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Στις ημέρες μας, οι επιχειρήσεις εστιάζουν στη 
μείωση των ολοένα αυξανόμενων λειτουργικών 
εξόδων, μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητα όσο 
ποτέ πριν. Ανεξάρτητες έρευνες από τις Gartner 
και IDC έχουν καταλήξει πως οι επιχειρήσεις οι 
οποίες διαχειρίζονται ενεργά τις printing υποδομές 
τους, βλέπουν ως αποτέλεσμα μια μείωση του 
συνολικού κόστους εκτύπωσης ως και 30%. Αυτό 
που προσφέρουν οι Managed Print Services(MPS) 

είναι ο πλήρης έλεγχος του printing - πρόκειται για 
μια συνεχή διαδικασία αποτίμησης, διαχείρισης 
και μείωσης του κόστους, με ταυτόχρονη αύξηση 
της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Σε αυτά 
τα δεδομένα έρχονται να προστεθούν και τα πλε-
ονεκτήματα του επόμενου βήματος του MPS, το 
οποίο ξεπερνώντας το πρώτο επίπεδο του print, 
αντιμετωπίζει θέματα όπως η βελτιστοποίηση των 
διεργασιών του business, η αυτοματοποίηση του 

workflow και οι υπηρεσίες Managed Print στο 
cloud. Όλα αυτά αποδεικνύουν πως το κανάλι συ-
νεργατών οφείλει να δραστηριοποιηθεί δυναμικά 
στο χώρο αυτό, εκμεταλλευόμενο τη μεγάλη ευκαι-
ρία. Οι πελάτες σπεύδουν να αναζητήσουν τη βέλτι-
στη για τις ανάγκες τους λύση, οπότε ο συνεργάτης 
βρίσκει πρόσφορο έδαφος να προτείνει κάτι που 
θα καλύψει τον πελάτη του και θα αποφέρει και 
στους δύο τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη. σελ.14

Η «θρυλική» εμμονή της PLextoR στην ποιότητα
Η PLEXTOR περνά την εμμονή της για προϊόντα υψηλής ποιότητας και 
επιδόσεων στους οδηγούς SSD που παράγει, καθώς προσπαθεί κάθε 
προϊόν της να παρέχει την μέγιστη αξιοπιστία και απόδοση. σελ. 09

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις cloud
Σχεδόν μία στις δύο επιχειρήσεις στην Ελλάδα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα που προσφέρει ένα περιβάλλον εργασίας στο cloud, ενώ 
περισσότερες από μία στις δέκα βρίσκονται σε αναζήτηση cloud-based 
λύσεων για τη διαχείριση εταιρικών λειτουργιών. σελ. 13

executive Round table, 
με θέμα το Mobility
Συνεχίζοντας τα ιδιαίτερα 
επιτυχημένα “Executive Round 
Tables”, το Tech Channel Partner και 
το BizTech.gr, διοργάνωσαν μία νέα 
συζήτηση με στελέχη του ελληνικού 
ΙΤ. Το νέο Executive Round Table με 
θέμα το Mobility απεδείχθη ιδιαίτερα 
διαφωτιστικό και ενδιαφέρον, 
αφού αφενός εμπλουτίστηκε με 
τη συμμετοχή της HP Hellas (μία 
εταιρεία που έχει συνδέσει το όνομά 
της με το mobility εδώ και χρόνια), 
αφετέρου συνοδεύτηκε από την 
πρώτη πανελλήνια έρευνα Mobility! 
σελ. 22
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Επόμενο βήμα για τις MPS, 
μεγάλο άλμα για το κανάλι



Η Lenovo® συνιστά Windows.

ΣΥΝΕΧIΖΕI ΝΑ 
ΓΡΑΦΕI IΣΤΟΡIΑ 

TΟ ΝΕΟ LENOVO THINKPAD® X1 CARBON 
ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΜΟΛΙΣ 1,3 ΚΙΛΑ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΕΛΑΦΡΥ ULTRABOOK™ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ* 

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

Intel® Core™ i7 vPro™ processor  |  Windows 8.1 Pro  |  Ως και 512 GB PCIe SSD
9.5 ώρες αυτονομία και φόρτιση στο 80% σε λιγότερο από 1 ώρα χάρη στη λειτουργία RapidCharge  

  Οθόνη ColorBurst έως WQHD+ (2560x1440) με δυνατότητα πολλαπλής αφής  |  Έξυπνο σύστημα ψύξης

  Military standards  

* Ανάμεσα στους βασικούς κατασκευαστές σύμφωνα με στοιχεία Ιανουαρίου 2015 

www.thisisthinkpad.com

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

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 

TΟ ΝΕΟ LENOVO THINKPAD® X1 CARBON 
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Η... “Η” και η “P” Αντώνης ΡουςελιώτΑκης
antony@socialhandlers.com

Εντάξει, έχετε δίκιο. Οι δύο νέες εταιρείες που θα 
δημιουργηθούν από τη διάσπαση της HP, δεν θα ονομάζονται 
“H” και “P”, αλλά μου φάνηκε τόσο έξυπνος τίτλος 
(συγχωρέστε μου το «ευλόγημα» ιδίων γενιών) που δεν 
μπορούσα να αντισταθώ.

Αφορμή για το editorial αυτού του μήνα, ήταν η πολύ συχνή 
επαφή που έχω με τους ανθρώπους της HP, και η οποία 
μού έχει επιτρέψει να σχηματίσω προσωπική άποψη (και όχι 
αυτήν που προκύπτει μέσα από ανακοινώσεις και δηλώσεις 
στελεχών), ως προς τις εξελίξεις της εταιρείας.

Όντας ένας από τους θιασώτες αυτής της διάσπασης (ίσως 
θυμάστε παλαιότερο άρθρο μου: http://goo.gl/wTKhki σελ. 
3), το μόνο για το οποίο μπορούσα να κατηγορήσω την HP, 
είναι το γεγονός ότι απλά άργησε να πάρει την απόφαση. Έτσι, 
αυτό που απέμενε ήταν το να δούμε πόσο σωστά (και όχι 
απαραίτητα γρήγορα), θα λάμβανε χώρα η διάσπαση και η 
δημιουργία δύο (και πάλι τεράστιων) εταιρειών.
Μιλώντας για «ταχύτητα», αξίζει να σημειώσω ότι τα 
πράγματα, όντως κινούνται πολύ γρήγορα, και σε όσες 
περιπτώσεις γνωρίζω, αρκετά γρηγορότερα σε σχέση με τις 
προβλέψεις του αρχικού σχεδιασμού.

Με βάση όλα όσα έχω δει λοιπόν, μέχρι στιγμής πρόκειται 
για ένα case study στην ιστορία των διασπάσεων και των 
spin offs. Κάθε λεπτομέρεια έχει προβλεφθεί και ξεκινώντας 
από τους εργαζομένους, περνώντας στους πελάτες, στους 
συνεργάτες και στους προμηθευτές, η ΗΡ φαίνεται να 
τα έχει καταφέρει περίφημα. Δεν μπορώ να γνωρίζω 
εάν αυτό είναι αποτέλεσμα της (εξαιρετικά συμπαθούς 
ομολογουμένως) Meg Whitman ή όχι, αλλά θα στοιχημάτιζα 
ότι οι προτεραιότητες που η ίδια έχει θέση στους συνεργάτες 
της, ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για το αποτέλεσμα.

Είναι πραγματικά απίστευτο το να βλέπεις έναν τέτοιον 
οργανισμό να λειτουργεί κανονικότατα και τους ανθρώπους 
του να αισθάνονται σιγουριά αλλά και αισιοδοξία, πριν 
από μία τόσο μεγάλη αλλαγή. Είναι λοιπόν φανερό -κατ’ 
εμέ, τουλάχιστον- ότι η απόφαση της δημιουργίας δύο 
HP έχει «πουληθεί» με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο 
εσωτερικά, όσο και εκτός εταιρείας, αφού το περίφημο FUD 
(Fear Uncertainty & Doubt) που -αναμενόμενα- προσπαθεί 
να διασπείρει ο ανταγωνισμός, δεν έχει αποδώσει το 
παραμικρό.

Εάν θέλετε τη γνώμη μου, αυτό είναι καλό και για την ίδια την 
αγορά, αφού το footprint της HP είναι τεράστιο. Οποιαδήποτε 
μείωση του ανταγωνισμού σε τόσο υψηλό επίπεδο, μόνο 
ζημιογόνα μπορεί να είναι για εμάς, τους τελικούς πελάτες 
και χρήστες, παρά οτιδήποτε άλλο. Να σας θυμίσω ότι όταν 
μεσουρανούσε ανταγωνιστής της HP σε συγκεκριμένες 
αγορές παίζοντας «μπάλα» μόνος του, χρέωνε ακόμη και για 
την πληροφορία του που βρίσκεται το reset button (το οποίο 
ήταν καλά κρυμμένο).

Το πώς θα κινηθεί το νέο σχήμα, μένει φυσικά να αποδειχθεί 
στην πράξη, αλλά εάν κρίνω από τα πρώτα σημάδια που 
είχα την ευκαιρία να δω ιδίοις όμμασι, η ευελιξία θα αυξηθεί 
κατακόρυφα. Ήδη, το πιο «consumer» τμήμα της HP (αυτό 
στο οποίο ανήκουν τα PCs και οι εκτυπωτές δηλαδή), κινείται 
πολύ γρήγορα και με νέα ενέργεια.

Αυτό επιβεβαιώνεται ακόμη και αριθμητικά (που για πολλούς 
είναι -λανθασμένα- και η μόνη επιβεβαίωση), αφού στα 
πρόσφατα αποτελέσματα της Gartner για τις πωλήσεις 
υπολογιστών σε παγκόσμιο επίπεδο, η αγορά πέφτει με 5,2%, 
ενώ η ΗΡ έχει αυξήσει τις πωλήσεις της (και το μερίδιό της) 
κατά 2,5%. Καθόλου άσχημα...
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Η νέα επέλαση 
της Lenovo νικοσ τηλιακοσ

nick@socialhandlers.com

Η 
εξαγορά του τμήματος x86 της ΙΒΜ έχει δώσει στη Lenovo 
ένα ποσοστό της τάξης του 10% της αγοράς των servers, 
φέρνοντας άμεσα την εταιρεία στους κορυφαίους 
κατασκευαστές. Τα νούμερα της Gartner δείχνουν ότι 
ο κόκκινος δράκος είχε πωλήσεις 352,7 εκατομμυρίων 
δολαρίων στην περιοχή της EMEA στο τέταρτο τρίμηνο 

του 2014, κάτι που ισοδυναμεί με το 9,8% του συνόλου των εσόδων στο 
συγκεκριμένο τμήμα της περιοχής. Την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου 
έτους, η εταιρεία είχε πωλήσεις της τάξης των 5,7 εκατομμυρίων δολαρίων 
στην περιοχή. Προφανώς, η αύξηση προέρχεται κυρίως από την εξαγορά 
του τμήματος της IBM, αλλά δεν παύει να ισχύει το γεγονός ότι η λίστα των 
κορυφαίων κατασκευαστών σε πωλήσεις servers έχει ένα νέο όνομα στην 
τέταρτη θέση και μάλιστα όχι πολύ πιο πίσω από την IBM, η οποία έχασε το 
αντίστοιχο μερίδιο και δεν έχει πραγματοποιήσει τις αναμενόμενες πωλήσεις 
στο τμήμα των mainframes εξαιτίας της αναμονής του νέου System Z. 

Η HP βρέθηκε για μια ακόμη φορά στην κορυφή της λίστας, με αύξηση 
μάλιστα του ποσοστού της κατά 3 ποσοστιαίας μονάδες στο 37,5% και έσοδα 
που έφτασαν τα 1,35 δις δολάρια. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Dell, με 
αύξηση του μεριδίου της στα 582,3 εκατ. Δολάρια, με το μερίδιό της να 
φτάνει το 16,2%. 

Στο σύνολό τους τα έσοδα από τις πωλήσεις servers ανέβηκαν κατά 1,2% 
στα 3,6 δις δολάρια, παρά το γεγονός ότι οι μονάδες που πουλήθηκαν ήταν 
0,7% λιγότερες. Η σχετική αύξηση της μέσης τιμής πώλησης έρχεται σε 
αντίθεση με την ευρύτερη αγορά, στην οποία η αύξηση των εσόδων δεν 
ακολούθησε την αύξηση των πωλήσεων. 

Βρισκόμαστε λοιπόν πρακτικά μπροστά σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
περίπτωση που κάνει οποιονδήποτε να σκεφτεί πώς τα έχει καταφέρει τόσο 
καλά η εταιρεία – προφανώς, υπάρχουν μια σειρά από κινήσεις που έχει 
πραγματοποιήσει και την έχουν οδηγήσει σε αυτό το σημείο. 

Το πρώτο που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι η σειρά εξαγορών που 
έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία. Μέσω αυτών απέκτησε πρόσβαση σε 
νέα τεχνολογία, σε μεγάλης κλίμακας κατασκευαστικές γραμμές και μια 
σειρά από πλεονεκτήματα. Ξεκινώντας από 2005, η κίνηση που άλλαξε για 
πάντα τη ρότα της εταιρείας αλλά και της αγοράς του ΙΤ, ήταν η εξαγορά του 
τμήματος προσωπικών υπολογιστών της IBM. Μια εξαγορά που τάραξε 
τα νερά και είχε κοστίσει 1,75 δις δολάρια. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις 
που οι εξαγορές πραγματοποιούνταν σε ρυθμό μιας ανά 2 ή 3 εβδομάδες, 
οπότε η εταιρεία απέκτησε και την αντίστοιχη κουλτούρα ενσωμάτωσης των 
εταιρειών που έχει εξαγοράσει, κάτι που δεν είναι καθόλου απλό ειδικά σε 
πολύ μεγάλες εξαγορές. Οι πιο πρόσφατες εξαγορές που πραγματοποίησε η 
εταιρεία ήταν αυτές του τμήματος x86 servers, από τα οποία έχουν προκύψει 
και τα παραπάνω αποτελέσματα, αλλά και αυτή του τμήματος κινητών της 
Google, με άλλα λόγια της Motorola. Έχουμε δει όλοι άλλωστε την ιδιαίτερα 
δυναμική είσοδο της εταιρείας στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, που 

Η πρόσληψη αλλά 
και η διατήρηση ιδιαίτερα 
ικανών στελεχών από 
όλο τον κόσμο, έχει 

βοηθήσει τη Lenovo να μπει στη 
διαδικασία της παρουσίασης 
ιδιαίτερα καινοτόμων προϊόντων, 
ξεπερνώντας με ιδιαίτερη ευκολία τη 
συνήθη «ρετσινιά» των εταιρειών που 
προέρχονται από την Κίνα 
και αφορά στην αντιγραφή ιδιαίτερα 
επιτυχημένων προϊόντων.

έχει φέρει ήδη εντυπωσιακά αποτελέσματα και στην ελληνική αγορά. 
Και οι δυο είναι ιδιαίτερα μεγάλες εξαγορές, αλλά υπάρχουν και άλλες 
σημαντικές, οι οποίες δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας τόσο έντονα. 
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, ίσως είναι η εξαγορά της εταιρείας 
DigibrasIndustria. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, είναι γιατί βρίσκεται στην 
άλλη πλευρά του Ατλαντικού και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους 
κατασκευαστές PCs και άλλων περιφερειακών στην Βραζιλία. 

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι η καινοτομία. Η πρόσληψη 
αλλά και η διατήρηση ιδιαίτερα ικανών στελεχών από όλο τον κόσμο, έχει 
βοηθήσει την εταιρεία να μπει στη διαδικασία της παρουσίασης ιδιαίτερα 
καινοτόμων προϊόντων, ξεπερνώντας με ιδιαίτερη ευκολία τη συνήθη 
«ρετσινιά» των εταιρειών που προέρχονται από την Κίνα και αφορά στην 
αντιγραφή ιδιαίτερα επιτυχημένων προϊόντων. Αντ’ αυτού η Lenovo έχει 
φέρει ιδιαίτερα καινοτόμα προϊόντα στην αγορά όπως είναι τα ThinkPad, 
Yoga και η σειρά smartphones Vibe. Και να σημειωθεί ότι αυτά είναι τα 
προϊόντα που φαίνονται, καθώς αποτελούν την πρώτη γραμμή κρούσης 
της εταιρείας. Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά φαίνονται σε όλα τα 
μοντέλα της εταιρείας. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την παγκόσμια 
επέκταση της Lenovo, έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση της 
αναγνωρισιμότητας της εταιρείας. 

Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε να αναφέρουμε επίσης το γεγονός ότι η μετοχή 
της εταιρείας διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κόνγκ, κάτι 
που προσθέτει διαφάνεια στην εταιρική εικόνα της Lenovo, κάτι που άλλες 
κινεζικές (και όχι μόνο) εταιρείες δεν διαθέτουν.
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SaMSUnG

Εκτυπωτές Android 
H Samsung εμπλουτίζει το portfolio 
των επαγγελματικών λύσεων με την 
νέα σειρά Smart MultiXpress MFPs. 
Τα νέα μοντέλα διατίθενται από αρχές 
του έτους στην ελληνική αγορά, είναι 
οι πρώτοι εκτυπωτές στην κατηγορία 
τους με λειτουργικό σύστημα Android 
και έχουν σχεδιαστεί για μεγαλύτερη 
ανεξαρτησία.
Info: Samsung Hellas, 213-0163 800

tarGIt

Νέα συνεργασία
Η αλυσίδα supermarkets 
«Προμηθευτική» είναι ο νεότερος 
πελάτης στο χαρτοφυλάκιο της Targit, 
επιλέγοντας τη λύση Decision Suite, 
προκειμένου να διαχειριστεί συνολικά 
τα δεδομένα από τα συστήματα POS, 
ERP, CRM, WMS που χρησιμοποιεί.
Info: Targit Greece, 210-7567 817

Mε μια ματιά
CLOUD ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Νέα λύση, νέα έσοδα για τους συνεργάτες της D-Link

Εμπλουτίζοντας την γκάμα των software λύσεων που 
διαθέτει και θέλοντας να δώσει στους συνεργάτες του 
καναλιού μια νέα πηγή εσόδων, η D-Link παρουσίασε τη 
λύση Central WiFiManager. Το ειδικά κατασκευασμένο 
Wireless Controller Software, σχεδιάστηκε ώστε 
να δίνει στους συνεργάτες της D-Link στο κανάλι 
τη δυνατότητα της εύκολης και αποτελεσματικής 
διαχείρισης και επιτήρησης του δικτύου, ανεξάρτητα 
από το που βρίσκονται. Το συγκεκριμένο cloud εργαλείο 
προσφέρεται δωρεάν και λειτουργεί με επιλεγμένα 
access points (APs) της D-Link. Μπορεί να διαχειριστεί 
μέχρι και 500 APs μέσω ενός ασφαλούς portal, με 

δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης, καθώς 
λειτουργεί ως υπηρεσία cloud για τους χρήστες. 
Το Central WiFiManager της D-Link επιτρέπει στους 
πιστοποιημένους συνεργάτες της D-Link, να προσφέρουν 
ταυτόχρονα στους πελάτες τους επιτήρηση και διαχείριση 
δικτύου σε πραγματικό χρόνο, αλλά και λεπτομερείς 
αναφορές χρήσης, με τη μορφή μίας διαχειρίσιμης 
υπηρεσίας. Το τελικό αποτέλεσμα, είναι η εύκολη 
εγκατάσταση, παραμετροποίηση, επιτήρηση, διαχείριση και 
αναβάθμιση του δικτύου. Έτσι, παρουσιάζονται νέες πηγές 
εσόδων και απλουστεύεται δραματικά η απομακρυσμένη 
διαχείριση διαφορετικών δικτύων πελατών.
Εκτός από την επιτήρηση ολόκληρου του 
ασύρματου δικτύου σε πραγματικό χρόνο, το D-
Link Central WiFiManager περιλαμβάνει μια 
πληθώρα χαρακτηριστικών πρόσβασης, ασφάλειας, 
βελτιστοποίησης και ελέγχου.
Ένα ακόμα πλεονέκτημα, είναι η δυνατότητα 
παραμετροποίησης ενός AP και η μεταφόρτωση του 
αρχείου διαμόρφωσης σε πολλαπλά APs. Επιπλέον, 
παρέχονται ακριβείς και οπτικοποιημένες αναφορές 
χρήσης, όλες μέσω ενός περιβάλλοντος εργασίας που 
υποστηρίζει διαφορετικές γλώσσες.
Info: D-Link Hellas, 213-0020 352
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Προκειμένου να βελτιώσουν και τα δύο metrics, 
πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν mobile 
τεχνολογίες για να φέρουν τα δεδομένα του 
ERP στα χέρια των εργαζομένων που δεν είναι 
«προσκολλημένοι» σε ένα desktop ή laptop.

Έχοντας πρόσβαση από ένα απομακρυσμένο 
σημείο, οι εργαζόμενοι θα αυξήσουν τόσο 
την παραγωγικότητά τους, όσο και τα έσοδα 
της επιχείρησης. Βέβαια, η πρόσβαση σε 
μεγάλο όγκο δεδομένων αποτελεί κίνητρο 
για την προσέλκυση επιτήδειων, εγείροντας 
αναπόφευκτα θέματα ασφαλείας. Για το 
σκοπό αυτόν, οι επιχειρήσεις οφείλουν να 
ελαχιστοποιήσουν τις απειλές και να λάβουν τα 
κατάλληλα μέτρα, διασφαλίζοντας την υιοθέτηση 
των ενδεδειγμένων τεχνικών ελέγχων, καθώς 
και την απαραίτητη εκπαίδευση των χρηστών.

Το πρώτο μέτρο σχετίζεται με τα apps. Η σύνδεση 
με τη λύση ERP της επιχείρησης, ξεκινάει με 
μια εφαρμογή που εγκαθίσταται στις mobile 

συσκευές. Σύμφωνα με έρευνα της Netscope, 
το 88% των cloud apps που χρησιμοποιούνται 
για την υποστήριξη των BYOD πρωτοβουλιών 
θεωρούνται μη ασφαλή. Η λύση σε αυτήν την 
περίπτωση είναι η επιχείρηση να εμπιστευτεί τον 
κατασκευαστή της λύσης ERP και για το mobile 
app,παρά να καταφεύγει σε «τρίτες» λύσεις.

Το δεύτερο μέτρο σχετίζεται με θέματα ασφαλείας 
της πρόσβασης μέσω Wi-Fi. Είναι γνωστό πλέον 
πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση επιτήδειων σε 
συσκευές που συνδέονται σε δημόσια Wi-Fi 
hotspots, αλλά και πάλι είναι πολλοί εκείνοι οι 
χρήστες που συνεχίζουν να συνδέονται σε αυτά. 
Η χρήση αποκλειστικά έμπιστων hotspots θα 
προφυλάξει τους χρήστες από το να συνδεθούν 
σε μη έμπιστες συσκευές που θα υποκλέψουν 
traffic ή και προσωπικά δεδομένα. Όταν λοιπόν, 
πρόκειται για χρήση πόρων της επιχείρησης, 
η χρήση VPN θα βοηθήσει την αποτροπή της 
κλοπής των δεδομένων του ERP κατά τη διάρκεια 
της σύνδεσης, δημιουργώντας ένα ασφαλές 

«τούνελ», μέσω του οποίου οι πληροφορίες 
θα μεταφερθούν, από τη βάση δεδομένων, στη 
συνδεδεμένη συσκευή. Ακόμα και εάν κάποιος 
παρεμβληθεί στο traffic, το άτομο αυτό δεν θα 
μπορεί να αναγνωρίσει τι ακριβώς μεταδίδεται.

Τέλος, το τρίτο μέτρο είναι εκείνο της 
απομακρυσμένης διαγραφής. Πρόκειται για 
βασικό μέτρο προφύλαξης οποιασδήποτε mobile 
συσκευής που χρησιμοποιείται για πρόσβαση ή 
αποθήκευση «ευαίσθητων» δεδομένων, ειδικά 
δεδομένων ERP. Το feature αυτό θα σβήσει 
εφαρμογές, ιστορικό, αποθηκευμένα passwords 
και δεδομένα, καθώς και ό,τι άλλο θα μπορούσε 
να χρησιμοποιήσει κάποιος προκειμένου να δει 
τις πληροφορίες που υπάρχουν στο ERP.

Προφανώς, όλα τα παραπάνω θα πρέπει να 
αποτελούν μέρος μια συνολικής στρατηγικής 
mobility της επιχείρησης, είτε παρέχει η ίδια τις 
συσκευές στα στελέχη της, είτε οι εργαζόμενοί 
της χρησιμοποιούν τις δικές τους συσκευές.

Ασφαλής χρήση του ERP 
για mobile συσκευές
Δύο από τα πλέον κοινά metrics για τη μέτρηση της επιτυχίας μιας λύσης ERP 
είναι τόσο ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης που σχετίζεται με το project, 
όσο και το κατά πόσον υπήρξε επιτυχής η υλοποίηση του project.

Γιάννης Γιωργουλάκης, 
web & mobile r&d 

director της SoftOne 
Technologies
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Γνωρίζετε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στην Ελλάδα;
PRE SALES AFTER SALES
Εάν θέλετε λύσεις δικτύωσης, είμαστε εδώ να συζητήσουμε 
και να προτείνουμε.
Καλέστε μας στο 213 0020352 ή στείλτε μας email στο 
gr-sales@dlink.com

Εάν έχετε οποιοδήποτε θέμα εγκατάστασης ή πρόβλημα με 
μία D-Link συσκευή, μπορείτε πάντα να καλείτε τη γραμμή 
υποστήριξης!
Καλέστε μας στο 213 0020353 ή στείλτε μας email στο 
gr-support@dlink.com
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MLS 

Μετράει κέρδη
Με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 
κινήθηκε η MLS το 2014, 
καταγράφοντας αύξηση 58% στον κύκλο 
εργασιών, ο οποίος και διαμορφώθηκε 
στα €14,38 εκατομμύρια. Αντίστοιχα, 
αύξηση 44% παρουσίασαν τα κέρδη 
μετά από φόρους, ανερχόμενα σε 
€1,68 εκατ. το 2014 έναντι €1,17 
εκατ. το 2013. Τα κέρδη προ φόρων 
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
διαμορφώθηκαν σε €5,58 εκατ. έναντι 
€5,57 εκατ. το 2013.
Info: MLS, 2310-929 090

actIVe

Δύο έργα για το Δημόσιο
Στην υπογραφή δύο νέων συμβάσεων 
ύψους €131,5 χιλ. με την τοπική 
αυτοδιοίκηση προχώρησε η Active. 
Συγκεκριμένα, η εταιρεία υπέγραψε 
σύμβαση με τον Δήμο Σερρών 
προϋπολογισμού €53.700 και με την 
περιφέρεια Ιονίων Νήσων για έργο 
συνολικού προϋπολογισμού €77.800.
Info: Active Computer Systems, 210-
6577 900 

ONLINE DATA

Λύση για την 
εφοδιαστική αλυσίδα
Στη δημιουργία μιας εφαρμογής για τον 
κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με 
κατεύθυνση την πιστοποίηση ποιότητας 
υπηρεσιών στη διανομή και συλλογή των 
εμπορευμάτων και φορτίων, προχώρησε 
η Online Data. Στόχος η διαμόρφωση 
ενός ολοκληρωμένου συστήματος σε 
smartphones και tablets, το Proof 
of Quality Services (PQS), το οποίο 
πιστοποιεί την διακίνηση εμπορευμάτων 
από το αρχή έως την τελική τους 
παράδοση. Με την εφαρμογή της λύσης 
PQS, το λογισμικό χρησιμοποιείται 
από απλά tablet, ενώ ο χειριστής έχει 
τη δυνατότητα να φωτογραφήσει τα 
εμπορεύματα, πιστοποιώντας 100% την 
ποιότητα παραλαβής.
Info: Online Data, 210-9700 230

Mε μια ματιά
Η νεότερη προσθήκη στους powerline προσαρμογείς 
της devolo είναι ο dLAN 1200+ WiFi ac, που συνδυάζει 
ασύρματη σύνδεση στο οικιακό δίκτυο Powerline με 
ταχύτητες που φτάνουν και τα 1200 Mbit/s, μέσα από τη 
γραμμή ρεύματος, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα το νέο 
πρότυπο WiFi ac. 
Ο προσαρμογέας μεταδίδει μέσω ασύρματης σύνδεσης 
ταυτόχρονα σε 2,4 και 5 GHz, με ρυθμό μετάδοσης 
δεδομένων που φτάνει στα 1,2 Gbit/s και μπορεί να 
ανταποκριθεί σε συνδέσεις υψηλής ταχύτητας στο 
Internet, επιτρέποντας την ευρυζωνική μετάδοση σε κάθε 
δωμάτιο του σπιτιού, αλλά και streaming περιεχομένου 
βίντεο 4K. Ο dLAN 1200+ WiFi ac βασίζεται στην 
τεχνολογία devolo range+ με MIMO (Multiple In Multiple 
Out), η οποία χρησιμοποιεί ταυτόχρονα και τους τρεις 
αγωγούς τροφοδοσίας για τη μετάδοση των δεδομένων. 
Ο προσαρμογέας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τόσο 
στην εφαρμογή ενός ανεξάρτητου ασύρματου οικιακού 
δικτύου όσο και στην επέκταση ενός υπάρχοντος εύκολα 
και χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις από το χρήστη, αφού όλες 
οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται με το πάτημα ενός 
κουμπιού. 
Μάλιστα, με τη λειτουργία WPS-Clone που ενσωματώνεται 
στο software του, ο dLAN 1200+ WiFi ac αναλαμβάνει και 
ρυθμίζει όλα τα δεδομένα του υπάρχοντος ασύρματου 
δικτύου, δημιουργώντας ένα πλήρως λειτουργικό 
ασύρματο hotspot σε κάθε διαθέσιμη πρίζα ρεύματος 
μέσα στο σπίτι. Οι φορητές συσκευές (smartphones, 
tablets, notebooks) εναλλάσσουν αυτόματα από τον 
ασύρματο router στον προσαρμογέα dLAN, επιλέγοντας 

πάντα το πιο δυνατό σήμα. Έτσι, διασφαλίζεται η καλύτερη 
δυνατή ασύρματη λήψη ακόμη και σε χώρους όπου δεν 
ήταν εφικτό το ασύρματο σερφάρισμα. Να σημειώσουμε 
ότι μπορούν να συνδυαστούν περισσότεροι από έναν 
προσαρμογείς dLAN 1200+ WiFi ac και η ασύρματη 
σύνδεση μπορεί έτσι να είναι εφικτή από το υπόγειο μέχρι 
και τη σοφίτα ενός σπιτιού.
Για τους πιο μυημένους χρήστες υπάρχουν περαιτέρω 
λειτουργίες μέσα από τις οποίες μπορούν να 
πραγματοποιηθούν ρυθμίσεις για την ασφάλεια, με 
κρυπτογράφηση WPA2 αλλά και στον πίνακα φίλτρων 
MAC, όπου το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζεται 
σε συγκεκριμένες φορητές συσκευές. Ο χρήστης μπορεί 
επιπλέον, να προβεί σε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 
του ασύρματου δικτύου, να δίνει πρόσβαση επισκεπτών κ.ά.
Ο dLAN 1200+ WiFi AC διαθέτει δύο θύρες Gigabit, που 
συμβάλλουν στη γρήγορη πρόσβαση σε υπολογιστές, 
οικιακούς servers και ηλεκτρονικές συσκευές 
ψυχαγωγίας. Χάρη στην ενσωματωμένη πρίζα με 
ασφάλεια για παιδιά, καμία ηλεκτρική πρίζα του χώρου 
δεν χάνεται, ενώ το ενσωματωμένο αντιπαρασιτικό φίλτρο 
δικτύου βελτιστοποιεί τη μετάδοση δεδομένων. 
Info: Devolo hellas, 22210-84 387

DEVOLO DLAN 1200+ WIFI AC

Έως και 1,2 Gbit/sec στο οικιακό δίκτυο

Σε στρατηγική συμφωνία με την Palo Alto Networks, εκ 
των κορυφαίων εταιρειών στον τομέα της τεχνολογικής 
ασφάλειας επιχειρήσεων, προχώρησε η Logicom, 
αναλαμβάνοντας τη διανομή των προϊόντων της Palo 
Alto σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα και την υποστήριξη της 

πλατφόρμας επιχειρηματικής ασφάλειας της Palo Alto 
Networks.
Η Palo Alto Networks προσφέρει μια ολοκληρωμένη 
πλατφόρμα ασφαλείας επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων τείχους προστασίας (firewall) 
επόμενης γενιάς, πληροφοριών σχετικά με απειλές 
στο Cloud, και προηγμένων δυνατοτήτων προστασίας 
endpoint.
Ο διευθυντής διανομής του ομίλου Logicom, Μιχάλης 
Παπαηρακλέους, δήλωσε ότι η νέα συμφωνία με την 
Palo Alto Networks θα ενισχύσει την πρόταση αξίας 
προς τους εταίρους της Logicom σε Ελλάδα, Κύπρο και 
Μάλτα.
Info: Logicom, 210-2883 600

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ PALO ALTO

Νέα διανομή για τη Logicom

Γνωρίζετε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στην Ελλάδα;
PRE SALES AFTER SALES
Εάν θέλετε λύσεις δικτύωσης, είμαστε εδώ να συζητήσουμε 
και να προτείνουμε.
Καλέστε μας στο 213 0020352 ή στείλτε μας email στο 
gr-sales@dlink.com

Εάν έχετε οποιοδήποτε θέμα εγκατάστασης ή πρόβλημα με 
μία D-Link συσκευή, μπορείτε πάντα να καλείτε τη γραμμή 
υποστήριξης!
Καλέστε μας στο 213 0020353 ή στείλτε μας email στο 
gr-support@dlink.com
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RETAIL LINK

«Τρέχει» την Intertech 
Tις λύσεις e-Invoicing της Retail 
Link (μέλος του ομίλου Entersoft), 
επέλεξε η Intertech, με στόχο την 
αυτοματοποίηση της αποστολής 
ηλεκτρονικών παραστατικών 
στο πελατολόγιό της. Η Intertech 
συνδέθηκε στο δίκτυο e-Invoicing 
της Retail Link στο πλαίσιο της 
συνεργασίας της με την αλυσίδα 
καταστημάτων Public, με στόχο την 
αυτοματοποιημένη καταχώρηση και 
αρχειοθέτηση των παραστατικών 
της στα συστήματα του πελάτη της 
χωρίς καθυστερήσεις, λάθη ή manual 
διαδικασίες. 
Παράλληλα, η εταιρεία έχει τη 
δυνατότητα να επεκτείνει την 
ηλεκτρονική διασύνδεσή της με 
κάθε πελάτη, που επιθυμεί να 
αυτοματοποιήσει την εισαγωγή και 
αρχειοθέτηση παραστατικών χωρίς 
περιττό διαχειριστικό κόστος.
Info: Retail Link, 210-6655 610

Mε μια ματιά
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Την ευκαιρία να ενημερωθούν από κοντά για τις 
νεότερες εξελίξεις που αφορούν το virtualization 
και το cloud computing θα έχουν οι συμμετέχοντες 
στο Virtualization & Cloud Computing Forum 2015 
που διοργανώνει φέτος -για όγδοη συνεχή χρονιά- η 
Performance Technologies. Η φετινή εκδήλωση θα 
διεξαχθεί στην Αθήνα στις 29 Απριλίου στον πολιτιστικό 
χώρο “Αθηναΐς” και χορηγοί επικοινωνίας είναι το 
Biztech.gr και το Tech Channel Partner.
Το συνέδριο αποτελεί σημείο αναφοράς για τις 
εξελίξεις για το virtualization, καθώς και για τις private 
και public cloud computing services. Περιλαμβάνει 
παρουσιάσεις σχετικά με το πώς τα private & public 
cloud περιβάλλοντα στεγάζουν καίριες επιχειρηματικές 
εφαρμογές για mobility, automation, management και 
ασφάλεια.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν 
τεχνολογίες-κλειδιά για τον μετασχηματισμό του ΙΤ 
μέσω του virtualization, ξεκινώντας από το desktop 
και φθάνοντας μέχρι το datacenter, καθώς και τρόποι 
ανάπτυξης λύσεων cloud computing που είναι 
κατάλληλες για κάθε μέγεθος επιχείρησης.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για τις εξελίξεις στο virtualization και να 
δουν live demonstrations από private & public cloud 
services. Επίσης θα συζητήσουν με κατασκευαστές 
τεχνολογιών πληροφορικής που δραστηριοποιούνται 
στον συγκεκριμένο χώρο και θα ανταλλάξουν απόψεις 
με στελέχη εταιριών και οργανισμών που χρησιμοποιούν 
παραγωγικά το virtualization για να μειώσουν δραστικά 
το λειτουργικό τους κόστος, να αυξήσουν ευελιξία 
και ταχύτητα αντίδρασης καθώς και την ποιότητα 
παρεχομένων υπηρεσιών πληροφορικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την 
Performance Technologies στο 210-9947 006.
Info: Performance Technologies, 210-9947 100

VIRTUALIZATION & CLOUD COMPUTING FORUM 2015

H Performance μάς ξεναγεί στο virtualization
και στο cloud
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Πρόσφατα, ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα σχετικά 
ασύνηθες request σε επίπεδο marketing. Να 
βρούμε τον τρόπο να οδηγήσουμε κόσμο σε ένα 
online video, και μάλιστα τέτοιο κόσμο ώστε τελικά 
να δει το video ή να ασχοληθεί με άλλα στοιχεία 
γύρω από αυτό.

Το δύσκολο της υπόθεσης ήταν φυσικά το να 
βρούμε το κατάλληλο κοινό, και μάλιστα σε μεγάλη 
συγκέντρωση, καθώς και το αν έχουμε κάποια 
«σιγουριά» (αφού οι ίδιοι δεν είχαμε πρόσβαση στο 
site με το video), ότι αυτό το κοινό θα γίνει «convert», 
θα μπει δηλαδή στη διαδικασία να δει το video.

Με δεδομένο ότι το ίδιο το video δεν ήταν και πολύ 
«sexy» ώστε να το διαφημίσει κανείς μαζικά (για 
την ακρίβεια, απευθύνονταν κυρίως σε στελέχη 
πληροφορικής), η άσκηση έγινε ακόμη πιο 
ενδιαφέρουσα, αποτελώντας μία ακόμη πρόκληση.

Εν αντιθέσει με αυτό που νομίζουν οι 
περισσότεροι, το Facebook έδωσε τη λύση. 

Μπορεί να πρόκειται για ένα μέσο με κυρίως 
consumer προσανατολισμό, αλλά μην ξεχνάτε ότι 
όλοι οι χρήστες βρίσκονται εκεί! Επομένως, θα 
πρέπει απλά να βρούμε και να ενημερώσουμε 
αυτούς που μας ενδιαφέρουν.
Χρησιμοποιώντας τις στοχευμένες λίστες της 
Social Handlers, δημιουργήσαμε ένα «custom 
audience» στο Facebook και εν συνεχεία, 
δοκιμάσαμε τη δημιουργία παραπλήσιων κοινών 
(τα επονομαζόμενα «lookalike audiences») με 
πολύ υψηλή, υψηλή και μέτρια συνάφεια με το 
βασικό μας.
Τα αποτελέσματα ήταν καταιγιστικά! Όχι μόνο, η 
προωθητική μας ενέργεια εκτοξεύτηκε (με πάνω 
από 9% Click Through Ratio σε επίπεδο χρηστών), 
αλλά ταυτόχρονα απεδείχθη απίστευτα οικονομική 
με κόστος κάτω των 5 cents (CPC 0,05 Ευρώ) ανά 
κλικ προς το video!

Αυτά τα αποτελέσματα είναι ικανή απόδειξη από 
μόνα τους, ως προς την ποιότητα του κοινού, αφού 
σε διαφορετική περίπτωση (εάν το κοινό δεν ήταν 

απολύτως συναφές με το μήνυμα), το CTR θα ήταν 
κάτω από 1% και το CPC στην περιοχή των 0,30-
0,60 Ευρώ.
Παρ’ όλα αυτά, θέλαμε και μία επιβεβαίωση από τη 
μεριά του πελάτη, οπότε ζητήσαμε στοιχεία για το 
πως εξελίχθηκε η συμπεριφορά των επισκεπτών 
(αυτών που εμείς οδηγήσαμε δηλαδή) στο site. 
Τα αποτελέσματα ήταν επίσης εξαιρετικά, με τα 
conversions να είναι τάξης μεγέθους ανώτερα 
από κάθε άλλη προωθητική ενέργεια που είχε 
επιχειρηθεί (και που δεν ήταν λίγες).

Το συμπέρασμα είναι απλό: Για όποια προωθητική 
ενέργεια κάνετε, μην ξεκινάτε απλά από το 
budget. Ξεκινήστε από το κοινό και εν συνεχεία 
μεγιστοποιήστε το budget σε αυτό το κοινό. Θα 
ανακαλύψετε ότι τελικά δεν σας ενδιαφέρει ακόμη 
και το αν ξοδέψετε περισσότερα απ’ ότι αρχικά 
σχεδιάζατε. Από τη στιγμή που το κοινό είναι 
σωστό... καλύτερα! Στο κάτω-κάτω, κανείς δεν θα 
πρέπει να παραπονιέται ότι έχει περισσότερους 
πελάτες απ’ ότι θα ήθελε…

Ανακαλύπτοντας το τέλειο κοινό
Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Social Handlers, είναι το 
γεγονός ότι για κάθε προωθητική ενέργεια που σχεδιάζουμε για 
τους πελάτες μας, όσο μικρή ή μεγάλη κι αν είναι αυτή, κάθε 
φορά δημιουργούμε και στοχεύουμε το ιδανικό κοινό. Το τελευταίο 
παράδειγμα είναι αποκαλυπτικό.

Νίκος Τηλιακός,
διευθυντής έκδοσης

του TechChannel Partner.
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DELL 
Των φρονίμων  
τα παιδιά…
Την προληπτική και προγνωστική 
υποστήριξη σε υπολογιστές και 
tablets ανακοίνωσε η Dell, όντας 
με τον τρόπο αυτό η πρώτη εταιρεία 
που προσφέρει προγνωστική 
παρακολούθηση για αυτόματη 
πρόληψη και επίλυση ζητημάτων. Ο 
λόγος για την υπηρεσία ProSupport 
Plus, η οποία πρακτικά έρχεται σαν 
φυσική συνέχεια της τεχνολογίας 
SupportAssist.

Info: Dell Greece, 210-8129 810

UNI SYSTEMS

Η μισθοδοσία στο cloud
To επόμενο βήμα στα συστήματα 
Διαχείρισης Μισθοδοσίας και 
Ανθρώπινου Δυναμικού κάνει η 
Unisystems με το πληροφοριακό 
σύστημα AtomoPlus. Το 
πληροφοριακό σύστημα προσφέρεται 
μέσω τριών διαφορετικών λύσεων, 
on premise, outsourced και as a 
service, καλύπτοντας με ευελιξία 
τις διαφορετικές ανάγκες των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων. 

Info: Uni Systems, 211-9997 000

COSMOS BS

Έγινε HP Platinum 
Partner
Την επέκταση της συνεργασίας της 
με την Hewlett-Packard, ως “HP 
Platinum Partner’’ ανακοίνωσε 
η Cosmos Business Systems. 
Η “Platinum” ταξινόμηση των 
συνεργατών της ΗΡ είναι νέα και 
αποτελεί την ανώτερη βαθμίδα 
συνεργασίας, στην οποία ανήκουν 
ελάχιστοι και επιλεγμένοι συνεργάτες.
Info: Cosmos Business Systems, 210-
6492 800

Mε μια ματιά

Η PLEXTOR ανήκει στους κορυφαίους κατασκευαστές 
δίσκων στερεάς κατάστασης και άλλων, υψηλής 
απόδοσης, ψηφιακών συσκευών αποθήκευσης, που 
είναι κατάλληλα τόσο για επαγγελματίες, επιχειρήσεις 
όσο και για απλούς χρήστες. Από την εμφάνιση του 
πρώτου CD-ROM, στο 1989, η PLEXTOR έδινε έμφαση 
στην εξαιρετική ποιότητα και τις υψηλές επιδόσεις. 
Καθώς η PLEXTOR μεγάλωνε, οι οδηγοί οπτικών δίσκων 
της έγιναν σημείο αναφοράς με το οποίο μετρήθηκαν 
όλες οι υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου. Σήμερα η 
PLEXTOR περνά αυτή την εμμονή της για προϊόντα 
υψηλής ποιότητας και επιδόσεων στους οδηγούς solid-
state που παράγει. Έτσι, ενώ οι χρήστες ανακαλύπτουν 
τα οφέλη της χρήσης των υψηλής απόδοσης SSD που 
παράγει, η PLEXTOR προσπαθεί κάθε προϊόν της να 
παρέχει την μέγιστη αξιοπιστία και απόδοση.
PLEXTOR SSDs, η σύγχρονη αποθήκευση ενηλικιώνεται.
Η PLEXTOR με την παρουσίαση του πρώτου της 
SSD το 2009, απαντά στις σύγχρονες ανάγκες για την 
αντικατάσταση των «γηρασμένης»’ τεχνολογίας σκληρών 
δίσκων, με μέσα που θα προσφέρουν μεγαλύτερη 
ταχύτητα αποθήκευσης. Επιπλέον επεκτείνοντας την 
παρουσία της σε όλες τις αγορές, έχει έρθει πιο κοντά 
στους τελικούς χρήστες, πράγμα που της επιτρέπει 
να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις τους. Για 
παράδειγμα, η PLEXTOR είναι ένας από τους πρώτους 
που ανέπτυξαν SSD διεπαφής SATA 6.0Gb/s, κατάλληλους 
για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις διαμεταγωγής.
Υψηλή απόδοση από την νέα γενιά των SSD.
Με την παρουσίαση, το 2011, του πρώτου οδηγού με 
τεχνολογία “TrueSpeed”, η PLEXTOR έθεσε ένα νέο 
πρότυπο στην απόδοση των SSD. Αυτό το πρότυπο 
κινείται μακριά από τα όρια των υπαρχουσών κλασσικών 
δοκιμών εργαστηρίου και χρησιμοποιεί τεχνολογία 
που εξασφαλίζει πραγματικά υψηλές ταχύτητες για 
όλους τους τύπους των δεδομένων και λύνει το 
θέμα της επιβράδυνσης που προκαλείται από την 
μακροχρόνια χρήση ενός οδηγού SSD. Όλα τα PLEXTOR 
SSDs τεχνολογίας ‘’TrueSpeed’’ έχουν σχεδιαστεί και 
δοκιμαστεί ώστε να παρέχουν μακροπρόθεσμα, σταθερά, 
υψηλή ταχύτητα αποθήκευσης και ανάγνωσης.
Ασφάλεια και ακρίβεια δεδομένων για τις επιχειρήσεις.
Το 2012, η PLEXTOR ανέβασε τον πήχη στα 
επαγγελματικά SSDs με το λανσάρισμα του πρώτου 
SSD εξοπλισμένου με την τεχνολογία ‘’TrueProtect’’. 
Εκτός από την αυστηρή δοκιμή κάθε παραγόμενου SSD 
στην διάρκεια της κατασκευής, τα SSD της PLEXTOR 

υφίστανται τις πιο εκτεταμένες δοκιμές προπαραγωγής 
για να εξασφαλιστεί η υψηλή αξιοπιστία τους. Με 
την καινοτόμο τεχνολογία ‘’TrueProtect’’, οι χρήστες 
απολαμβάνουν υψηλού επίπεδου κρυπτογράφηση AES 
και πολλαπλά επίπεδα ελέγχου δεδομένων ώστε να 
εξασφαλίζεται η απόλυτη ακρίβεια τους. 
Διαθέσιμα προϊόντα.
Η PLEXTOR με τα προϊόντα της έχει καλύψει πλέον κάθε 
απαίτηση, τόσο στον δίαυλο SATA3, όσο και στον δίαυλο 
PCI-Express για την κάλυψη πολύ υψηλών απαιτήσεων. 
Υπάρχουν διαθέσιμα SSD στις 2.5’’/7mm για PC και 
laptops, κάρτες m.2 και mSATA για laptop, ultrabooκs 
και SFF PCs και, τέλος, κάρτες PCI Express που είναι 
κατάλληλες για διακομιστές και high performance PC 
και workstations. 
Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον. 
Τα προϊόντα της PLEXTOR θα συνεχίσουν να είναι 
«αντανακλάσεις» των θεμελιωδών της αρχών: Τα 
πρότυπα της για την ποιότητα είναι πάντα πιο αυστηρά 
από εκείνα των ανταγωνιστών της. Μέσω καινοτομικών 
σχεδιασμών δημιουργεί προϊόντα και τεχνολογία που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών. Σχεδιάζει 
και διεξάγει εκτεταμένες δοκιμές ώστε οι χρήστες 
να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στα προϊόντα της. Αυτή 
η απόλυτη προσέγγιση της σε θέματα ποιότητα και 
επιδόσεων εξασφαλίζει ότι κάθε PLEXTOR SSD θα έχει 
υψηλή απόδοση καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του.
Η Netconnect AE, διανομέας των προϊόντων PLEXTOR 
στην Ελληνική αγορά, προσφέρει το σύνολο των 
διαθέσιμων λύσεων της PLEXTOR για να καλύψει τις 
ανάγκες επαγγελματιών, επιχειρήσεων, μέσα από ένα 
εκτενές δίκτυο συνεργατών/μεταπωλητών σε όλη την 
Ελλάδα.
Info: Netconnect AE, 210-9926 440

PLEXTOR SSD

Η «θρυλική» εμμονή της PLEXTOR στην ποιότητα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από την Devolo 
Ελλάδος η εκπαίδευση του προσωπικού 
πωλήσεων της Καυκάς. Η εκπαίδευση 
περιελάμβανε, τόσο τα business όσο και τα 
consumer προϊόντα που διαθέτει η Devolo στην 
Ελλάδα. Επιπλέον, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της 
συνεργασίας που ξεκίνησε η Devolo με την εταιρεία 

το 2014, η Καυκάς αναλαμβάνει την αποκλειστική 
διάθεση των business προϊόντων της devolo. Η 
συνεργασία της Devolo με την Καυκάς ξεκίνησε 
τον Ιούνιο του 2014, με τη διάθεση των προϊόντων 
Powerline, μέσα από το δίκτυο καταστημάτων της 
δεύτερης. Ένα σχεδόν χρόνο μετά, η συνεργασία 
αυτή επεκτείνεται και η Καυκάς αναλαμβάνει 

την αποκλειστική διάθεση της επαγγελματικής 
σειράς προϊόντων dLAN Powerline Networking 
της γερμανικής Devolo. Έτσι, από τα μέσα 
Απριλίου, οι επαγγελματίες του χώρου μπορούν να 
προμηθεύονται τα προϊόντα business της Devolo 
από το δίκτυο καταστημάτων της Καυκάς.
Info: Devolo, 22210-843 87

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ BUSINESS ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Devolo: Αποκλειστική συνεργασία με την Καυκάς
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ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΗ Η UNISYSTEMS

Αυξημένος τζίρος, επιστροφή σε κέρδη για την Quest

SAP και Oracle ανακοίνωσαν την επέκταση της μεταξύ 
τους συμφωνίας μεταπώλησης και υποστήριξης, 
έτσι ώστε για τα επόμενα τρία χρόνια (μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2017), οι πελάτες της SAP μπορούν να 
συνεχίσουν να αποκτούν άδειες χρήσης Oracle από τη 
SAP για την υποστήριξη επιχειρηματικών εφαρμογών 
της τελευταίας. Για μια πρόσθετη περίοδο διάρκειας δύο 
ετών, η SAP θα εξακολουθήσει να παρέχει ενοποιημένη 
υποστήριξη για πακέτα εφαρμογών SAP/Oracle (μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2019) και έχει δεσμευτεί να υποστηρίζει 
τις εκδόσεις των βασικών επιχειρηματικών εφαρμογών 
Business Suite 7 μέχρι το 2025.
Επιπλέον, η Oracle Database 12c (συμπεριλαμβανομέ-
νων των Grid Infrastructure 12c και Oracle RAC 12c) 
είναι πιστοποιημένη για προϊόντα SAP που βασίζονται 
στην πλατφόρμα NetWeaver, από την 31η Μαρτίου 2015, 
όπως ανακοίνωσε σχετικά η εταιρεία.
Μάλιστα, για να διασφαλιστεί η επαρκής επικάλυψη με 
την Oracle Database 11g, η οποία είναι διαθέσιμη σε 
πελάτες της SAP ως πλήρως υποστηριζόμενη έκδοση 
μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2016, η SAP πιστοποίησε 
την Oracle Database 12.1.0.2, σε αντίθεση με ό,τι 

συνηθιζόταν ως τώρα (πιστοποίηση της έκδοσης x.2 της 
Oracle Database, μη πιστοποίηση της έκδοσης x.1). Αυτή 
η αρχική πιστοποίηση δεν περιλαμβάνει ακόμα ορισμένα 
σημαντικά νέα χαρακτηριστικά, τα οποία σχεδιάζεται να 
πιστοποιηθούν σταδιακά, εντός των ετών 2015/2016.
Info: Oracle Greece, 210-6789 200

Το 2014 αποδείχθηκε έτος ανάπτυξης για τον όμιλο 
Quest, με τον τζίρο να αυξάνεται σημαντικά αλλά κυρίως 
την επιστροφή σε ισχυρή κερδοφορία μετά τις ζημίες 
του 2013. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις του ομίλου 
ανήλθαν σε €315 εκατ. έναντι €295 εκατ. το 2013, 
σημειώνοντας αύξηση 6,9%, ενώ τα καθαρά κέρδη 
ξεπέρασαν τα €3 εκατ. έναντι ζημιών €2,15 εκατ. πέρυσι. 
Σε επίπεδο μητρικής (Quest Holdings), τα έσοδα ανήλθαν 
σε  €6,7 εκατ. έναντι € 3,35 εκατ. το 2013. Αντίστοιχα, τα 
κέρδη μετά από φόρους ήταν €2,3 εκατ., έναντι ζημιών 
€1,25 εκατ. το 2013. 
Στον κλάδο της πληροφορικής και ειδικότερα σε ό,τι 
αφορά την Info Quest Technologies, οι πωλήσεις 
ανήλθαν σε €119,9 εκατ. από  €104,7 εκατ. το 2013, 
αυξημένες κατά 14,5%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους 
έφτασαν τα €994 χιλ. έναντι €300 χιλ. το 2013. Το you.gr 
κατέγραψε πωλήσεις σε €10,2 εκατ. έναντι  €6,3 εκατ. το 

2013, αυξημένες κατά 63,2%. Ωστόσο και φέτος σημείωσε 
ζημιές ύψους €934 χιλ., δηλαδή σχεδόν ισοδύναμες με 
τις ζημιές ύψους €931 χιλ. του 2013.
Η i Square, η οποία διανέμει τα προϊόντα της Apple σε 
Ελλάδα και Κύπρο, είχε πωλήσεις €43,1 εκατ. έναντι 
€50,2 εκατ. το 2013 σημειώνοντας πτώση 14%. Κάτι 
που αντικατοπτρίστηκε και στα κέρδη της εταιρείας που 
ανήλθαν σε €459 χιλ. έναντι €936 χιλ. πέρυσι. Αντίθετα, 
οι πωλήσεις της iStorm ανήλθαν σε €11 εκατ. έναντι 
€6 εκατ. το 2013, αυξημένες κατά 85,3%, γεγονός που 
εξηγείται από την προσθήκη τριών νέων καταστημάτων 
στο δίκτυο λιανικής. Οι ζημιές παρέμειναν σχεδόν 
αμετάβλητες και ανήλθαν σε €254 χιλ. έναντι €276 χιλ. 
το 2013.
Για τον όμιλο Unisystems το 2014 ήταν χρονιά 
σταθερότητας όσον αφορά τον τζίρο, ο οποίος έφτασε τα 
€64,9 εκατ. έναντι €64,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση. 
Ωστόσο τα κέρδη σημείωσαν αλματώδη άνοδο και 
έφτασαν τα €2,1 εκατ. έναντι μόλις €20 χιλ. το 2013.
Στον κλάδο των ταχυμεταφορών, η ACS Courier 
σημείωσε πωλήσεις €82,3 εκατ. έναντι €73,1 εκατ. το 
2013, μια αύξηση κατά 12,6%. Τα κέρδη της εταιρείας 
ανήλθαν σε €5,38 εκατ. έναντι €3 εκατ. το 2013. 
Τέλος στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, η Quest Energy είχε πωλήσεις 
€5,7 εκατ., έναντι € 6,1 εκατ. πέρυσι, αλλά και σαφώς 
υψηλότερες ζημίες οι οποίες έφτασαν τα €2,2 εκατ. 
έναντι €1,4 εκατ. το 2013.
Info: Quest, 211-9994 000

SAP – ORACLE

Επέκταση συμφωνίας μεταπώλησης και υποστήριξης

MICROSOFT 

Ο ασφαλιστικός κλάδος 
στο cloud
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 
εκδήλωση “Business Zone: The 
Evolution of Insurance”, η οποία 
διεξήχθη στις 27 Μαρτίου 2015 στα 
γραφεία της Microsoft Ελλάς. Στόχος 
της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη του 
καθοριστικού ρόλου της τεχνολογίας 
στο μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς, με 
έμφαση σε λύσεις όπως το Office 365, 
τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν 
οι ασφαλιστικές εταιρίες, προκειμένου 
να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους 
και να μειώσουν τις λειτουργικές τους 
δαπάνες. Επίσης υπογραμμίστηκε ότι 
το “OMNI INSURANCE” αποτελεί τη 
μελλοντική προσέγγιση της Microsoft, 
δίνοντας απαντήσεις στα κρίσιμα θέματα 
που απασχολούν την ασφαλιστική 
αγορά, όπως είναι η μείωση των 
δεικτών loss ratio και combined.
Info: Microsoft Hellas, 211-1206 000

COSMOS BS 

Dell Partner for 
Business Growth
Με την διάκριση για την εξαιρετική 
απόδοση κατά το 2014 ως Dell Partner for 
Business Growth, σε όλη την γκάμα των 
προϊόντων, βράβευσε η Dell την Cosmos 
Business Systems, κατά την ετήσια 
εκδήλωση των συνεργατών της, που 
πραγματοποιήθηκε προχθές 1 Απριλίου. 
Η Cosmos διακρίθηκε μεταξύ των 
συνεργατών της Dell για τις πωλήσεις, τη 
σημαντική αύξησης της απόδοσής της, 
αλλά και την επένδυση σε τεχνογνωσία.
Info: Cosmos Business Systems, 210-
6492 800

cOnnectlIne 
Συνεργασία  
με την Syzefxis
Σε μια συνεργασία που θα ενισχύσει 
ακόμα περισσότερο τις δραστηριότητές 
της προχώρησε η Connectline. 
Συγκεκριμένα, σύνηψε στρατηγική 
συνεργασία με την Syzefxis έναν από τους 
μεγαλύτερους συνεργάτες της Softοne, 
αναλαμβάνοντας την εξυπηρέτηση των 
πελατών της, στον ιδιωτικό τομέα. Με 
την παρούσα συνεργασία, ενισχύει 
την τεχνογνωσία της και διευρύνει τις 
κάθετες λύσεις σε έργα πληροφορικής, με 
αποτέλεσμα να γίνεται ανταγωνιστικότερη 
για τους πελάτες της. 
Info: Connectline, 210-6003 035
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Η πτώση των τιμών και η ακόρεστη, όπως 
αποδεικνύεται, επιθυμία των καταναλωτών για 
περιεχόμενο πολυμέσων, τροφοδοτεί συνεχώς 
την ανάπτυξη στην αγορά των phablets, τα οποία 
κατέγραψαν τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία τους 
κατά το δ’ τρίμηνο του 2014, όπως αποκάλυψε σε σχετική 
έκθεση η GfK.
Σύμφωνα με την GfK, τα phablets - δηλαδή 
smartphones με οθόνη μεγαλύτερη των 5,5 ιντσών - 
αποτελούν πλέον το 12,8 % του συνόλου της παγκόσμιας 
αγοράς φορητών συσκευών. Εξαιρετικά ενδιαφέρον 
στοιχείο είναι ότι από το 2012 συνεχώς επιτυγχάνουν 
υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης απ’ το σύνολο της αγοράς 
φορητών συσκευών.
Μάλιστα για το 2015 η GfK προβλέπει ότι η στροφή προς 
τα phablets θα συνεχιστεί με ακόμη πιο γοργό ρυθμό για 
δύο κυρίως λόγους: Ο ένας έχει να κάνει με το γεγονός 
ότι πλέον στην αγορά υπάρχουν αξιόλογα phablets με 
κόστος γύρω στα $150, ενώ πριν λίγα τρίμηνα ένα καλό 
phablet είχε περίπου τριπλάσια τιμή. Ο δεύτερος είναι 
αμιγώς το μέγεθός τους, το οποίο επιτρέπει στον χρήστη 
να έχει δύο συσκευές – smartphone και tablet - σε 
μία. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
για τους καταναλωτές των αναπτυσσόμενων αγορών, 

όπου η αγοραστική δύναμη είναι περιορισμένη και κατά 
συνέπεια η απόκτηση δύο συσκευών είναι δύσκολη.
Όσον αφορά την απήχηση των phablets ανά 
γεωγραφική περιοχή, στην Ασία – Ειρηνικό τα phablets 
αντιστοιχούσαν στο 17,5% του συνόλου των φορητών 
συσκευών που διατέθηκαν στην αγορά το 2014. Αντίθετα 
στην Ευρώπη τα plablets παρουσιάζουν τα μικρότερα 
ποσοστά διείσδυσης, αφού το δ’ τρίμηνο του 2014, 
αντιστοιχούσαν ποσοστιαία στο 6,3% του συνόλου των 
φορητών συσκευών, κερδίζοντας ωστόσο ένα 3% σε 
σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.
Info: http://goo.gl/1z8vdH

Η GFK ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟ ΤΟ 2015

«Πετάνε» οι πωλήσεις των phablets

Το 2014 ήταν τελικά μια καλή χρονιά για τις εισηγμένες 
εταιρείες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αφού σε γενικές γραμμές 
κατέγραψαν θετικό πρόσημο στους βασικούς 
οικονομικούς δείκτες τους, σε αντίθεση με την 
πλειονότητα των εταιρειών άλλων κλάδων. Το 
παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από τα στοιχεία 
που δημοσίευσε η BETA Χρηματιστηριακή, σύμφωνα 
με τα οποία ο κλάδος των εισηγμένων εταιρειών ΤΠΕ 
κατέγραψε άνοδο τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε 
επίπεδο κερδών, τη χρονιά που πέρασε.
Ειδικότερα, ο τζίρος των εταιρειών ΤΠΕ βελτιώθηκε 
κατά 6,5% και διαμορφώθηκε στα €8,97 δις, ενώ τα 
κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 
ενισχύθηκαν κατά 14,7%, στα €1,86 δις. Αντίστοιχα, 
η κερδοφορία μετά από φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας, σημείωσε επίσης αξιοσημείωτη άνοδο κατά 
29,4% και διαμορφώθηκε στα €199,1εκατ., από €153,9 
εκατ. το 2013.
Ο κλάδος της Πληροφορικής ήταν αυτός που κατέγραψε 
τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων, ωστόσο το γεγονός 
αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να οδηγήσει σε αύξηση της 
κερδοφορίας. Πιο συγκεκριμένα, ο τζίρος των εταιρειών 
Πληροφορικής αυξήθηκε κατά 18,6% και διαμορφώθηκε 
σε €2,1 δις, από €1,79 δις το 2013.  Σε επίπεδο EBITDA, 
όμως, υπήρξε υποχώρηση κατά 6,7% στα €201,78 εκατ. 
από €216,2 εκατ. την προηγούμενη χρονιά. Το μελανό 

σημείο των εταιρειών Πληροφορικής παρέμειναν 
τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας, όπου και υπήρξε σημαντική διεύρυνση των 
ζημιών στα €57,7 εκατ. από ζημίες €23,3 εκατ. το 2013. 
Στις Τηλεπικοινωνίες η εικόνα είναι πιο περίπλοκη, 
καθώς τζίρος και κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας μειώθηκαν, σε αντίθεση με τα EBITDA, 
τα οποία κατέγραψαν άνοδο. Συγκεκριμένα, ο κύκλος 
εργασιών των τριών εισηγμένων εταιρειών μειώθηκε 
κατά 3,2% στα €4,5 δις, τα κέρδη μετά από φόρους και 
δικαιώματα μειοψηφίας κατά 3,7% στα €220,9 εκατ., ενώ 
τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 15,1% σε 1,5 δις.
O κλάδος που σημείωσε συνολικά τις καλύτερες 
επιδόσεις το 2014 ήταν τα Είδη - Λύσεις Πληροφορικής. 
Εδώ, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,1% στα €333,9 εκατ., 
τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 12,8% στα €24,4 εκατ., με 
τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 
να ανέρχονται στα €11,6 εκατ., ενισχυμένα κατά 5,7% σε 
σύγκριση με το 2013.
Σε αυτό το περιβάλλον, η BETA Χρηματιστηριακή 
εντόπισε τους πρωταγωνιστές της περσινής χρονιάς, 
με την Πλαίσιο Computers να ξεχωρίζει στο χώρο της 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τις MLS Πληροφορική, 
Byte Computers, Ιntracom Συμμετοχών και Quest 
Συμμετοχών να αναδεικνύονται πρωταθλητές στην 
κατηγορία των μικρομεσαίων εταιρειών.
Info: ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή, 210-6478 900

ΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ

Στον «αφρό» του Χρηματιστηρίου οι εταιρείες ΤΠΕ

SOFTONE 

Λύνει τα χέρια  
ενός ακόμη πελάτη
Έναν ακόμη πελάτη προσέθεσε στο 
χαρτοφυλάκιό της η Softone, αυτή τη 
φορά με όχημα της λύση Soft1 Cloud 
ERP. Συγκεκριμένα, η BoConcept 
Greece-Life Concept, αποκλειστική 
αντιπρόσωπος της επώνυμης 
δανέζικης αλυσίδας επίπλων στην 
ελληνική αγορά, επέλεξε το Soft1 Cloud 
ERP για τη διασφάλιση της λειτουργίας 
του δικτύου των καταστημάτων της.
Info: Softone Technologies, 211-1022 222

ΙNΤRASOFT

Έργο €3 εκατομμυρίων
H Intrasoft International ανέλαβε 
το έργο αξίας €3 εκατ. υλοποίησης 
του τελωνειακού συστήματος 
διαμετακόμισης (ASEAN Customs 
Transit System - ACTS) για την ένωση 
των χωρών της Νοτιοανατολικής 
Ασίας (Association of Southeast 
Asian Nations - ASEAN), η οποία 
περιλαμβάνει συνολικά 10 κράτη μέλη. 
Info: Intrasoft, 210-6859 7010

Intel

Σταθερά αποτελέσματα
Στα $12,8 δις έκλεισε ο κύκλος 
εργασιών της Intel για το α’ τρίμηνο 
του έτους, παραμένοντας ουσιαστικά 
σταθερός σε ετήσια βάση, γεγονός που 
εξασφαλίστηκε σε σημαντικό βαθμό 
από τη διψήφια άνοδο των πωλήσεων 
στα τμήματα data center, IoT και 
memory, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
ανακοίνωσε η εταιρεία. Αντίθετα, οι 
πωλήσεις του PC Group κατέγραψαν 
πτώση.
Info: Intel Hellas, 210-6752 000

reGate 
«Παρών» σε διεθνές 
συνέδριο
Με την ιδιότητα του χορηγού θα 
συμμετάσχει η Regate στο Zebra 
Technologies Global Partner Summit, 
που θα διεξαχθεί στο Λας Βέγκας στις 
2 με 5 Μαΐου 2015. Το Zebra Global 
Partner Summit πραγματοποιείται 
κάθε τρία έτη, και μέσα από αυτά 
παρουσιάζονται οι νέες φορητές 
Enterprise Mobility τεχνολογίες 
βασισμένες στα προϊόντα και υπηρεσίες 
της Zebra και των συνεργατών της.
Info: Regate, 215-5517 050
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GARTNER: ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑ -5,2%

Η Lenovo σώζει την «παρτίδα» για τα PCs στο Q1

Με τη σύγχρονη ζωή να γίνεται διαρκώς και πιο 
«συνδεδεμένη», η D-Link δεν σταματά να προσφέρει 
προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν την 
καθημερινότητα, και προτείνει την τεχνολογία PowerLine 
ως έναν από τους καλύτερους και αξιόπιστους τρόπους 
για την αναβάθμιση ενός δικτύου. 
Η τεχνολογία Powerline έχει διαδοθεί αρκετά τα τελευταία 
χρόνια, καθώς ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές 
αλλά και επιχειρήσεις τείνουν να την εμπιστεύονται 
περισσότερο έναντι άλλων τεχνολογιών, όπως την 
Ethernet ή τη WiFi. Το Powerline αξιοποιεί την ηλεκτρική 
καλωδίωση, μετατρέποντάς την σε ένα δίκτυο υψηλών 
ταχυτήτων με τη χρήση τουλάχιστον δύο powerline 
adapters. Ο ένας τοποθετείται σε μια πρίζα και συνδέεται 
με το router, ενώ ο δεύτερος μπορεί να τοποθετηθεί σε 
οποιαδήποτε πρίζα για να συνδέσει οποιαδήποτε συσκευή 
στο Internet, όπως Η/Υ, κονσόλες παιχνιδιών, smart TV 
κλπ, ενσύρματα ή και ασύρματα. Έτσι, το PowerLine δεν 
αποτελεί μια όλα-ή-τίποτα πρόταση, καθώς προστίθεται 
σε ένα υπάρχον δίκτυο για μεγαλύτερη ταχύτητα, 
πρόσβαση και ευελιξία. Το σίγουρο, είναι ότι αποτελεί 
μία ιδανική λύση για να αναβαθμιστεί ένα δίκτυο για τους 
εξής σημαντικούς λόγους: 

1.  Είναι εύκολο στην εγκατάσταση: Για την εγκατάσταση 
PowerLine σε ένα υπάρχον δίκτυο, το μόνο που 
χρειάζεται είναι να συνδεθεί ένας powerline adapter 
στο router και να τοποθετηθεί σε μια πρίζα ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

2.  Μπορεί να επεκτείνει το Δίκτυο: Με το PowerLine η 
ηλεκτρική καλωδίωση μετατρέπεται σε ένα τεράστιο 
«switch Ethernet». Οπουδήποτε υπάρχει μια διέξοδος, 
δηλαδή μια ηλεκτρική πρίζα, υπάρχει πρόσβαση στο 
δίκτυο. 

3.  Προσφέρει καλύτερη ταχύτητα: Μία συνηθισμένη 
ταχύτητα PowerLine φτάνει τα 200 megabits ανά 
δευτερόλεπτο ή και τα 500 Mbps -5 φορές η ταχύτητα 
μίας τυπικής γρήγορής σύνδεσης Ethernet- ενώ η 
τελευταία γενιά αποδίδει έως και 2000 megabits ανά 
δευτερόλεπτο. Αυτό είναι ένα αρκετά μεγάλο εύρος 
ζώνης, ιδανικό για ένα πολυάσχολο δίκτυο.

4.  Είναι αξιόπιστο και ασφαλές: Το PowerLine 
εξασφαλίζει μία σίγουρη και ασφαλή επέκταση του 
δικτύου σε δευτερόλεπτα, απλά με το πάτημα ενός 
κουμπιού.

www.dlink.com/gr
Info: D-Link Hellas, 213-0020 352

Σε ένα α’ τρίμηνο, που μόνο ως δύσκολο θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί για το σύνολο της παγκόσμιας αγοράς 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, η Lenovo απέδειξε στην 
πράξη ότι παραμένει ο ηγέτης της συγκεκριμένης 
αγοράς και μάλιστα σημειώνει επιδόσεις κόντρα στο 
γενικότερο ρεύμα της στιγμής. Αυτό προκύπτει από τα 
προκαταρκτικά στοιχεία της Gartner για το α’ τρίμηνο του 
2015, με την εταιρεία ερευνών να διαπιστώνει πτώση 
της παγκόσμιας αγορά PC κατά 5,2% από έτος σε έτος, 
αλλά και άνοδο πωλήσεων 5,7% για την Lenovo, στο ίδιο 
χρονικό διάστημα.
Ειδικότερα, η Gartner κατέγραψε πωλήσεις 71,7 εκατ. 
τεμαχίων σε όλο τον κόσμο, αριθμός που συνιστά 
πτώση από έτος σε έτος και έρχεται σε αντίθεση με 

το σύνολο του 2014 οπότε και η αγορά ηλεκτρονικών 
υπολογιστών σημείωσε άνοδο, ωθούμενη από την 
τάση αντικατάστασης συσκευών, λόγω της λήξης 
υποστήριξης των Windows XP. Σε κάθε περίπτωση, 
αναλυτές της Gartner σημειώνουν ότι η τάση αυτή δεν 
εμφανίζει σημάδια παγίωσης και κατά συνέπεια δεν 
προοιωνίζει και το τι θα συμβεί στο σύνολο του έτους για 
την αγορά PCs.
Περνώντας στους κατασκευαστές, η Lenovo συνεχίζει 
με γοργό βήμα την άνοδο των πωλήσεών της, αφού 
όπως προαναφέραμε ήταν η εταιρεία που κατέγραψε 
το υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης (5,7%). Σημαντικό 
στοιχείο για την κινεζική εταιρεία ήταν το γεγονός ότι οι 
πωλήσεις της πήγαν εξαιρετικά καλά σε δύο περιοχές 
όπου δεν κατέχει την πρώτη θέση, όπως στον υπόλοιπο 
κόσμο. Ο λόγος για τις αγορές των ΗΠΑ και της EMEA, 
όπου με όχημα τα hybrid notebooks -και ιδιαίτερα τη 
σειρά Yoga- η Lenovo κατόρθωσε να αυξήσει σημαντικά 
το μερίδιο αγοράς της.
Ο έτερος vendor που κατέγραψε άνοδο πωλήσεων ήταν 
η HP, η οποία διατηρήθηκε στην κορυφή της αγοράς των 
ΗΠΑ και της EMEA. Έτσι, οι πωλήσεις της αμερικανικής 
εταιρείας αυξήθηκαν κατά 2,5% στο α’ τρίμηνο του 2015. 
Αντίθετα, οι Dell, Asus και Accer, που συμπληρώνουν 
την πεντάδα των κατασκευαστών με τις μεγαλύτερες 
πωλήσεις διεθνώς, κατέγραψαν μείωση πωλήσεων σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.
Info: http://goo.gl/gnSBM9

D-LINK POWERLINE

Τέσσερις λόγοι για να αναβαθμίσετε το δίκτυό σας με PowerLine

YUBOTO

Στον κόσμο του VoIP
Με μία εκτενή και ολοκληρωμένη 
θεματολογία, η Yuboto πραγματοποιεί 
ανοιχτό Workshop, με τίτλο Go VoIP! που 
έχει σαν σκοπό την αποκρυπτογράφηση 
της τεχνολογίας VoIP και την 
παρουσίαση των νέων εργαλείων που 
απελευθερώνουν την επικοινωνία και 
μειώνουν δραστικά τα τηλεπικοινωνιακά 
κόστη κάθε επιχείρησης.
Info: Yuboto, 211-1144 111

NOKIA – ALCATEL 
Εξαγορά μαμούθ
Στη δημιουργία τής μεγαλύτερης 
εταιρείας εξοπλισμού για δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας στον κόσμο αναμένεται 
να οδηγήσει η εξαγορά της γαλλικής 
Alcatel-Lucent από τη φινλανδική Nokia, 
αν τελικά ευοδωθεί. Συγκεκριμένα, η 
Nokia κατέθεσε πρόταση ύψους €15,6 
δις για την εξαγορά της Alcatel-Lucent, 
σε μια κίνηση που έχει προφανή στόχο 
τη δημιουργία μιας εταιρείας, η οποία 
θα μπορεί να ανταγωνιστεί τη σουηδική 
Ericsson και την κινεζική Huawei, στον 
εξοπλισμό δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
Info: NSN, 210-6253 008

IBM 

Βουτιά πωλήσεων  
και κερδών
Το 12ο συνεχόμενο τρίμηνο με μείωση 
πωλήσεων κατέγραψε η IBM, αφού 
όπως ανακοίνωσε η αμερικανική 
εταιρεία, το τρίμηνο που έκλεισε στις 
31 Μαρτίου ο τζίρος της έπεσε κατά 
12%. Παράλληλα, το ίδιο διάστημα τα 
κέρδη της Big Blue σημείωσαν πτώση 
κατά 5%. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις 
της IBM ανήλθαν στα $19,6 δις και τα 
κέρδη της στα $2,4 δις.
Info: IBM, 210-6881 111 

3D PRINTING

Εκρηκτική άνοδος
Αρχής γενομένης από τη φετινή 
χρονιά, η αγορά του 3d printing 
αναμένεται να γνωρίσει εκρηκτικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης, εξέλιξη που θα 
συνεχιστεί μέχρι και το 2019, οπότε η 
συγκεκριμένη αγορά θα εκτιναχθεί στα 
$20,2 δις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
της Canalys, o ετήσιος ρυθμός 
ανάπτυξης του 3d printing θα είναι 44% 
για την περίοδο 2014 – 2019. 
Info: http://goo.gl/uvksjW

Mε μια ματιά
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Επιβεβαιώθηκε η αλλαγή διανομέα των προϊόντων 
imaging του ιαπωνικού οίκου Olympus στη χώρα 
μας, καθώς με επίσημη ανακοίνωση η Zegetron 
γνωστοποίησε τη συνεργασία της με την Olympus, 
και την ανάληψη, από 1/4/2015 της επίσημης 
αντιπροσώπευσης και αποκλειστικής διανομής των 
προϊόντων της τελευταίας στην ελληνική αγορά.
Η Zegetron δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά 
αντιπροσωπεύοντας και διανέμοντας προϊόντα διεθνών 
οίκων όπως των SEGA, Warner Bros., Konami, Razer, 
Silicon Power κλπ. Ήδη η Zegetron παρουσίασε στα 
κανάλια διανομής  (καταστήματα-πολυκαταστήματα 
τεχνολογίας, πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών καθώς 
επίσης και φωτογραφικά καταστήματα) τα  προϊόντα 
Olympus, φιλοδοξώντας φυσικά να αυξήσει τα μερίδια 
της στην αγορά. Info: Zegetron, 210-6856 000

ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΤΟ IMAGING

Στη Zegetron, η διανομή της Olympus

Σχεδόν μία στις δύο επιχειρήσεις στην Ελλάδα αναγνωρίζει 
τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ένα περιβάλλον 
εργασίας στο cloud, ενώ περισσότερες από μία στις 
δέκα επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη σε αναζήτηση cloud-
based λύσεων για τη διαχείριση διάφορων εταιρικών 
λειτουργιών. Τα συμπεράσματα αυτά προέκυψαν από 
έρευνα που διεξήγαγε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τις 
ελληνικές επιχειρήσεις και παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση 
που διοργάνωσε η Uni Systems.
Σύμφωνα με την έρευνα (που διεξήχθη σε δείγμα 
76 ελληνικών επιχειρήσεων, μικρομεσαίων αλλά 
και μεγάλων), οι λύσεις cloud που αναζητούν στην 
πλειοψηφία τους οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι λύσεις 
SaaS (Software as a Service). Μάλιστα το 43% των 
ερωτηθέντων έχει ήδη προχωρήσει στην υιοθέτηση 
τέτοιας λύσης. To ποσοστό αυτό μπορεί να είναι 
μικρότερο από τον μέσο παγκόσμιο όρο του 56%, όπως 
προκύπτει από στοιχεία της IDC, ωστόσο αποδεικνύει 
πως οι επιχειρήσεις αναζητούν νέους, καινοτόμους 
τρόπους υποστήριξης της λειτουργίας τους.
Ειδικότερα, το 28% των ελληνικών επιχειρήσεων 
χρησιμοποιεί λύσεις SaaS για κρίσιμες εταιρικές 
λειτουργίες και το 15% για λιγότερο κρίσιμες. Από τις 
υπόλοιπες επιχειρήσεις που δεν έχουν υιοθετήσει ακόμη 
κάποια SaaS λύση, το 61% δήλωσε σίγουρο πως αυτό 
θα συμβεί μέσα στα επόμενα 1 με 2 χρόνια, στοιχείο 
που αποκαλύπτει τη δυναμική που θα αναπτυχθεί στη 
συγκεκριμένη αγορά.
Ωστόσο υπάρχουν έντονες ενδοεταιρικές 
διαφοροποιήσεις στην υιοθέτηση SaaS λύσεων ανάμεσα 
στα διάφορα τμήματα. Συγκεκριμένα, τα τμήματα 
πωλήσεων και marketing εμφανίζονται εκ πρώτης 
όψεως πολύ πιο «ανοιχτά» σε τέτοιες λύσεις ενώ 

αντίθετα το τμήμα HR φαίνεται ως το πιο συντηρητικό. 
Έτσι, από το σύνολο των ερωτηθέντων υπευθύνων 
HR μόνο το 1% δήλωσε πως έχει υιοθετήσει κάποια 
cloud λύση διαχείρισης μισθοδοσίας και ανθρώπινου 
δυναμικού, με το συντριπτικό 99% να απαντά πως 
βασίζεται σε κάποια on premise πλατφόρμα. Μια 
προσεκτικότερη ματιά στην εν λόγω έρευνα αποκαλύπτει 
ότι οι παραπάνω αριθμοί έχουν διαμορφωθεί εν πολλοίς 
από την πεποίθηση ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν 
κατάλληλες cloud λύσεις διαχείρισης μισθοδοσίας και 
ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι, δύο στις δέκα επιχειρήσεις 
δεν είναι ικανοποιημένες από τις δυνατότητες που 
τους προσφέρει το υφιστάμενο on-premise σύστημα 
για τη διαχείριση της μισθοδοσίας ενώ το 49% των 
ερωτηθέντων δήλωσε πως θα υιοθετούσε, αν υπήρχε, 
μια cloud λύση αυτού του είδους.
Info: Uni Systems, 211-9997 000

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Η ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ SAAS

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις cloud
SPACE HELLAS 

Στον «κύκλο»  
του Azure
Την επέκταση της συνεργασίας της με τη 
Microsoft Ελλάς ανακοίνωσε η Space 
Hellas, με την υπογραφή enterprise 
agreement για τη μεταπώληση 
υπηρεσιών Microsoft Azure. Μάλιστα 
η Space Hellas, η οποία ήδη είναι 
πιστοποιημένος συνεργάτης της 
Microsoft στο ανώτατο επίπεδο για 
λύσεις Datacenter, Management και 
Virtualization (Microsoft Gold Partner), 
αξιοποιεί το παγκόσμιο IP δίκτυο της 
British Telecom για να αξιοποιήσει τα 
πλεονεκτήματα που προσφέρει το Azure.
Info: Space Hellas, 210-650 4100

GLOBO 
Στο χώρο του mHealth
Τη διεύρυνση της τεχνογνωσίας 
στον απαιτητικό χώρο του mHealth 
επιχειρεί η Globo, συμμετέχοντας 
σε ερευνητικό ευρωπαϊκό έργο για 
την ανάπτυξη εφαρμογών κινητής 
τηλεφωνίας για την υγεία. Συγκεκριμένα, 
η εταιρεία συμμετέχει σε μία σύμπραξη 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και 
εταιρειών που έχουν λάβει από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση επιχορήγηση €4,3 
εκατ., με στόχο να ερευνήσουν τις 
δυνατότητες διαχείρισης της νόσου 
του Parkinson, χρησιμοποιώντας την 
τεχνολογία mHealth.
Info: Globo, 212-1217 700

OFFICE 365 

Λύσεις για την 
αεροπορική βιομηχανία
H Skyserv Handling Services, εκ των 
κορυφαίων εταιρειών στον κλάδο της 
επίγειας εξυπηρέτησης αεροπορικών 
εταιρειών στην Ελλάδα, η οποία 
δραστηριοποιείται σε 37 από τα 39 
αεροδρόμια της χώρας, επέλεξε τη σουίτα 
Office 365 της Microsoft. Η διαδικασία 
υλοποίησης του έργου ξεκίνησε το 
καλοκαίρι του 2014, με περισσότερους 
από 150 να έχουν ήδη πρόσβαση στις 
υπηρεσίες, ενώ προβλέπεται να φτάσουν 
τους 250 μέχρι τον Ιούλιο του 2015. 
Επίσης, η Skyserv Handling Services 
ανέπτυξε μια σειρά εφαρμογών οι οποίες 
είναι βασισμένες στο SharePoint Online 
του Office 365, οι οποίες σχεδιάστηκαν 
προκειμένου να διαχειρίζονται το 
σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης 
αρχείων με μεγαλύτερη ασφάλεια και πιο 
αποτελεσματικά.
Info: Microsoft Hellas, 211-1206 000

Mε μια ματιά
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Μπορεί ο ορισμός για τις Managed Print Services(MPS) να είναι αρκετά ευρύς ώστε να καλύπτει 
μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών, αλλά η ουσία τελικά είναι η εξής: ο πλήρης έλεγχος της συνολικής 
διαδικασίας των εκτυπώσεων, προκειμένου η επιχείρηση να εξοικονομήσει χρήματα και να βελτιώσει 
την παραγωγικότητά της. Μάλιστα, το επόμενο βήμα των MPS, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 
ακμή του, υπόσχεται ένα ακόμα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό workflow management, ανάμεσα 
σε άλλα πλεονεκτήματα. Είναι επομένως σημαντικό για το κανάλι συνεργατών να εισέλθει δυναμικά 
σε έναν χώρο που χαρακτηρίζεται από έναν «αέρα ανανέωσης» και άρα είναι κερδοφόρος.

MPS: Ένα «παράθυρο» 
ευκαιριών για το κανάλι

Ο
ι Managed Print Services κά-
νουν αυτό ακριβώς που το όνο-
μά τους υπονοεί: πρόκειται για 
υπηρεσίες που διαχειρίζονται 
όλες τις print συσκευές της επι-
χείρησης (εκτυπωτές, copiers, 

fax machines) και, ταυτόχρονα, όλα τα σχετιζό-
μενα με αυτές άμεσα ή έμμεσα κόστη. Με μια 
λέξη, το Managed Print είναι ο «Έλεγχος» – μια 
συνεχής διαδικασία αποτίμησης, διαχείρισης και 
μείωσης του κόστους, με ταυτόχρονη αύξηση της 
παραγωγικότητας των εργαζομένων.
Οι MPS συνήθως παρέχονται από έναν εξωτε-
ρικό provider, προκειμένου να διαχειριστούν το 
output εγγράφων της εταιρείας. Οι υπηρεσίες 
που παρέχονται είναι μια αρχική εκτίμηση ανα-
γκών, η επιλεκτική ή γενική αντικατάσταση του 
hardware και το service – τα ανταλλακτικά και 
τα αναλώσιμα που απαιτούνται προκειμένου να 
λειτουργήσει το νέο ή το ήδη υπάρχον hardware. 
Ο πάροχος, εξάλλου, θα ελέγξει το πώς θα χρησι-
μοποιηθεί ο εκτυπωτής, το fax και το αντιγραφικό 
και γενικά ο «στόλος» του MFP, ποια προβλήματα 
θα προκύψουν και, τελικά, το πόσο ικανοποιημέ-
νος θα είναι ο πελάτης.
Στις ημέρες μας, οι επιχειρήσεις εστιάζουν στη 
μείωση των ολοένα αυξανόμενων λειτουργικών 
εξόδων, μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητα 
όσο ποτέ πριν. Ανεξάρτητες έρευνες από τις 
Gartner, IDC και CAP Ventures, έχουν καταλήξει 
πως οι επιχειρήσεις οι οποίες διαχειρίζονται 

ενεργά τις printing υποδομές τους, βλέπουν ως 
αποτέλεσμα μια μείωση του συνολικού κόστους 
εκτύπωσης ως και 30%. Σε γενικές γραμμές, μια 
επιχείρηση μέσου βεληνεκούς, θεωρητικά μπο-
ρεί να εξοικονομήσει περίπου 100.000 δολάρια 
σε μια διάρκεια 5 ετών, εφόσον αποφασίσει να 
υλοποιήσει ένα πρόγραμμα Managed Print. Το α-
ποτέλεσμα, πάντως, είναι πως ολοένα και περισ-
σότερες επιχειρήσεις καταφεύγουν στην ανάλυση 
του λεγόμενου “Total Cost of Office Printing”, ώ-
στε ακόλουθα να αναζητήσουν λύσεις και ευκαι-
ρίες προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα 
και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.
Δεν είναι τυχαίο πως η Gartner προβλέπει πως 
ως το 2020, πάνω από 70% των επιχειρήσεων με 
250 ή περισσότερους εργαζόμενους, θα έχουν 
υιοθετήσει ένα πρόγραμμα Managed Print. Είναι 
γενικά αποδεκτό πως το “Total Cost of Office 
Printing” είναι τυπικά ένα μεγάλο, μη διαχει-
ρίσιμο έξοδο, το οποίο εκτείνεται σε πολλαπλά 
τμήματα και cost centers, με αποτέλεσμα να μην 
υφίσταται ένα κεντρικό σημείο ελέγχου και, τελι-
κά, ευθύνης για το όποιο αποτέλεσμα.

Τα πλεονεκτήματα των MPS
Αν και βρισκόμαστε για τα καλά εντός της ψηφια-
κής εποχής, οι επιχειρήσεις παραμένουν εξαρτη-
μένες στο θέμα της εκτύπωσης, με τα 3/4 να υπο-

στηρίζουν πως το printing είναι πολύ σημαντικό 
ή κρίσιμο για τις δραστηριότητές τους. Παρ’ όλα 
αυτά, πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτω-
πες με ένα «στόλο» μηχανημάτων που αποτελεί 
patchwork από διαφορετικούς κατασκευαστές. 
Οι standalone συσκευές έχουν αντικατασταθεί α-
πό networked multifunction peripherals (MFPs) 
και workgroup εκτυπωτές, όλες με διαφορετικές 
απαιτήσεις από πλευράς συντήρησης, διαχείρι-
σης αποθεμάτων και software. Στην περιπλο-
κότητα αυτή προστίθεται και ο κατακερματισμός 
του ownership ανάμεσα σε διαφορετικά τμήματα, 
ομάδες εργασίας και τοποθεσίες. Δίχως μια κε-
ντρική διαχείριση, είναι αδύνατον να εντοπιστεί το 
print usage για κάθε συσκευή και χρήστη σε όλη 
την επιχείρηση.
Σε κάθε περίπτωση, ένα μη διαχειριζόμενο print 
management έχει ως αποτέλεσμα πολλαπλές 
προκλήσεις που σχετίζονται με την ακατάστατη ε-
ξάπλωση συσκευών, την άσκοπη σπατάλη ενέρ-
γειας, την ανορθόδοξη χρήση συσκευών και, συ-
νεπώς, αυξημένα κόστη εκτύπωσης. Πρόκειται 
για ένα σημαντικό έξοδο και ταυτόχρονα ζήτημα 
παραγωγικότητας για όλες τις επιχειρήσεις. Πά-
νω από το 50% των επιχειρήσεων αγωνίζονται να 
συγκρατήσουν τα κόστη, με το 1/3 από αυτές να 
έχουν αναγνωρίσει πως το supply management 
αποτελεί τη βασικότερη πρόκληση στο θέμα του 
printing. Επιπλέον, το print management έχει 
σημαντικότατο αντίκτυπο στις IT resources. Το 
στελεχιακό δυναμικό του ΙΤ υπολογίζεται πως 
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περνάει το 20% του χρόνου του σε θέματα υπο-
στήριξης του printing, ενώ το 50% των επιχειρή-
σεων θεωρούν σημαντική την ανάγκη μείωσης 
του χρόνου που ξοδεύει το ΙΤ σε εργασίες print 
management.

Στη λογική αυτή, είναι πλέον πολλές οι επιχει-
ρήσεις που έχουν ήδη στραφεί στους τρίτους 
MPS providers προκειμένου να μειώσουν το 
βάρος του print management. Το MPS θα κάνει 
το κόστος εκτύπωσης πολύ πιο προβλέψιμο και 
αξιόπιστο, θα μειώσει τους κινδύνους λειτουρ-
γίας μιας μη διαχειρίσιμης υποδομής print και 
θα απελευθερώσει πολύτιμους πόρους, ώστε 
η επιχείρηση να μπορέσει να επικεντρώσει 
στις πιο core στρατηγικές της δραστηριότητες. 
Σύμφωνα με επίσημες έρευνες, ο πρώτος και 
βασικότερος λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις 
υλοποιούν λύσεις MPS είναι η μείωση κόστους. 
Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται πρωτίστως μέσω 
της ενοποίησης συσκευών, της αντικατάστασης 
των legacy συστημάτων απλής λειτουργίας, με 
σύγχρονα, ενεργειακά αποτελεσματικά MFPs 
και με την υιοθέτηση κεντρικών εργαλείων print 
management, προκειμένου να ελέγχεται σε κάθε 
σημείο η χρήση του print.

Πέραν αυτού, οι επιχειρήσεις σπεύδουν να ε-
πωφεληθούν από τη μετακίνησή τους από ένα 
μοντέλο CAPEX σε ένα OPEX μοντέλο service. 
Καθώς τα συμβόλαια MPS με τους providers 
βασίζονται στη χρήση, οι επιχειρήσεις αποκτούν 
πληρέστερη άποψη περί του κόστους, με α-
ποτελεσματικότερο budgeting, forecasting και 
reporting. Ίσως το πιο ελκυστικό χαρακτηριστικό 
του MPS είναι η μείωση του βάρους που ανα-
λογεί στο ΙΤ, το οποίο επιτυγχάνεται μέσω του 
προληπτικού print management. Το θεμέλιο των 
αποτελεσματικών MPS είναι η πλατφόρμα απο-
μακρυσμένου ελέγχου, η οποία επιτρέπει στον 
MPS provider να ελέγχει την υγιή λειτουργία και 
τις επιδόσεις των print assets σε 24/7 βάση. Αυτό 
συνεπάγεται προληπτική συντήρηση και υπο-
στήριξη, καθώς επίσης και αυτόματη ανανέωση 
αναλωσίμων. Τα όποια προβλήματα προκύψουν, 
ανιχνεύονται και επιλύονται ευκολότερα ή, -α-
κόμα καλύτερα- προλαμβάνονται, με συνέπεια 
μια δραματική μείωση στο μη σχεδιασμένο 
downtime, καθώς και χαμηλότερα ΙΤ κόστη.

Αν θέλαμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, τα 
συμβόλαια Managed Print συνοδεύονται από 
μια ποικιλία επιλογών, αν και τα πάντα ξεκινούν 
με την εκτίμηση από τον provider σχετικά με 
την τρέχουσα υποδομή της επιχείρησης, προ-
κειμένου να καθορίσει επακριβώς το είδος του 
εξοπλισμού και πόσο κοστίζει στην επιχείρηση. 
Πρόκειται περί σαφούς ένδειξης, μιας και σύμ-
φωνα με την Gartner, οι επιχειρήσεις ξοδεύ-
ουν 1% με 3% των ετήσιων εσόδων τους στην 
εκτύπωση. Οι MPS υπηρεσίες θα αποδειχθούν 
ευεργετικές για επιχειρήσεις που βασίζονται σε 
μεγάλο βαθμό στα έγγραφα. Για παράδειγμα, οι 

νομικές εταιρείες θα παρατηρήσουν εξοικονόμη-
ση που θα αγγίξει το 41% με τη σωστή managed 
υπηρεσία (σύμφωνα με την InfoTreads), ενώ για 
τις χρηματιστικές εταιρείες και τους οργανισμούς 
υγείας το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 33% και το 
27% αντίστοιχα.
Η εξοικονόμηση αυτή ξεκινάει με την ορθή 
εκτίμηση του μεγέθους των αναγκών της επι-
χείρησης, οπότε οι providers θα σπεύσουν να 
βρουν τρόπους προκειμένου να μειώσουν τον 
μη απαραίτητο εξοπλισμό. Στα συμβόλαια του 
είδους, τα οποία συνήθως εκτείνονται από 3 σε 
5 έτη, περιλαμβάνεται επιπλέον και η συνεχής 
παρακολούθηση των απαραίτητων αναλώσιμων 
σε toner και μελάνια, ώστε ο πελάτης να γνω-
ρίζει πως θα είναι πάντοτε καλυμμένος από την 
πλευρά αυτή. Επιπλέον, οι providers εκτελούν 
συνεχείς ελέγχους ρουτίνας στον εξοπλισμό και 
βρίσκονται πάντοτε παρόντες για τις όποιες απα-
ραίτητες επισκευές.

Ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα είναι πως οι 
Managed Print υπηρεσίες καθιστούν προβλέψι-
μο το κόστος εκτύπωσης, οπότε ακόμα και στην 
περίπτωση που μια παλιά συσκευή θα πρέπει να 
αλλαχθεί, ο προϋπολογισμός εξόδων δεν πρόκει-
ται να θιχτεί. Χάρη στις MPS, γίνεται σωστή εκτί-
μηση του print environment, μιας και σύμφωνα 
με την Photizo Group, οι περισσότερες επιχειρή-
σεις διατηρούν πολύ περισσότερους εκτυπωτές, 
φωτοτυπικά, scanners και fax μηχανήματα από 
όσα πραγματικά έχουν ανάγκη. Προκειμένου να 
καθορίσει τη σωστή ποσότητα του hardware, ο 
provider όχι μόνο θα καταμετρήσει με ακρίβεια 
όλες τις υπάρχουσες συσκευές, αλλά θα καθορί-
σει την «ηλικία» της καθεμιάς, ταυτόχρονα με τις 
μηνιαίες ανάγκες της σε αναλώσιμα. Σε κάποιες 
μεγάλου και μέσου μεγέθους επιχειρήσεις, έχει 
παρατηρηθεί αντιστοιχία μιας συσκευής για κάθε 
δύο εργαζόμενους. Μετά από τη σχετική ανάλυση 
από κάποιον ειδικό, τα νούμερα αυτά μπορεί να 
αλλάξουν σε μια ακόμα πιο πρακτική αναλογία 
μιας συσκευής για κάθε έξι εργαζόμενους.

Όποτε μια εταιρεία μειώνει τον αριθμό των συ-
σκευών, δεν εξοικονομείται απλά μελάνι και 
toner, αλλά προκύπτει ταυτόχρονα επίπτωση και 
στο λογαριασμό του ρεύματος. Οι print experts 
θα μειώσουν τον αριθμό του hardware, δίχως 
αυτό να επηρεάσει την παραγωγικότητα, προχω-
ρώντας σε κάποιες αποτελεσματικότερες επιλο-
γές στο hardware, όπως είναι οι multifunction 
printers, οι οποίοι συνδυάζουν διαφορετικές 
λειτουργίες σε μία συσκευή. Μπορεί κάποτε οι 
MFPs να ήταν ακριβοί, αλλά πλέον η τιμή τους 
έχει πέσει αισθητά, ενώ έχουν γίνει ακόμα πιο 
ανταγωνιστικοί, μιας και οι λειτουργίες τους 
τούς επιτρέπουν να εξυπηρετούν ολόκληρα 
workgroups. Το αποτέλεσμα είναι μια συνολική 
μείωση του hardware footprint – ταυτόχρονα, η 
επίπτωση στην περικοπή εξόδων θα έχει σημα-
ντικό αντίκτυπο στα οικονομικά της επιχείρησης. 
Οι σχετικές έρευνες υπολογίζουν πως για κάθε 

1 δολάριο που ξοδεύεται στο printing –για toner, 
μελάνι και άλλα αναλώσιμα- οι επιχειρήσεις 
ξοδεύουν ακόμα 9 δολάρια προκειμένου να 
διαχειριστούν το printing environment. Σε αυτό 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος τον οποίο ξοδεύει 
το προσωπικό για να προχωρήσει στις αγορές ή 
για να μεταβεί το ίδιο στους προμηθευτές για να 
πάρει τα αναλώσιμα.

Έχοντας ως δεδομένα αυτά, το κανάλι συνεργατών 
μπορεί να δραστηριοποιηθεί, προσφέροντας λύ-
σεις ευέλικτες και στοχευμένες στις ανάγκες των 
πελατών. Έτσι, για παράδειγμα, ο συνεργάτης μπο-
ρεί να προωθήσει προϊόντα από διαφορετικούς 
vendors, εφόσον η επιχείρηση ήδη διαθέτει σύγ-
χρονο εξοπλισμό που δεν θέλει να αλλάξει, παρά 
μόνο εν μέρει, και στην περίπτωση που πραγμα-
τικά προκύψει τέτοια ανάγκη. Με τον τρόπο αυτόν 
θα προσφέρει μια λύση «ραμμένη» στα μέτρα των 
αναγκών του πελάτη, εξοικονομώντας του χρήμα-
τα και προσφέροντάς του εναλλακτικές λύσεις, για 
κάθε περίπτωση. Η ευελιξία αποτελεί το βασικό ε-
πιχείρημα, μιας και έτσι προστατεύονται τα συμφέ-
ροντα του πελάτη, καθώς μπορεί να κρατήσει την 
υπάρχουσα υποδομή, αλλά μόνο στην περίπτωση 
που αυτό δεν θα αντιτίθεται στο μεσοπρόσθεσμο ή 
μακροπρόθεσμο συμφέρον του.

Δεν πρέπει εξάλλου να ξεχνάμε και το φλέγον 
ζήτημα της ασφάλειας που ο συνεργάτης θα προ-
σφέρει στον πελάτη, μέσω της βέλτιστης λύσης. 
Μιας και τα όποια κενά ασφαλείας στο printing 
θα προκαλέσουν βλάβες στην επιχείρηση, με 
αποτέλεσμα οικονομικές απώλειες, η προστασία 
αποτελεί προτεραιότητα. Οι λύσεις MPS προστα-
τεύουν την υποδομή με μια ποικιλία τρόπων, έτσι 
ώστε να μπορεί η επιχείρηση να διαθέσει τις ευ-
αίσθητες πληροφορίες αποκλειστικά σε εκείνους 
που είναι εξουσιοδοτημένοι να τις δουν.

Το επόμενο βήμα των MPS
Καθώς η αγορά των MPS συνεχίζει να εξελίσσε-
ται, ανοίγει ένα μεγάλο «παράθυρο» ευκαιριών 
για τους vendors και τους service providers. 
Οι επιχειρήσεις στην εποχή μας σπεύδουν να 
εκμεταλλευτούν ακόμα περισσότερο τις δυνατό-
τητες που προσφέρουν οι MPS, ξεπερνώντας το 
πρώτο επίπεδο του print και αντιμετωπίζοντας 
θέματα όπως η βελτιστοποίηση των διεργασιών 
του business, η αυτοματοποίηση του workflow 
και η διαχείριση περιεχομένου. Μια σειρά νέων 
υπηρεσιών από τις μεγαλύτερες εταιρείες του 
χώρου έχουν κάνει πρόσφατα την εμφάνισή τους 
στο προσκήνιο, οι οποίες καταδεικνύουν την αυ-
ξανόμενη σημασία που το document worklflow 
και οι λύσεις print management θα έχουν για το 
επόμενο βήμα των MPS.
Συγκεκριμένα, η Konica Minolta κυκλοφόρησε το 
Nuance Equitrac intelligent print management 
software και το eCopy ShareScan document 
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scanning and distribution software για τους 
bizhub MFPs της. Οι νεότερες κυκλοφορίες των 
Nuance Equitrac Office και Equitrac Express 5 
προσφέρουν σημαντικό αριθμό αναβαθμίσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για 
iQueue, το οποίο επιτρέπει printing επιπέδου 
enterprise, δίχως την ανάγκη για dedicated print 
servers. Επιπρόσθετα, οι χρήστες του Equitrac 
έχουν πλέον τη δυνατότητα για εκτυπώσεις από 
τον browser τους, με τη χρήση ενός PC ή μιας 
mobile συσκευής.

Το Nuance eCopy ShareScan 5.2 είναι μια λύση 
για scanning και διανομή εγγράφων που μετα-
τρέπει τις βασισμένες στο χαρτί πληροφορίες σε 
ασφαλή ψηφιακά έγγραφα. Στα χαρακτηριστικά 
του περιλαμβάνεται η Email και Folder Watching 
Service, η οποία συλλαμβάνει ηλεκτρονικά αρ-
χεία και έγγραφα, ελέγχοντας τους φακέλους 
δικτύου και τις διευθύνσεις email. Με τον τρόπο 
αυτόν οι πελάτες μπορούν να επεκτείνουν τα 
eCopy ShareScan workflows προκειμένου να 
συμπεριλάβουν έγγραφα, αρχεία και εικόνες 
σχεδόν από οποιαδήποτε πηγή, συμπεριλαμβα-
νομένων των mobile συσκευών, των emails, 
MFPs ή scanners που δεν βρίσκονται στη λίστα 
υποστηριζόμενων συσκευών. Η Konica Minolta 
έχει από την πλευρά της κυκλοφορήσει το Prism 
PrintPath, για SMBs. Έχοντας αναπτυχθεί από 
κοινού με την Prism Software, το PrintPath εί-
ναι παρόμοιο με τις άλλες έξυπνες λύσεις print 
management, προσφέροντας χαρακτηριστικά ό-
πως το job tracking και accounting, ασφαλείς δυ-
νατότητες printing και εκτύπωση βάσει κανόνων. 

Ένας ακόμα σημαντικός παίκτης στο χώρο είναι η 
Xerox, έχοντας παρουσιάσει μια ποικιλία νέων υ-
πηρεσιών για MPS. Η Xerox είναι ανάμεσα στους 
ηγέτες της αγοράς όσον αφορά στη μετατόπιση 
του κέντρου βάρους από τα προϊόντα στις υπη-
ρεσίες. Μεγάλο μέρος της στρατηγικής της Xerox 
εντοπίζεται στο να βοηθήσει τους πελάτες της 
να διαχειρίζονται τις κρίσιμες για την επιχείρησή 
τους πληροφορίες. Όντως, η διαχείριση τερα-
στίων ποσοτήτων πληροφοριών αποτελεί στην 
εποχή μας μια ολοένα αυξανόμενη πρόκληση, 
τη οποία καθιστά πιο δύσκολη η αμφιλεγόμενη 
φύση του Internet, οι αναδυόμενες mobile τεχνο-
λογίες και η σύγκληση έντυπου και ηλεκτρονικού 
περιεχομένου.

Η Xerox καθορίζει της Next-Generation MPS 
υπηρεσίες της, ως services που ξεπερνούν 
την κλασική έννοια του print, συνδυάζοντας 
το expertise της στη διαχείριση εγγράφων με 
τις business διεργασίες και τις δυνατότητες 
outsourcing, προκειμένου να αυξήσει την πα-
ραγωγικότητα, την ασφάλεια, το mobility και το 
sustainability. Συγκεκριμένα, οι Next-Generation 
MPS υπηρεσίες της Xerox αποτελούνται από 3 
στάδια, το καθένα από τα οποία χτίζεται πάνω στο 
προηγούμενο:
•  1ο στάδιο: Αποτίμηση και Βελτιστοποίηση. 

Στο στάδιο αυτό δημιουργείται μια αρχική εκτί-
μηση των τρεχόντων εξόδων του πελάτη, ενώ 
ταυτόχρονα βελτιστοποιείται το περιβάλλον των 
hardcopy συσκευών

•  2ο στάδιο: Ασφάλεια και Integration. Κατά 
το στάδιο αυτό, επιτυγχάνεται το ασφαλές 
integration των hardcopy συσκευών στην IT 
υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της υποστήρι-
ξης για mobile client συσκευές

•  3ο στάδιο: Αυτοματοποίηση και Απλοποίηση. 
Το στάδιο αυτό βελτιώνει την παραγωγικότητα 
των εργαζομένων, αυτοματοποιώντας και βελ-
τιστοποιώντας τις βασισμένες στο χαρτί διαδι-
κασίες, μειώνοντας ταυτόχρονα τις εκτυπώσεις.

Αυτοματοποίηση του workflow 
και virtualisation
Η στρατηγική των MPS της Xerox, αλλά και των 
άλλων εταιρειών, παραμένει επικεντρωμένη στο 
ζήτημα της βελτίωσης των διεργασιών και την 
αυτοματοποίηση του workflow. Στη λογική αυτή 
παρουσιάζονται νέες τεχνολογίες, σχεδιασμένες 
έτσι ώστε να βοηθήσουν τους πελάτες να ανα-
λύσουν τον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενο 
μεταφέρεται εντός της επιχείρησης, αποκαλύπτο-
ντας δυνατότητες αποτελεσματικότερης διαχεί-
ρισης.

Για παράδειγμα, οι Document Analytics Services 
της Xerox ανιχνεύουν και αναλύουν τα εκτυπω-
μένα έγγραφα προκειμένου να αποκαλύψουν 
πώς, πού και γιατί αυτά τα έγγραφα χρησιμοποι-
ούνται. Τα δεδομένα συλλέγονται από μια ποικι-
λία πηγών, συμπεριλαμβανομένων συσκευών, 
print jobs κ.ο.κ. Οι πληροφορίες αυτές συνδυά-
ζονται με πραγματικές συνεντεύξεις πελατών για 
περαιτέρω εμβάθυνση στη χρήση εγγράφων και 
στη γενικότερη printing συμπεριφορά και συ-
νήθειες. Βάσει των ευρημάτων αυτών, η Xerox 
θα μπορεί να παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών 
και λύσεων για τη συλλογή πληροφοριών, την 
ψηφιοποίηση περιεχομένου και τη βελτίωση του 
document workflow.

Από την άλλη, οι Workflow Assessment Servi-
ces της Xerox αποτιμούν το πώς τα έγγραφα 
χρησιμοποιούνται εντός της επιχείρησης, προκει-
μένου να παρασχεθούν λύσεις για τη δημιουργία 
αποτελεσματικότερων διεργασιών. Με τον τρόπο 
αυτό οι πελάτες θα βοηθηθούν προκειμένου να 
αναγνωρίσουν ποια σημεία απαιτούν βελτίωση, 
το οποίο με τη σειρά του θα οδηγήσει στο επό-
μενο επίπεδο: μια λεπτομερέστερη ανάλυση του 
document workflow.
Οι workflow assessments θα αποδειχθούν ιδιαι-
τέρως σημαντικές στις μελλοντικές εξελίξεις του 
MPS, καθώς η αγορά συνεχίζει να μετακινείται 
από τις υπηρεσίες print στις υπηρεσίες content. 
Πολλές επιχειρήσεις, αν και κατανοούν τα άμεσα 
αποτελέσματα της ανεπάρκειας των βασισμένων 

Οικονομικά οφέλη:
•  Μείωση και έλεγχος συνολικού κόστους του 

printing
•  Παροχή ολοκληρωμένου audit trail για όλα τα 

έξοδα
•  Μείωση κόστους για τα τμήματα IT, Προμήθειες 

και Finance
•  Καθορισμός του τρέχοντος, συνολικού κόστους 

printing
•  Παροχή σταθερού, ετήσιου προϋπολογισμού για 

τα συνολικά έξοδα εκτύπωσης
•  Εφαρμογή ελέγχων για την ευαισθητοποίηση 

των χρηστών, όσον αφορά το κόστος εκτύπωσης

Διοικητικά οφέλη:
•  Αυτοματοποίηση αναπλήρωσης αναλωσίμων. 

Μείωση κόστους, αύξηση παραγωγικότητας
•  Εξάλειψη υπερβολικής ή κάτω του κανονικού 

χρήση ποσότητας toner και αποθεμάτων 
αναλωσίμων

•  Εξάλειψη καταστάσεων τύπου “Toner-out” 
– ιδιαίτερα επωφελής με shared συσκευές 
εκτύπωσης

•  Διαχείριση χρήσης του toner και εξάλειψη των 
αποβλήτων

•  Άμεση πρόσβαση στο τρέχον και παρελθοντικό 
print/copy κόστος και στα δεδομένα επιδόσεων

•  Εφαρμογή και διαχείριση ενός προγράμματος 
ανακύκλωσης

•  Μείωση του διοικητικού κόστους που συνδέεται 
με την αγορά και την πληρωμή για αναλώσιμα

IT οφέλη:
•  Μείωση του χρόνου υποστήριξης για 

εκτυπωτικές συσκευές
•  Οι συσκευές εκτύπωσης συνεχώς ελέγχονται 

για μηνύματα λαθών, προβλήματα και επίπεδα 
αναλωσίμων

•  Αναγνώριση προβληματικών συσκευών και μη 
cost-effective συσκευών

•  Ορθή κατανομή χρήσης συσκευών (μεγαλύτερη 
ή μικρότερη από το κανονικό)

•  Μεγιστοποίηση του χρήσιμου χρόνου «ζωής» για 
εκτυπωτικές συσκευές

•  Αναγνώριση συσκευών που προσεγγίζουν το 
όριο «ζωής» τους

•  Δημιουργία ενός cost effective σχεδίου 
ανανέωσης των συσκευών

•  Παροχή του κατάλληλου επιπέδου 
λειτουργικότητας για τους χρήστες

•  Reporting του ιστορικού για το service 
συσκευών

•  Διασφάλιση συμμόρφωσης κανόνων ασφάλειας 

Στόχοι και οφέλη 
των Managed 
Print Services
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στο χαρτί workflows, συχνά δεν καταφέρνουν να 
αναγνωρίσουν την ενδεδειγμένη λύση. Η τάση, 
για κάποιους, είναι να οδηγηθούν σε περιορι-
σμένη ανανέωση μεμονωμένων διεργασιών, με 
ελάχιστα αποτελέσματα για την παραγωγικότητα. 
Πολλές παραδοσιακές λύσεις MPS υπέφεραν 
από τέτοιου είδους προβλήματα, μιας και οι 
υπεύθυνοι επικέντρωναν αποκλειστικά στη μεί-
ωση κατανάλωσης χαρτιού και στη μείωση του 
κόστους εκτύπωσης.

Δεν έχει περάσει καιρός από τις εποχές που το 
workflow καθοριζόταν βασικά από τις βασισμέ-
νες στο χαρτί διεργασίες. Εντούτοις, στο επιχειρη-
ματικό περιβάλλον της εποχής μας, το επίκεντρο 
έχει μετακινηθεί από τη διαχείριση εγγράφων στη 
διαχείριση πληροφοριών. Η δυνατότητα οργά-
νωσης, αποτίμησης, και χειρισμού πληροφοριών 
προς χρήση σε μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών 
αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας. Μιας και το 
περιεχόμενο μπορεί να προέλθει από οπουδή-
ποτε αλλά και να μεταδοθεί παντού εντός του 
ψηφιακού οικοσυστήματος, η ασφάλεια αποτελεί 
εξίσου σημαντική ανησυχία. Συνεπώς, η εξισορ-
ρόπηση των απαιτήσεων για άμεση πρόσβαση σε 
πληροφορίες, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται 
η ασφάλεια των δεδομένων και η προστασία 

της ακεραιότητας του περιεχομένου, αποτελεί 
σημαντικότατη πρόκληση. Την ίδια στιγμή, η αντι-
μετώπιση όλων αυτών των παραμέτρων απαιτεί 
ένα εξελιγμένο σετ λύσεων και υπηρεσιών, 
ενσωματωμένων σε μια και μόνη λύση. Οι MPS 
έχουν αναδειχθεί σε έναν κεντρικό κόμβο για 
την ενοποίηση επιπρόσθετων λύσεων και υπη-
ρεσιών, χάρη στις οποίες θα αντιμετωπιστούν οι 
επιχειρηματικές προκλήσεις της εποχής μας.

Σε αντίθεση με τα προφανή πλεονεκτήματα του 
server virtualization, έχει παρατηρηθεί μια σα-
φώς καθυστερημένη μετάβαση στο virtualization 
των print servers, αν και η αποτελεσματική στρα-
τηγική ολοκλήρωσης θα έχει σημαντικές οικονο-
μικές επιπτώσεις και βελτιωμένη αποτελεσματι-
κότητα. Παρόλο που υπάρχουν on-premise λύ-
σεις που προσφέρουν print server consolidation, 
ίσως η πιο αποτελεσματική προσέγγιση για τις 
επιχειρήσεις που θέλουν να εκμεταλλευτούν τα 
οφέλη των MPS, είναι η μετακίνηση τους στο 
cloud. Οι υπηρεσίες Managed Print στο cloud 
αποτελούν την προσπάθεια virtualizing της print 
υποδομής (που λειτουργεί με την παραδοσι-
ακή MPS μορφή), με τη διαφορά πως όλες οι 
λειτουργίες που σχετίζονται με τους πόρους θα 
φιλοξενούνται off-site. Αντί να αγοράζουν εκτυ-

Epson WorkForce Pro RIPS: 
η επανάσταση στις Υπηρεσίες Διαχειριζόμενης Εκτύπωσης

Η Epson, ως παγκόσμιος ηγέτης τεχνολογιών οπτικής 
απεικόνισης και εκτύπωσης, πρωτοστατεί και στην αγορά 
Υπηρεσιών Διαχειριζόμενης Εκτύπωσης (Managed Print 
Services), συστήνοντας τη νέα σειρά εκτυπωτών και 
πολυμηχανημάτων Workforce Pro RIPS (Replaceable Ink 
Pack System).
Σύμφωνα με έρευνα της Coleman Parkes, η χαμηλή 
απόδοση των συστημάτων IT έχει ως αποτέλεσμα απώλεια 
της παραγωγικότητας της τάξης των 24 δις ευρώ ετησίως, με 
τα 7 δις ευρώ περίπου να οφείλονται στους εκτυπωτές. Το 
57% των προβλημάτων εκτύπωσης αφορά σε προβλήματα 
συντήρησης και το 48% προκύπτει από την υπερβολικά 
κεντρικοποιημένη διαχείριση των εκτυπώσεων. 
Έτσι, η εταιρεία, αναγνωρίζοντας το κρυμμένο κόστος 
των εκτυπώσεων που προκύπτει στα επαγγελματικά 
περιβάλλοντα και με όραμα την καινοτομία και την παροχή 
ολοκληρωμένων λύσεων για τους επαγγελματίες, προτείνει 
λύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα, διατηρώντας 
χαμηλά το κόστος εκτύπωσης και συντήρησης. 

Για την Epson, κάθε μελέτη MPS ξεκινά με την 
αναγνώριση των πραγματικών αναγκών της επιχειρήσης, 
χαρτογραφώντας:
• τις ανάγκες εκτύπωσης (Α4/ Α3, έγχρωμη/ασπρόμαυρη) 
• την τοπογραφική διάταξη των εκτυπωτών
• την ανάγκη ασφαλείας (pin, κάρτα, κλπ)
• την διαχείριση συντήρησης και αποθεμάτων αναλωσίμων
•  το χρονικό διάστημα σύμβασης MPS που εξυπηρετεί τις 

ανάγκες κάθε επιχείρησης

Ναυαρχίδα των λύσεων MPS της Epson είναι η νέα 
σειρά WorkForce Pro RIPS, με την προηγμένη τεχνολογία 
Replaceable Ink Pack System που χρησιμοποιεί μονάδες 
παροχής μελάνης εξαιρετικά υψηλής απόδοσης για την 

εκτύπωση έως και 75.000 σελίδων με κάθε αλλαγή μελάνης1.
Απευθύνεται σε εταιρείες με ανάγκες 4.000 ως 8.000 
εκτυπώσεων μηνιαίως, ανά εκτυπωτικό μηχάνημα, 
προσφέροντας εξαιρετικά χαμηλό κόστος ανά σελίδα 
ασπρόμαυρης και κυρίως έγχρωμης εκτύπωσης.

Με την νέα σειρά, ο τελικός χρήστης απολαμβάνει:
• Υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία εκτυπώσεων
• Αυξημένη παραγωγικότητα
• Χαμηλό και προβλέψιμο κόστος εκτύπωσης 
• Μειωμένο χρόνο εκτός λειτουργίας
• Σημαντικά χαμηλότερο κόστος υποστήριξης 
•  Απλοποιημένη διαχείριση αναλωσίμων, εξαιτίας της 

εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας των μελανιών (75.000 
σελίδες B/W, 50.000 Color)

•  Κατανεμημένο δίκτυο εκτυπωτών που εξαλείφει την 
ανάγκη μετακίνησης των υπαλλήλων αυξάνοντας τον 
παραγωγικό χρόνο

•  Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας έως 80% σε σύγκριση με 
laser εκτυπωτές

•  Ελαχιστοποίηση των απορριμάτων συσκευασιών 
αναλωσίμων 

Ο μεταπωλητής επιτυγχάνει:
•  Μείωση εξόδων διαχείρισης του MPS (logistics, κ.ά.), 

λόγω της ηψηλής χωρητικότητας των μελανιών. Η 
παρακολούθηση της στάθμης των μελανιών και η 
αντικατάσταση τους πραγματοποιείται σε πολύ μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα σε σχέση με τις τρέχουσες λύσεις MPS

•  Αξιοπιστία και σιγουριά, λόγω της κεφαλής Precision Core 
•  Εύκολη διαχείριση, είτε με το προσφερόμενο από την 

Epson λογισμικό, είτε μέσω 3rd party λογισμικών
•  Ελάχιστοποιημένες ανάγκες συντήρησης σε σύγκριση με 

τις laser λύσεις, καθώς τα ανταλλακτικά είναι μειωμένα, 

οικονομικότερα και αντικαθιστώνται ευκολότερα

Η σειρά EPSON Workforce Pro RIPS περιλαμβάνει τα 
μοντέλα WF-R5190DTW, WF-R5690DTWF, WF-R8590DTWF, 
WF-R85903TWFC, τα οποία διαθέτουν, πέρα από τα 
παραπάνω οφέλη MPS, Duplex εκτύπωση & σάρωση (single 
pass στους Α3), Wi-Fi, Trays, Gigabit Ethernet / Wi-Fi Direct, 
Scan to email, FTP και network folders χωρίς PC, PDL, 
συμπ. PCL 5 & 6 settings (offset, skip blank page, font), και 
Adobe PostScript 3, LDAP Support, και φυσικά το Document 
Management Software της Epson, Document Capture Pro. 
Οι λύσεις MPS συμπληρώνονται από τις σειρές Workforce 
Pro M, Workforce AL-M400 και Workforce AL-M8100.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις MPS 
της EPSON, καλέστε στο 2108099499.

1. Απόδοση σελίδων κατά προσέγγιση. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.eu/pageyield 

πωτές, MFP hardware, print servers ή software 
(εργαλεία διαχείρισης print ή λύσεις document 
workflow), οι επιχειρήσεις θα επιλέγουν αυτά τα 
recources ως μέρος ενός outsourced MPS. Οι 
print servers θα ενσωματώνονται στο cloud και 
θα φιλοξενούνται σε ένα κλειστό, virtual private 
δίκτυο, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των δεδο-
μένων. Με τον τρόπο αυτόν απλοποιείται το print 
management, σε σύγκριση με τη διαχείριση 
ενός ετερόκλητου πλήθους από συσκευές που 
επιτρέπουν… ανεξέλεγκτο printing, καθώς και 
πολλαπλούς print servers που καταναλώνουν το 
bandwidth του δικτύου αλλά και ενέργεια.

Η χρήση του cloud αντιμετωπίζει τις βασικές 
οικονομικές προκλήσεις της υποδομής του print: 
μείωση κόστους και χαλάρωση του βάρους της 
διαχείρισης του print για το ΙΤ. Οι επιχειρήσεις 
θα μπορούν να εκλογικεύσουν τις υπάρχουσες 
επενδύσεις τους σε εκτυπωτές και MFPs, και 
μιας και οι υπηρεσίες στο cloud μπορούν να ανα-
βαθμιστούν ταχύτατα, η υποδομή αυτή θα μπορεί 
να ανταποκριθεί με ευελιξία στις απαιτούμενες 
αλλαγές της επιχείρησης. Ως συνέπεια, γίνεται 
πιο εύκολη αλλά και πιο αποτελεσματική η ενο-
ποίηση νέων τεχνολογιών, όπως λύσεις για την 
ασφάλεια, mobility ή document workflow. Τέλος, 
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οι επιπτώσεις στο κόστος είναι προφανείς, εξαι-
τίας της αποτελεσματικότερης διαχείρισης που 
μειώνει τις άχρηστες εκτυπώσεις, με ταυτόχρονη 
ωφέλεια για το περιβάλλον. 
Δεδομένων αυτών των εξελίξεων, θα πρέπει να 
τονίσουμε πως παρόλη την πρωτοκαθεδρία του 
software και των υπηρεσιών, δεν συνεπάγεται 
πως το hardware έχει γίνει irrelevant ή πως έχει 
απαξιωθεί. Μπορεί στη περίπτωση των επόμενης 
γενιάς MPS, όπως αυτές υλοποιούνται, να μην 
έχει σημασία ποιος είναι ο κατασκευαστής (ίσως 
να είναι και περισσότεροι από ένας, όπως προ-
είπαμε), αλλά σε τελική ανάλυση, το hardware 
αποτελεί τη βάση, χωρίς την οποία δεν έχει και 
νόημα το όλο θέμα. Για το σκοπό αυτό, οι μεγά-
λες εταιρείες συνεχίζουν -ταυτόχρονα με τις νέας 
γενιάς υπηρεσίες τους- να εξελίσσουν τα μηχα-
νήματά τους.

οι πελάτες αναγκαστικά έχουν μπει σε ένα mood 
ανανέωσης και είναι δεκτικοί σε νέες προτάσεις, 
τις οποίες αναγνωρίζουν ότι θα βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής τους.

Επιπλέον, εφόσον το κανάλι κατανοήσει τη δυνα-
μική των MPS και ακόλουθα την προωθήσει με 
τον κατάλληλο τρόπο στους πελάτες, τότε θα έχει 
κάνει ένα πρώτο βήμα που θα έχει συνέχεια: Η 
ενδεδειγμένη για τον πελάτη λύση, οδηγεί σε μια 
σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στα δύο μέρη, η 
οποία με την πάροδο του χρόνου μεταφράζεται 
σε νέες ευκαιρίες κέρδους. Οι MPS είναι μια εξε-
λισσόμενη και εξαιρετικά ευέλικτη, όπως είδαμε, 
αγορά, οπότε ο συνεργάτης θα μπορεί να προτεί-
νει νέες υπηρεσίες που σταδιακά θα έρθουν να 
«κουμπώσουν» στην αρχική επένδυση, ευνοώ-
ντας την ανάπτυξη πωλήσεων. TCP

H Xerox είδε πολύ 
νωρίς την ευκαιρία 
που υπάρχει στην 
αγορά υπηρεσιών, 
με αποτέλεσμα να 
επενδύσει στις λύ-
σεις Managed Print 
Services (MPS), πολύ 
γρήγορα και έντο-
να, πολύ πριν τους 
ανταγωνιστές της. 
Το αποτέλεσμα ήταν 

άνευ προηγουμένου: Τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, 
όσο και στην ελληνική αγορά, η Xerox αποτελεί 
με μεγάλη διαφορά τον ηγέτη στις Managed Print 
Services, διαθέτοντας ένα εξαιρετικό πελατολόγιο, 
τόσο σε ό,τι αφορά το προφίλ των πελατών, όσο και 
το πλήθος αυτών.
Έχοντας το πλεονέκτημα του leader, η Xerox μετέ-
φερε όλες τις καινοτομίες, την επιτυχία και φυσικά 
τη μοναδική ευκαιρία για νέα έσοδα, στο δίκτυο των 
συνεργατών της, λανσάροντας λύσεις MPS ειδικά 
διαμορφωμένες για το κανάλι και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, τις περίφημες πλέον XPPS - Xerox 
Partner Print Services.
Μεταξύ των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η 
Xerox στους συνεργάτες της, και τα οποία αποτε-
λούν ανεκτίμητη διαφοροποίηση στην αγορά, είναι 
το γεγονός ότι:
•  Ο συνεργάτης μπορεί να απολαύσει την πανελ-

λήνια υποστήριξη της Xerox για κάποιον πελάτη 
που διαθέτει παρουσία σε πολλαπλά γεωγραφικά 
σημεία.

•  Η Xerox είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει το 
project, λύνοντας αμέτρητα προβλήματα που έ-
χουν κάνει την εμφάνισή τους τα τελευταία χρόνια.

Φυσικά, όλα τα γνωστά πλεονεκτήματα Xerox, είναι 
επίσης παρόντα, όπως για παράδειγμα το εκτενές 
και αξιόπιστο portfolio συσκευών που καλύπτει 
με μοναδικό τρόπο από την πλέον μικρή απαίτηση, 
μέχρι τη μεγαλύτερη δυνατή παραγωγή, οι εξαιρε-
τικές υπηρεσίες document management, η απο-
μακρυσμένη διαχείριση, οι μοναδικές δυνατότητες 
αυτοματισμού, η υποστήριξη cloud και mobile 
print, αλλά και ένα ακόμη ανεκτίμητο στοιχείο δι-
αφοροποίησης: Τη δυνατότητα χρέωσης των εκτυ-
πώσεων με βάση το ποσοστό κάλυψης χρώματος! 
Εν αντιθέσει με τον ανταγωνισμό, οι συσκευές solid 
ink της Xerox μπορούν να αντιληφθούν πότε μία 
εκτύπωση περιέχει λίγο χρώμα (π.χ. ένα λογότυπο), 
και έτσι αντί να την κατατάξουν στις έγχρωμες, να 
την συμπεριλάβουν σε μία ειδική κατηγορία τιμής, 
εξοικονομώντας χρήματα στον πελάτη και αυξά-
νοντας κατακόρυφα την ικανοποίηση αλλά και την 
εμπιστοσύνη του τελευταίου προς τη Xerox και τους 
συνεργάτες της.

Next Generation MPS
Με δεδομένο ότι η Xerox βρίσκεται από νωρίς 
κάποια χρόνια μπροστά στην αγορά των MPS, θα 
περίμενε κανείς ότι θα ήταν εκείνη που θα όριζε 
και το επόμενο βήμα στις εν λόγω υπηρεσίες. Αυτό 
ακριβώς συμβαίνει!
Με την ονομασία Next Generation MPS, η Xerox 
προχωράει πολλά βήματα πέρα από τις εκτυ-
πώσεις, φθάνοντας όχι απλά στη διαχείριση των 
εγγράφων (document management), αλλά στη δι-
αχείριση ολόκληρου του workflow της επιχείρησης 
και στη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδι-
κασιών (BPO - Business Process Optimization).
Παράλληλα, με υπηρεσίες όπως οι CMS 
(Communication & Marketing Services), η Xerox 

καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του πελάτη 
για κάθε μορφή εκτύπωσης ή εγγράφου (φυλλάδια, 
μπροσούρες, ντύσιμο καταστημάτων, αφίσες κ.λπ.), 
με αποτέλεσμα ο τελευταίος να μην χρειάζεται 
πολλαπλούς προμηθευτές για κάθε μικρή λεπτομέ-
ρεια, ξεκινώντας για παράδειγμα από τις εταιρικές 
κάρτες και καταλήγοντας σε έναν ηλεκτρονικό 
λογαριασμό!
Άλλωστε, η εργασία μας πλέον, δεν αποτελείται από 
έναν φυσικό χώρο όπως παλιά. Μπορεί να συμ-
βαίνει οπουδήποτε και οποτεδήποτε (αλλά και από 
οποιαδήποτε συσκευή), με αποτέλεσμα, οι υπηρε-
σίες MPS νέας γενιάς της Xerox να βοηθούν τους 
πελάτες τους στον έλεγχο της πληροφορίας, ενώ 
την ίδια στιγμή να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά 
όλες τις σύγχρονες επιχειρηματικές απαιτήσεις, ό-
πως την αύξηση της παραγωγικότητας, το mobility, 
την ασφάλεια, αλλά και το θέμα του sustainability.
Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι λοιπόν, το γεγονός ότι 
η Xerox έχει αναγνωριστεί ως ο αδιαφιλονίκητος 
ηγέτης στις υπηρεσίες MPS, όχι μόνο σε επίπεδο 
επιτυχιών, αλλά και σε επίπεδο πληρότητας της 
λύσης, του οράματος αλλά και της θέσης. Gartner, 
IDC, Forrester, Infotrends και Quocirca την έχουν 
κατατάξει στις κορυφαίες θέσεις των αντίστοιχων 
μελετών της (http://goo.gl/QmNz7O). Ενδεικτικά 
και μόνο, αναφέρουμε την πρωτιά για το 2014 στη 
μελέτη “Managed Print and Content Services” της 
Gartner, την αντίστοιχη πρωτιά για το διάστημα Ιού-
νιος 2014-Μάρτιος 2015 στην έκθεση της InfoTrend 
“Managed IT Infrastructure: Managed Print 
Services”, καθώς και την έρευνα της Quocirca με 
τίτλο “Managed Print Services Landscape, 2014” 
στην οποία η Xerox βρίσκεται και πάλι στην κορυφή 
διαθέτοντας ταυτόχρονα, και την πιο ισχυρή παρου-
σία στην αγορά, αλλά και το πλήρες offering.

Άρθρο του Χάρη Τράμπα – Sales Director, Xerox Hellas
Next Generation MPS μόνο από τη Xerox

Επόμενο βήμα και για το κανάλι
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία λοιπόν: το επόμενο 
βήμα των MPS έχει ήδη λάβει χώρα, καθώς οι 
μεγαλύτεροι κατασκευαστές του χώρου συνει-
σφέρουν με μια πληθώρα καινοτόμων υπηρε-
σιών που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών 
τους, εξοικονομώντας τους χρήματα και βελτιώ-
νοντας την παραγωγικότητά τους. Αυτό σημαίνει 
πως το κανάλι συνεργατών οφείλει να δραστηρι-
οποιηθεί δυναμικά στο χώρο αυτό, εκμεταλλευό-
μενο τη μεγάλη ευκαιρία.

Οι πελάτες σπεύδουν να αναζητήσουν τη βέλτιστη 
για τις ανάγκες τους λύση, οπότε ο συνεργάτης 
βρίσκει πρόσφορο έδαφος να προτείνει κάτι που 
θα καλύψει τον πελάτη του και θα αποφέρει και 
στους δύο τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη. Πρόκει-
ται ουσιαστικά για μια εύκολη πώληση, καθώς 
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Συνεχίζοντας τα καθιερωμένα και ιδιαίτερα επιτυχημένα “Executive Round Tables”, το Tech Channel Partner και 
το BizTech.gr, διοργάνωσαν μία νέα συζήτηση με στελέχη του ελληνικού ΙΤ, αυτήν τη φορά με θέμα το Mobility. Τη 
συζήτηση υποστήριξε η HP Hellas, και τα άκρως ενδιαφέροντα συμπεράσματα, ακολουθούν στη συνέχεια.

Mobility: Ένα ανοικτό θέμα
με «άπειρες» προεκτάσεις

Π
ροσπαθώντας να «αφουγκρα-
στoύν» τον παλμό της ίδιας της 
αγοράς ΙΤ και των στελεχών που 
την απαρτίζουν, το Tech Channel 
Partner και το BizTech.gr, διορ-
γανώνουν σε συχνή βάση, ελεύ-

θερες συζητήσεις με CIOs και IT Managers της 
ελληνικής αγοράς, χωρίς βαρετές παρουσιάσεις 
και τυποποιημένη ατζέντα.
Αυτές οι ελεύθερες και ανοικτές συζητήσεις 
(Executive Round Tables), παρέχουν εξαιρετική 
πληροφόρηση, όχι μόνο για τις πρακτικές και το 
status του ελληνικού ΙΤ, αλλά και για τον τρόπο 
με τον οποίο σκέφτονται και δρουν οι Έλληνες 
διευθυντές μηχανογράφησης, καθώς και για τις 
ανησυχίες που τους κρατούν ξύπνιους τη νύχτα.
Το νέο Executive Round Table με θέμα το Mobility, 
όχι μόνο δεν αποτέλεσε εξαίρεση, αλλά απεδεί-
χθη ιδιαίτερα διαφωτιστικό και ενδιαφέρον, αφού 
αφενός εμπλουτίστηκε με τη συμμετοχή της HP 
Hellas (μία εταιρεία που αφενός έχει συνδέσει το 
όνομά της με το  mobility εδώ και χρόνια, αφετέ-
ρου «ακουμπά» πτυχές του που άλλοι κατασκευ-
αστές αγνοούν), αφετέρου συνοδεύτηκε από την 
πρώτη πανελλήνια έρευνα Mobility!

Mobility: Τι σημαίνει για σας;
Όπως απεδείχθη, τόσο από την πρώτη έρευνα επί 
ελληνικού εδάφους, όσο και από την ίδια τη συζή-
τηση με εκπροσώπους εταιρειών από διάφορους 
κλάδους (φαρμακευτικό, τουριστικό, retail κ.α.), το 
Mobility είναι μία αρκετά πιο «ασαφής» έννοια από 
ό,τι ίσως πιστεύουν οι περισσότεροι.
Ο λόγος είναι εξαιρετικά απλός: Οι ανάγκες και οι 
προτεραιότητες κάθε επιχείρησης, είναι τόσο δια-
φορετικές (ειδικά με βάση τον κλάδο, αλλά και σε 
ακόμη πιο ειδικό επίπεδο), ώστε πολλαπλές πτυ-
χές του mobility να μην άπτονται των απαιτήσεων 
του εκάστοτε IT Manager. Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα, αφενός να μην υπάρχει σφαιρική γνώση του 
όλο θέματος, αφετέρου να υφίσταται μία ανάγκη 
για εξειδίκευση σε βάθος για πολύ συγκεκριμένες 
απαιτήσεις.
Για παράδειγμα, το mobility αποτελεί βασική προ-
τεραιότητα του κ. Χρήστου Παπαμιχαήλ από την 
αλυσίδα ξενοδοχείων Amalia, σε ό,τι αφορά την 
πρόσβαση του Web site, την ευκολία απεικόνισης 
σε κάθε συσκευή (και γλώσσα), και φυσικά την α-
ντίστοιχη ευκολία σε επίπεδο booking. Αντίστοιχα, 
η παροχή guest access υψηλής ποιότητας εξακο-

λουθεί να αποτελεί ζητούμενο, αλλά πέραν τού-
των, δεν υπάρχει κάποια άλλη ανάγκη - όχι τουλά-
χιστον υψηλής σημασίας και προτεραιότητας.
Αντίστοιχα, ο κ. Μπάμπης Κιορπελίδης, «βλέπει» 
δύο άλλες πτυχές του Mobility ως βασικά θέματα 
στην Aegean Motorways. Από τη μία μεριά βρί-
σκεται η διαρκής και άμεση επικοινωνία όλων 
των εμπλεκομένων (συνεργεία συντήρησης, 
ασφάλεια κ.λπ.), και από την άλλη η συλλογή στοι-
χείων από τους αισθητήρες κατά μήκος του αυ-
τοκινητοδρόμου (κατά τα πρότυπα του Internet of 
Things) και η λήψη άμεσων αποφάσεων με βάση 
τις λαμβανόμενες πληροφορίες.
Από τη μεριά του, ο κ. Νίκος Δρανδάκης, ιδρυ-
τής του Taxi Beat, βλέπει το Mobility κυρίως ως 
εφαρμογές (και μάλιστα native) που θα αλλάξουν 
(εάν δεν το έχουν ήδη κάνει) τον κόσμο μας. Στο 
ίδιο μήκος κύματος και ο κ. Φώτης Καρύδας (ι-
δρυτής του Touristorama.com), ο οποίος αφενός 
«βλέπει» κυρίως τις mobile Web εκδόσεις ως 
προάγγελο του μέλλοντος, αφετέρου θεωρεί πως 
σταδιακά και ενώ όλα θα επικοινωνούν με όλα, η 
τεχνολογία θα «ρέει» ελεύθερα και «αόρατα» για 
τον χρήστη.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι με βάση την πανελλή-
νια έρευνα του BizTech.gr και του Tech Channel 
Partner, για τους περισσότερους Έλληνες IT 
Managers, το Mobility σημαίνει κυρίως «το να 

μπορούμε να βλέπουμε τα e-mails μας από πα-
ντού». Έτσι απλά!
Η πρόσβαση στα αρχεία του γραφείου μας αλλά 
και συνολικά η δυνατότητα να εργαστούμε από 
οπουδήποτε χωρίς περιορισμούς, ακολουθούν ως 
βασικότερες έννοιες συνδεδεμένες με αυτήν του 
Mobility.

Ο ρόλος των mobile εκτυπώσεων
Έχοντας ως καλεσμένους και εκπροσώπους της 
HP, η συζήτηση «μοιραία» άγγιξε και το θέμα 
των εκτυπώσεων. Mobility και εκτυπώσεις; Θα 
αναρωτηθείτε... Σαφώς! Το θέμα των mobile εκτυ-
πώσεων (εκτύπωση από οποιαδήποτε φορητή συ-
σκευή) αλλά και των cloud εκτυπώσεων απεδεί-
χθη εξαιρετικά σημαντικό. Και εδώ ο λόγος είναι 
απλός: Από τη στιγμή που αλλάζουν οι συσκευές 
που χρησιμοποιούμε (ή πιο σωστά, αυξάνονται), 
όλες οι κλασικές μας δυνατότητες, με πρώτη και 
καλύτερη την εκτύπωση, δεν είναι δυνατόν να 
απουσιάζουν!
Επιπρόσθετα, και παρά το γεγονός ότι για την 
έννοια του paperless office έχει χυθεί... αρκετό 
μελάνι, οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι ο 
αριθμός των εκτυπώσεων αυξάνει! Εδώ, ο λόγος 
είναι λιγότερο προφανής: Παρά το γεγονός ότι η 
ζωή μας ψηφιοποιείται και το ποσοστό όσων ε-
κτυπώνουμε μειώνεται σε σχέση με την ποσότητα 
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της πληροφορίας που μας κατακλύζει, εντούτοις, 
αυτή η πληροφορία είναι απείρως μεγαλύτερη σε 
σχέση με πριν μερικά χρόνια (σχεδόν διπλασιάζε-
ται σε ετήσια βάση). Έτσι, οι εκτυπώσεις όχι μόνο 
αυξάνονται, αλλά παράλληλα γινόμαστε και πιο 
απαιτητικοί αφού από τη μία μεριά θέλουμε να τις 
έχουμε διαθέσιμες από παντού, και από την άλλη 
θα θέλαμε πρόσβαση και στις υπόλοιπες δυνα-
τότητες ενός σύγχρονου εκτυπωτή, όπως για πα-
ράδειγμα το σκανάρισμα, η αποστολή αρχείων με 
e-mail κ.λπ. (είπαμε, η ζωή μας ψηφιοποιείται!).

Θέματα cloud και ασφάλειας
Ένα από τα θέματα στα οποία συμφώνησαν και 
μάλιστα χωρίς κανέναν δισταγμό όλοι οι παρευρι-
σκόμενοι, είναι ότι το Mobility συνδέεται άμεσα με 
την έννοια του Cloud. Mobility χωρίς Cloud δεν γί-
νεται με άλλα λόγια, ενώ ταυτόχρονα (και ακριβώς 
λόγω Cloud), εγείρονται και οι πρώτες ανησυχίες 
για τα θέματα ασφάλειας.
Όπως σημείωσε ο κ. Ανδρέας Κοκκαλάκης από 
την Omega Pharma, μία λύση είναι τα ψηφιακά 
πιστοποιητικά, αλλά το ζήτημα δεν λύνεται για όλες 
τις συσκευές και τις υποδομές. Αντίστοιχα, υπάρ-
χει και το ζήτημα της πιστοποίησης των χρηστών, 
οπότε η συζήτηση μεταφέρεται σε ένα νέο επί-
πεδο. Σε αυτό το επίπεδο, ο σύγχρονος Έλληνας 
IT Manager χρειάζεται έναν έμπιστο σύμβουλο 
τεχνολογίας δίπλα του, αφού αφενός χρειάζεται 
λύση, αφετέρου το θέμα είναι αρκετά πολύπλοκο 
και δεν φαίνεται να υπάρχει μία «όλα σε ένα» απά-
ντηση που θα ικανοποιεί κάθε απαίτηση.
Το ζήτημα της ασφαλούς πρόσβασης από κάθε 
τύπο συσκευής (φορητής και μη), αποτελεί ση-
μαντικό θέμα και στην αγορά του retail, όπως 
αναγνώρισε και ο κ. Γιώργος Πανουτσακόπουλος 
από την Shopping House. Στην περίπτωση αυτή, 
μία κεντρική υποδομή φέρει την ευθύνη για την 
υποστήριξη πολλαπλών shops-in-a-shop, ενώ 
στην εξίσωση υπεισέρχονται και πιο ευαίσθητες 
πληροφορίες, όπως αυτές των πωλήσεων. Εάν α-
ναλογιστεί κανείς επίσης, ότι κάθε shop-in-a-shop 
μπορεί να ανήκει σε μία μεγαλύτερη αλυσίδα 
όπου έχουν υλοποιηθεί συγκεκριμένες υποδομές, 
το θέμα της διαλειτουργικότητας (και δη της ασφα-
λούς), γίνεται ακόμη πιο σημαντικό.

Ανταγωνισμός: Ο καλύτερος καταλύτης!
Όπως συμβαίνει στις περισσότερες τεχνολογικές 
τάσεις, διάφοροι αναστολείς (budget, ασφάλεια 
κ.λπ.), ενδέχεται να συγκρατούν τις επιχειρήσεις 
από το να προχωρήσουν στην υιοθέτησή τους.
Στην περίπτωση του Mobility όμως, τα πράγματα 
είναι διαφορετικά. Επειδή η τάση βρίσκεται στα χέ-
ρια των χρηστών, η επιχείρηση πολλές φορές έρ-
χεται αντιμέτωπη με την ανάγκη υποστήριξης των 
τελευταίων, πολύ πριν αποφασίσει να επενδύσει 
οργανωμένα σε μία mobile υποδομή.
Παράλληλα, συνήθως μία κίνηση στο Mobility, συ-
νοδεύεται και από σχετική δημοσιότητα ή «έκθε-
ση» του ενεργούντος στα μάτια του ανταγωνισμού. 
Έτσι, όπως σημειώνει ο κ. Φραντσέσκο Χανιώτης 
από την Erasmus, ένας από τους καλύτερους 

καταλύτες για να προχωρήσει ένα project, είναι το 
να δεις υλοποιημένο στον ανταγωνισμό ή εν πάσει 
περιπτώσει, κάπου εκτός επιχείρησης!
Όσο πιο εντυπωσιακό και χρήσιμο το project, 
τόσο πιο εύκολα πείθεται η εκάστοτε διοίκηση να 
προχωρήσει (και μάλιστα «εχθές») στην αντίστοιχη 
επένδυση. Σε τελική ανάλυση, ίσως να πρόκειται 
για θέμα περηφάνειας!
Θα πρέπει να σημειώσουμε τέλος, ότι καταλυτικό 
ρόλο στην υιοθέτηση mobility projects, και ειδικά 
όσων συνδέονται άμεσα με το cloud, παίζει η έλ-
λειψη πόρων εκ μέρους του ΙΤ. Από τη στιγμή που 
ένα τέτοιο τμήμα δεν μπορεί να διαθέτει τεχνογνω-
σία και εξειδικευμένη γνώση για κάθε στοιχείο 
της υποδομής (βάσεις δεδομένων, Web, δικτυακή 
υποδομή, development κ.λπ.), το cloud απλοποιεί 
τα πράγματα, αφαιρώντας από την εξίσωση (του-
λάχιστον για απλά projects), θέματα υποστήριξης, 
τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης, δίνοντας πα-
ράλληλα την ευκαιρία στα τμήματα ΙΤ μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, να υλοποιήσουν projects 
που παραδοσιακά είχαν τη δυνατότητα, μόνο οι 
μεγάλες επιχειρήσεις. Σαν... added bonus, αυτή 
η προσέγγιση οδηγεί και σε απλοποίηση της επι-

κοινωνίας διαφόρων ετερόκλητων συστημάτων, 
λόγος για τον οποίο ένας εκ των συνομιλητών μας 
μετακίνησε το ERP της επιχείρησής του στο cloud! 
Εκεί, όχι μόνο μπορεί να «μιλάει» ελεύθερα με άλ-
λα συστήματα, αλλά παράλληλα έχει τη δυνατότητα 
να υλοποιήσει όλα τα «καλούδια» του Mobility, 
παρέχοντας πρόσβαση στις πλέον σημαντικές 
πληροφορίες (και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο), 
σε όλους τους χρήστες του και από οποιαδήποτε 
συσκευή. TCP

Στο διάγραμμα, φαίνεται πως η έννοια του Mobility είναι «ιδιαίτερα» ή «εξαιρετικά» σημαντική για το 85% των Ελλήνων CIOs 
(n=466, πηγή: BizTech.gr - Πανελλήνια έρευνα Mobility).

Στο διάγραμμα, διακρίνονται οι κατηγορίες προϊόντων που μπορούν να ενταχθούν σε μία ενιαία στρατηγική Mobility, σύμφωνα 
πάντα με τa στελέχη ΙΤ της ελληνικής αγοράς. (n=466, πηγή: BizTech.gr - Πανελλήνια έρευνα Mobility).
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Gigabyte Brix Pro

Με τα small-form-factor desktops να αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο κοινό, το Gigabyte Brix Pro i5-4570R 
αποδεικνύει στην πράξη ότι υψηλές επιδόσεις και γραφικά μπορούν να χωρέσουν σ’ ένα πραγματικά μικρό «μπουκάλι».

Μικρό μόνο στο μάτι,
μεγάλο σαν ευκαιρία!

Α
πό την πρώτη στιγμή που πιά-
σαμε στα χέρια μας το Brix Pro 
i5-4570R κατέστη σαφές ότι εδώ 
υπάρχει ένα… μέγεθος μεγάλο. 
Ναι, όσο παράξενο και αν φαί-
νεται αυτό, το Brix Pro είναι ένα 

μικρό μηχανάκι με μεγάλες όμως δυνατότητες. 
Καταρχήν, η στιβαρή και ποιοτική κατασκευή σε 
προϊδεάζει αμέσως για τη δουλειά που έχει κάνει 
και στα «εσώψυχα» της συσκευής η Gigabyte. 

Έτσι, ο μαυροκόκκινος κύβος της ταϊβανέζικης ε-
ταιρείας μπορεί να παραμένει πιστός στη minimal 
φιλοσοφία των Brix, ωστόσο έχει δεχθεί ένα 
ουσιαστικό boost όσον αφορά τις επιδόσεις του. 
Πρώτο και ίσως σημαντικότερο σημείο διαφορο-
ποίησης, είναι ο συνδυασμός του επεξεργαστή 
Intel Core i5 με την ενσωματωμένη κάρτα γραφι-
κών Intel Iris Pro 5200.

Όντας μια από τις πρώτες συσκευές που αξιοποιεί 
την ισχύ της Intel Iris Pro, το Βrix Pro απογειώνει 
την εμπειρία του συστήματος στις εφαρμογές 
3D. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στο gaming, για 
παράδειγμα, αλλά και σε απαιτητικές εργασίες 
επεξεργασίας εικόνας και video. Στην κατεύθυνση 
αυτή, σημαντική είναι η συνεισφορά του επεξερ-
γαστή Intel i5 4570R, ο οποίος είναι ιδανικός για 
εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας και video.

Όσον αφορά το ζήτημα αποθήκευση, το Brix Pro 
είναι εφοδιασμένο με δύο SO-DIMM DD3L slots 
που υποστηρίζουν ταυτόχρονα mSATA SSD 
και 2.5” SSS πρότυπα, δίνοντας στον χρήστη την 

πολυτέλεια για ευελιξία στην επιλογή αποθηκευ-
τικού μέσου.
Και μια και ο λόγος για ευελιξία, οι επιλογές δεν 
λείπουν ούτε στο κομμάτι της συνδεσιμότητας. Έ-
τσι, το Gigabyte Brix Pro διαθέτει Mini DisplayPort 
αλλά και HDMI port στην οπίσθια πλευρά του. Α-
ποτέλεσμα; Η ταυτόχρονη, απροβλημάτιστη χρήση 
δύο monitors, εκ των ων ουκ άνευ χαρακτηρι-
στικό για όσους ψάχνουν μια λύση με επαγγελ-
ματικό προσανατολισμό. Παραμένοντας εις τα… 
μετόπισθεν, συναντάμε επίσης δύο θύρες USB 
3.0 οι οποίες συμπληρώνονται από ακόμα δύο, 
αυτή τη φορά στην μπροστινή μεριά του Brix Pro. 
Κλείνοντας το κεφάλαιο συνδεσιμότητα, μετράμε 
ακόμα μία θύρα HDMI (με υποστήριξη ανάλυσης 
4Κ παρακαλώ), SPDIF audio για καθαρό ήχο και 
Gigabit Ethernet port (10/100/1000).

Σημαντικό στοιχείο που αναδεικνύει τον ολο-
κληρωμένο χαρακτήρα του Gigabyte Brix Pro, 
είναι και το προεγκατεστημένο Wi-Fi Mini PCIe 
module, το οποίο διαθέτει όλα τα ασύρματα πρό-
τυπα 802.11 b/g/n/ac αλλά και το πλέον πρόσφατο 
Bluetooth 4.0.

Τελευταίο μα καθόλου αδιάφορο ατού του Βrix 
Pro είναι η βάση στήριξης τύπου VESA. Πρακτικά 
πρόκειται για μια μεταλλική πλακέτα πάνω στην 
οποία κουμπώνει η συσκευή και στη συνέχεια 
ολόκληρη η δομή κολλά στην πλάτη ενός PC 
monitor, μιας τηλεόρασης, μιας οθόνης digital 
signage κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό το Brix Pro 
«κρύβεται» και καθίσταται αόρατο από την κοινή 
θέα, προσφέροντας «καθαρή» εικόνα μόνο της 

οθόνης χωρίς κανένα περιφερειακό κοντά της.
Συμπερασματικά, το Brix Pro i5-4570R είναι όλα 
όσα υπόσχεται με την πρώτη ματιά και ακόμα 
παραπάνω. Εξαιρετικά βολικό, προσφέρει για το 
μέγεθός του πολύ καλές επιδόσεις, αισθητικά σου 
κάνει κλικ με την πρώτη μάτια ενώ τεχνολογικά 
αποτελεί μια απολύτως ολοκληρωμένη πρόταση 
τόσο για προσωπική όσο και για αμιγώς επαγ-
γελματική χρήση. Επιπλέον, χάρη στο μικρό του 
μέγεθος ανοίγει έναν νέο δρόμο για το κανάλι. 

Και αυτό γιατί μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί 
για διάφορες υλοποιήσεις, που εκτείνονται από το 
gaming και το digital signage, μέχρι τη χρήση σε 
σημεία πώλησης και ταμεία. Με άλλα λόγια ένας 
ελβετικός σουγιάς με τεχνολογική καταγωγή, ό-
μως, από την Άπω Ανατολή. TCP

Συστήματα όπως το Gigabyte Brix, 
ανοίγουν νέες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες για το κανάλι, αφού είναι 
ιδανικά για εφαρμογές στις οποίες 

τα παραδοσιακά desktops δεν μπορούν να 
προσφέρουν λύση.

EDITOR’S CHOICE
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Mε όλες τις 
φωτογραφίες, 
τα videos και τα 
τραγούδια που 
διαθέτουν οι χρήστες, 
ο αποθηκευτικός 
χώρος στο 
smartphone 
µπορεί να µην είναι 
αρκετός. Έχοντας 
αυτό ως βάση, η 
Intel αναζητά νέους 
τρόπους να αυξήσει 
τον αποθηκευτικό 
χώρο, τόσο σε 
φορητές συσκευές 
και στα PCs, χωρίς 
να επηρεάσει το 
µέγεθος ή το κόστος 
των συσκευών.

BizTech 
Update

powered by

Στο δρόµο 
του τετραπλασιασµού των SSD

Μια από τις προσπάθειες της εταιρείας αφορά την απο-
θήκευση επιπλέον πληροφοριών σε κάθε κελί, το οποίο 
θα µπορούσε να αυξήσει τον αποθηκευτικό χώρο µέχρι 
και τέσσερις φορές. Η Intel προσπαθεί να «στριµώξει» 
τέσσερα bits δεδοµένων σε ένα κελί αποθηκευτικού χώ-
ρου, σε σχέση µε τη σύγχρονη πρακτική που επιτρέπει την 
αποθήκευση τριών bits ανά δεδοµένο. Αυτή η προσέγγιση 
ανοίγει τη δυνατότητα για τη δηµιουργία συσκευών µε πυ-
κνότερους αποθηκευτικούς χώρους.

Υπάρχει µια αδηφάγα απαίτηση για επιπλέον αποθηκευ-
τικό χώρο. Οι εφαρµογές και τα λειτουργικά συστήµατα 
γίνονται µεγαλύτερα, το video 4k µπαίνει στην καθηµε-
ρινότητά µας και ολοένα και περισσότερες πληροφορίες 
δηµιουργούνται από τους αισθητήρες και άλλες πηγές 
δεδοµένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, οι κατασκευαστές 
smartphones αλλά και PCs να αυξάνουν τις προσπάθειές 
τους να αυξήσουν τη χωρητικότητα των flash drives -αλλά 
και των SSDs- που χρησιµοποιούνται στις συσκευές.

Βάζοντας τέσσερα bits δεδοµένων ανά κελί, µια τεχνική 
που η Intel ονοµάζει QLC (Quad Level Cell), η χωρητικό-
τητα των SSDs θα µπορούσε να φτάσει και τα 10TB για 
τα τυποποιηµένα drives των 2,5 ιντσών. Σύµφωνα µε την 
εταιρεία, πρόκειται για έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη 
και δεν υπάρχει ακόµη συγκεκριµένο timeline για την 
παρουσίαση flash chips που στηρίζονται στην εν λόγω 
τεχνολογία.

Οι SSDs που στηρίζονται σε NAND flash είναι ταχύτεροι 
και πιο αποδοτικοί, όσον αφορά τη διαχείριση της ενέρ-
γειας από τους σκληρούς δίσκους, αλλά το ανώτερο όριο 
χωρητικότητάς τους φτάνει τα 4TB. Η Intel, όπως αναφέ-
ραµε, υπόσχεται SSDs που θα φτάνουν τα 10TB χωρητι-
κότητας. Η αύξηση της χωρητικότητας των SSDs είναι µια 
συνεχόµενη πρόκληση, καθώς η γεωµετρία των chips 
µικραίνει συνεχώς και η προσέγγιση της Intel βοηθά ση-
µαντικά στην αύξηση της ζωής του flash storage, ως τε-
χνολογίας συνολικά, σύµφωνα µε αναλυτές της Objective 
Analysis.

Η δυνατότητα της Intel να «στριµώξει» τέσσερα bits δε-
δοµένων ανά κελί αποθηκευτικού χώρου, σχετίζεται µε 

τη δυνατότητα της εταιρείας να µειώσει το µέγεθος των 
flash chips µέσω της τεχνολογίας κατασκευής 3D NAND. 
Η τεχνολογία επιτρέπει την κάθετη τοποθέτηση επιπέδων 
αποθηκευτικών κελιών, όπως σε ένα ουρανοξύστη, επι-
τρέποντας µε αυτό τον τρόπο τη δηµιουργία µεγαλύτερων 
χωρητικοτήτων.

Οι περισσότεροι SSDs κατασκευάζονται µε την προ-
σέγγιση one bit ανά κελί (και φέρουν την ονοµασία SLC 
– single level cell) ή µε δυο bits ανά κελί και καλούνται 
Multilevel cell. Η προσθήκη τρίτου και τέταρτου bit είναι 
αρκετά δύσκολη διαδικασία, καθώς σύµφωνα µε αναλυ-
τές φέρνουν την πιθανότητα για την παρουσίαση λαθών 
δεδοµένων στους SSDs. Αυτό προκύπτει από το γεγονός 
ότι, όσα περισσότερα bits δεδοµένων αποθηκεύονται ανά 
µονάδα αποθήκευσης τόσο δυσκολεύει ο διαχωρισµός 
των δεδοµένων από την αποθηκευτική µονάδα. Μια α-
ντίστοιχη προσπάθεια στο παρελθόν είχε αποτύχει, αλλά 
βέβαια δεν υπήρχε από πίσω η τεχνογνωσία της Intel.

Ένα άλλο ενδιαφέρον σηµείο είναι η µείωση του κόστους 
που προκύπτει από την τοποθέτηση επιπλέον δεδοµένων 
πάνω στο ίδιο κελί αποθηκευτικού χώρου. Η τοποθέτηση 
2 bits ανά κελί οδηγεί σε µείωση της τάξης του 50%, η 
τοποθέτηση 3 φέρνει άλλο ένα 30%, ενώ το τέταρτο προ-
σθέτει 15% µείωση ακόµη, σύµφωνα πάντα µε αναλυτές 
της Objective Analysis.

Η Intel παραµένει ιδιαίτερα αισιόδοξη σχετικά µε την προ-
σπάθειά της στο κοµµάτι των QLC SSDs, κάτι που προκύ-
πτει από τo γεγονός ότι η τεχνολογία 3D NAND έχει υψηλή 
χωρητικότητα και χαρακτηριστικά χαµηλής παρεµβολής.

του τετραπλασιασµού των SSD

Μια από τις προσπάθειες της εταιρείας αφορά την απο-
θήκευση επιπλέον πληροφοριών σε κάθε κελί, το οποίο 
θα µπορούσε να αυξήσει τον αποθηκευτικό χώρο µέχρι 

τέσσερα bits δεδοµένων σε ένα κελί αποθηκευτικού χώ-
ρου, σε σχέση µε τη σύγχρονη πρακτική που επιτρέπει την 
αποθήκευση τριών bits ανά δεδοµένο. Αυτή η προσέγγιση 
ανοίγει τη δυνατότητα για τη δηµιουργία συσκευών µε πυ-

Υπάρχει µια αδηφάγα απαίτηση για επιπλέον αποθηκευ-
τικό χώρο. Οι εφαρµογές και τα λειτουργικά συστήµατα 
γίνονται µεγαλύτερα, το video 4k µπαίνει στην καθηµε-

τη δυνατότητα της εταιρείας να µειώσει το µέγεθος των 
flash chips µέσω της τεχνολογίας κατασκευής 3D NAND. 

Βάζοντας τέσσερα bits δεδομένων ανά κελί, μια 
τεχνική που η Intel ονομάζει QLC (Quad Level 
Cell), η χωρητικότητα των SSDs θα μπορούσε 
να φτάσει και τα 10TB για τα τυποποιημένα 

drives των 2,5 ιντσών.
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Δοκιμάζοντας το Windows Azure

Θα έπρεπε να αποτελεί την πλέον προφανή λύση για όλους τους πελάτες, αλλά όντας προφανής την ξεχνάμε. Ίσως 
το πιο απλό πράγμα από το οποίο όμως έχει πολλά να κερδίσει το κανάλι συνεργατών είναι από τη δημιουργία web 
sites στο Azure, με την αντίστοιχη υπηρεσία, η οποία πλέον ονομάζεται Azure Web Apps.

Back to basics

Ο
ι ευκολίες που παρέχει η μετά-
βαση ενός website στο Azure 
αποτελούν από μόνες τους ικανά 
επιχειρήματα πώλησης και είναι 
δεδομένο ότι οι περισσότεροι από 
τους πελάτες σας, θα τα αντιλη-

φθούν άμεσα. Για να γίνει όμως ακόμη πιο απλό, 
αναφέρουμε τους ακόλουθους λόγους:

Εύκολη δυνατότητα κλιμάκωσης 
Όταν ένα site βρίσκεται on-premise, η ομάδα 
operations πρέπει να έχει τον απαραίτητο χρόνο 
να το παρακολουθεί και να το διαχειρίζεται. Μέσα 
από την παρακολούθηση και την ανάλυση των 
στοιχείων μπορεί να γνωρίζει αν το site δέχεται 
επιπλέον φόρτο εργασίας και τι πρέπει να κάνει 
για να διευθετήσει το όλο ζήτημα. Σε κάθε περί-
πτωση, όμως, η αντίδραση είναι εξαιρετικά αργή 
σε χρόνο και πολύ περισσότερο βέβαια, αν μια 
τέτοια διαδικασία απαιτεί αναβάθμιση υποδομής ή 
την ύπαρξη redundancy στην υπάρχουσα υποδο-
μή και συνήθως αυτή η ανάγκη προκύπτει ύστερα 
από κάποιο πρόβλημα. Το Azure αφαιρεί αυτό τον 
περιορισμό, επιτρέποντάς μας να θέσουμε εμείς 
το κατώφλι πέρα από το οποίο θα γίνεται η αύξηση 
της ισχύος, ώστε να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.

Απλή εγκατάσταση 
Ξεχάστε την ανάγκη για μεταφορά αρχείων μέσω 
FTP, όπως και το Web Deploy. Με το Azure Web 
Apps μπορείτε να πραγματοποιήσετε με ευκολία 
την εγκατάσταση, αλλά και τη διαχείριση της όλης 
διαδικασίας. Μπορείτε να κάνετε την εγκατάσταση 
απευθείας από το Azure Interface, μέσα από το 
οποίο μπορείτε να ελέγξετε όλες τις ρυθμίσεις του 
web app. Αυτό που χρειάζεται, είναι να επιλέξετε 
τον πάροχο της υπηρεσίας και το Azure Web Apps 
θα κάνει όλα τα υπόλοιπα. 

Εύκολο Load Balancing
Σε επίπεδο on-premise, το load balancing απαιτεί 
αρκετό σχεδιασμό και αρκετά κομμάτια υποδομής 
που δεν είναι καθόλου φτηνά, συνήθως. Επίσης, 
απαιτεί κάποιον που θα γνωρίζει πώς θα τα ρυθμί-
σει όλα αυτά. Το Azure παρέχει μια λύση που είναι 
λιγότερο δύσκολη στην εγκατάσταση και αρκετά α-
πλή στη ρύθμιση. Με τη βοήθεια του Azure Traffic 
Manager μπορείτε να ρυθμίσετε στοιχεία, όπως η 
υποστήριξη failover, η απόδοση και άλλα. Μπορεί 
να κατευθύνει την κυκλοφορία, είτε μέσα στο ίδιο 
Azure datacenter, είτε και σε διαφορετικά data 

centers σε όλο τον κόσμο (αν δεν υπάρχει κάποιο 
νομικό ζήτημα παραμονής των δεδομένων εντός 
συγκεκριμένης ηπείρου), είτε ή εντός της Ε.Ε. 

DiscoverGreece: Από την Ελλάδα και για 
όλο τον κόσμο 
Με βασικό στόχο να ενισχύσει σημαντικά την 
προβολή της Ελλάδας διεθνώς, η Marketing 
Greece -μέσω της δημιουργίας του website 
discovergreece.com- παρουσιάζει την Ελλάδα 
ως ένα σύνολο μοναδικών εμπειριών που ξεδι-
πλώνονται στον επισκέπτη μέσα από videos, πλη-
θώρα φωτογραφιών και περιεχομένου σε πέντε 
γλώσσες. Βασικά κριτήρια για την επιλογή του 
Microsoft Azure ως πλατφόρμα φιλοξενίας ήταν η 
ταχύτητα υλοποίησης, η αποφυγή υψηλής αρχικής 
επένδυσης και η αξιοπιστία. Ειδικά για το κριτήριο 
της αξιοπιστίας, κρίθηκε σημαντική η αδιάλειπτη 
λειτουργία του website, καθώς και η δυνατότητα 
αυτόματης κλιμάκωσης των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών, προκειμένου να ανταποκρίνεται στην αυ-
ξημένη επισκεψιμότητα. Η υλοποίηση του έργου 
πραγματοποιήθηκε από την Marketing Greece, με 
την υποστήριξη της εταιρείας Linakis Digital, συ-
νεργάτη της Microsoft Ελλάς, χρησιμοποιώντας το 
διεθνώς καταξιωμένο λογισμικό Sitecore CMS.
 
Όπως ανέφερε ο Νίκος Διαμαντόπουλος, web 
services manager, της Marketing Greece. «Στο 

πλαίσιο του έργου, η Marketing Greece διέγνωσε 
την ανάγκη υιοθέτησης μιας πλατφόρμας φιλο-
ξενίας που θα μείωνε το χρόνο υλοποίησης, θα 
έδινε ευελιξία και θα ήταν, τόσο δυναμική όσο και 
αξιόπιστη. Η επιλογή του Microsoft Azure απέ-
δειξε άμεσα την ορθότητά της, αφού και το έργο 
ολοκληρώθηκε εξαιρετικά γρήγορα και έκτοτε δεν 
υπάρχουν ζητήματα που να εμποδίζουν τη λει-
τουργία και την επέκταση του website. Επιπλέον, η 
δυνατότητα αυτόματης κλιμάκωσης και χρέωσης 
ανάλογα με την εκάστοτε ζήτηση σημαίνει ότι 
έχουμε ένα αξιόπιστο σύστημα, το οποίο ανταπο-
κρίνεται πάντα στις ανάγκες μας και είναι φιλικό 
στη διαχείρισή του.»

Αν όλα τα παραπάνω σας έπεισαν, το μόνο 
που χρειάζεται είναι να επισκεφτείτε τη διεύ-
θυνση: http://bit.ly/1JHbRfH για τη δωρεάν 
trial έκδοση. Για μια πιο εμπεριστατωμένη 
πρώτη γεύση δείτε και το video Azure Virtual 
Machines Webinar στα Ελληνικά: http://bit.
ly/1JHc1Uk

Azure Trial



BizTech.gr: Φέρνει κοντά τους  
επαγγελματίες της τεχνολογίας

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

*Συνιστάται και στους “απλούς” λάτρεις της τεχνολογίας!

bIZtech
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Δήμος Δράμας

eTIME: Σύστημα ωρομέτρησης 
και διαχείρισης παρουσιών εργαζομένων

Το πρόβλημα
Ο Δήμος Δράμας και οι Δημοτικές επιχειρήσεις 
που ανήκουν σε αυτόν, απασχολούν περίπου 300 
εργαζόμενους οι οποίοι στεγάζονται ή παρουσιά-
ζονται για ανάληψη καθηκόντων σε 8 διαφορετικά 
κτήρια.
Το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο Δήμος πριν την 
υλοποίηση του eTIME, ήταν η ύπαρξη διάφορων 
χειρόγραφων «συστημάτων», διαφορετικών ανά 
διεύθυνση ή προϊστάμενο, για την παρακολούθη-
ση της προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλ-
λήλων, με συνέπεια την αδυναμία του γραφείου 
προσωπικού και του αντίστοιχου αντιδημάρχου για 
άμεση, έγκυρη και αντικειμενική πληροφόρηση. 
Επίσης η διαχείριση των χειρόγραφων στοιχείων 
για τη λήψη ποσοτικών ή ποιοτικών πληροφοριών 
ήταν χρονοβόρα, δύσκολη ή και αδύνατη.

Η λύση
Στο σύστημα διασυνδέθηκαν συνολικά 11 τερμα-
τικά ανάγνωσης καρτών σε 8 κτήρια του Δήμου 
Δράμας περιφερειακά και κεντρικά. Η διασύνδεση 
των τερματικών με το κεντρικό σύστημα, επιτυγ-
χάνεται μέσω δικτύου Ethernet (LAN), Internet 
(WAN) και off line όπου δεν υπάρχει κανένας τύ-
πος σύνδεσης.
Τα στοιχεία χρονοπαρουσίας συλλέγονται από τα 
τερματικά και αποστέλλονται στον κεντρικό εξυπη-
ρετητή (server) αυτοματοποιημένα.

Το λογισμικό eTIME εγκαταστάθηκε στα κεντρικά 
γραφεία του Δήμου και συνεργάζεται με όλα τα 
ηλεκτρονικά τερματικά για συλλογή και επεξερ-
γασία των στοιχείων. Παρέχει εκτυπώσεις και 
αναφορές ωρών εργασίας, αδειών και απουσιών, 
για την άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση του τμή-
ματος προσωπικού με στοιχεία ανά εργαζόμενο 
ή και συνολικά ανά κτήριο, ομάδα, τμήμα. Δίνεται 
η δυνατότητα της ημερήσιας κατάστασης ελέγχου 
παρουσίας, στην οποία εμφανίζονται τα «χτυπήμα-
τα» του κάθε εργαζόμενου.

Η “Βa GROUP” ανέλαβε την εγκατάσταση των 
τερματικών και του λογισμικού eTIME σε συ-
νεργασία με το τμήμα πληροφορικής (ΤΠΕ) του 

Δήμου Δράμας και το τμήμα υποστήριξης της 
QUALISYS SOFTWARE. Για την υλοποίηση του 
συστήματος, χρησιμοποιήθηκε εξοπλισμός Server 
με λειτουργικό σύστημα Windows Server 2008 
R2 και MySQL Server 5.5. Για την υλοποίηση της 
ασφαλούς διασύνδεσης VPN με τα απομακρυσμέ-
να τερματικά ωρομέτρησης, χρησιμοποιήθηκαν 
συσκευές UTM της Watchguard και της Zyxel. 
Επίσης σε στενή συνεργασία με τα τμήματα προ-
σωπικού και ΤΠΕ του Δήμου, διαμορφώθηκε ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα αναφορών διοίκησης, το 
οποίο συνεχώς βελτιώνεται με βάση τις ανάγκες 
των στελεχών αλλά και της ανώτατης διοίκησης 
του Δήμου.

Απόσπασμα από δελτίο τύπου του Δήμου Δράμας 
σχετικά με τα project πληροφορικής που υλοποιή-
θηκαν, συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος 
ωρομέτρησης.

«Όλη αυτή η στοχευόμενη προσπάθεια, αναβαθ-
μίζει τεχνολογικά και την ποιότητα των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών, καθιστώντας το Δήμο Δράμας, 
έναν από τους πιο τεχνολογικά προηγμένους 
Δήμους της χώρας μας», αναφέρει η υπεύθυνη 
υλοποίησης στο γραφείο ΤΠΕ κα Σιδηροπούλου 
Μακρίνα.

Τα πλεονεκτήματα
Το σύστημα εγκαταστάθηκε και λειτούργησε σε 
σύντομο χρονικό διάστημα, η Διοίκηση του Δήμου 
είδε άμεσα οφέλη:

•  Μείωση του κόστους παρακολούθησης των 
ωρών εργασίας των εργαζομένων, με την άμεση 
μεταφορά των στοιχείων και τον αυτόματο υπο-
λογισμό των ωρών εργασίας όλων των τύπων 
(κανονικές, υπερωρίες, νυκτερινά, εργασία 
Κυριακών).

•  Εξάλειψη των σφαλμάτων στους υπολογισμούς 
των ωρών εργασίας, των υπολειπόμενων αδει-
ών και κατ’ επέκταση και των αποδοχών.

•  Άμεση ενημέρωση της Διοίκησης σε ότι αφορά 
την απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού του 
Δήμου ανά κτήριο, τμήμα, διεύθυνση. 

Βασικές Λειτουργίες
•  Γενικά στοιχεία και φωτογραφία των εργαζο-

μένων.
•  Απεριόριστος αριθμός εργαζομένων.
•  Επεξεργασία ημερολογίων προγραμμάτων.
•  Παρουσιολόγιο, ορισμός ωραρίων, αργιών.
•  Παρακολούθηση, διαχείριση εργαζομένων ανά 

τμήμα.
•  Απόλυτος έλεγχος προσέλευσης εργαζομένων 

με χρήση τερματικών ωρομέτρησης και καρτών 
προσέγγισης.

•  Εκτυπώσεις, αναφορές με συγκεντρωτικά στοι-
χεία εργασίας.

•  Εκτύπωση λογότυπου και σφραγίδας σε αναφο-
ρές και λίστες.

•  On-Line / Off-line σύνδεση με ρολόι παρουσίας 
προσωπικού και σύνδεση υποκαταστημάτων.

•  Απομακρυσμένη υποστήριξη.

“Βa GROUP”
Η “Βa GROUP” ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ Α ΑΝΕΣΤΗΣ  
(www.batk.gr), δημιουργήθηκε το 2005 στη Δράμα 
με σκοπό την παροχή καινοτόμων και αποτελε-
σματικών συμβουλών σε επιχειρήσεις  και οργα-
νισμούς.
Αναπτύσσει δραστηριότητες στην ευρύτερη περι-
οχή της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, 
έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες 
εξειδικευμένες εταιρείες και μπορεί να παρέχει 
ολοκληρωμένες λύσεις, αναλαμβάνοντας έργα 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και 
την ένταξη τους σε αναπτυξιακούς νόμους και επι-
δοτούμενα προγράμματα.

Η QUALISYS SOFTWARE  είναι μια δυναμική 
εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στους 
τομείς ανάπτυξης και προώθησης ολοκλη-
ρωμένων μηχανογραφικών λύσεων πλη-
ροφορικής και εξειδικευμένων εφαρμογών 
λογισμικού, για την κάλυψη των αναγκών 
των επιχειρήσεων.

210 7647305      www.qualisys.grΤο Ελληνικό λογισμικό eTIME υπολογίζει με αξιοπιστία τον χρόνο εργασίας, παρέχοντας άμεση ενημέρωση για τη μισθοδοσία

Ωρομέτρηση Εργαζομένων & Έλεγχος Πρόσβασης
Πληθώρα Αναφορών για τη Διοίκηση



your brand | our content | any media

Ένας νέος κόσμος σας περιμένει. 
Θέλετε να δείτε πως θα τον εκμεταλλευτείτε;

Ζητήστε ένα δωρεάν* social media assessment στο 
sales@socialhandlers.com και κερδίστε εντελώς 
δωρεάν* ένα Facebook app και executive social media 
training αξίας €1.500

*Υποσχόμαστε: No strings attached :-)
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Περίγραψε εν συντομία την πραγματική φύση 
της δουλειάς σου. Κατά πόσο ανταποκρίνεται 
στον επίσημο τίτλο σου;
Ναι, θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό. Νιώθω ότι πε-
ρισσότερο συνδέομαι με τους ανθρώπους μέσα 
από τη διαδικασία της πώλησης, αντιμετωπίζω 
προκλήσεις δίνοντας λύσεις σε συνεργάτες και 
δραστηριοποιούμαι με τη βοήθεια της ομάδας μου 
σε ολοένα και πιο ανταγωνιστικές καταστάσεις.

Αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Γιατί κάθε μέρα είναι διαφορετική και δεν χαλα-
ρώνεις ποτέ…

Δεν αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Γιατί δεν χαλαρώνεις ποτέ…

Ποια ήταν η πρώτη σου επαγγελματική εμπειρία; 
Πώς αισθανόσουν για τα λεφτά που έπαιρνες;
Η πρώτη μου δουλειά ήταν στον τομέα της ενέρ-
γειας στο τμήμα Marketing, τα χρήματα ήταν λίγα, 
αλλά εγώ αισθανόμουν πολύ «πλούσιος», γιατί τα 
κέρδιζα εγώ.

Πώς μπήκες στην αγορά του IT; Θα επέλεγες κά-
ποια άλλη και αν ναι ποια;
Η αγάπη μου για την τεχνολογία τελικά υπερίσχυ-
σε της επιθυμίας μου να ασχοληθώ με τον αθλητι-
σμό επαγγελματικά.

Για ποιες εταιρείες δεν θα δούλευες ποτέ;
Για αυτές που δεν έχουν όραμα, δεν βάζουν στό-
χους, δεν επενδύουν στους ανθρώπους και γενικά 
δεν επηρεάζουν, αλλά ακολουθούν τις εξελίξεις 
της αγοράς.

Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Αν μπο-
ρούσες να είσαι κάποιος από αυτούς, ποιον θα 
επέλεγες και γιατί;
Ξεχωριστοί και οι τρεις, διαφορετικοί όμως από 
εμένα και τις φιλοδοξίες μου.

Τι πιστεύεις ότι νιώθουν πιο έντονα οι συνεργά-
τες σου για σένα; Τι θα ήθελες να νιώθουν;
Εκτίμηση και εμπιστοσύνη, το ίδιο που νιώθω και 
εγώ για αυτούς.

Έχεις χτυπήσει ποτέ κάποιον και, αν ναι, γιατί;
Όχι, είμαι αντίθετος σε κάθε είδους βία.

Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά χόμπι σου;

Πολλά όνειρα πραγματοποιήθηκαν, 
αρκετά όμως παραμένουν...

Μπάσκετ, υπολογιστές, σινεμά.

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και ποιο το 
αγαπημένο σου εστιατόριο;
Το μεζεδοπωλείο της γειτονιάς μου, με κλασική 
ελληνική κουζίνα, σε αυθεντικό περιβάλλον.

Μπίρα, ούζο, κρασί, σαμπάνια ή κάτι άλλο; 
Νερό, μου αρέσουν τα «σκληρά» ποτά.

Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ ή κάτι άλλο; Επί-

σης, στο γήπεδο ή από τον καναπέ με φίλους;
Μπάσκετ και τένις στο γήπεδο με φίλους για ά-
σκηση και όλα τα αθλήματα από τον καναπέ – να 
κάνουμε απόσβεση και στη συνδρομή του κανα-
λιού.

Ποια εταιρεία (εκτός αυτής που δουλεύεις) 
θεωρείς ότι έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην 
ελληνική αγορά του software και ποια σε αυτή 
του hardware;
Η Microsoft και η Intel, θεωρώντας την τεχνολογία 
κοινωνικό αγαθό, αναπτύσσουν λύσεις που οδη-
γούν τις εξελίξεις στην αγορά και βελτιώνουν την 
καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Ανάφερε τρία πρόσωπα από την ελληνική αγορά 
τεχνολογίας τα οποία θαυμάζεις, καθώς και το 
λόγο.
Η πολυετής παρουσία μου στην αγορά τεχνολογίας 
με έχει βοηθήσει να γνωρίσω πολλούς αξιόλο-
γους ανθρώπους, θα ήταν άδικο να ξεχωρίσω 
μόνο τρεις.

Ανάφερε μία προσωπική επιτυχία για την οποία 
είσαι πραγματικά πολύ υπερήφανος.
Την οικογένειά μου.

Ποια ήταν η φράση ή η πράξη για την οποία έ-
χεις μετανιώσει πραγματικά;
Έχω μετανιώσει για φιλίες που θα μπορούσα να 
είχα προσπαθήσει περισσότερο να διατηρήσω και 
δεν το έκανα.

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
Ότι θα είναι πάντα δίπλα μου να με στηρίζουν.

Κατά πόσο θυσιάζεις τον προσωπικό σου χρόνο 
και αυτόν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα; 
Είσαι ικανοποιημένος;
Ξέρετε κάποιον στην τόσο ανταγωνιστική αγορά 
να καταφέρνει τη χρυσή τομή; Tο προσπαθώ ειλι-
κρινά.

Ποιο ήταν (μέχρι στιγμής) το όνειρο ή η επιθυμία 
που πραγματοποιήθηκε και που ποτέ δεν πί-
στευες ότι θα μπορούσε να συμβεί; 
Πολλά όνειρα «στοχοποιήθηκαν» και πραγμα-
τοποιήθηκαν αλλά υπάρχουν πολλά ακόμα που 
ελπίζω να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

Μάνος Γιαννουλάκης, Sales Manager, OKTABIT

Για τον Μάνο Γιαννουλάκη, οι επιτυχίες στη ζωή μας ξεκινούν με όραμα και πραγματοποιούνται με θέληση 
και συνεργασία.
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