδοσιακές λειτουργίες εκτυπωτών, 
scanners, copiers και fax συσκευών, αλλά επιπλέ-
ον χειρίζονται και εκείνες τις value-added λειτουρ-
γίες που κάθε σύγχρονη επιχείρηση επιζητά.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα των επόμενης γενιάς MFPs 
είναι πως αποτελούν τη βάση ενός οικοσυστήματος 
που το τμήμα ΙΤ θα υλοποιήσει, θα παραμετρο-
ποιήσει και θα διαχειριστεί με ευκολία και δίχως 
προβλήματα. Μάλιστα, θα διαθέτει την ευελιξία της 
επέκτασης ή της αλλαγής σε μελλοντική φάση, όταν 
και εφόσον αλλάξουν οι απαιτήσεις και οι στοχεύ-
σεις της επιχείρησης. Πέραν αυτών, το οικοσύστημα 
αυτό θα πρέπει να είναι τόσο έξυπνο, ώστε να κα-
θοδηγήσει συσκευές και χρήστες στο να επιτύχουν 
τις σωστές εργασίες και διαδικασίες με σχετικά 
μικρό χρόνο training. Όλα τα επιμέρους στοιχεία του 
συστήματος, ιδίως τα έξυπνα MFPs, θα πρέπει να 
είναι προγραμματιζόμενα, ώστε να υποστηρίζουν τις 
εξειδικευμένες διεργασίες και εφαρμογές επάνω 

στις οποίες δουλεύουν οι επιχειρήσεις. 
Εξετάζοντας το θέμα από πιο τεχνική σκοπιά, το 
έξυπνο MFP οικοσύστημα θα πρέπει να υποστη-
ρίζει universal drivers, εφαρμογές που τρέχουν 
στην ίδια τη συσκευή, printing environment με 
server και χωρίς, mobile χρήστες, cloud υποδομή, 
υπάρχοντες connectors βασισμένους σε API και 
το δικό του software που θα επιτρέψει τη διαχεί-
ριση περιεχομένου και σχετικών διεργασιών του 
συνολικού workflow. 

Μια ακόμα ενδιαφέρουσα πτυχή της δημιουργίας ε-
νός σωστού οικοσυστήματος είναι η αυτάρκειά του, 
ώστε να μην απαιτεί τη χρήση third-party software 
ή middleware. Αρκετοί πάροχοι στην αγορά προ-
σφέρουν συσκευές που απαιτούν επιπρόσθετο 
software ώστε να λειτουργήσουν σωστά. Το πρό-
βλημα είναι πως ακριβώς λόγω της πολυπλοκότη-
τας στο θέμα της ολοκλήρωσης και της υλοποίησης, 
εισάγονται μη απαραίτητοι αστάθμητοι παράγοντες 
και πιθανώς κίνδυνοι ασφαλείας στο δίκτυο της 

επιχείρησης. Καλό είναι επομένως να αποφεύγεται 
η πρόταση τέτοιων λύσεων που μπορεί να φέρουν 
σε… αμηχανία συνεργάτες και πελάτες.
Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως 
οι Managed Print Solutions (MPS) κερδίζουν στα-
θερά «έδαφος», μολονότι δεν είναι απαραίτητη η 
παρουσία τους σε όλες τις επιχειρήσεις. Εντούτοις, 
όπου απαιτείται η χρήση MPS, τα MFPs έχουν 
αποδειχθεί πολύ πιο κατάλληλα από τους desktop 
εκτυπωτές. Οι δικτυακές δυνατότητες των MFPs 
επιτρέπουν αποτελεσματικότερο έλεγχο κόστους, 
ταυτόχρονα με την καλύτερη ενσωμάτωση σε λύ-
σεις που έχουν σαν στόχο τους το mobile printing, 
το scan-to-cloud κ.ο.κ. 

Αποτελεί γεγονός πως τα laptops, τα smartphones 
και τα tablets έχουν πλέον γίνει commodities, 
καθώς οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τα οικο-
νομικά πλεονεκτήματα που αυτά επιφέρουν από 
πλευράς παραγωγικότητας στους εργαζομένους 
τους. Μάλιστα, δεδομένων των cloud υπηρεσιών 

Τα πολυμηχανήματα 
(MFPs) προσφέρουν 
στις επιχειρήσεις πλέον 
πολυ-λειτουργικότητα και 
ταυτόχρονα εξοικονόμη-
ση χρόνου και εξόδων, 
καθώς με τη χρήση τους 
οι επιχειρήσεις είναι σε 
θέση να εκτελούν πολλές 

περισσότερες λειτουργίες από την απλή εκτύπωση 
εγγράφων. Σάρωση εγγράφων, διαχείριση εγγρά-
φων (document management), ασφαλής εκτύπωση 
(secure printing), καταγραφή χρήσης (document 
accounting), εκτύπωσης από φορητές συσκευές 
(mobile printing), λύσεις cloud και απομακρυσμένης 
εκτύπωσης είναι μόλις μερικές από αυτές.
Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν πλέον τέτοιες λύσεις 
με στόχο τη διευκόλυνση, την εξοικονόμηση χρόνου, 
τον περιορισμό του κόστους, την αύξηση της παρα-
γωγικότητας, τις υψηλές επιδόσεις αλλά και την α-
σφάλεια. Αυτό δίνει την ευκαιρία στους συνεργάτες να 
προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες MPS.

Περιορισμός κόστους
Μία επιχείρηση που θα επιλέξει ένα πολυμηχάνημα, 
θα κάνει μία επένδυση σε μία συσκευή που θα κα-
λύψει πλήθος αναγκών της. Εκεί παίζει καταλυτικό 
ρόλο ο προμηθευτής/συνεργάτης, γιατί καλείται να 
κατανοήσει πλήρως και να καταγράψει τις ανάγκες 
της επιχείρησης. Για την κάλυψη των αναγκών της 
κάθε επιχείρησης απαιτείται διαφορετικός τύπος προ-
σέγγισης, καθώς αυτές είναι ξεχωριστές, τόσο ανά-
μεσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις, όσο και ανάμεσα στα 
επιμέρους τμήματα της κάθε μίας. Από τη στιγμή που 
οι συγκεκριμένες ανάγκες οριστικοποιηθούν (όπως 

για παράδειγμα η εκτύπωση αρχείων, η σάρωσή, 
η διαχείριση και η ασφάλεια των εγγράφων κ.α.), ο 
προμηθευτής μπορεί να σχεδιάσει και να προτείνει 
εξειδικευμένες λύσεις.
Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν συμβόλαιο MPS δι-
ασφαλίζουν, αρχικά, δύο σημαντικές λειτουργίες. Η 
πρώτη αφορά στον ίδιο τον εξοπλισμό εκτύπωσης 
και την αποτελεσματική χρήση του και η δεύτερη 
αφορά στην άμεση επίλυση πιθανών προβλημάτων 
και τεχνικών θεμάτων που μπορεί να προκύψουν. Το 
σημαντικότερο, όμως, πλεονέκτημα έχει να κάνει με 
την παρακολούθηση του κόστους χρήσης, καθώς η 
επιχείρηση είναι σε θέση να γνωρίζει με ακρίβεια τα 
έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση των εκτυπω-
τών της.
Οι λύσεις που προσφέρει η Samsung στο χώρο του 
document management, secure printing, document 
accounting και άλλα ακόμη που βελτιώνουν τη καθη-
μερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.
Μέσω ενός πολυμηχανήματος η κάθε εταιρεία είναι 
σε θέση να εκσυγχρονίσει και να εναρμονίσει τη 
λειτουργία της με τις σύγχρονες τάσεις. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αποτελεί η εκτύπωση μέσω 
mobile συσκευών. Σύμφωνα με έρευνα της IDC 
(Worldwide Page Volume Report) σύντομα το 50% 
των ανθρώπων σε εταιρικό περιβάλλον θα εκτυπώ-
νει από mobile συσκευές. Οι προτάσεις της Samsung 
έρχονται να απαντήσουν στην τάση αυτή, ενώ ο 
σχεδιασμός των πολυμηχανημάτων της γίνεται με 
τέτοιο τρόπο, ώστε η χρήση τους να ανταποκρίνεται 
στην καθημερινή εμπειρία που έχει κάποιος με το 
smartphone ή το tablet του.

Πολυμηχάνημα με επεξεργαστή!
Τα πολυμηχανήματα προσφέρουν πλέον μοναδικές 

ταχύτητες εκτύπωσης. Με διπύρηνους και τετραπύ-
ρηνους επεξεργαστές και ενσωματωμένα συστήματα 
σάρωσης διπλής όψης, έχουν τη δυνατότητα να 
εκτυπώνουν έως και 60 σελίδες και να σαρώνουν 
μέχρι και 240 σελίδες λεπτό (σε λειτουργία σάρωσης 
διπλής όψης). Αυτό τα καθιστά ιδανικά για μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς που χρειάζεται 
να ανταπεξέλθουν σε ένα μεγάλο όγκο εκτυπώσεων, 
αλλά και επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη να σαρώ-
σουν ένα μεγάλο αριθμό εγγράφων σε καθημερινό ε-
πίπεδο, όπως για παράδειγμα τα δικηγορικά γραφεία 
και οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι τράπεζες. Πα-
ράλληλα, διάφορες λύσεις, όπως οι λύσεις PrinterOn 
και Business Core Printing Solutios της Samsung, 
προσφέρoυν εύκολες αλλά και ασφαλείς λειτουργίες 
mobile εκτύπωσης, καθώς ακόμα και απομακρυ-
σμένη εκτύπωση είτε στο σπίτι είτε στο γραφείο.

Ασφάλεια επαγγελματικών προτύπων
Τέλος, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιλέ-
ξουν ανάμεσα σε πολλούς τρόπους ελέγχου πρόσβα-
σης, όπως τη χρήση PIN, ID και κωδικού, ανάγνωση 
έξυπνης κάρτας ή της -ενεργοποιημένης συσκευής 
τους μέσω NFC. Η ασφάλεια που προσφέρεται με 
αυτόν τον τρόπο είναι τέτοια που ανταποκρίνεται στα 
πρότυπα που απαιτούν ακόμα και οι κυβερνητικοί 
οργανισμοί.
Συνοψίζοντας, βασικός στόχος ενός συνεργάτη είναι 
να προσφέρει σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως 
μεγέθους και προϋπολογισμού, τις καλύτερες και 
τις πιο πρωτοποριακές λύσεις που τις βοηθούν στην 
ανάπτυξη τους και την εξοικονόμηση χρόνου και κό-
στους. Τα πολυμηχανήματα γίνονται τα εφόδια που θα 
τους δώσουν την ευκαιρία να προσφέρουν μια νέα 
προστιθέμενη αξία στον πελάτη τους.

Άρθρο του Διονύση Κοντανά, PM Leader στo τμήμα 
ΕΒΤ λύσεων της Samsung Electronics Hellas 
Tα πολυμηχανήματα στην υπηρεσία των επιχειρήσεων
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HP LaserJet Pro MFP M426
Επιδόσεις γρήγορης εκτύπωσης, σάρωσης, 
αντιγραφής και αποστολής φαξ, καθώς και 
ισχυρή ασφάλεια προσαρμοσμένη στον τρόπο 
που εργάζεστε. Αυτός ο αποτελεσματικός 
πολυλειτουργικός εκτυπωτής (MFP) ολοκληρώνει 
τις σημαντικές εργασίες σας ταχύτερα και παρέχει 
πλήρη ασφάλεια και προστασία από τις απειλές.I 
Τα Αυθεντικά δοχεία Γραφίτη HP με JetIntelligence 
συνδυάζονται με αυτόν τον εκτυπωτή για να σας 
προσφέρουν περισσότερες σελίδες.II

Υποστήριξη Υλικού LaserJet M402 HP 3 ετών Επόμενης 
Εργάσιμης Ημέρας*
Αναφ. U8TM2E

HP LaserJet 26A Black Print Cartridge
Αναφ. CF226A

Οι νέοι HP LaserJet με JetIntelligence. Τώρα 40% ταχύτεροι.1

Η νέα σειρά εκτυπωτών HP LaserJet 400 παρέχει την ταχύτερη εκτύπωση πρώτης σελίδας, την 
ταχύτερη εκτύπωση διπλής όψης και τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στην κατηγορία τους.2, 3 

Να μια ιδέα: Να δώσουμε στον κόσμο 
αποδοτικότερους, ταχύτερους, 

εξυπνότερους τρόπους εκτύπωσης.

Οι πλέον προτιμώμενοι εκτυπωτές στον κόσμο: Το παγκόσμιο μερίδιο της αγοράς εκτυπωτών, η αναγνωρισιμότητα των εκτυπωτών HP, η πρόθεση αγοράς και η μελέτη προτιμήσεων σε 9 αγορές του 2014.
1 Βάσει εσωτερικών δοκιμών της HP σε προηγούμενες συσκευές που ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του 2015. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Το «ταχύτεροι» αναφέρεται στο Χρόνο Εκτύπωσης της Πρώτης Σελίδας [First Page Out Time (FPOT)] και στην ταχύτητα 
εκτύπωσης διπλής όψης. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε τον ιστότοπο hp.com/go/ljclaims. 2 Βάσει εσωτερικών δοκιμών της HP για την ταχύτητα εκτύπωσης της πρώτης σελίδας και την ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης των τριών κύριων ανταγωνιστών που ολοκληρώθηκαν τον 
Αύγουστο του 2015. Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε τον ιστότοπο hp.com/go/ljclaims. 3 Βάσει δοκιμών της HP με χρήση της μεθόδου Τυπικής Κατανάλωσης Ηλεκτρισμού (TEC) του 
προγράμματος της ENERGY STAR® ή όπως αναφέρεται στο energystar.gov των τριών κύριων ανταγωνιστών τον Αύγουστο του 2015. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε τον ιστότοπο hp.com/go/ljclaims.
© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
I Βάσει εσωτερικών δοκιμών της HP για την ταχύτητα εκτύπωσης της πρώτης σελίδας από κατάσταση αδράνειας (sleep mode) και την ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης των τριών κύριων ανταγωνιστών που ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του 2015. Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της 
συσκευής. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε τον ιστότοπο hp.com/go/ljclaims. II Βάσει των αποδόσεων του δοχείου HP 80Χ σε σύγκριση με τα Αυθεντικά δοχεία Γραφίτη HP LaserJet HP 26X. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε 
τον ιστότοπο hp.com/go/learnaboutsupplies.
* Οι μόνες εγγυήσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών της HP είναι εκείνες που αναγράφονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν κάθε προϊόν και υπηρεσία. Τίποτα στο παρόν δεν συνιστά ή δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά 
σφάλματα, σφάλματα σύνταξης ή παραλείψεις που περιέχονται στο παρόν.

Οι πλέον προτιμώμενοι εκτυπωτές στον κόσμο.

και αποθήκευσης, οι εργαζόμενοι μιας επιχείρη-
σης δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται μονίμως 
προσκολλημένοι στο συγκεκριμένο χώρο της ερ-
γασίας τους προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε 
δεδομένα και αρχεία. Η λογική του cloud και του 
mobility έχει ενσωματωθεί σε όλες τις πλευρές 
του σύγχρονου επιχειρείν και προφανώς τα MFPs 
προσφέρουν το ιδανικό οικοσύστημα για την πλή-
ρη και επιτυχημένη ανάπτυξή τους. 

Ένας ακόμα τομέας, ιδιαίτερα σημαντικός για την 
παρουσία και εδραίωση των MFPs είναι και εκεί-
νος της ασφάλειας, εντός και εκτός της επιχείρη-
σης. Με απλά λόγια, πολλοί χρήστες προτιμούν την 
εκτύπωση εμπιστευτικών εγγράφων στο γραφείο 
τους, το οποίο αποτελεί βασικό λόγο της παρου-
σίας desktop υπολογιστών. Εντούτοις, τα MFPs 
προσφέρουν δυνατότητες που δεν επιτρέπουν 
την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων σε όλα τα εκτυ-

πωμένα έγγραφα. Η χρήση ατομικών κωδικών 
πρόσβασης είναι ένα ακόμα feature των MFPs, 
σχεδιασμένο για να διασφαλίσει τη διαδικασία 
εκτύπωσης και να ελέγξει τη χρήση.

Τέλος, οι multifunction συσκευές εξοικονομούν 
χώρο και αυτό είναι αδιάψευστο γεγονός. Ένα 
κεντρικά τοποθετημένο MFP απαιτεί σε γενικές 
γραμμές σαφώς λιγότερο χώρο από τις επιμέρους 
συσκευές που αντικαθιστά. Επιπρόσθετα, κάποια 
MFPs διαθέτουν footprint τόσο μικρό όσο και ένα 
desktop. Παρ’ όλα αυτά, το desktop προσφέρει την 
ευκολία να μη χρειάζεται να απομακρυνθεί κάποιος 
από το γραφείο του και αυτός είναι ο βασικός λόγος 
που πολλές επιχειρήσεις συνεχίζουν να διαθέτουν 
και κάποιους desktop εκτυπωτές προς χρήση κυ-
ρίως των ανώτερων στελεχών τους. Δεδομένων 
αυτών, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και την 
οικολογική διάσταση του θέματος. Τα MFPs μειώ-

νουν την κατανάλωση ενέργειας, σε σχέση με τις 
παραδοσιακές συσκευές. Για κάποιες επιχειρήσεις, 
η εγκατάσταση ενός MFP σημαίνει ταυτόχρονα την 
απομάκρυνση κάποιων παλιών, αναποτελεσμα-
τικών συσκευών που σπαταλούσαν ενέργεια για 
χρόνια. Με τον τρόπο αυτόν μειώνεται η κατανάλω-
ση ενέργειας και οι επιπτώσεις του στο λογαριασμό.

Η αγορά των MFPs σε νούμερα
Είδαμε λοιπόν πώς η νέα γενιά των έξυπνων 
MFPs διαθέτει τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτή-
ματα και τη δυναμική για να «κατακτήσει» την αγο-
ρά. Ας εξετάσουμε όμως τώρα τα ήδη υπάρχοντα 
στοιχεία, όπως εμφανίζονται στη σχετική έρευνα 
της International Data Corporation (IDC). Σύμφωνα 
με την έρευνα που διεξήχθη στις αρχές του 2015, 
η αγορά των MFPs στη Δυτική Ευρώπη εμφάνισε 
μια μικρή μείωση στις πωλήσεις τεμαχίων κατά 

Τα τελευταία χρόνια 
τρισεκατομμύρια 
σελίδες μεταφέρονται 
στο cloud, ωστόσο 
παραμένουμε στο 
«υβριδικό» στάδιο 
όπου ανταλλάσσουμε 
και επεξεργαζόμαστε 

πληροφορία τόσο στον «φυσικό» κόσμο (χαρτί) 
όσο και στον ψηφιακό, ενώ ταυτόχρονα αυξάνε-
ται συνεχώς η ανάγκη για:
•  διαχείριση αυξημένου όγκου πληροφοριών 

από διαφορετικές πηγές και προς ποικίλους 
παραλήπτες 

•  άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε δεδομένα και 
εύκολη επεξεργασία

•  εξοικόμηση χρόνου και μέγιστη απόδοση των 
επενδύσεων μας

Οι πολυλειτουργικές συσκευές αποτελούν 
σημείο εισόδου - εξόδου στο οποίο ξεκινά ή 
καταλήγει μια «ροή εργασίων» (σε αντίθεση με 
έναν «απλό» εκτυπωτή» που αποτελεί «μόνο» 
σημείο εξόδου). 

Μερικά λοιπόν από τα χαρακτηριστικά αυτής της 
νέας γενιάς Flow πολυμηχανημάτων της ΗΡ, 
χωρίς να απαιτείται  επιπλέον επένδυση από την 
επιχείρηση) είναι μεταξύ άλλων:
•  Έγχρωμη σάρωση σε όλα τα πολυμηχανήματα 

(ακόμη και σε όσα έχουν ασπρόμαυρη εκτύ-
πωση)

•  Άμεση διαχείριση εργασιών από το πολυμη-
χάνημα με οθόνη αφής HP Easy Select 8’’, με 
εύχρηστο μενού επιλογών. Προσαρμογή της 

κλίσης  της οθόνης ανάλογα με τις ανάγκες του 
χρήστη (επιδαπέδια / επιτραπέζια)

•  Προσαρμογή επιλογών με HP Quick Sets και 
δυνατότητα για άμεση αυτοματοποίηση ροής 
εργασιών (π.χ. σάρωση και δρομολόγηση 
εγγράφου σε συγκεκριμένο παραλήπτη / φά-
κελο με το πάτημα ενός κουμπιού)

•  Αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού 100 φύλλων και 
HP Every Page ώστε να μην χαθεί κάποια σε-
λίδα κατά την αυτόματη τροφοδοσία σάρωσης

•  Υψηλές ταχύτητες σάρωσης διπλής όψης με 
μία ανάγνωση (έως 52 εικόνες το δευτερόλε-
πτο)

•  Εισαγωγή δεδομένων χάρη σε εύχρηστο πλη-
κτρολόγιο

•  Ενσωματωμένο OCR και πολλαπλές επιλογές 
αποθήκευσης / δρομολόγησης (SharePoint, 
φάκελος δικτύου, email)

•  Προηγμένη επεξεργασία εικόνας: αυτόματος 
σωστός προσανατολισμός κάθε σελίδας Α 
διόρθωση αντιθέσεων, φωτεινότητας και 
background για κάθε σελίδα.

Eπομένως, το πολυμηχάνημα μας εξασφαλί-
ζει ένα πολύ ισχυρό σημείο εκκίνησης – στο 
οποίο μπορεί να βασιστεί κανείς και να υλοποι-
ήσει εξειδικευμένες λύσεις με ταχύτητα και 
αξιοπιστία.

Κινητήρια δύναμη μέσα στα πολυμηχανήματα 
και τους εκτυπωτές LaserJet της HP που ανα-
κοινώθηκαν μέσα στο 2015, είναι η νέα τεχνολο-
γία JETINTELLIGENCE , αποτέλεσμα πολυετούς 
έρευνας και ανάπτυξης, που επιτρέπει στις νέες 
συσκευές να έχουν:

•  Έως και 53% χαμηλότερη κατανάλωση ενέρ-
γειας1 σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα, 
καθώς η εκτύπωση επιτυγχάνεται σε  χαμηλό-
τερη θερμοκρασία. 

•  Έως και 40% βελτιωμένη ταχύτητα1 – τόσο 
στην εκτύπωση της πρώτης σελίδας όσο και 
στην εκτύπωση διπλής όψης.

Οι συσκευές της HP είχαν παραδοσιακά εξαι-
ρετικά χαµηλή κατανάλωση ενέργειας αλλά και 
εξαιρετικά γρήγορη επαναφορά / εκτύπωση από 
κατάσταση αδράνεις. Κάτι που κάνει τα παραπάνω 
ποσοστά βελτίωσης ακόµη πιο εντυπωσιακά. 

•  Έως και 40% μικρότερο μέγεθος συσκευών, 
χάρη στα μικρότερα μηχανικά μέρη και στη 
βελτιωμένη διαδρομή του χαρτιού μέσα στη 
συσκευή κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. 

•  Έως και 33% περισσότερες σελίδες χωρίς 
αλλαγή αναλωσίμου 

FLOW και JET INTELLIGENCE – αλλά όχι μόνο...  
Η HP επενδύει και εξελίσσει την τεχνολογία  
εκτύπωσης και απεικόνισης laserjet για περισ-
σότερα από 30 χρόνια, καινοτομεί με τεχνολογίες 
μελάνης (inkjet, PageWide), δίνει λύσεις σε 
εκτυπωτές, πολυμηχανήματα και σαρωτές για τις 
ανάγκες του σήμερα και του αύριο, αντλώντας 
έμπνευση από τις ανάγκες των πελατών μας και 
τις ιδέες των συνεργαζόμενων εταιριών.
 
Αναζητήστε τα προϊόντα που ταιριάζουν στις δι-
κές σας ανάγκες και αξιοποιήστε τις δυνατότητες 
που σας εξασφαλίζουν, ώστε να κάνετε την ερ-
γασία σας πιο παραγωγική και αποδοτική.

Άρθρο της Χαρίτας Φραγκούλη, printing category 
manager, Greece & Cyprus
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ταχύτερη εκτύπωση διπλής όψης και τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στην κατηγορία τους.2, 3 

Να μια ιδέα: Να δώσουμε στον κόσμο 
αποδοτικότερους, ταχύτερους, 

εξυπνότερους τρόπους εκτύπωσης.
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εκτύπωσης διπλής όψης. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε τον ιστότοπο hp.com/go/ljclaims. 2 Βάσει εσωτερικών δοκιμών της HP για την ταχύτητα εκτύπωσης της πρώτης σελίδας και την ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης των τριών κύριων ανταγωνιστών που ολοκληρώθηκαν τον 
Αύγουστο του 2015. Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε τον ιστότοπο hp.com/go/ljclaims. 3 Βάσει δοκιμών της HP με χρήση της μεθόδου Τυπικής Κατανάλωσης Ηλεκτρισμού (TEC) του 
προγράμματος της ENERGY STAR® ή όπως αναφέρεται στο energystar.gov των τριών κύριων ανταγωνιστών τον Αύγουστο του 2015. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε τον ιστότοπο hp.com/go/ljclaims.
© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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0.8%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο ένα χρόνο 
πριν, εξαιτίας της συρρίκνωσης των πωλήσεων 
consumer inkjet εκτυπωτών. Το αποτέλεσμα ήταν 
ένας αριθμός 6.84 εκατομμυρίων τεμαχίων, που 
συνιστά μείωση κατά 52.000 τεμάχια. Το θετικό 
στοιχείο όμως, στο οποίο θα πρέπει να σταθεί το 
κανάλι συνεργατών, είναι πως τα έσοδα αυξή-
θηκαν, ακολουθώντας τις πωλήσεις των υψηλής 
ταχύτητας laser MFPs και business inkjets. 
Μάλιστα, το σύνολο της hardcopy αγοράς στη 
Δυτική Ευρώπη παρουσίασε ανάκαμψη εντός 
του 2014: Οι συνδυασμένες πωλήσεις εκτυπωτών 
και MFPs αυξήθηκαν κατά 2.9% μέσα στο έτος 
αυτό, ενώ όπως δείχνουν τα πρόσφατα trends, 
η μετάβαση από τις συσκευές single function 
στις multifunction συνεχίστηκε στα περισσότερα 
segments της αγοράς. 

Πιο συγκεκριμένα, για το 2014, τα MFPs συνιστού-
σαν το 82.4% επί του συνόλου των πωλήσεων. 
Η συνολική αγορά των MFPs αυξήθηκε κατ’ 

ελάχιστο 0.6%, ενώ οι εκτυπωτές συνέχισαν την 
πτωτική τους πορεία με ρυθμό 6.5%. Από την άλλη 
πλευρά, η αγορά των laser εμφάνισε μια ελα-
φρά πτώση κατά 0.6% σε βάση YoY, ενώ τα laser 
MFPs παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση, κατά 
8.3%, η οποία ανήλθε στο εντυπωσιακό 17.3% για 
έγχρωμες συσκευές και στο μετριοπαθές 1.6% 
για τις μονόχρωμες. Παρόλο που η αγορά των Α3 
laser συσκευών αυξήθηκε ελαφρώς, η αντίστοιχη 
για τις Α4 συσκευές μειώθηκε σχετικά κατά 1%, 
αποδεικνύοντας τη συνεχή «απειλή» που παρου-
σιάζουν οι business inkjet εκτυπωτές. 

Μολονότι η αγορά στο σύνολό της εμφάνισε μια 
μικρή μείωση όπως προείπαμε, η τάση ανά χώρα 
είναι διαφορετική, με διψήφια ποσοστά να εμφα-
νίζονται στις Σκανδιναβικές χώρες. Περισσότερο 
θετικά αποτελέσματα παρατηρούμε στη Γερμανία, 
Ιταλία και στις Κάτω Χώρες. Οι business inkjet 
παραμένουν επιτυχημένοι, με αύξηση 46.1% YoY, 
αλλά και τα προϊόντα MFPs εμφανίζουν τα μεγαλύ-

τερα ποσοστά αύξησης. Από μόνη της η Γερμανία 
κατέχει το 39% της αγοράς των business inkjet, 
ακολουθούμενη από τη Γαλλία και τη Βρετανία. Το 
σύνολο της hardcopy αγοράς στη Δυτική Ευρώπη 
μειώθηκε σε βάση YoY κατά 0.8% στο 2014 και, 
παρόλο που η αγορά των laser εμφάνισε μια μικρή 
πτώση, οι έγχρωμες συσκευές «είδαν» σημαντική 
αύξηση 10% σε σύγκριση με το 2013. Και πάλι, η 
μεγαλύτερη αύξηση στον τομέα των έγχρωμων 
εκτυπωτών ήταν για τους Α4 MFPs, ενώ οι έγχρω-
μοι μειώθηκαν και αντίστοιχη τάση παρουσιάστηκε 
και στις μονόχρωμες συσκευές. Οι business inkjet 
τα πήγαν πολύ καλά κατά την ίδια περίοδο, με 51% 
αύξηση για τις συσκευές MFP, ενώ οι εκτυπωτές 
είδαν μια πιο μετριοπαθή αύξηση κατά 15.9%. 

Μια ακόμα πηγή, η CCS Insight, αναμένει πως το 
2018 θα πωληθούν περί τους 124 εκατομμύρια εκτυ-
πωτές, σε σχέση με τους 106 εκατομμύρια του 2013, 
μια αύξηση του μέσου ρυθμού ανάπτυξης κατά 3.1% 
κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής. Οι inkjet MFPs 

Τα στοιχεία είναι λίγο 
πολύ γνωστά και έχουν 
ξαναγραφτεί: «Όλα γί-
νονται Mobile: το 2016 
οι χρήστες smartphone 
Θα έχουν φτάσει τα 
2,16 δισεκατομμύρια 
παγκοσμίως», «Ο κάθε 

υπάλληλος ξοδεύει 7,4 ώρες εβδομαδιαίως ανα-
ζητώντας πληροφορίες και αρχεία», «Υπάρχουν 
30 εκατομμύρια εκτυπωτές και MFPs σε σπίτια 
και επιχειρήσεις στην Ευρώπη, συνδεδεμένοι σε 
δίκτυο».
Το βλέπουμε και γύρω μας καθημερινά. Όλες 
οι επιχειρήσεις θέλουν να εκμεταλλευτούν τις 
απεριόριστες δυνατότητες που δίνουν οι νέες 
αρχιτεκτονικές, με κυρίαρχη την ελευθερία και 
ευελιξία στους εργαζόμενους. Όλοι θέλουν να 
προσφέρουν την άμεση πρόσβαση στη πληρο-
φορία (any time / any where), οι εργαζόμενοι να 
μη χρειάζεται να έχουν πολλά και πολλές φορές 
ίδια μέσα (Tablet, SmartPhones) εκτέλεσης των 
εργασιών τους, απλά και γρήγορα, τα τμήματα 
ΙΤ να μη χρειάζεται να δουλεύουν σε πολλά και 
διαφορετικά συστήματα, αλλά κυρίως να μην 
κάνουν καμία έκπτωση στην ασφάλεια.
Για τη Konica Minolta, το επόμενο στάδιο στον 
χώρο των Εκτυπωτικών Συστημάτων μετά το 
Optimize Printing Services, είναι το Managed 
Contend Services (MCS). Με αυτό περιγράφουμε 

την ανάλυση των διαδικασιών του πελάτη, το 
σχεδιασμό και τη πρόταση της λύσης και όλες τις 
υπηρεσίες, τα solution αλλά και το H/W που τελι-
κά οδηγούν στην απλοποίηση των διαδικασιών, 
με τη μέγιστη όμως ασφάλεια.
Το τρίπτυχο ασφάλεια, προσβασιμότητα, συν-
δεσιμότητα είναι αυτό που ακολουθούμε στο 
σχεδιασμό των νέων σειρών μας έγχρωμων και 
ασπρόμαυρων MFPs και Printers. 
Η νέα μας σειρά (bizhub 227/287/367) είναι ε-
φοδιασμένη, στη στανταρ  έκδοσή της, με Panel 
αφής, table like, έτσι ώστε να είναι πιο φιλική στο 
χρήστη, ενώ η συνδεσιμότητα NFC που χρησι-
μοποιεί και η δυνατότητα LE Bluetooth (προαι-
ρετικά) επιτρέπει τη γρήγορη σύνδεση φορητών 
συσκευών με τον εξοπλισμό, χωρίς να ζητείται 
από το χρήστη να «έχει γνώσεις ΙΤ». Ο επίσης 
στανταρ web browser επιτρέπει τη γρήγορη πρό-
σβαση σε cloud Υπηρεσίες όπως το Drop Box ή 
σε υποδομές όπως το Share Point, εφόσον δίνε-
ται η δυνατότητα για προσωποποιημένα Panels. 
Φυσικά όλα αυτά βοηθούν στην πιο απλή αλλά 
γρήγορη πρόσβαση του χρήστη στις υπηρεσίες ή 
εφαρμογές που του παρέχει μια εταιρία σήμερα. 
Σαν Konica Minolta θέλουμε τα μηχανήματά μας 
να βρίσκονται στο κέντρο της αρχιτεκτονικής δι-
ασύνδεσης μέσα στις επιχειρήσεις. Τα MFPs θα 
γίνουν κόμβοι επικοινωνίας και πρόσβασης του 
χρήστη στη πληροφορία.
Έτσι λοιπόν προκύπτει και σημαντικό ζήτημα α-

σφάλειας. Μήπως όλα αυτά τα «καλούδια» είναι 
απλά άλλη μια «κερκόπορτα» στα συστήματα των 
εταιριών; Αυτός είναι ο μεγαλύτερος ανασταλ-
τικός παράγοντας που συναντάμε στην άμεση 
διασύνδεσή μας με τα Πληροφοριακά Συστήματα 
των εταιρειών. 
Ένα MFP μπορεί να γίνει στόχος για την υποκλο-
πή κωδικών (Active Directory),αλλαγή ρυθμίσε-
ων (διαδρομή email), σκληρός δίσκος, network 
sniffing κτλ. Εφαρμόζουμε λοιπόν αυστηρές 
διαδικασίες πρόσβασης (user,admin,service 
mode,print ID), κρυπτογράφησης (HDD,Safe 
data removal,SSl/TLS connection, MAC address 
filter) στις στανταρ εκδόσεις. Δεν είναι άλλωστε 
τυχαίο πως η Konica Minolta έχει τα περισ-
σότερα πιστοποιητικά ασφάλειας στην αγορά 
μας. Όμως, αν προκύψει η ανάγκη για απόλυτο 
διαχωρισμό και μη πρόσβαση σε διαφορετικά 
δίκτυα της εταιρίας, η νέες μας σειρές δίνουν 
τη δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης σε δύο 
διαφορετικά δίκτυα. 
Θέλουμε να βοηθήσουμε τους συνεργάτες μας 
να μιλήσουν με τους πελάτες τους για όλα αυτά. 
Θέλουμε να δίνουμε τη δυνατότητα, ώστε οι συ-
νεργάτες μας να μπορούν να χρησιμοποιούν τα 
MFPs μας όταν σχεδιάζουν μια ολοκληρωμένη 
λύση στους πελάτες τους. Να δώσουμε δηλα-
δή την ελευθερία, να φύγουνε από το κλασικό 
«κουτί», και να διασυνδέσουν workflows και 
processes με τους τελικούς χρήστες.

Άρθρο του Δημήτρη Παπαδάκου, marketing manager 
της Konica Minolta Business Solutions Greece
Konica Minolta MFPs : Τι μετράει σήμερα για τον τελικό πελάτη;
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θα κατέχουν το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς, αντι-
στοιχώντας στο 50% συνολικών πωλήσεων. Εντού-
τοις, τα laser MFPs θα παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη 
αύξηση, ξεπερνώντας τις 30 εκατομμύρια πωλήσεις 
το 2018. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις των single-function 
εκτυπωτών θα συνεχίζουν να πέφτουν και θα κα-
τέχουν ένα μικρό μόνο μερίδιο της αγοράς –μόλις 
4%- ως το 2018. Σύμφωνα με τους υπευθύνους της 
CCS Insight, το mobility, η ασφάλεια, τα big data και 
οι cloud υπηρεσίες μεταμορφώνουν τον τρόπο με 
τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές χρησι-
μοποιούν την τεχνολογία. Το “consumerization” του 
ΙΤ προσθέτει ακόμα περισσότερη πίεση στα τμήματα 
IT. Τα έγγραφα χρησιμοποιούνται σε ένα υβριδικό 
ψηφιακό και αναλογικό περιβάλλον και σε μια ποι-
κιλία από διαφορετικές τοποθεσίες ταυτόχρονα. Κα-
θώς, λοιπόν, οι τηλεπικοινωνίες και τα παραδοσιακά 
ΙΤ προϊόντα συνεχίζουν να συγκλίνουν, οι συσκευές 
εκτύπωσης προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και 
«συμπεριφορές».
 

Χώρος ανάπτυξης για το κανάλι
Όπως όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν, οι ΙΤ πε-
λάτες έχουν ήδη ξεκινήσει να παρατηρούν τις 
δυνατότητες και τη δυναμική, καθώς επίσης και 
την εξοικονόμηση χρημάτων που προσφέρει το 

σύγχρονο MFP οικοσύστημα. Όπως προειπώθηκε, 
το βάρος μετατίθεται σταδιακά από το παραδοσια-
κό μοντέλο που καθορίζεται αποκλειστικά από τα 
specs σε κάτι πιο ουσιώδες. Σε τελική ανάλυση, τα 
έξυπνα MFPs δεν συνιστούν απλά και μόνο έξοδα, 
αλλά εργαλεία που μπορούν να οδηγήσουν τις 
εξελίξεις και τις πρωτοβουλίες βελτίωσης διεργα-
σιών της επιχείρησης, βοηθώντας τους εργαζόμε-
νους στο να γίνουν ακόμα πιο αποδοτικοί. 

Έχοντας αυτά κατά νου, το κανάλι συνεργατών 
οφείλει να δραστηριοποιηθεί ενεργά σε ένα χώρο 
που βρίσκεται αφενός σε συνεχή ανάπτυξη και 
αφετέρου «διψά» για σύγχρονες λύσεις. Η “smart” 
τεχνολογία απαιτεί αντίστοιχα ενημερωμένους και 
καταρτισμένους συνεργάτες, προκειμένου να προ-
σφέρουν τις απαραίτητες λύσεις που οι δυνατότη-
τες και οι ανάγκες της επιχείρησης επιβάλουν - ι-
δίως σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από έννοιες 
όπως cloud και mobility, οι οποίες αλλάζουν δρα-
στικά τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών, 
δημιουργώντας ταυτόχρονα με τις νέες ευκαιρίες 
και επιπλέον ευθύνες για προσφορά αξιόπιστων 
λύσεων από πλευράς των μεταπωλητών. Αυτό 
συνεπάγεται, προφανώς, επέκταση του business 
και μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, αλλά και την 
ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ του πελάτη και του 

συνεργάτη – μια σχέση που η εδραίωσή της ανοί-
γει ακόμα μεγαλύτερες προοπτικές συνεργασίας 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, με ορατά και 
για τα δύο μέρη πλεονεκτήματα και κέρδη. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Gartner σε 
έρευνά της σχετικά: Τα έξυπνα MFPs μπορούν 
να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική 
διαχείρισης περιεχομένου μιας επιχείρησης. Το 
αποτέλεσμα είναι πως οι end-user πελάτες δεν θα 
βλέπουν πλέον τον πάροχο του εκτυπωτή ή του 
MFP τους ως έναν ακόμα vendor, αλλά ως value-
added συνεργάτη. Για μια επιχείρηση, το να γνω-
ρίζει ποιες είναι οι επιχειρηματικές της προοπτικές 
αποτελεί το πρώτο βήμα προτού ξεκινήσει να έχει 
τις όποιες απαιτήσεις από τον MFP vendor. Στο 
σημείο αυτό, ο… έξυπνος συνεργάτης των smart 
MFPs θα δουλέψει με τον πελάτη προκειμένου α-
πό κοινού να καθορίσουν και να κωδικοποιήσουν 
τους στόχους, αλλά και -κατά δεύτερον- να εκπαι-
δεύσει τον πελάτη σχετικά με τις τεχνικές εκείνες 
δυνατότητες που πιθανώς ο τελευταίος δεν έχει υ-
πόψη του. Το αποτέλεσμα; Ο πελάτης αφενός επι-
τυγχάνει τους βραχυπρόθεσμους επιχειρησιακούς 
στόχους του, αφετέρου μένει ικανοποιημένος από 
τη συμβολή του συνεργάτη, μιας και δεν αισθάνε-
ται πως απλά του πούλησε hardware. TCP

Τα σύγχρονα MFPs είναι έξυπνα δικτυακά συ-
στήματα, τα οποία συνδυάζουν τη χρηστικότητα 
πολλαπλών λειτουργιών σε μία και μόνο συ-
σκευή, ανταποκρινόμενα πλήρως στις ανάγκες 
της connected καθημερινότητάς σας. Οι έξυπνες 
πολυλειτουργικές συσκευές έχουν κερδίσει 
επάξια τον κεντρικό ρόλο στο σύγχρονο οικο-
σύστημα μιας επιχείρησης, προσφέροντάς τους 
συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Τα πολυλειτουργικά συστήματα της Xerox που 
βασίζονται στο ConnectKey, προσφέρουν αυτά 
τα ζωτικής σημασίας πλεονεκτήματα τόσο στις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όσο και στους 
μεγαλύτερους εταιρικούς πελάτες. Τι είναι όμως 
το ConnectKey; 
Πρόκειται για μια πρωτοποριακή αρχιτεκτονική 
από τη Xerox που ενσωματώνει κορυφαίας 
τεχνολογίας controllers και προηγμένες λύσεις 
λογισμικού, προσφέροντάς σας τα απαραίτητα 
εργαλεία για να απλοποιήσετε τις διαδικασίες 
και, ταυτόχρονα, εξοικονομώντας χρόνο και χρή-
ματα στην επιχείρησή σας. 
Μπορείτε για παράδειγμα, να εκτυπώσετε από 
οπουδήποτε, μέσω των δυνατοτήτων εκτύ-
πωσης εν κινήσει. Επιπλέον, τα έγγραφά σας 
μπορούν να σκαναριστούν απευθείας σε cloud 

υπηρεσίες όπως τα Google Drive, Evernote και 
Microsoft Office 365 για αποθήκευση και διαμοι-
ρασμό. 
Με το ConnectKey έχετε επίσης τη δυνατότητα 
να αναπτύξετε εφαρμογές και να τις ενσωματώ-
σετε στις MFP συσκευές σας, χάρη στα εύχρηστα 
εργαλεία του. 
Το λειτουργικό περιβάλλον εργασίας, τα πρακτικά 
και καινοτόμα χαρακτηριστικά, αλλά και η ασυ-
ναγώνιστη απόδοση του ConnectKey, ουσιαστικά 
υλοποιούν τη μετάβαση από τα workflows που 
βασίζονται σε χαρτί απευθείας στην ψηφιακή 
εποχή, συνδέοντας τις πληροφορίες σας με όσους 
τις χρειάζονται. Το αποτέλεσμα είναι η επιτάχυνση 
των ρυθμών της επιχείρησής σας με ταχύτερη, 
ακόμα πιο ευέλικτη διαχείριση εγγράφων. 
Συν τοις άλλοις, οι ΙΤ επαγγελματίες μπορούν να 
διαχειριστούν τα MFPs που χρησιμοποιούν την 
πλατφόρμα ConnectKey χωρίς προβλήματα, κα-
θιστώντας τις εφαρμογές ακόμα πιο προσβάσιμες 
στους εργαζόμενους της επιχείρησης, απευθείας 
από την οθόνη αφής των συσκευών. Σε αυτό 
συμβάλει και το γεγονός πως το ConnectKey 
προσφέρει ένα κοινό περιβάλλον εργασίας για 
όλες τις συσκευές. Δεδομένου μάλιστα πως η 
Xerox κατασκευάζει τόσο τον εξοπλισμό όσο και 

τον controller για τα προϊόντα που βασίζονται στο 
ConnectKey, εξασφαλίζεται το θέμα της απρό-
σκοπτης και ομαλής λειτουργίας. 
Είτε αποφασίσετε να διαχειριστείτε τις συσκευές 
οι ίδιοι, είτε χρησιμοποιώντας μια διαχειριζόμενη 
υπηρεσία Xerox Managed Print Service, θα ε-
πωφεληθείτε από τα εργαλεία που προσφέρει το 
ConnectKey για μείωση του κόστους και ανάπτυξη.
Μια ακόμα σημαντική για τις επιχειρήσεις πα-
ράμετρος είναι εκείνη της ασφάλειας. Χάρη στο 
ConnectKey, όλα τα δεδομένα στις πολυλειτουργι-
κές συσκευές σας διασφαλίζονται και προστατεύο-
νται από το malware, με την εγγύηση της McAfee. 
Το συμπέρασμα είναι πως οι συσκευές MFPs 
που βασίζονται στο ConnectKey προσαρμόζονται 
στον τρόπο με τον οποίο εσείς δουλεύετε –είτε 
εν κινήσει είτε στο cloud- επιτρέποντάς σας να 
επικεντρώσετε σε αυτό που έχει πραγματικά ση-
μασία: την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. 
www.Xerox.gr – Τηλ. 2109307000

Άρθρο εκ μέρος της Xerox Hellas 
Xerox: Τεχνολογία για τις προκλήσεις του σήμερα αλλά και του αύριο!
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Πρόσφατα, η Microsoft ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος Cloud Solution Provider (CSP) και για την 
Ελλάδα, σε συνεργασία με την Interworks. Οι ευκαιρίες που δημιουργεί το CSP για το δίκτυο συνεργατών της 
εταιρείας, είναι μοναδικές, όσο και ιδιαίτερα σημαντικές. Ας τις γνωρίσουμε.

Το Cloud στο κανάλι, εύκολα 
και νοικοκυρεμένα!

Τ
ο πρόγραμμα CSP, ουσιαστικά απο-
τελεί μία συνεργασία «διανομής» υ-
πηρεσιών cloud, και με κίνδυνο να 
υπεραπλουστεύσουμε τα πράγματα, 
θα λέγαμε ότι η Interworks κάνει 
για το cloud, ό,τι οι παραδοσιακοί 

διανομείς (π.χ. Logicom, WestNet, Oktabit, Info-
Quest κ.λπ.) για τα διάφορα προϊόντα.
Πρακτικά, η Interworks «χτίζει» πάνω στην τε-
χνογνωσία, την εμπειρία και τις λύσεις που έχει 
ήδη αναπτύξει (π.χ. billing), ενοποιώντας τις cloud 
υπηρεσίες της Microsoft στην πλατφόρμα της, και 
προσφέροντάς τις με απλό και αυτοματοποιημένο 
τρόπο προς τους συνεργάτες.
Έτσι, οποιοσδήποτε συνεργάτης μπορεί να πουλή-
σει μία λύση cloud (π.χ. hosted Exchange, Azure, 
CRM Online, Office 365 κ.λπ.), αγοράζοντας από 
την Interworks, γεγονός που του προσφέρει σημα-
ντική υποστήριξη σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και με-
γάλη ευκολία σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, ειδι-
κά σήμερα που τα capital controls εξακολουθούν 
να δημιουργούν προσχώματα στις συναλλαγές.
Παράλληλα, οι μεταπωλητές έχουν στη διάθεσή 
τους έναν ενιαίο τρόπο διαχείρισης των υπηρε-
σιών και των πελατών τους, αφού μέσα από το 
σύστημα της Interworks μπορούν να παρακολου-
θούν και να διαχειρίζονται κάθε πτυχή που τους 
ενδιαφέρει, από ένα κεντρικό σημείο.
Λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία της 
Microsoft με την Interworks αλλά και τις προοπτι-
κές που προσφέρει το πρόγραμμα CSP προς το 
δίκτυο συνεργατών, συζητήσαμε από κοντά, με τον 
εμπορικό διευθυντή της Microsoft Ελλάς, Βαγγέ-
λη Χρυσοχόο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της 
Interworks, Βασίλη Ζωγράφο.
Η συζήτηση ξεκίνησε από την επιλογή της 
Interworks ως βασικού συνεργάτη για το πρό-
γραμμα CSP. Όπως σημειώνει ο κ. Χρυσοχόος, η 
Interworks επελέγη γιατί αφενός διαθέτει “cloud 
DNA” και έτσι δεν χρειάστηκε καθόλου χρόνος 
προσαρμογής («είχε ήδη βρει τα πατήματά της»), 
ικανοποιώντας παράλληλα τα περισσότερα κριτή-
ρια από αυτά που είχε θέσει η Microsoft, αφετέρου 
είχε ήδη πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις 
σε επίπεδο datacenter και hosting, με αποτέλεσμα 
να ξέρει ήδη πως πρέπει να προσεγγίσει διάφορα 
ζητήματα - τόσο σε ό,τι αφορά τους πελάτες, όσο 
και σε σχέση με το κανάλι.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Ζωγράφος, 
μέσω αυτής της συνεργασίας, το κανάλι μπορεί 
να έχει τον απόλυτο έλεγχο του τελικού πελάτη, 
να θέσει το ίδιο την τιμή και να πραγματοποιήσει 
απευθείας την τιμολόγηση. Παράλληλα, ο κ. Χρυ-
σοχόος προσθέτει ότι όλο αυτό αποτελεί σημαντική 
εξέλιξη στον χώρο του Microsoft Cloud συνολικά, 
αφού ο μεταπωλητής μπορεί να «κόψει και να 
ράψει» τη λύση στα μέτρα του πελάτη και των 
συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ανά πάσα 
στιγμή, μπορεί να προβεί στο deployment, και -ί-
σως το σημαντικότερο- να προσθέσει τις δικές του 
υπηρεσίες, αυξάνοντας την αξία όσων παρέχει.
Μάλιστα, επειδή πλέον μιλάμε για “white label 
marketplace” για κάθε συνεργάτη (όπως σημειώνει 
ο κ. Ζωγράφος), το πλεονέκτημα για το κανάλι είναι 
εξαιρετικό: Ο πελάτης, μπαίνει στο σύστημα του 
μεταπωλητή για κάθε ενέργεια ή συναλλαγή. Πα-
ράλληλα, σε αυτό το marketplace υπάρχουν διαθέ-
σιμα και non-cloud προϊόντα, τα οποία μπορούν να 
αποτελέσουν ένα μοναδικό bundle, ακριβώς όπως 
το επιθυμεί κάθε μεταπωλητής. Αυτό δίνει άλλον 
αέρα στον συνεργάτη και άλλη υπόσταση στη λύση 
που είναι πλέον σε θέση να παράσχει.
Στην ερώτησή μας σχετικά με το πως εξελίσσεται 
το όλο εγχείρημα (τόσο με βάση τις προσπάθειες 
του παρελθόντος, όσο και με βάση το CSP), ο κ. 
Χρυσοχόος είναι αποκαλυπτικός όσο και αισι-
όδοξος. Η συμμετοχή του cloud στα έσοδα έχει 
αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, βαδίζο-

ντας διαρκώς προς τη συμβολική αναλογία 50:50. 
Μάλιστα, η πορεία του στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα 
πετυχημένη φθάνοντας κοντά στο 35% πλέον, 
καταδεικνύοντας ότι τόσο οι μεταπωλητές της εται-
ρείας, όσο και οι τελικοί πελάτες, βρίσκουν μεγάλη 
αξία στο νέο μοντέλο, ένα μοντέλο που δίνει λύ-
σεις, ειδικά για την εποχή που διανύουμε.
Για παράδειγμα, όπως υπογραμμίζει ο κ.Ζω-
γράφος, έχοντας πλέον τη δυνατότητα μηνιαίας 
χρέωσης, οι πελάτες απελευθερώνονται αφού 
ούτε είναι υποχρεωμένοι να εκταμιεύσουν κάποια 
12μηνη συνδρομή απευθείας, ούτε φυσικά να 
πραγματοποιήσουν up-front μία σημαντική επέν-
δυση σε εξοπλισμό για παράδειγμα. 
Ταυτόχρονα, η προσέγγιση της Microsoft με το 
release διαρκώς νέων υπηρεσιών και λύσεων 
(από το Office 365 στο Azure και από εκεί στο CRM 
Online κ.ο.κ.), δίνει τη δυνατότητα στο κανάλι να 
βελτιώσει την κερδοφορία του και να προσφέρει 
διαρκώς νέες λύσεις στους πελάτες του.
Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι παρά το γεγονός 
ότι υπάρχουν στόχοι σε όλα τα επίπεδα για τη νέα 
συνεργασία, η Microsoft στοχεύει πρώτα απ’ όλα 
να εκπαιδεύσει όλο το οικοσύστημα στις νέες λύ-
σεις, έτσι ώστε να είναι σαφείς οι δυνατότητες που 
υπάρχουν. Απώτερος στόχος είναι κάθε πελάτης 
να μπορεί να εκμεταλλευτεί κάθε cloud λύση 
της Microsoft, και ήδη ο ρυθμός εγγραφής των 
συνεργατών της εταιρείας στην πλατφόρμα της 
Interworks, έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. TCP

Ο εμπορικός διευθυντής της Microsoft Ελλάς, Βαγγέλης Χρυσοχόος (αριστερά) και ο διευθύνοντας σύμβουλος 
της Interworks, Βασίλης Ζωγράφος.



29

techchannelPartner

ανάλυση
10.2015

Συνέντευξη με τον Παναγιώτη Μυλωνά

H @rchive&connect είναι η εφαρμογή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και αποστολής
παραστατικών της CPI. Για τα βασικά πλεονεκτήματα της λύσης στο δίκτυο μεταπωλητών, αλλά και για πολλά ακόμα 
ενδιαφέροντα, μιλήσαμε με τον Παναγιώτη Μυλωνά, business development manager της CPI AE.

Στόχος, η συνολική κάλυψη 
των αναγκών

Ποια ήταν η βασική ανάγκη της αγοράς που δι-
αγνώσατε, ώστε να προχωρήσετε στη σχεδίαση 
και προσφορά της λύσης archive&connect;
Η λύση @rchive&connect απευθύνεται στις μικρές 
- μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν πάνω από 
το 90% της ελληνικής οικονομίας. Διαπιστώσαμε 
ότι σε αυτή την αγορά δεν υπάρχει εφάμιλλη λύση 
που να μπορεί να μειώσει τόσο το κόστος όσο και 
το χρόνο διαχείρισης των παραστατικών που εκ-
δίδονται. Στόχος μας είναι να αλλάξει ο τρόπος α-
ντιμετώπισης της τιμολόγησης με μια λύση απολύ-
τως συμβατή με την ελληνική νομοθεσία. Η λύση 
@rchive&connect αυτοματοποιεί τις εσωτερικές 
διαδικασίες τιμολόγησης με ασφαλή και νόμιμο 
τρόπο, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών των 
οργανισμών αυτής της κατηγορίας, ανεξάρτητα 
από τον μηνιαίο όγκο των παραστατικών και με 
μόνο περιορισμό την ύπαρξη ενός ΑΦΜ. 

Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της λύσης 
για το δίκτυο μεταπωλητών σας; Πώς διαφορο-
ποιείται από τον ανταγωνισμό (είναι για παρά-
δειγμα partner – oriented;)
Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα της λύσης 
για το δίκτυο των μεταπωλητών είναι η ευελιξία 
που παρέχει στις εταιρείες να αξιοποιήσουν τις 
δυνατότητες του @rchive&connect, ανεξάρτητα 
από το σύστημα ERP που διαθέτουν σήμερα, απο-
δεσμεύοντάς τους από δαπανηρές αλλαγές ή ανα-
βαθμίσεις της υπάρχουσας υποδομής. Ο συνεργά-
της μπορεί να επαναπροσδιορίσει και να ενισχύσει 
τη σχέση του με τους πελάτες στους οποίους έχει 
εγκατεστημένη βάση, προτείνοντάς τους μια πρω-
τοποριακή λύση, η οποία είναι δοκιμασμένη και 
εύκολη στην εγκατάσταση. Παράλληλα, έχει στη 
διάθεσή του εργαλεία, π.χ. το partner portal, με τα 
οποία μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις 
εγκαταστάσεις του και να προσφέρει αναβαθμι-
σμένη εμπειρία εξυπηρέτησης στον πελάτη. 

Πέραν αυτής καθεαυτής της πώλησης του  
@rchive&connect, το δίκτυο των συνεργατών 
σας έχει μήπως και κάποιες επιπλέον δυνα-
τότητες δημιουργίας νέων εσόδων; Υπάρχουν 
περιθώρια cross-sell / up-sell ή παράπλευρης 
πώλησης;
Η CPI, με τη λύση @rchive&connect παρέχει τη 
δυνατότητα στον συνεργάτη να δημιουργήσει νέα 

έσοδα τόσο σε επίπεδο μεταπώλησης αλλά κυρί-
ως σε επίπεδο υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν 
την εγκατάσταση, την εκπαίδευση, την παραμε-
τροποίηση της εφαρμογής και τη δημιουργία φορ-
μών παραστατικών. Ωστόσο, κάθε εγκατάσταση 
δημιουργεί σημαντικά δευτερογενή έσοδα μέσω 
της  προαγοράς μονάδων αλλά και του ετήσιου 
συμβολαίου συντήρησης. Παράλληλα, υπάρχει 
ευκαιρία cross – selling για τους συνεργάτες, 
μέσω προώθησης προϊόντων που καλύπτουν 
την ανάγκη αποθήκευσης των παραστατικών και 
διατήρησης τους για τα επόμενα 5 έως 6 χρόνια 
(όπως υπαγορεύει η νομοθεσία) καλύπτοντας τον 
πελάτη σε περίπτωση απώλειας δεδομένων.

Αρκετές εταιρίες προσφέρουν λύσεις e- τιμο-
λόγησης για τα ERP συστήματά τους. Με ποιόν 
τρόπο διαφοροποιείται από κάτι τέτοιο η  
@rchive&connect;
Η λύση @rchive&connect , όπως γνωρίζετε, βασί-
ζεται στην πλατφόρμα της Impact, μια εταιρία κα-
θόλα εξειδικευμένη στην αγορά της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης και αυτό αποτελεί αδιαμφισβήτητα 
εγγύηση. Όπως ήδη έχω αναφέρει, ένα από τα 
βασικά πλεονεκτήματα που διαφοροποιεί τη λύση 
@rchive&connect είναι η αποδέσμευσή της από 
το εγκατεστημένο σύστημα ERP του πελάτη, ενώ 
παράλληλα αποκτά πρόσβαση στην υπηρεσία 

paperless connect της Impact, μια online κοινό-
τητα με περίπου 5.300 εγγεγραμμένες επιχειρή-
σεις και 14.000 μοναδικούς χρήστες. Μέσω της 
υπηρεσίας, μπορεί να συνδεθεί με υφιστάμενους 
πελάτες και προμηθευτές, ενώ σε συνεργασία με 
το @rchive&connect μπορεί να έχει πλήρη εικόνα 
αναφορικά με την επιτυχία της αποστολής ηλε-
κτρονικών παραστατικών, τον χρόνο παραλαβής 
τους καθώς και τον χρήστη που τα παρέλαβε με τα 
αποδεικτικά παραλαβής.

Σε ότι αφορά την προσέγγιση του τελικού πελά-
τη, ποια είναι τα σημαντικότερα επιχειρήματα 
κατά την πώληση; Τι έχει να κερδίσει εγκαθι-
στώντας μια τέτοια λύση;
Επιλέγοντας τη λύση @rchive&connect , η επιχεί-
ρηση έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί πλήρως 
τα παραστατικά της, αποφασίζοντας ποια από αυτά 
θα εκτυπωθούν και με ποια κριτήρια. Ωστόσο, το 
σημαντικότερο επιχείρημα για τις επιχειρήσεις, με 
βάση τα σημερινά δεδομένα της αγοράς, αποτελεί 
η μείωση κόστους. Αποτέλεσμα είναι μια εταιρία 
με 50 παραστατικά το μήνα να κάνει απόσβεση της 
επένδυσης σε λιγότερο από 6 μήνες. Επιπλέον, η 
επιχείρηση έχει την ευελιξία να επιλέξει ανάμεσα 
στη χρήση του φορολογικού μηχανισμού και τη 
χρήση της ψηφιακής υπογραφής, χωρίς να επιβα-
ρυνθεί με επιπλέον κόστη. 

Με δεδομένο ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν 
είναι μια παλιά λύση (τουλάχιστον για κάποιους 
κατασκευαστές), με ποιόν τρόπο διασφαλίζετε 
την ποιότητα της εφαρμογής; Είναι κάτι δοκιμα-
σμένο στο χρόνο;
Για εμάς στη CPΙ, η καλύτερη διασφάλιση για την 
ποιότητα και τη λειτουργικότητα της εφαρμογής, 
είναι η θετική εμπειρία των 5.300 επιχειρήσεων 
που εμπιστεύτηκαν και επέλεξαν την πλατφόρμα 
paperless connect, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 
χώρες του εξωτερικού, για την αποστολή ή λήψη 
πάνω από 35.000.000 παραστατικών. Αδιαμφισβή-
τητα, η τιμολόγηση αποτελεί κομβική διαδικασία 
για κάθε επιχείρηση, όμως με τη λύση  
@rchive&connect έχει «δυο άσσους στο μανίκι»: 
Την Impact με την τεχνογνωσία και την εμπειρία 
που έχει στη διαβίβαση παραστατικών, και τη CPI 
με την προώθηση λύσεων και την υποστήριξή 
τους μέσω του καναλιού. TCP

Παναγιώτης Μυλωνάς, business development 
manager @rchive & connect της CPI AE
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Πρόκειται αναμφίβολα για ένα από τα πλέον καινοτόμα trends της εποχή μας: Το Smart Home προσφέρει 
ευρεία ποικιλία εφαρμογών που στοχεύουν στη διαχείριση οικιακών συσκευών, στην ψυχαγωγία και 
στην ασφάλεια. Η ανάπτυξη της αγοράς του Smart Home αναμένεται να εκτιναχθεί στα επόμενα χρόνια, 
αγγίζοντας το εντυπωσιακό νούμερο των 59 δις δολαρίων ως το 2020. Σύμφωνα με την Gartner, ο αριθμός των 
connected σπιτιών θα αυξηθεί στα 500 με 700 εκατομμύρια ως το 2020. Έρευνες που έχουν γίνει, δείχνουν 
πως η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς η τεχνολογία γίνεται ολοένα και πιο αξιόπιστη, οι τιμές πέφτουν 
και η συνδεσιμότητα βελτιώνεται. Όλα αυτά, προφανώς, συνεπάγονται μια μεγάλη ευκαιρία για το κανάλι, 
προσφέροντας στους συνεργάτες ένα ευρύ πεδίο δραστηριοποίησης και, όσον αφορά τις συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, διαφοροποίησης.

Smart Home: 
Ένας νέος κόσμος 
διασύνδεσης
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Τ
ο Smart Home δεν είναι μια ολο-
καίνουργια ιδέα, καθώς εδώ και 
δεκαετίες οι γκουρού της τεχνο-
λογίας προετοίμαζαν στα χαρτιά 
την ιδέα ενός σπιτιού όπου όλες οι 
συσκευές θα ήταν συνδεδεμένες 

μεταξύ τους. Χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας 
-και ιδίως της ασύρματης σύνδεσης-, το Smart 
Home έχει γίνει πραγματικότητα, αναβαθμίζοντας 
το οικιακό περιβάλλον σε έναν νέο κόσμο διασύν-
δεσης. Τι είναι όμως αυτό που περιλαμβάνεται 
στο νεφελώδη ορισμό του Smart Home, το οποίο 
συχνά αναφέρεται και ως Internet of Things;
Αυτό που στην πράξη έχουμε, είναι ένας χώρος 
εξοπλισμένος με μια ειδική connected πλατφόρμα 
που επιτρέπει στους ενοίκους του να ελέγχουν 
απομακρυσμένα και να προγραμματίζουν μια 
σειρά από αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές 
συσκευές: ηλεκτρική εγκατάσταση, φωτισμός, 
θέρμανση, κλιματισμός, τηλεοράσεις, υπολογιστές, 
συστήματα ψυχαγωγίας, ασφάλειας και συστήματα 
παρακολούθησης όπως οι κάμερες, μπορούν να 
συνδεθούν μεταξύ τους και να ελεγχθούν απομα-
κρυσμένα μέσω time schedule, από οποιοδήποτε 
χώρο του σπιτιού, αλλά και απομακρυσμένα, από 
οποιαδήποτε τοποθεσία στον κόσμο μέσω τηλε-
φώνου ή Internet.

Η διαδικασία υλοποίησης ποικίλει ανάλογα με 
τις ανάγκες και τις υποδομές. Για παράδειγμα, 
πολλές κατοικίες μπορεί να έχουν σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί με έτοιμη δικτύωση και εξοπλισμό 
για το σκοπό αυτόν. Εναλλακτικά, τα connected 
συστήματα μπορούν να αγοραστούν και να εγκα-
τασταθούν αυτόνομα σε παλιότερες κατοικίες, 
ενώ μεμονωμένα συστήματα μπορούν επίσης να 
αγοραστούν και να προστεθούν ad hoc, ώστε στα-
διακά να μετασχηματιστούν σε ένα ολοκληρωμένο 
Smart Home. 

Μια αγορά σε ανάπτυξη
Η ανάπτυξη της αγοράς του Smart Home στα 
επόμενα χρόνια αναμένεται να αγγίξει τα 59 δις 
δολάρια ως το 2020, με μέσο ρυθμό ανάπτυξης 
17% από το 2015 ως το 2020. Τα segments εκείνα 
που “οδηγούν” την αγορά είναι η διαχείριση ενέρ-
γειας, η ασφάλεια και τα συστήματα πρόσβασης. 
Οι παράγοντες που οδηγούν την ανάπτυξη και την 
εξέλιξη της αγοράς είναι οι αυξημένες απαιτήσεις 
των καταναλωτών για ευχρηστία, για ασφάλεια, 
για λύσεις αποδοτικές ενεργειακά και οικονομικά. 
Περισσότερα από ένα στα οκτώ ευρωπαϊκά νοικο-
κυριά θα ανήκουν στην κατηγορία Smart Home 
ως το 2019, σύμφωνα με έρευνα της Berg Insight. 
Στην ίδια έρευνα αναφέρεται πως η ευρωπαϊκή 
αγορά για συστήματα Smart Home βρίσκεται α-
κόμα σε πρώιμο στάδιο από πλευράς διείσδυσης 
και ωριμότητας, με 3.3 εκατομμύρια συστήματα 
σε χρήση ως τα τέλη του 2014. Τα συστήματα αυτά 
μπορούν να διαχωριστούν σε έξι βασικές κατηγο-
ρίες: διαχείριση ενέργειας και συστήματα ελέγχου 
κλιματισμού, ασφάλεια και έλεγχος πρόσβασης, 
φωτισμός και συστήματα ελέγχου ηλεκτρικού 

εξοπλισμού, οικιακές εγκαταστάσεις, συστήματα 
ψυχαγωγίας και εικόνας/ ήχου και, τέλος, περί-
θαλψης. 

Στην Ευρώπη, 0.34 εκατομμύρια από τα ήδη ε-
νεργά συστήματα είναι multifunction, ενώ τα 2.93 
εκατομμύρια είναι εξειδικευμένες λύσεις όπως 
έξυπνοι θερμοστάτες, συστήματα ασφαλείας, 
έξυπνοι λαμπτήρες και ηχητικά συστήματα. Αυτό 
σημαίνει πως επί του παρόντος η ήπειρος διαθέτει 
1.75 εκατομμύρια Smart Homes, τα οποία αντι-
στοιχούν στο 1.2% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών. 
Ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης τα επόμενα 
πέντε χρόνια θα είναι 61%, το οποίο σημαίνει πως 
ως το 2019 θα υπάρχουν 29.7 εκατομμύρια Smart 
Homes (αντιστοιχεί στο 13% των νοικοκυριών), 
σύμφωνα με τη Berg Insight. Από οικονομικής 
πλευράς, αυτό αντιστοιχεί σε μια αγορά 7.6 δις 
ευρώ ως το 2020, από τα 770 εκατομμύρια που 
είναι σήμερα. Βέβαια, η ευρωπαϊκή αγορά είναι 
πίσω κατά 2-3 χρόνια από εκείνης της Βορείου 
Αμερικής, της οποίας τα Smart Home συστήματα 
έχουν αυξηθεί κατά 75% (10.2 δις ευρώ) μέσα στο 
τρέχον έτος. 

Μια ακόμα πηγή, η Deutsche Telekom (DT, η γερ-
μανική υπηρεσία τηλεπικοινωνιών), κυκλοφόρησε 
πρόσφατα μια έρευνα, σύμφωνα με την οποία η 
αγορά του Smart Home θα είναι μία από τις με-
γάλες αγορές που κυριολεκτικά θα «απογειωθεί». 
Συγκεκριμένα, η DT προβλέπει πως περί τα 100 
εκατομμύρια νοικοκυριά θα έχουν γίνει «έξυπνα» 
ως το τέλος του έτους και αυτά θα αυξηθούν στα 
300 εκατομμύρια μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. 
Βασιζόμενη στις αναλύσεις άλλων εταιρειών, η 
DT αναμένει πως οι καταναλωτικές δαπάνες ως 
το 2018 σε προϊόντα και υπηρεσίες θα αγγίξουν το 
ποσό των 91 δις ευρώ, ενώ ως το 2020 θα έχουν 
εκτιναχθεί στα 123 δις ευρώ. Σε αυτά προστίθε-
νται και τα αποτελέσματα που έχει δημοσιεύσει 
η Strategy Analytics, η οποία ισχυρίζεται πως η 
αγορά εντός της Ε.Ε. θα αξίζει πάνω από 16 δις 
ευρώ ετησίως ως το 2019, καθώς 50 εκατομμύρια 
νοικοκυριά στη Δυτική Ευρώπη θα έχουν εγκατα-
στήσει τεχνολογία Smart Home.

Ευκαιρίες σε μια αναπτυσσόμενη αγορά
Σύμφωνα με την έρευνα της Gartner, οι vendors 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο των gateways 
για Smart Homes, θα κινηθούν σε μια αγορά που 
θα τετραπλασιαστεί κατά τη διάρκεια των πέντε 
επόμενων χρόνων. Και αυτό γιατί ο αριθμός των 
συνδεδεμένων σπιτιών πρόκειται να αυξηθεί από 
τα 100 με 200 εκατομμύρια που είναι τώρα, στα 
500 με 700 εκατομμύρια ως το 2020. Η ζήτηση 
έχει αυξηθεί κατακόρυφα, καθώς η τεχνολογία 
έχει εξελιχτεί σημαντικά, οι τιμές έχουν πέσει 
και η συνδεσιμότητα έχει βελτιωθεί. Με βάση 
την έρευνα αυτή, έχει καταδειχτεί πως πληθώρα 
εφαρμογών IoT ενεργοποιούνται από αισθητήρες, 
ενώ απαιτούν διαχείριση δεδομένων. Καθώς τα 
συνδεδεμένα με το Internet σπίτια γίνονται όλο 
και πιο έξυπνα, τα gateways θα αποτελέσουν τον 

«κόμβο» μέσω των οποίων θα συνδέονται οι δι-
αφορετικές συσκευές και ο οικιακός εξοπλισμός, 
ώστε τελικά να επιτευχθεί η συνολική διαχείριση 
του οικοσυστήματος. 

Στη λογική αυτή, έχει αναπτυχθεί μια σειρά από 
Smart Home οικοσυστήματα, από operators, 
κατασκευαστές και ψηφιακές εταιρείες. Η Gartner 
αναφέρει πως όποιος καταφέρει να αναπτύξει 
home gateways που θα ενσωματωθούν σε μια 
ευρεία ποικιλία από εφαρμογές IoT θα είναι εκεί-
νος που θα επωφεληθεί σε βάθος χρόνου. Όπως, 
ενδεικτικά αναφέρεται στην έκθεσή της, τελικά τα 
«κλειστά» συστήματα είναι καταδικασμένα, μιας 
και περιορίζουν τον αριθμό των συσκευών που 
μπορούν να συνδεθούν. Καθώς η αγορά των ΙοΤ 
gateways αναδύεται, οι ISPs θα είναι οι πρώιμοι 
νικητές στη «μάχη» των home gateways, δεδο-
μένου πως θα αναπτύξουν λύσεις ή θα συνεργα-
στούν με κατασκευαστές hubs. Οι πάροχοι κινητής 
θα κερδίσουν μεν ένα μικρό μέρος της αγοράς, 
αλλά το μοντέλο αυτό δεν θα διαθέτει το απαιτού-
μενο bandwidth ώστε να ανταγωνιστεί τις λύσεις 
των ISPs. 

Από την άλλη, η πρόσφατη αναφορά Smart Home 
Delight Report της Argus Insights προσφέρει ένα 
συνδυασμό θετικών και αρνητικών νέων για τις 
συσκευές Smart Home την αγορά τεχνολογίας. Το 
αρνητικό είναι πως ακόμα παρατηρείται έλλειψη 
εμπιστοσύνης από πλευράς καταναλωτών σχετικά 
με την αξιοπιστία των connected συσκευών και η 
τεχνολογία είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την υι-
οθέτηση από τους καταναλωτές προϊόντων Smart 
Home. Ο βασικός λόγος είναι πως οι συσκευές 
αυτές βρίσκονται ακόμα σε ένα στάδιο σχεδιασμού 
που ανταποκρίνεται στο “Internet of Things” και 
όχι στο “Internet of Humans”. Έχουν συχνά παρα-
τηρηθεί προβλήματα στην εγκατάσταση και στην 
αξιοπιστία, και παρόλο που πελάτες στην αγορά 
αυτή είναι ικανοποιημένοι με τα προϊόντα τους, τα 
ζητήματα αυτά προκάλεσαν μια προσωρινή κάμψη 
εμπιστοσύνης. 

Δεδομένου αυτού, τα καλά νέα είναι πως οι κα-
ταναλωτές αργά αλλά σταθερά δείχνουν ολοένα 
και πιο ικανοποιημένοι από τις Smart Home 
συσκευές τους, σύμφωνα με την αναφορά της 
Argus Insights. Συγκεκριμένα, η ανάλυση 45.000 
reviews καταναλωτών από όλο τον κόσμο (από 
τον Μάρτιο ως τον Αύγουστο του 2015) εντόπισε 
βελτίωση στο θέμα του customer satisfaction. 
Από τις συσκευές που θεωρήθηκαν οι πλέον 
αξιόπιστες είναι οι λαμπτήρες, τα kits οικιακής 
ασφάλειας και τα hubs. Δεν συμβαίνει το ίδιο 
με τις κάμερες ασφαλείας που εμφάνισαν χα-
μηλότερη βαθμολογία, αν και η τεχνολογία τους 
βελτιώνεται. Η αναφορά της Argus Insight απο-
κάλυψε πως οι Smart Home συσκευές που απο-
δείχθηκαν οι πλέον επιτυχημένες και βοήθησαν 
στην ώθηση των θετικών metrics ήταν εκείνες 
που άφηναν την υπόσχεση για μια καλύτερης 
ποιότητας ζωή, ενώ ταυτόχρονα ήταν εύκολο να 
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εγκατασταθούν και να συντηρηθούν. 

Εμπόδια και λύσεις στην ανάπτυξη
της αγοράς 
Μολονότι η αγορά του Smart Home είναι εξαι-
ρετικά υποσχόμενη σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, 
υπάρχουν ακόμα κάποια σημεία που προκαλούν 
στο καταναλωτικό κοινό ανησυχίες και στα οποία 
πρέπει όσοι δραστηριοποιούνται στο χώρο να δώ-
σουν προσοχή.
 
Ασφάλεια
Οι κάμερες ασφαλείας, οι αισθητήρες για το ά-
νοιγμα παραθύρων και πορτών, το κλείδωμα εξ 
αποστάσεως και οι αισθητήρες κίνησης αποτελούν 
πλέον οικονομικές λύσεις διαθέσιμες στους κατα-
ναλωτές. Σύμφωνα με αναλυτές της Βρετανικής 
Ovum, οι περισσότεροι vendors ξεκινούν από το 
θέμα της ασφάλειας, επειδή ήδη υπάρχει ένα έτοι-

μο μοντέλο business οικιακής ασφάλειας. Πλέον, 
είναι πολλές οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο αυτόν. Εντούτοις, αν και ο φόβος της 
εγκληματικότητας και η ευκολία των έτοιμων υ-
ποδομών έχουν προσφέρει την αρχική ώθηση, οι 
ανησυχίες σχετικά με την ευπάθεια αυτών των ί-
διων υποδομών αποτελεί ταυτόχρονα και πρόβλη-
μα. Όντως, το θέμα της cyber security συνεπάγεται 
πως ο οικιακός αυτοματισμός εισαγάγει ένα ρίσκο 
που μέχρι πρότινος δεν υπήρχε παρά μόνο σε 
laptops και PCs. Ο μόνος τρόπος για να κατασιγά-
σουμε τις όποιες ανησυχίες είναι η θωράκιση των 
συσκευών ενάντια σε πιθανές επιθέσεις, προσφέ-
ροντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

Έλλειψη κοινής πλατφόρμας
Επί του παρόντος, υπάρχουν ελάχιστα κοινά, 
open source, τεχνικά πρότυπα. Μιας και η βασική 
ιδέα πίσω από το Smart Home και το IoT είναι 

πως οι συσκευές «συνομιλούν» μεταξύ τους, 
πρόκειται σίγουρα για ένα μειονέκτημα. Αν και 
έχουν γίνει προσπάθειες στο θέμα αυτό, σίγουρα 
βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Τόσο η Apple όσο 
και η Amazon έχουν ενεργοποιηθεί στο θέμα της 
ανοιχτής πλατφόρμας, αν και ακόμα απέχουμε 
από μια universal λύση. Η θέση σε αυτό το ζήτημα 
είναι απλή: Οτιδήποτε μπερδεύει τον καταναλωτή 
αποτελεί εμπόδιο. Ο πελάτης θα σπεύσει να επεν-
δύσει στο Smart Home μόνο εφόσον πειστεί πως 
θα κάνει τη ζωή του ευκολότερη και σαφώς πιο 
οικονομική. 

Ο παράγοντας «ευκολίας χρήσης»
Η αναφορά της Argus Insight τονίζει πως πολλά 
από τα gadgets του Smart Home είναι σχετικά 
δύσχρηστα. Η αγορά αυτή είναι ακόμα σε στάδιο 
ανάπτυξης και είναι λογικό αρκετές συσκευές να 
εμφανίσουν προβλήματα δυσλειτουργίας. Το ανοι-

Το σύστημα έξυπνου σπιτιού, devolo Ηome 
Control, είναι τόσο απλό, που μπορεί κανείς να το 
φτιάξει μόνος του, εύκολα, με ασφάλεια και χω-
ρίς τεχνικές γνώσεις. Ο έξυπνος αυτοματισμός 
του σπιτιού πραγματοποιείται εύκολα, ενώ πα-
ρέχει μεγάλη εργονομία, περισσότερη ασφάλεια 
και εξοικονόμηση ενέργειας. Η αυτοματοποίηση 
που παρέχει το devolo Home Control, διευκολύ-
νει την καθημερινή οικογενειακή ζωή με απλό 
τρόπο. Η θέρμανση, ο φωτισμός και οι οικιακές 
ηλεκτρικές συσκευές ελέγχονται και παραμε-
τροποιούνται απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, 
μέσα από ένα λειτουργικό και εργονομικό λογι-
σμικό cloud based, το my devolo, ενώ παράλλη-
λα υπάρχει ασφάλεια με κρυπτογράφηση 128-bit 
AES και προστατευόμενη πρόσβαση.
Το devolo Home Control δεν παρέχει μόνο α-

σφάλεια για το ίδιο το σπίτι, αλλά έχει σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να δίνει έμφαση στην ασφάλεια του ί-
διου του συστήματος. Το πρότυπο ασύρματης τε-
χνολογίας Z-Wave αποτελεί το ασφαλές θεμέλιο 
του συστήματος, δεδομένου ότι το κέντρο ελέγ-
χου του devolo Home Control, «συνομιλεί» μόνο 
με στοιχεία τα οποία έχουν περάσει από μία δια-
δικασία αναγνώρισης και αντιστοίχισης, πράγμα 
που στην πράξη σημαίνει απόλυτη ασφάλεια.
Ξεκινώντας με ένα Starter Kit θα αποκτήσετε τον 
κεντρικό πυρήνα, επαφή πόρτας και μια έξυπνη 
πρίζα που ανοίγει και κλείνει το κύκλωμα, το 
οποίο είναι συνδεδεμένο επάνω της. 
Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει επιπλέον στοι-
χεία που μπορούν να χτίσουν περαιτέρω τον 
αυτοματισμό του σπιτιού του, όπως θερμοστάτες, 
ανιχνευτές (κίνησης, καπνού, νερού/υγρασίας), 
ασύρματους έξυπνους διακόπτες, τηλεχειριστή-
ρια κ.ά. Επίσης, μπορεί κανείς να αντικαταστήσει 
την έξυπνη πρίζα με ένα module, το οποίο τοπο-
θετείται πίσω από την κοινή πρίζα του σπιτιού. 
Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να ανοίγει και να 
κλείνει ολόκληρα κυκλώματα και να ελέγχει 
κοινές πρίζες, φωτισμό (Dimmer), σκίαση κλπ. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαθέτει ο εντοιχιζόμενος 
ελεγκτής συστημάτων σκίασης, ο αισθητήρας 
νερού κλπ. 
Αυτό που κάνει το σπίτι σας πραγματικά «έξυ-
πνο», δηλαδή Smart, είναι το Home Control της 
devolo! Εν ολίγοις, φανταστείτε το ως εξής: Αν 
υπήρχαν 100 υπηρέτες στο σπίτι σας όλο το 24ω-
ρο, θα έκαναν τα πάντα χωρίς να κουράζεστε! 
Σήμερα σας προσφέρει όλη αυτή την εξυπηρέτη-
ση, το Home Control της devolo.
Λίγα πράγματα θα πρέπει να γίνουν σαφή: Ότι 

μπορείτε να ορίσετε ελεύθερα τις ώρες, ανά 
ημέρα, ανά εποχή ή ανά μήνα τι θα λειτουργήσει, 
πότε θα λειτουργήσει και πώς!

Εφαρμογές
Οικιακά συστήματα σκίασης (ηλεκτρικές τέντες, 
ρολά κλπ.): Κατεβαίνει την Χ ώρα και ανεβαίνει 
την Ψ ώρα. Συνδυάζοντας μια συσκευή μέτρη-
σης έντασης ανέμου στο σύστημα, τότε μπορεί 
να ορίσει ο χρήστης σαν επιλογή: Όταν η ένταση 
είναι πάνω από 3 μποφόρ, να ανεβαίνει η τέντα, 
αντίστοιχα όταν βρέχει κλπ.

Φωτισμός: Ανάβω ένα διακόπτη ή όταν έχω 
διακόπτη Dimmer θα μειώνεται στο 50% και θα 
ανάβει η πρίζα με σύστημα TV & HiFi για μια 
όμορφη βραδιά. 
Θέρμανση: Το χειμώνα θα ανάβει καθημερινά 
από την Χ ώρα στη θερμοκρασία που έχει ορίσει 
ο χρήστης όταν μπει στο μπάνιο ή όταν έχει ξε-
χάσει το παράθυρο ανοιχτό να κλείνει αυτόματα 
η θέρμανση κλπ. 
Νερό: Όταν υπάρχει διαρροή στο πλυντήριο ή 
πλημμύρα στο υπόγειο κλπ. Παντού παρέχεται 
ενημέρωση στο χρήστη μέσω E-mail ή SMS.
Πυρήνας του devolo Home Control είναι το φιλι-
κό προς το χρήστη λογισμικό, το οποίο επιτρέπει 
με ευκολία την παραμετροποίηση και τον έλεγχο 
όλων των εξαρτημάτων. Η δυνατότητα πρόσβα-
σης στο σύστημα μπορεί να γίνει και από από-
σταση, μέσω φορητής συσκευής ή ηλεκτρονικό 
υπολογιστή.

Ιnfo: www.devolo.gr, devolo Hellas, 
τηλ. 222-10 84 387

Devolo Home Control:
Δημιουργώντας το δικό μας έξυπνο σπίτι!

Πέτρος Κοντζίνος, γενικός διευθυντής της devolo 
Hellas.
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Η D-Link, ηγέτης στην αγορά δικτυακών προϊό-
ντων, αποτέλεσε την πρώτη εταιρεία που σχεδί-
ασε και διέθεσε Cloud προϊόντα το 2012. Σήμερα, 
τρία χρόνια μετά, η πλατφόρμα Cloud mydlink 
αριθμεί πάνω από 3 εκατομμύρια χρήστες που 
μπορούν να ελέγχουν από απόσταση router, 
κάμερες και αποθηκευτικά μέσα, χωρίς να απαι-
τούνται ειδικές γνώσεις ή υποδομές, χωρίς κρυ-
φές χρεώσεις και φυσικά με προσιτές τιμές.
Από το 2014, η D-Link συνεχίζει να αποδεικνύει 
τη δέσμευσή της για καινοτομία και αποτελεί και 
πάλι την πρώτη εταιρεία που λανσάρει ένα ολο-
κληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων για το Έξυ-
πνο Σπίτι. Όλα τα προϊόντα της σειράς mydlink 
Home συνοδεύονται από τη δωρεάν υπηρεσία 
Cloud myhome, για απομακρυσμένο έλεγχο 

και διαχείριση. Στο οικοσύστημα των προϊόντων 
mydlink Home, όλα τα προϊόντα μπορούν να λει-
τουργήσουν αυτόνομα, αλλά το βασικότερο πλε-
ονέκτημα είναι η συνδυαστική τους λειτουργία, 
όπου οι συσκευές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 
και δημιουργούν ένα αυτοματοποιημένο σπίτι.
Η σειρα mydlink Home που είναι διαθέσιμη 
στην ελληνική αγορά, περιλαμβάνει προϊόντα 
όπως κάμερες ασφαλείας (DCS-935L, DCS-
5010L), έξυπνη πρίζα (DSP-W215), αισθητήρα 
κίνησης (DCH-S150), Music Everywhere/
Extender (DCH-M225) και σειρήνες (DCH-Z510, 
DCH-S220). Στο προσεχές διάστημα η εταιρία 
θα διαθέσει στην αγορά επιπλέον προϊόντα, 
που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: αισθητή-
ρες καπνού (DCH-Z310), νερού (DCH-Z310), 
κίνησης (DCH-Z120), πόρτας/παραθύρου 
(DCH-Z110), Hub κεντρικής διαχείρισης συσκευ-
ών (DCH-G020), καθώς και κάμερα ασφαλείας 
(DCS-5030LH).
Στα επόμενα πέντε χρόνια, το 50% των επενδύ-
σεων της D-Link θα επικεντρωθεί στην ανάπτυ-
ξη επιπλέον προϊόντων για το Έξυπνο Σπίτι, επε-
κτείνοντας το portfolio της σε πολλές εφαρμογές, 
μεταξύ των οποίων η αυτοματοποίηση, η διαχεί-
ριση ενέργειας αλλά και η ασφάλεια. Σταδιακά, 
τα έξυπνα σπίτια θα απαρτίζονται από πολλαπλά 
συνδεδεμένα προϊόντα: συσκευές, χειριστήρια 
ελέγχου, αισθητήρες για το οικιακό περιβάλλον 
και την υγεία, κονσόλες ψυχαγωγίας και οθόνες, 
τα οποία θα ανταλλάσσουν με ευκολία δεδομένα 
μεταξύ τους. Η τοπική και η απομακρυσμένη δι-
αχείριση της οικιακής ενέργειας στο σπίτι, η πα-
ρακολούθηση της ασφάλειας και της εύρυθμης 
λειτουργίας και ο διαμοιρασμός διαδικτυακού 

και ψυχαγωγικού περιεχομένου, θα ειναι βασικό 
μέρος της καθημερινότητας.
Ωστόσο, το μέλλον της τεχνολογίας για το έξυπνο 
σπίτι δεν είναι μόνο η ανάπτυξη προϊόντων. Η 
D-Link επανεξετάζει διαρκώς το πως οι κατα-
ναλωτές ανακαλύπτουν και αγοράζουν Έξυπνα 
προϊόντα. Σε παλιές αλλά και νεότερες γενιές 
υπάρχει όλο και περισσότερο η τάση να αναζη-
τούν προϊόντα ασφάλειας και αυτοματισμού σε 
διαφορετικές αγορές, όπως πολυκαταστήματα 
DIY, φαρμακεία, καταστήματα κινητής τηλεφωνί-
ας, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κ.ά. και όχι μόνο 
απαραίτητα σε μόνο καταστήματα ηλεκτρονικών 
ειδών. Για τους καταναλωτές υπάρχει ήδη η 
προσδοκία ότι η καθημερινότητα και οι συσκευ-
ές που χρησιμοποιούν, θα πρέπει να έχουν μία 
δόση «Έξυπνης δυνατότητας», που θα μπορεί να 
συνεργαστεί με υπάρχουσες συσκευές στο σπίτι 
τους, και να αναβαθμίσει περαιτέρω το Έξυπνο 
οικοσύστημά τους. Με γνώμονα αυτό, η D-Link 
στην Ελλάδα, με τη στήριξη των συνεργατών της 
(Infoquest, Oktabit, Westnet), διαθέτει τα προϊ-
όντα της σε ένα διευρυμένο ευρύ πελατολόγιο, 
προκειμένου να ικανοποιεί τις ανάγκες και ανα-
ζητήσεις όλο και περισσότερων καταναλωτών. 
Σύντομα, η τεχνολογία για το Έξυπνο Σπίτι θα 
εφαρμοστεί και σε παλιές καινοτομίες και θα 
αποτελέσει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθη-
μερινότητας.

Οι λύσεις Smart Home της D-Link είναι ήδη εδώ

Μαρία Καπελάκη, consumer manager D-Link.

γοκλείσιμο των φώτων είναι μια απλή λειτουργία. 
Για πολλούς καταναλωτές, ο έξυπνος φωτισμός 
που βασίζεται σε περίπλοκους αλγορίθμους για 
την ανάπτυξη προτιμήσεων, αλλά και ένα ψηφια-
κό περιβάλλον εργασίας που είναι επιρρεπές σε 
bugs, εισαγάγει αχρείαστη πολυπλοκότητα στη 
ζωή τους. Δεδομένου πως η τεχνολογία γίνεται 
ολοένα και πιο οικονομική, οι κατασκευαστές και 
οι vendors θα πρέπει να πείσουν τους πελάτες 
τους πως τα προϊόντα τους θα απλοποιήσουν και 
θα βελτιώσουν τη ζωής τους, αντί να τη δυσκολέ-
ψουν, απευθυνόμενα σε μια ελίτ που διαθέτει την 
απαιτούμενη τεχνογνωσία. 

Πραγματική ανάγκη ή πολυτέλεια;
Εν μέσω του hype που συχνά περιβάλει τις καινο-
τόμες τεχνολογίες, είναι εύκολο να ξεχάσουμε μια 
μεγάλη αλήθεια: Η δημοτικότητα μιας τεχνολογίας 
εξαρτάται πρωτίστως από το κατά πόσον επιλύει 
προβλήματα, καθιστώντας ευκολότερη τη ζωή και 

ταυτόχρονα πιο απολαυστική. Οι κατασκευαστές 
των Smart Home συσκευών προσπαθούν να 
πείσουν τους καταναλωτές πως τα προϊόντα τους 
θα κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητά τους. 
Η νέα αυτή τεχνολογία όμως, μπορεί να εισαγάγει 
προβλήματα όπως η διακεκομμένη συνδεσιμό-
τητα, τα software bugs κ.ο.κ. Η απάντηση σε αυτό 
είναι πως τα συστήματα βελτιώνονται αλματωδώς, 
γίνονται όλο και φτηνότερα και γέρνουν την «πλά-
στιγγα» προς την επίλυση προβλημάτων και όχι 
στο αντίθετο. Επιπλέον, ο οικιακός αυτοματισμός 
έχει ένα μεγάλο ατού: τη δυνατότητα εξοικονό-
μησης χρημάτων. Για παράδειγμα, οι έξυπνοι 
θερμοστάτες που βασίζονται σε αισθητήρες (όπως 
και οι ανιχνευτές καπνού), «μαθαίνουν» πώς 
να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία σύμφωνα με τις 
ανάγκες των ενοίκων και ανάλογα με την εποχή, 
με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων στο 
λογαριασμό του ηλεκτρικού. Δεδομένης, μάλιστα 
της συνεχούς αύξησης των τιμών, είναι σίγουρο 

πως το ζήτημα της κατανάλωσης ενέργειας θα ε-
πιταχύνει την υιοθέτηση της έξυπνης τεχνολογίας. 
Επιπλέον, αμέσως μόλις οι καταναλωτές ξεκινή-
σουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία και δουν 
τα οφέλη της, θα αρχίσουν να αναρωτιούνται τι 
άλλο μπορούν να κάνουν με αυτήν. 

Η κρίσιμη μάζα
Το τελευταίο «εμπόδιο» είναι εκείνο του… trend: 
Εφόσον όλοι οι άλλοι -πλην ημών- χρησιμοποιούν 
την τεχνολογία, τότε αρχίζουμε να αισθανόμαστε 
πως είμαστε εκτός μόδας. Μπορεί επί του παρό-
ντος να φαίνεται παράξενο πως θα συμβεί κάτι 
παρόμοιο στην περίπτωση των παραδοσιακών 
φωτιστικών, του αναλογικού ανιχνευτή καπνού 
και της μηχανικής κλειδαριάς, αλλά όταν σε λίγο 
καιρό οι άνθρωποι αρχίσουν να επισκέπτονται τα 
σπίτια των φίλων τους και θαυμάζουν την νέα τε-
χνολογία, θα δημιουργηθεί η απαραίτητη «κρίσιμη 
μάζα» υποψήφιων πελατών. TCP
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Περίγραψε εν συντομία την πραγματική φύση 
της δουλειάς σου. Κατά πόσο ανταποκρίνεται 
στον επίσημο τίτλο σου;
Πωλήσεις. Αυτό τα λέει όλα. Η ανάπτυξη δικτύου 
συνεργατών, μπορεί να είναι εν συντομία μία 
περιγραφή της δουλειάς με ό,τι μπορεί να περι-
λαμβάνει αυτό. Φυσικά, ανταποκρίνεται στον τίτλο, 
αν και σίγουρα στην καθημερινότητα ξεφεύγουμε 
αρκετές φορές από αυτόν. 

Αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Είναι η επιλογή μου, πλέον, και με εκφράζει. Οι 
πωλήσεις ήταν είναι και θα είναι πάντα συναρπα-
στικές. 

Δεν αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Δεν υπάρχει αυτό, παρόλες τις στιγμές πολύ υψη-
λής πίεσης.

Ποια ήταν η πρώτη σου επαγγελματική εμπειρία; 
Πώς αισθανόσουν για τα λεφτά που έπαιρνες;
Τεχνικός ταμειακών συστημάτων. Δεν με ενο-
χλούσαν τα λίγα χρήματα τότε, μιας και η επαγγελ-
ματική εμπειρία ήταν το ζητούμενο.

Πώς μπήκες στην αγορά του IT; Θα επέλεγες κά-
ποια άλλη και, αν ναι, ποια; 
Στην αγορά του ΙΤ μπήκα με την CPI. Κυρίως λόγω 
του προφίλ της εταιρίας που μου άρεσε. Όσον α-
φορά τις άλλες αγορές περισσότερο το βλέπω από 
πλευράς οργανισμού παρά της αγοράς. Η αγορά 
του Surveillance, είναι πάντως μία ενδιαφέρουσα 
αγορά. 

Για ποιες εταιρείες δεν θα δούλευες ποτέ
Για αυτές που αντιμετωπίζουν τον εργαζόμενο ή το 
στέλεχος ως αναλώσιμο.

Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Αν μπο-
ρούσες να είσαι κάποιος από αυτούς, ποιον θα 
επέλεγες και γιατί;
Και οι 3 είναι πολύ σημαντικές προσωπικότητες 
για την τεχνολογία, ο καθένας σε κάτι τελείως δια-
φορετικό. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον.

Τι πιστεύεις ότι νιώθουν πιο έντονα οι συνεργά-
τες σου για σένα; Τι θα ήθελες να νιώθουν;
Το σεβασμό αλλά και τη δέσμευση προς την επί-
τευξη του κοινού στόχου. Δεν υπάρχει επιθυμία 
για κάτι διαφορετικό. Είμαστε συνεργάτες και ο 
συγχρονισμός των προσωπικών με τους εταιρι-

Οι πωλήσεις ήταν είναι και θα είναι 
πάντα συναρπαστικές

κούς στόχους είναι ζητούμενο. 

Έχεις χτυπήσει ποτέ κάποιον και, αν ναι, γιατί;
Φυσικά. Ποιος δεν έχει τσακωθεί στην εφηβεία 
του; Για τα μικροπράγματα της ηλικίας εκείνης. 

Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά χόμπι σου;
Κηπουρική, φωτογραφία, μουσική.

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και ποιο το 
αγαπημένο σου εστιατόριο;
Μακαρόνια με κιμά στο σπίτι μου.

Μπίρα, ούζο, κρασί, σαμπάνια ή κάτι άλλο; 
Μπύρα αλλά και τσικουδιά παραγωγής. 

Ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Βόλεϊ ή κάτι άλλο; Επί-
σης, στο γήπεδο ή από τον καναπέ με φίλους;
Λίγο μπάσκετ στο γήπεδο, αλλά και ο καναπές με 
την οικογένειά μου σε σημαντικά παιχνίδια, μια 
χαρά είναι. 

Ποια εταιρεία (εκτός αυτής που δουλεύεις J) 
θεωρείς ότι έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην 

ελληνική αγορά του software και ποια σε αυτή 
του hardware;
Η Microsoft για το software - η Intel για το 
hardware.

Ανάφερε τρία πρόσωπα από την ελληνική αγορά 
τεχνολογίας τα οποία θαυμάζεις, καθώς και το 
λόγο.
Αρχικά θα αναφέρω τον κ. Πουλιάδη και τον κ. 
Φέσσα, γιατί πιστεύω ότι έχουν δημιουργήσει σχο-
λές στην αγορά της πληροφορικής. Ο τρίτος είναι ο 
Χρήστος Παπαθάνος που πραγματικά θεωρώ ότι 
μου άλλαξε τον τρόπο σκέψης στο business και 
θεωρώ την γνωριμία μου μαζί του, σταθμό για την 
επαγγελματική μου πορεία. 

Ανάφερε μία προσωπική επιτυχία για την οποία 
είσαι πραγματικά πολύ υπερήφανος.
Δεν έχει νόημα να αναφέρω συγκεκριμένες πε-
ριπτώσεις, αλλά η συνεισφορά μου στην πορεία 
της εταιρίας μου αλλά και προσωπικά στην πολύ 
δύσκολη αυτή περίοδο της αγοράς είναι για μένα 
επιτυχία. 

Ποια ήταν η φράση ή η πράξη, για την οποία έ-
χεις μετανιώσει πραγματικά;
Σίγουρα υπάρχουν πολλές πράξεις που αν γύριζα 
το χρόνο πίσω θα τις έκανα διαφορετικά. «Στερνή 
μου γνώση να σε είχα πρώτα». Δεν είναι ρεαλι-
στικό αυτό. Προσπαθώ απλά να μαθαίνω από τις 
λάθος κινήσεις μου.

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.
Ο πατέρας μου ως «έμπορος» άρα και πωλητής, 
μου έλεγε κυρίως για την επαγγελματική ηθική 
και το όνομα που πρέπει να έχεις στην αγορά. Ο 
σεβασμός στον άνθρωπο ήταν το moto της μάνας. 

Κατά πόσο θυσιάζεις τον προσωπικό σου χρόνο 
και αυτόν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα; 
Είσαι ικανοποιημένος;
Η ισορροπία αυτή είναι ένας προσωπικός στόχος, 
δεδομένου ότι τελευταία λόγω των συνθηκών δεν 
είμαι ικανοποιημένος. 

Ποιο ήταν (μέχρι στιγμής) το όνειρο ή η επιθυμία 
που πραγματοποιήθηκε και που ποτέ δεν πί-
στευες ότι θα μπορούσε να συμβεί;
Είναι in progress.

Δασκαλάκης Σταύρος - Διευθυντής Δικτύου Διανομής 
& Λύσεων Ν.Ε της CPI Α.Ε.

Προσπαθεί απλά να μαθαίνει από τις λάθος κινήσεις του, δηλώνει ο Σταύρος Δασκαλάκης.
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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


