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Η έλευση των smartphones, αναντίρρητα άλλαξε 
τα δεδομένα στο χώρο της τεχνολογίας. Οι έξυπνες 
λειτουργίες τους, σε συνδυασμό με το πλεονέκτημα 
της φορητότητάς τους, ουσιαστικά «ανέθρεψε» μια 
καινούργια, δυναμική και μεγάλου εύρους αγορά, 
την οποία έσπευσαν να προσεταιριστούν όλες οι με-
γάλες εταιρείες. Μέσα σε λίγο διάστημα, το προϊόν 
αυτό αποδείχτηκε εξαιρετικά δημοφιλές, ξεπερνώ-
ντας τα άλλα mobile προϊόντα. Η αγορά πλέον κατα-
κλύζεται από συσκευές που καλύπτουν μια ποικιλία 
αναγκών, τόσο σε consumer όσο και σε enterprise 
επίπεδο, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για το κανάλι. Το 

θετικό είναι πως τα smartphones δεν περιορίζονται 
απλά στην ενσωμάτωση καινοτομικής τεχνολογίας 
και χαρακτηριστικών «αιχμής», αλλά έχουν περά-
σει σε φάση… ενηλικίωσης. Παράμετροι όπως η 
ασφάλεια, η παραγωγικότητα, η ψυχαγωγία, η χρη-
στικότητα, αλλά και η ευκολία διαχείρισης -στοιχεία 
που παραπέμπουν αλλά και αποτελούσαν μέχρι 
πρόσφατα αποκλειστικό προνόμιο των desktop 
και laptops- παίζουν ολοένα και πιο σημαντικό 
ρόλο. Όλα αυτά αποδεικνύουν πως πρόκειται για 
ένα χώρο που προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες στο 
δίκτυο συνεργατών για διαφοροποίηση, διάθεση 

νέων υπηρεσιών και βελτίωση των margins. Δε-
δομένου πως τα smartphones δεν απευθύνονται 
αποκλειστικά στο consumer κοινό, αλλά βρίσκουν 
σταδιακά τη θέση τους και στο εταιρικό περιβάλλον, 
αντικαθιστώντας συχνά PCs και tablets, η ευκαιρία 
δραστηριοποίησης για τους συνεργάτες είναι πραγ-
ματικά σημαντική. Το κανάλι οφείλει να αντιληφθεί 
τις νέες τάσεις και το προς τα πού «βαδίζει» η εν 
λόγω τεχνολογία, ώστε ακόλουθα να προτείνει τις 
ενδεδειγμένες λύσεις στους πελάτες, δημιουρ-
γώντας μια αμοιβαία επωφελή και μακροχρόνια 
σχέση.  σελ. 16

Η oracle επιλέγει την Ελλάδα για το νέο hub της 
Τη δημιουργία κόμβου στην Αθήνα για την υποστήριξη υπηρεσιών cloud 
ανακοίνωσε η Οracle, με στόχο την ανάπτυξη υπηρεσιών που θα καλύπτουν 
ανάγκες πελατών της εταιρείας σε όλο τον κόσμο. σελ. 6

Το public cloud στην κορυφή!
Σε σχετικό report της η IDC αποκάλυψε πως το 1/3 των IT επενδύσεων 
αφορά στο cloud, τονίζοντας παράλληλα ότι οι επιχειρήσεις δείχνουν να 
προτιμούν τις λύσεις public cloud έναντι του private. σελ. 8

Ετήσιο συνέδριο συνεργατών 
της Microsoft Hellas
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 
15 Δεκεμβρίου 2015 το πρώτο ετήσιο 
Microsoft Summit με θέμα “Future 
Begins Now”, στο οποίο προσκεκλημένοι 
ήταν εκπρόσωποι εταιρειών από το 
δίκτυο συνεργατών της Microsoft Ελλάς. 
Περισσότεροι από 600 παρευρισκόμενοι 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
σχετικά με τη στρατηγική και το όραμα 
της εταιρείας και να γνωρίσουν τις 
τελευταίες εξελίξεις προϊόντων και 
υπηρεσιών, καθώς και τους τρόπους με 
τους οποίους μπορούν να συμβάλλουν 
στην επιτυχία των πελατών τους. σελ. 25
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Νέα εποχή για τα smartphones



ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΘΡΥΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ.

Εξαιρετικές δυνατότητες διασύνδεσης
χάρη στη συμβατότητα με docking station

Γρήγορη συνδεσιμότητα Gigabit Ethernet

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

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

Προηγμένα χαρακτηριστικά για επαγγελματική χρήση 
σε προσιτές τιμές

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

Δείτε περισσότερα προϊόντα στο www.lenovo.gr

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

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

B70

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

Thinkpad E450

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

Thinkpad E550

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

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

B50

Η Lenovo συνιστά Windows.
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Με θετικό βλέμμα στο μέλλον
Αντώνης ΡουςελιώτΑκης
antony@socialhandlers.com

Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα να ετοιμάζω τη θεματολογία 
για αυτήν τη στήλη, με εξαιρετικά κακή διάθεση… Γιατροί, 
αγρότες, δικηγόροι και δεκάδες άλλοι επαγγελματίες, στα 
«κάγκελα». Φορολογικό νομοσχέδιο… extra terrestrial 
και πρόταση για το ασφαλιστικό out of this world (το οποίο 
μάλιστα οι «θεσμοί» το βλέπουν ως πολύ «μαλακό»…), 
έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της επικαιρότητας και 
της κοινής γνώμης, απλώνοντας ένα μαύρο σύννεφο στη 
σκέψη καθενός εξ ημών.

Δεκτόν. Δεν μπορώ να ισχυριστώ κάτι διαφορετικό, τα 
πράγματα είναι και θα παραμείνουν ζόρικα. Αυτό που 
σκέφτομαι όμως, είναι το ότι θα πρέπει -τελικά- να 
αφήσουμε τα «πράγματα» και να ασχοληθούμε με εμάς. Τα 
«πράγματα» είναι αυτά που είναι, και σε περίπτωση που δεν 
βάλουμε σκοπό της ζωής μας να τα αλλάξουμε παρατώντας 
κάθε μας άλλη δραστηριότητα, καλό είναι να δούμε το τι 
κάνουμε εμείς.

Κάπως έτσι λοιπόν, κατά το «σκάσε και κολύμπα», 
αποφάσισα να δω με πιο θετική ματιά το μέλλον. Άλλωστε, 
όλοι δεν λένε ότι η οικονομία είναι και θέμα ψυχολογίας; 
Πραγματικά έτσι είναι, και αυτό έχει αποδειχθεί και στις 
αρνητικές αλλά και στις θετικές περιπτώσεις.

Καλή λοιπόν η θετική αντιμετώπιση των πραγμάτων, αλλά 
δεν θα έβλαπτε να στηρίζονταν και κάπου, σωστά; Ε, λοιπόν, 
στηρίζεται! Μιλώντας με μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές 
εταιρείες software, έμαθα ότι έκλεισε το έτος θετικά (κοντά 
σε διψήφια ποσοστά), παρά την προκήρυξη δημοψηφίσματος 

και τις εκλογικές αναμετρήσεις.
Μεγάλοι πολυεθνικοί παίκτες, διατήρησαν το προσωπικό 
τους, έσωσαν τη χρονιά και ετοιμάζονται να επενδύσουν 
κατά το 2016. Μάλιστα, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου 
υπάρχει «αναμπουμπούλα» (όπως για παράδειγμα η 
διάσπαση της HP και η εξαγορά Dell-EMC), τα πράγματα 
και πάλι δείχνουν θετικά. Και πιστέψτε με όταν σας το λέω, 
η γνώμη των πολυεθνικών για το μέλλον, είναι το απόλυτο 
βαρόμετρο για τις εξελίξεις…
Έχουμε και άλλες θετικές εξελίξεις, όπως για παράδειγμα 
η πρόσφατη επένδυση της Oracle, αλλά και οι προσλήψεις 
σε διάφορα μαγαζιά πολυεθνικών με έμφαση στο business 
development και στις πωλήσεις.

Αρκούν όλα αυτά για να πάμε μπροστά; Ίσως όχι, αλλά ίσως 
και ναι! Σε τελική ανάλυση, θα πρέπει και εμείς να βάλουμε 
το χεράκι μας, να αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε 
τους κινδύνους και τα προβλήματα (είπαμε να έχουμε 
θετική διάθεση, όχι να είμαστε αιθεροβάμονες – έστω και 
εν καιρώ… cloud), αλλά παράλληλα να αναγνωρίσουμε 
και -κυρίως- να κυνηγήσουμε τις ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται, όποιες και αν είναι, όπου κ’ αν βρίσκονται.

Και για να μην νομίζετε πως αυτά απλώς τα λέω, έτσι εκ 
του ασφαλούς, αυτά ακριβώς κάναμε πράξη και στη Social 
Handlers, ανοίγοντας νέες αγορές, επενδύοντας σε νέους 
συνεργάτες, και βάζοντας μπροστά πρωτίστως το «πως 
μπορούμε να το κάνουμε», παρά το «γιατί δεν γίνεται».

Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε όλους!

Διευθυντής έκδοσης:  
Νίκος Τηλιακός

Αρχισυνταξία: 
Φώτης Καραμπεσίνης

Διεύθυνση διαφήμισης:  
Νίκος Μπάστας 

ειδικοί συνεργάτες:  
Γιώργος Μαρκατάτος, 
Δημήτρης Μαλλάς,

Παραγωγή: 
Γραφικές τέχνες graphica

εκδότης:  
Αντώνης Ρουσελιωτάκης

ιδιοκτησία:  
Social Handlers

Art Director:
Δημήτρης Τσούτσας

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

Απαγορεύονται η αναδημοσίευση, η 
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έγγραφη άδεια του εκδότη.  
Η άποψη των συντακτών δεν εκφράζει 
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Windows 10: 
Μια πραγματικά ενιαία πλατφόρμα νικοσ τηλιακοσ

nick@socialhandlers.com

Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα πέρα από τον κώδικα που 
συμπληρώνουν το πακέτο. Ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα προς αυτή 
την κατεύθυνση είναι το Continuum. Δεν αναφέρομαι στο χαρακτηριστικό που 
αφορά στη μετάβαση από το laptop mode σε tablet mode και αφορά κυρίως 
στα hybrid συστήματα (ή 2 σε 1 όπως συνήθως τα λέμε), αλλά στο Microsoft 
Display Dock HD-500 for Windows 10 with Continuum, ένα αξεσουάρ της 
νέας γενιάς Lumia, που λόγω συντομίας αποκαλείται τελικά μόνο Continuum 
δημιουργώντας μια μικρή σύγχυση για το τι ακριβώς κάνει. 

Στην πραγματικότητα πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια με αποτέλεσμα, 
ώστε το αρκετά ισχυρό smartphone να παίξει το ρόλο ενός πλήρους PC – 
στηριζόμενο βέβαια αποκλειστικά σε εφαρμογές που υπάρχουν στο Windows 
Store. Πίσω από αυτή την προσπάθεια κρύβεται μια απλή ιδέα. Ολοένα και 
περισσότερο εξαρτόμαστε από το smartphone, που είναι σχεδόν πάντα μαζί 
μας. Πόσες φορές όμως δεν έχει κάποιος από εμάς ευχηθεί να είχε την 
εύκολη δυνατότητα πρόσβασης σε μια μεγαλύτερη οθόνη, ώστε να δούμε 
για παράδειγμα ένα αρχείο Excel ή ένα κανονικό πληκτρολόγιο ώστε να 
γράψουμε ένα κείμενο μεγαλύτερο από 2-3 γραμμές; Σε αυτά ακριβώς τα 
προβλήματα έρχεται να απαντήσει το Continuum. 

Η εμπειρία είναι πραγματικά εξαιρετική και αξίζει τον κόπο να τη δείτε, 
έχοντας ως added bonus ότι το smartphone μπορεί να διαχειριστεί την 
εξωτερική οθόνη, τελείως ξεχωριστά από τη δική του. 

Τι θα μπορούσε να κάνει πιο ενδιαφέρουσα την όλη εμπειρία; Μα η 
ύπαρξη μιας λύσης x86 σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί να ακούγεται κάπως 
μακρινό, αλλά για σκεφτείτε το, ποιος δεν θα ήθελε μια συσκευή σε μέγεθος 
smartphone, η οποία όμως μόλις συνδεόταν σε μια μεγάλη οθόνη θα 
του έδινε τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα πλήρες desktop σύστημα; Για 
να μπορέσει όμως να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, απαιτείται αρκετά μεγάλη 
προσπάθεια τόσο από την πλευρά της Microsoft –ώστε να φέρει το x86 
λειτουργικό της σε τέτοιο σημείο, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικό σε 
ένα smartphone– με ταυτόχρονη ανάπτυξη του Continuum, όσο όμως και 
από την πλευρά της Intel που θα πρέπει να παρουσιάσει τους κατάλληλους 

επεξεργαστές. Για να λειτουργήσει ικανοποιητικά ένα τέτοιο μοντέλο θα 
απαιτούταν μια απόδοση αντίστοιχη ενός Core M, με κατανάλωση αντίστοιχη 
ενός Atom. Και το σημείο αυτό δεν είναι μακριά. Η Intel αναμένεται να 
παρουσιάσει τη νέα πλατφόρμα της (με την κωδική ονομασία Morganfield) 
μέσα στο έτος. Η προσπάθεια της εταιρείας βέβαια είναι γιγαντιαία, 
καθώς θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση και στο chip γραφικών που 
θα περιλαμβάνεται στη λύση της, καθώς όλες οι σύγχρονες προτάσεις 
συνοδεύονται από πανίσχυρα GPUs, τα οποία παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό 
ρόλο στην απόδοση των εφαρμογών αλλά και στο multitasking. 

Οι βάσεις για μια διαφορετική χρήση του smartphone έχουν μπει ήδη από την 
τρέχουσα γενιά, αλλά μια προοπτική όπως αυτή ενός x86 μπορεί να βοηθήσει 
στην ανεύρεση ενός νέου ρόλου για τα smartphones της Microsoft, όπως 
ακριβώς συνέβη με το Surface.

Οι βάσεις για μια διαφορετική 
χρήση του smartphone έχουν 
μπει ήδη από την τρέχουσα 
γενιά, αλλά μια προοπτική 

όπως αυτή ενός x86 μπορεί να βοηθήσει 
στην ανεύρεση ενός νέου ρόλου για τα 
smartphones της Microsoft.

Ένα από τα θέματα που κέντρισαν το ενδιαφέρον μου τον τελευταίο καιρό αφορούσε στην πορεία που 
ακολουθεί η Microsoft με την ανάπτυξη των Windows 10. Η ενοποίηση του κώδικα περνά πλέον σε νέο 
επίπεδο με τις επερχόμενες εκδόσεις - όσες ακολουθούν την κωδική ονομασία Redstone. Σε πρώτη φάση, οι 
αλλαγές που πραγματοποιούνται αφορούν στον πυρήνα του λειτουργικού και ο απώτερος στόχος είναι να γίνει 
ακόμα καλύτερη και πιο ενιαία εμπειρία στους χρήστες PCs, tablets, smartphones ακόμα όμως και του Xbox 
One, της κονσόλας της εταιρείας. 



Intel® technology ProvIder 
H YПOƩΤHPΙΞH ПOY ΧPEΙAZEƩΤE

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

Να χτίσετε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες σας

Να ανταμειφθείτε από τη συνεργασία σας με την Intel

Να αναπτύξετε την επιχείρησή σας
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entranet

Επέκταση  
σε νέες αγορές 
Με το δεξί εισήλθε στο 2016 η 
Entranet, καθώς υπέγραψε συμβόλαια 
αποκλειστικής διάθεσης – distribution 
agreements – για τις αγορές των ΗΠΑ 
και της Benelux (Βέλγιο, Λουξεμβούργο 
και Ολλανδία). Τα συμβόλαια αυτά 
αφορούν στο talk2lift, το πρώτο και 
μοναδικό σύστημα φωνητικού ελέγχου 
ανελκυστήρα παγκοσμίως, και έρχονται 
αμέσως μετά τις υπογραφές αντίστοιχης 
συμφωνίας του 2015 για την αγορά της 
Αγγλίας και Ιρλανδίας με την Shorts 
Lifts. Το talk2lift είναι μια συσκευή 
που κάνει τη χρήση ανελκυστήρα 
πιο εύκολη και αποτελεσματική για 
ανθρώπους με προβλήματα όρασης, 
κινητικά προβλήματα αλλά και για τον 
οποιοδήποτε δεν γνωρίζει τον τελικό 
προορισμό του σε ένα κτίριο.
Info: Entranet, 2310 - 300 050

Mε μια ματιά

Τη δημιουργία κόμβου στην Αθήνα για την υποστήριξη 
υπηρεσιών cloud ανακοίνωσε η Οracle, με στόχο την 
ανάπτυξη υπηρεσιών που θα καλύπτουν ανάγκες 
πελατών της εταιρείας σε όλο τον κόσμο.
Αυτό ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου, κατά τη 
διάρκεια της οποίας ο Alfonso di Ianni, Senior Vice 
President Oracle ECEMEA και ο Αντώνης Μονοκρούσος, 
Country Leader της Oracle Ελλάς, δήλωσαν ότι η 
λειτουργία του νέου κέντρου ανάπτυξης στην Αθήνα 
φέρνει καλά νέα τόσο για τους πελάτες και τους 
εργαζόμενους της Oracle.

Πρόκειται για το πέμπτο αντίστοιχο hub που αναπτύσσει η 
Οracle διεθνώς, ενώ στο ελληνικό hub έχουν προσληφθεί 
13 άτομα και προετοιμάζεται η πρόσληψη επιπλέον 10 
developers. Τα υπόλοιπα διεθνή cloud κέντρα της Oracle 
βρίσκονται στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ινδία και 
την Ολλανδία.

Όσον αφορά την επιλογή της Ελλάδας για τη δημιουργία 
του hub, τα στελέχη της Oracle τόνισαν ότι το υψηλό 

επίπεδο των Ελλήνων developers ήταν καθοριστικής 
σημασίας, ώστε η εταιρεία να «ψηφίσει» τη χώρα μας.
Info: Oracle, 210 – 6169 900

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ CLOUD

Η Oracle επιλέγει την Ελλάδα για το νέο Hub της
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Ο ερωτώμενος CEO απήντησε ότι «πολλές φορές, 
ο κόσμος θεωρεί ότι είμαι συγκεντρωτικός και 
θέλω να έχω τον έλεγχο, ενώ στην πραγματικότητα 
έχω πολύ καλούς συνεργάτες που τους 
εμπιστεύομαι και κάνουν εξαιρετικά καλά τη 
δουλειά τους, χωρίς να μπερδεύομαι στα πόδια 
τους».
Επί αυτής της απάντησης, ο πρώτος CEO λοιπόν, 
παρατήρησε: «Αυτό ακριβώς είναι και το 
πρόβλημα. Δεν υπάρχει τίποτα που να ‘νομίζουν 
οι άλλοι’ αλλά να μην ισχύει. Από τη στιγμή που το 
νομίζουν, έτσι είναι! Με άλλα λόγια, perception is 
reality man!”.
Τι σημαίνει αυτό για εσάς, και για την προσπάθειά 
σας να πουλήσετε; Μην ξεκινάτε ποτέ μία 
συζήτηση με την αποστροφή «πολλοί πιστεύουν 
ότι είμαστε ακριβοί, αλλά στην πραγματικότητα…». 
Εάν πρέπει να εξηγήσετε την «πραγματικότητα», 
έχετε ήδη χάσει το παιχνίδι, για να μην αναφέρω 
ότι μπορεί να κάνετε τον συνομιλητή σας να 

αισθανθεί ανόητος ή απλά να θεωρήσει ότι τον 
δουλεύετε.
Αντ’ αυτού, μπορείτε να εξηγήσετε τη διαφορά 
μεταξύ της αξίας και του κόστους, το added 
value της λύσης σας, το πόσο εύκολα την 
πατάνε οι πελάτες με τον ανταγωνισμό σας όταν 
ανακαλύπτουν ότι χρειάζονται ένα σωρό add-ons 
που θα πρέπει να πληρώσουν αδρά κ.ο.κ.
Επίσης, όλη αυτή η ιστορία γύρω από το 
«perception», θα πρέπει να σας βάλει σε σκέψεις, 
γύρω από την αίσθηση που υπάρχει στην 
αγορά (π.χ. ότι ή λύση σας είναι ακριβή ή αργή 
ή δύσχρηστη κ.λπ.), ώστε να επικεντρώσετε τις 
προσπάθειες επικοινωνίας (λέγε με marketing) 
αλλά και τον τρόπο προσέγγισης του πελάτη, προς 
αυτήν την κατεύθυνση.
Τέλος, όλα αυτά σημαίνουν ότι η αγορά χρειάζεται 
εκπαίδευση. Και για τις δικές σας λύσεις, και για 
αυτές του ανταγωνισμού. Μην θεωρείτε τίποτα 
δεδομένο: Από το ότι οι πιθανοί πελάτες σας 

γνωρίζουν το υπάρχον πελατολόγιό σας, μέχρι 
το ότι τα «κουσούρια» του ανταγωνισμού είναι 
γνωστά.

Perception is reality
Πριν από μερικά χρόνια, παρακολουθούσα δύο super-duper CEOs να 
συζητάνε μεταξύ τους και να ρωτάει ο πρώτος τον δεύτερο, «ποια είναι 
η πιο συνήθης εσφαλμένη εντύπωση που έχουν οι άλλοι γι’ αυτόν». Το 
συμπέρασμα που βγήκε από την απάντηση, είναι απολαυστικό…

Νίκος Τηλιακός,
διευθυντής έκδοσης

του TechChannel Partner.
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  Δεν υπάρχει τίποτα 
που να ‘νομίζουν οι άλλοι’ 
αλλά να μην ισχύει. Από τη 
στιγμή που το νομίζουν, 
έτσι είναι! Με άλλα λόγια, 
perception is reality man!”.
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EPSOΝ

Λύση ανακύκλωσης 
χαρτιού
Η Epson παρουσίασε το πρώτο 
μηχάνημα ανακύκλωσης χαρτιού 
μικρών διαστάσεων στον κόσμο, 
με δυνατότητα να παράγει νέο από 
ασφαλώς κατεστραμμένο χαρτί, χωρίς 
τη χρήση νερού. Οι επιχειρήσεις 
και τα κυβερνητικά γραφεία που θα 
εγκαθιστούν ένα PaperLab σε κάποιο 
σημείο σε εξωτερικό χώρο, θα είναι σε 
θέση να παράγουν χαρτί σε διάφορα 
μεγέθη, πάχη, και τύπους.
Info: Epson, 210 - 8099 499

CLOUDBIZ

Επέκταση στα Βαλκάνια
Η Cloudbiz επεκτείνει δυναμικά τη 
δραστηριότητά της στην Αλβανία σε 
συνεργασία με την ADPS, προχωρώντας 
στον εμπορικό σχεδιασμό και την 
υλοποίηση του προγράμματος 
επιβράβευσης της Neptun, ηγετικής 
αλυσίδας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών στη χώρα.
Info: Cloudbiz, 210 – 6083 485

DATA COMMUNICATION

Νέα Microsoft 
πιστοποίηση 
H Data Communication έλαβε 
νέα πιστοποίηση Certified for 
Microsoft Dynamics (CFMD) για την 
ολοκληρωμένη λύση ERP Microsoft 
Dynamics NAV – InnovEra.
Info: Data Communication, 
210 – 6132 230

AMPLUS

Βράβευση από την Dell
Tη βράβευσή της από την Dell ως 
Country Partner of the Year 2015 
ανακοίνωσε η Amplus, στο πλαίσιο της 
συνάντησης Dell EMEA PartnerDirect 
Solutions Conference 2015. Η τελετή 
απονομής των βραβείων έλαβε χώρα 
σε ειδική εκδήλωση εορτασμού και 
αναγνώρισης των επιχειρηματικών 
επιτευγμάτων των συνεργατών και των 
διανομέων του καναλιού της.
Info: Amplus, 210 – 6378 900

Mε μια ματιά

Την τοποθέτηση του κ. Αντώνη Καραντώνη στη θέση του 
γενικού διευθυντή της εταιρείας ανακοίνωσε πριν από 
λίγες ημέρες η Softοne Technologies.
Ο κ. Καραντώνης, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ασκούσε 
καθήκοντα εμπορικού διευθυντή τής Softone, διαθέτει 
συνολικά εμπειρία 27 ετών στο χώρο της πληροφορικής, 
έχοντας υπηρετήσει με μεγάλη επιτυχία σε διευθυντικές 
θέσεις μερικών εκ των πλέον σημαντικών εταιρειών της 
ελληνικής αγοράς.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Softοne, κ. Αντώνης 
Κυριαζής, ευχήθηκε καλή επιτυχία στον κ. Καραντώνη στα 
νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει, τονίζοντας: «Η εμπειρία, 
το ήθος, οι γνώσεις και οι αδιαμφισβήτητες διοικητικές 
ικανότητες του κ. Καραντώνη θα συμβάλλουν ουσιαστικά 

στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της Softοne, 
ισχυροποιώντας περαιτέρω τη θέση της εταιρείας στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό».
Info: Softone, 211 – 1022 222

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αλλαγή στη διοίκηση της Softone

Σε μια νέα σημαντική συνεργασία με τα καταστήματα 
Public προχώρησε πρόσφατα η Xerox Hellas, 
διευρύνοντας έτσι τις δυνατότητες διάθεσης των 
προϊόντων της. Η συνεργασία αφορά σε όλα τα Α4 
πολυλειτουργικά μηχανήματα και εκτυπωτές, καθώς και 
στα αναλώσιμα μηχανών Xerox, τα οποία θα διατίθενται 
πλέον και μέσα από το ευρύ δίκτυο των 45 καταστημάτων 
της Public.
Από την πλευρά της Xerox Hellas η εν λόγω κίνηση 

εντάσσεται στη στρατηγική της για διεύρυνση του καναλιού 
των μεταπωλητών της, ώστε να κάνει τα προϊόντα της 
ακόμα πιο εύκολα διαθέσιμα σε όλους. Παράλληλα, η 
εν λόγω συνεργασία θα βοηθήσει στο να ανταποκρίνεται 
με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα στην αυξημένη ζήτηση 
για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων της, ενώ θα 
ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στο χώρο των 
καταστημάτων λιανικής πώλησης στην ελληνική αγορά, 
μέσω ενός δικτύου διανομής, όπως αυτό των Public που 
διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση σε προϊόντα τεχνολογίας και 
είδη γραφείου.
Στη Xerox Hellas εκτιμούν ότι η νέα αυτή συνεργασία, θα 
δώσει στην εταιρεία μια νέα δυναμική διευρύνοντας τη 
διανομή των προϊόντων της, τόσο από γεωγραφική άποψη 
όσο και στο ευρύτερο κοινό, καθώς και σε μικρο-μεσαίες 
επιχειρήσεις.
Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας μεταξύ των 
δύο εταιρειών, ο κος Χάρης Τράμπας, Marketing & 
Sales Director της Xerox Ελλάς, δήλωσε σχετικά: «Η 
Public αποτελεί μια από τις πλέον δυναμικές εταιρείες με 
εκτεταμένο δίκτυο πολυκαταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. 
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι λοιπόν, καθώς η νέα 
αυτή συνεργασία, θα δώσει στη Xerox μια νέα δυναμική 
διευρύνοντας τη διανομή των προϊόντων της, τόσο από 
γεωγραφική άποψη, όσο και στο ευρύτερο κοινό καθώς 
και σε μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις».
Info: Xerox, 210 – 9307 000

NEA ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ

Συνεργασία Xerox με τα Public
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LENOVO

Τέλος για το brand 
Motorola 
Το brand που είναι άμεσα συνδεδεμένο 
με την κατασκευή του πρώτου κινητού 
τηλεφώνου θα πάψει να υφίσταται και 
τυπικά, αφού στο πλαίσιο της CES η 
Lenovo ανακοίνωσε πως θα καταργήσει 
μέχρι το τέλος του 2016 το Motorola από 
τα smartphones, και θα επικεντρωθεί 
στο brand Moto.
Info: Lenovo, 213 – 0087 200

HP ENTERPRISE 

Στρέφεται στην ΕΜΕΑ
Την πρόθεσή της να δραστηριοποιηθεί 
με μεγαλύτερη ένταση στην περιοχή 
της ΕΜΕΑ, με έμφαση στην ευρωπαϊκή 
αγορά, δείχνει η HP Enterprise, με τα 
εγκαίνια του Customer Engagement 
Centre στο Λονδίνο, του πρώτου CEC 
εκτός των ΗΠΑ.
Info: HPE, 211 – 1885 000

SOFTΟNE 

Στo «πλευρό»  
των αγροτών
Το “παρών” θα δώσει η Softοne 
Technologies στην 26η διεθνή 
έκθεση “AGROTICA”, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί από τις 28 έως 
και τις 31 Ιανουαρίου στο Διεθνές 
Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. 
Στον χώρο της εταιρείας, οι σύμβουλοι 
της Softοne θα παρουσιάσουν 
στους επισκέπτες γεωπόνους και 
λοιπούς επαγγελματίες του κλάδου, 
την εξειδικευμένη λύση εμπορικής 
διαχείρισης Soft1 AGROS Solution.
Info: Softone, 211 – 1022 222

SaP

Νέα λύση CRM
Η SAP ανακοίνωσε την κυκλοφορία 
της τελευταίας βελτιωμένης έκδοσης 
της λύσης SAP Digital for Customer 
Engagement. Πρόκειται για μια 
ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης 
πελατειακών σχέσεων (CRM) βασισμένη 
στο cloud, η οποία έχει σχεδιαστεί για να 
καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων 
στις διαδικασίες των πωλήσεων, αλλά 
και της εξυπηρέτησης πελατών.
Info: SAP, 210 – 9473 800

Mε μια ματιά
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ΤΟ PUBLIC CLOUD ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με ισχυρό, διψήφιο ποσοστό αυξήθηκαν οι επενδύσεις 
επιχειρήσεων και οργανισμών σε υποδομές cloud 
(servers, storage και Ethernet switches) το γ’ τρίμηνο του 
2015, και πλέον αντιστοιχούν στο 33,8% των συνολικών 
επενδύσεων σε υποδομές IT. Αυτό αποκάλυψε στο 
τελευταίο σχετικό report της η IDC, τονίζοντας παράλληλα 
ότι οι επιχειρήσεις δείχνουν να προτιμούν τις λύσεις public 
cloud έναντι του private cloud.

Σύμφωνα με την IDC, οι δαπάνες για υποδομές cloud 
ανήλθαν σε $7,6 δις, σημειώνοντας άνοδο 23% σε ετήσια 
βάση. Τα συστήματα private cloud κατέγραψαν άνοδο 
18,8% στα $2,9 δις, ενώ οι πωλήσεις λύσεων που αφορούν 
υποδομές public cloud αυξήθηκαν κατά 25,9% στα 
$4,6 δις. Αντίθετη ήταν η πορεία των παραδοσιακών ΙΤ 
συστημάτων, οι πωλήσεις των οποίων συρρικνώθηκαν 
κατά -3,2% σε ετήσια βάση, με τη συρρίκνωση να αφορά 
και τις τρεις αγορές που εξετάζει η IDC (servers, storage 
και Ethernet switches).

H IDC εκτιμά ότι η αγορά των cloud υποδομών θα 
συνεχίσει να δίνει διψήφια ποσοστά ανάπτυξης καθώς 
επιχειρήσεις και οργανισμοί εκσυγχρονίζονται, με στόχο 
να παρακολουθήσουν τη σημερινή εξέλιξη του ΙΤ. Προς 

το παρόν, στηρίζονται στη λογική του συνδυασμού as-
a-service offerings και παραδοσιακών υποδομών 
ΙΤ, ωστόσο η IDC προβλέπει ότι καθώς το ζήτημα της 
ασφάλειας δείχνει να επιλύεται, ολοένα και περισσότεροι 
οργανισμοί θα κατευθυνθούν προς το public cloud.
Info: http://goo.gl/DwbWSk

Ανακοινώθηκαν πριν λίγες ημέρες από την Dell οι πλέον 
πρόσφατες προσθήκες της στην επιτυχημένη 13η γενιά 
των Dell PowerEdge Servers. Πρόκειται για λύσεις, οι 
οποίες στόχο έχουν την αγορά των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, οι οποίες στη χώρα μας αποτελούν 
άλλωστε τον κανόνα. 

«Υπάρχουν πάνω από 125 εκατομμύρια οικιακές, μικρές 
και μεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις παγκοσμίως 
και όλοι αυτοί οι πελάτες δραστηριοποιούνται μέσα σε 
απαιτητικές και συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. 
Οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν την πολυτέλεια 
ενός ξεχωριστού τμήματος ΙΤ, αλλά χρειάζονται 
λύσεις τεχνολογίας που θα ωθήσουν τις επιχειρήσεις 
τους, θα αυξήσουν την απόδοση των εφαρμογών 
και τη λειτουργική αποδοτικότητά τους», ανέφερε ο 
Ashley Gorakhpurwalla, vice president and general 
manager, Dell Server Solutions. «Η νέα μας εισαγωγική 
σειρά PowerEdge servers διαθέτει την απόδοση, 
επεκτασιμότητα και ευελιξία, που θα τους επιτρέψουν να 
δραστηριοποιούνται αποτελεσματικότερα».

Πιο αναλυτικά, η νέα σειρά των Dell PowerEdge 
Servers εμπλουτίζεται με τα μοντέλα PoweEdge 

R330 και R230, όσον αφορά στους rack servers και 
τα μοντέλα PowerEdge T330 και Τ130, στους tower 
servers. Για πρώτη φορά, η εισαγωγική σειρά Dell T130 
περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο διαχείρισης συστημάτων 
OpenManage, το οποίο βοηθά τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις να μειώσουν το χρόνο εγκατάστασης κατά 
40%, αναβαθμίζοντας και απλοποιώντας τις δυνατότητες 
διαχείρισης.
Info: Dell, 210 – 8129 800

Το 1/3 των IT επενδύσεων αφορά στο cloud

Νέοι Dell servers για την ελληνική αγορά



9

ειδήσεις

techchannelPartner

νέα & τάσεις
01.2016

WIND

O Α. Τζωρτζακάκης  
στο ΔΣ του ECTA
Νέα σύνθεση έχει το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ένωσης των 
ευρωπαίων εναλλακτικών παρόχων 
υπέρ του ανταγωνισμού, ECTA, με 
τον Αντώνη Τζωρτζακάκη, γενικό 
διευθυντή σταθερής τηλεφωνίας και 
επιχειρησιακής ανάπτυξης της WIND 
Ελλάς, να εκλέγεται στη σημαντική θέση 
του Treasurer.
Info: Wind Hellas, 210 – 5100 000

BINARY TREE

Ολοκλήρωση έργου 
H Binarytree, προμηθευτής του 
TARGIT Decision Suite σε Ελλάδα, 
Κύπρο, Αλβανία, Βουλγαρία, Σερβία 
και Μαυροβούνιο, σε συνεργασία με 
την Paradigma Care από το Ισραήλ, 
συμμετείχαν και έφεραν εις πέρας το 
έργο LTC-MAN: Next Generation LTC 
Facilities Management System. Το 
έργο χρηματοδοτήθηκε από την ΕΥΔΕ-
ΕΤΑΚ και υλοποιήθηκε στα πλαίσια της 
δράσης εθνικής εμβέλειας «Διμερής 
Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-
2015».
Info: Binary Tree, 210 – 7567 817

KASPERSKY 

Στην αγορά των 
wearables
Με τα «έξυπνα» ρολόγια, τα fitness 
tracker και τα wristband πληρωμών 
να αναμένεται ότι θα χρησιμοποιούνται 
για μία στις πέντε mobile πράξεις 
πληρωμών μέχρι το 2020 είναι 
αναπόφευκτο ότι οι συσκευές αυτές 
θα αναδειχθούν σ’ έναν όλο και 
πιο «δημοφιλή» στόχο ψηφιακών 
επιθέσεων, σύμφωνα με τη WISeKey 
και την Kaspersky Lab. Οι δύο 
εταιρείες ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν 
τεχνολογίες, οι οποίες θα ενσωματώσουν 
στις νέες wearable συσκευές έλεγχο 
ταυτότητας και κρυπτογράφηση 
δεδομένων εις βάθος, δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα να συνδέονται με ασφάλεια, 
να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν 
οικονομικά δεδομένα.
Info: Ideal, 210- 5193 500

Mε μια ματιά

Ένας από τους στόχους της Intel για το 2016 είναι η μείωση 
της εξάρτησής της από την αγορά των PCs, και μια πρώτη 
ματιά στα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία 
δείχνει ότι μπορεί να τον πετύχει.
Συγκεκριμένα, η Intel ανακοίνωσε κύκλο εργασιών 
για το έτος ύψους $55,4 δις και καθαρά κέρδη $11,4 
δις ενώ για το δ’ τρίμηνο τα έσοδα έφτασαν τα $14,9 
δις και τα καθαρά κέρδη τα $3,6 δις. «Τα αποτελέσματα 
για το δ’ τρίμηνο καταδεικνύουν ένα δυνατό κλείσιμο 
του έτους και βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις 
προσδοκίες,» δήλωσε ο Brian Krzanich, CEO της 
Intel. «Τα αποτελέσματά μας για το 2015 δείχνουν ότι 
η Intel εξελίσσεται και η στρατηγική μας αποδίδει 
καρπούς. Αυτό το χρόνο θα συνεχίσουμε να οδηγούμε 
την ανάπτυξη, μέσω της παροχής των υποδομών 

που υποστηρίζουν έναν ολοένα και εξυπνότερο και 
διασυνδεδεμένο κόσμο», συμπλήρωσε ο Krzanich, 
φωτογραφίζοντας τα τμήματα Internet of Things και Data 
Center που πήγαν εξαιρετικά στη διάρκεια του 2015.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα του Data Center Group 
διαμορφώθηκαν στα $16, δις, σημειώνοντας αύξηση 
11% σε σχέση με το 2014 ενώ τα έσοδα του Internet of 
Things group διαμορφώθηκαν στα $2,3 δις, σημειώνοντας 
αύξηση 7%.
Αντίθετα, οι πωλήσεις του Client Computing Group 
διαμορφώθηκαν στα $32,2 δις, σημειώνοντας μείωση 
8% σε σχέση με το 2014, ως άμεσο συνεπακόλουθο της 
πτώσης στην αγορά των PCs.
Info: Intel, 210 – 6752 000

ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ PC

Data Center και ΙΟΤ τα νέα όπλα της Intel

Για πρώτη φορά μετά το 2008 η παγκόσμια αγορά PCs 
έπεσε κάτω από τα 300 εκατομμύρια τεμάχια το 2015, 
ακολουθώντας την πορεία ενός κύκλου που έχει ανοίξει 
τα τελευταία χρόνια και που, απ’ ότι φαίνεται, θα καταλήξει 
στην επικράτηση νέων form factors, όπως τα detachables. 
Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα, όπως προκύπτουν 
από report της IDC για τα PCs, τόσο σε επίπεδο δ’ τριμήνου 
όσο και σε ετήσια βάση. 
Οι πωλήσεις PCs δεν μπόρεσαν να ενισχυθούν επαρκώς 
ούτε κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, με αποτέλεσμα 
το δ’ τρίμηνο του 2015 να είναι το χειρότερο στην ιστορία, 
καταγράφοντας μείωση πωλήσεων -10,6%, στα 71,9 
εκατομμύρια τεμάχια. Αντίστοιχα, στο σύνολο του 2015 
η πτώση των πωλήσεων υπήρξε επίσης διψήφια 
και συγκεκριμένα -10,4%. Έτσι, στο σύνολο του 2015 
πωλήθηκαν 276 εκατομμύρια PCs, από 308 εκατομμύρια 
στο σύνολο του 2014.
Τα αίτια της πτώσης, σύμφωνα με την IDC, είναι αρκετά: 
μεγαλύτερος κύκλος ζωής των υφιστάμενων PCs, 
ανταγωνισμός από τα tablets (παρά την πτώση και της 
συγκεκριμένης αγοράς), οικονομικές εξελίξεις στην 
ΕΜΕΑ (εδώ πιθανόν περιλαμβάνονται και οι εξελίξεις 
του τελευταίου έτους στη χώρα μας) και στην Ασία που 
οδήγησαν σε disruption τις αγορές.
Η IDC βλέπει, για μια ακόμα φορά, ως τον μόνο 
ανερχόμενο παίκτη της αγοράς τα detachable tablets, τα 
οποία ωστόσο μετρούνται σε άλλη κατηγορία. Οι αναλυτές 
της IDC βλέπουν στη συγκεκριμένη προϊοντική κατηγορία 

έναν δυνατό παίκτη που ακόμα, όμως, έχει μικρή 
καταναλωτική βάση και δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. 
Αν ωστόσο οι πωλήσεις των συγκεκριμένων συσκευών 
προστίθεντο στα PCs, η πτώση της αγοράς θα περιοριζόταν 
από το -10,4% στο -5% για το δ’ τρίμηνο και από -10,6% στο 
-7,5% για το σύνολο του 2015. Μάλιστα, οι αναλυτές της 
IDC προβλέπουν ότι τα deatachebles θα κάνουν ακόμη πιο 
αισθητή την παρουσία τους, οδηγώντας υπό προϋποθέσεις 
την αγορά PCs σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, 1% έως 2%.
Σε επίπεδο κατασκευαστών, η Lenovo παρέμεινε 
σταθερά πρώτη με μερίδιο αγοράς πάνω από 20%. Στα 
αξιοσημείωτα γεγονότα περιλαμβάνονται οι πολύ καλές 
πωλήσεις της ASUS το δ’ τρίμηνο του 2015 – οι καλύτερες 
από το 2012 – καθώς και το συνολικά ανοδικό προφίλ της 
Apple σε όλη τη διάρκεια του 2015.
Info: http://goo.gl/86zMk6

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ 300 ΕΚΑΤ. ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Μόνο τα detachables διασώθηκαν από τα PCs
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ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ο Άη-Βασίλης έφερε phablets φέτος

Σε μεγάλο πρωταγωνιστή των Χριστουγεννιάτικων 
αγορών mobile συσκευών εξελίχθηκαν τα phablets, με τις 
πωλήσεις τους να κινούνται σε πρωτοφανή επίπεδα και 
να δικαιώνουν στην πράξη παλαιότερες προβλέψεις που 
έκαναν λόγο για μια αγορά smratphones, στην οποία τα 
phablets θα κυριαρχούν.
Τα Χριστούγεννα του 2015, λοιπόν, οι παγκόσμιες 
πωλήσεις των phablets έσπασαν κάθε ρεκόρ, αφού το 
27% των νέων mobile συσκευών που ενεργοποιήθηκαν 
ήταν phablets. Πρόκειται για διπλασιασμό από το 
αντίστοιχο ποσοστό της εορταστικής περιόδου του 2014 
(13%), ενώ τα Χριστούγεννα του 2013, μόλις το 4% των 
νέων συσκευών που ενεργοποιήθηκαν ήταν phablets. 
To συμπέρασμα είναι απλό: το μέλλον της αγοράς 
smartphones ανήκει στους παίκτες με πολλές ίντσες.

Τα παραπάνω στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα η Flurry, 
εταιρεία η οποία μετρά την αγορά mobile συσκευών με 
έμμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα, η Flurry παρακολουθεί την 
κίνηση των εφαρμογών και τη συσχετίζει με τις συσκευές 
στις οποίες εγκαθίστανται. Φέτος, και κατά τη διάρκεια της 
εβδομάδας των Χριστουγέννων, η πλατφόρμα της Flurry 

παρακολούθησε την κίνηση 780.000 apps, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που ανακοίνωσε.

Ρίχνοντας μια πιο αναλυτική ματιά στα στοιχεία της Flurry 
διαπιστώνουμε ότι όσον αφορά την Apple, τα iPhone 6s 
Plus και iPhone 6 Plus είναι υπεύθυνα για το 12% των 
νέων ενεργοποιήσεων iOS συσκευών. Στην αγορά του 
Android, όμως, τα στοιχεία είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά, 
αφού τα phablets αποτέλεσαν την πλειονότητα των mobile 
συσκευών που ενεργοποιήθηκαν, με ποσοστό 50%.
Εξίσου αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία σχετικά με τις 
ενεργοποιήσεις tablets. Μετά από αρκετά χρόνια «τρελών» 
πωλήσεων, ο θόρυβος γύρω από τα tablets έχει κοπάσει. 
Έτσι, σύμφωνα με την Flurry, οι ενεργοποιήσεις νέων 
tablets τα φετινά Χριστούγεννα ήταν 2% λιγότερες, τόσο για 
τις συσκευές με μικρές οθόνες όσο και για τα tablets με 
full-size οθόνη.
Το μήνυμα προς τους κατασκευαστές, σύμφωνα με την 
Flurry, είναι ότι πλέον τα phablets δεν είναι απλά μια 
κατηγορία της αγοράς smartphones αλλά το κυρίαρχο 
κομμάτι της, τουλάχιστον όσον αφορά το Android.
Info: http://goo.gl/7Gzb8C

ALLWAN

Νέα routers
Τρία, νέα μοντέλα αιχμής στην 
κατηγορία 4G-LTE Broadband Router, 
ανακοίνωσε η Allwan, επίσημος 
διανομέας των προϊόντων της Billion 
στην Ελλάδα. Πρόκειται για συσκευές, 
οι οποίες ενδείκνυνται για συνδέσεις 
μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, σε 
περίπτωση πτώσης της κύριας γραμμής. 
Info: Allwan, 694 – 5598 210

FIRST DATA 
Συνεργασία με Alpha 
Bank
Σε ανανέωση της συνεργασίας της 
για τα επόμενα επτά χρόνια με την 
Alpha Bank προχώρησε η First Data, 
συνεχίζοντας να παρέχει υπηρεσίες που 
περιλαμβάνουν έκδοση και διαχείριση 
καρτών, τηλεφωνική εξυπηρέτηση, 
προσωποποίηση καρτών, καθώς και 
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.
Info: First Data, 210 – 6244 000

Mε μια ματιά
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορούμε να 
αναφέρουμε είναι οι συσκευές του Ιατρικού 
κλάδου, όπου έχει δει σημαντική αύξηση των 
απειλών που αφορούν την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο. Η βιομηχανία έχει παρουσιάσει 
πολλές καινοτομίες από τις αρχές της δεκαετίας 
του 2000, κυρίως λόγω της έλευσης της 
τεχνολογικής προόδου και της ζήτησης από 
τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες της 
υγειονομικής περίθαλψης για τη βελτίωση της 
ποιότητας φροντίδας του ασθενή. Αρκετές ιατρικές 
συσκευές διατηρούν και δυνητικά μεταδίδουν 
τα ζωτικής σημασίας στοιχεία των ασθενών 
σε εξοπλισμούς των επαγγελματιών υγείας, 
καθώς και σε άλλες σχετικές πηγές συλλογής 
δεδομένων.

Υπεύθυνοι ασφάλειας δεδομένων αναφέρουν 
ότι οι κυβερνο-εγκληματίες στοχεύουν όλο 
και περισσότερο στη βιομηχανία υγειονομικής 
περίθαλψης, στην οποία πολλές επιχειρήσεις 
εξακολουθούν να εξαρτώνται από πεπαλαιωμένα 
συστήματα υπολογιστών που δεν χρησιμοποιούν 
η δεν έχουν ενημερωμένα χαρακτηριστικά 
ασφάλειας.

Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό των οργανισμών 
υγειονομικής περίθαλψης που έχουν αναφέρει 
επιθέσεις σχετικές με την ασφάλεια αυξήθηκε 
στο 40% το 2013 από το 20% το 2009, σύμφωνα 
με την ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου Ponemon. 
Όπως αποκάλυψε στη μελέτη “Cost of Data Breach 
Study”, το μέσο κόστος της παραβίασης σε μια 

εταιρεία φτάνει στα 3.5 εκατομμύριο δολάρια, 15% 
περισσότερο από ό,τι κόστιζε το προηγούμενο έτος.
 
Ο ρόλος των επαγγελματιών της ασφάλειας 
πληροφορικής, ειδικά στην ελεγκτική λειτουργία, 
πρέπει να είναι ο εντοπισμός και η παροχή 
βοήθειας για την αντιμετώπιση του κινδύνου που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην αυξανόμενη 
απειλή που λειτουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως 
εκ τούτου, κάθε ελεγκτική λειτουργία θα πρέπει 
να εξετάζει και να εκτελεί έλεγχους που να 
περιλαμβάνουν και την προστασία των δεδομένων 
( και προσωπικών ) για να βοηθήσει να εντοπιστούν 
τα κενά και να συνεργαστεί με την επιχείρηση, έτσι 
ώστε να βοηθήσει στη μείωση ή και εξάλειψη των 
κενών, όσο το δυνατόν καλύτερα.

Προστασία δεδομένων 
και κυβερνοεπιθέσεις. 
Η σημασία των ελέγχων
Το Data protection και το cybersecurity είναι 2 θέματα αλληλένδετα, κυρίως λόγω του ρίσκου που περιέχουν. 
Το συμπέρασμα είναι ότι όλα τα δεδομένα ανεξαρτήτως το πού βρίσκονται είναι εκτεθειμένα σε απειλές.

Κώστας Καρβέλας, 
sales engineer, Sr. Manager 

Blue Soft & IT, Bitdefender 
Country Partner
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Τους συνεργάτες τής Κύπρου ενημέρωσε η Lexmark.

Οι Managed Print 
Services στο επίκεντρο

Μ
ε την αγορά των Managed 
Print Services να αναπτύσ-
σεται με γοργούς ρυθμούς 
στην Ελλάδα και την Κύπρο 
τα τελευταία χρόνια, ολοένα 
και περισσότερες επιχει-

ρήσεις έχουν υιοθετήσει ήδη ή αναζητούν λύσεις 
MPS, η εφαρμογή των οποίων προσφέρει μια 
σειρά από σημαντικά οφέλη. Στο πλαίσιο αυτό η 
Lexmark, μία απ’ τις ηγέτιδες εταιρείες στον τομέα 
της κεντρικής διαχείρισης εγγράφων, διοργάνωσε 
σχετική εταιρική εκδήλωση με μεγάλη επιτυχία 
στη Λευκωσία στις 15 Δεκεμβρίου.

Για ένα απόγευμα, η καρδιά της τεχνολογίας χτύ-
πησε στο χώρο Lemon Park σε μια διαδραστική 
παρουσίαση που είχε σαν στόχο να καταδείξει τα 
σημαντικά οφέλη που μπορούν να προσφέρουν 
οι νέες «έξυπνες» συσκευές της Lexmark, σε 
συνδυασμό με το καινοτόμο λογισμικό και τις 
πρωτοποριακές εφαρμογές που ως εταιρεία ολο-
κληρωμένων λύσεων έχει να προτείνει, τόσο σε 
μικρά και μεσαία εταιρικά περιβάλλοντα όσο και 
σε μεγάλους οργανισμούς.

Συγκεκριμένα, διαδοχικές έρευνες σε μεγάλες 
αλλά και μικρές εταιρείες απ’ όλο τον κόσμο κα-
ταδεικνύουν τη μείωση του κόστους ως το βασικό 

κίνητρο που ωθεί τις εταιρείες στο να υιοθετήσουν 
το μοντέλο των Managed Print Services. Δεν 
είναι, όμως, μόνο αυτό. Η βελτίωση της παραγω-
γικότητας, η ασφάλεια των δεδομένων, η πιστή 
εφαρμογή των διαδικασιών και η ποιότητα εκτύ-
πωσης, είναι μερικοί μόνο από τους παράγοντες 
που καθιστούν τις MPS στρατηγική επιλογή για τις 
σύγχρονες επιχειρήσεις. 

Επανερχόμενοι στην εκδήλωση της Infolex, πλή-
θος συνεργατών και ικανοποιημένων χρηστών 
παρευρέθηκαν στο event, επιβεβαιώνοντας στην 
πράξη την πάγια ανάγκη των επιχειρήσεων για 
λύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και πε-
ριορίζουν τα λειτουργικά κόστη. 

Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης που ακολούθησε, 
τα στελέχη της Infolex - ο επίσημος αντιπρόσω-
πος της Lexmark στην Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, 
Αλβανία, Κόσσοβο & FYROM - αλλά και οι τοπικοί 
συνεργάτες που διανέμουν και υποστηρίζουν τα 
προϊόντα Lexmark στην Κύπρο, απάντησαν σε 
ερωτήσεις αλλά και συζήτησαν την δυνατότητα 
προσωποποιημένων λύσεων για τις ειδικές εται-
ρικές ανάγκες των παρευρισκόμενων.

To γενικό συμπέρασμα της εκδήλωσης ήταν ότι ο 
ενημερωμένος συνεργάτης μπορεί να κάνει τη δι-

αφορά, τόσο για την επιχείρηση όσο και για το ίδιο 
το business του. Και αυτό γιατί οι λύσεις Managed 
Print Services έχουν τη δυναμική μιας πλούσιας 
πηγής επαναλαμβανόμενων εσόδων, την ίδια 
στιγμή που προσφέρουν σημαντική αξία στους 
πελάτες. Αυτή ακριβώς η συνεργασία αμφίδρομου 
κέρδους για συνεργάτες και επιχειρήσεις τέθηκε 
στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργάνωσε η 
Lexmark. TCP
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Η Intel, όπως όλα 
δείχνουν, παύει να 
είναι πλέον να είναι 
αποκλειστικά μια 
εταιρεία κατασκευής 
επεξεργαστών 
υπολογιστών. Όχι, 
μην ανησυχείτε, 
η εταιρεία δεν 
σταματά το business 
τους. Αλλά ο chief 
executive της Intel, 
o Brian Krzanich, 
δήλωσε πρόσφατα 
πως η Intel 
επικεντρώνει σε 3 
στόχους ανάπτυξης: 
Τα data centers, το 
Internet of Things και 
την αναπτυσσόμενη 
αγορά των μνημών. 

BizTech 
Update

powered by

Το μέλλον δεν είναι μόνο τα PCs

Ας δούμε τα πράγματα από την αρχή: Η Intel ανέφερε 
καθαρά έσοδα της τάξης των 3.6 δις δολαρίων για το 
τέταρτο τρίμηνο – μικρή πτώση 1% από την ίδια περίοδο 
του προηγούμενου έτους. Τα έσοδα ήταν 14.9 δις δολάρια, 
1% επάνω σε σχέση με την ίδια περίοδο. Ο κύριος όγκος 
των εσόδων της οφειλόταν στο Client Computing Group 
(υπεύθυνο για τους επεξεργαστές της Intel), με 8.8 δις 
δολάρια. Τα έσοδα του Data Center Group σκαρφάλωσαν 
5% στα 4.3 δις δολάρια, ενώ τα έσοδα του IoT ήταν 625 
εκατομμύρια (αύξηση 6%). 
Και πάλι βέβαια, μια ελαφριά μείωση στο business των 
επεξεργαστών, σε σύγκριση μάλιστα με μια γενικά κακή 
χρονιά για τα PCs, αποτελεί θετική εξέλιξη. Το θέμα είναι 
πως η Intel δεν θεωρεί πως η εν λόγω αγορά αξίζει την 
αποκλειστική της προσοχή. Σύμφωνα με τον Krzanich, 
μπορεί το business των PCs να προσφέρει μια σταθερή 
βάση και να παραμένει βασική πηγή εσόδων, αλλά δεν 
αποτελεί το μοναδικό παράγοντα ανάπτυξης της εταιρείας. 
Τι σημαίνει όμως αυτή η τοποθέτηση του Krzanich; Εδώ 
και χρόνια, το business των server και enterprise επεξερ-
γαστών αποτελούσε τη σταθερή πηγή εσόδων με υψηλό 
περιθώριο κέρδους, η οποία επέτρεπε ταυτόχρονα στην 
Intel να χρηματοδοτεί πειραματικές κινήσεις όπως το IoT. 
Με δεδομένη τη στασιμότητα του AMD server business 
μέχρις ότου κυκλοφορήσει ο επεξεργαστής Zen, μήπως η 
Intel αναζητά την ευκαιρία να υφαρπάξει το εναπομείναν 
μερίδιο αγοράς της AMD; Σε αυτά πρέπει να προστεθεί και 
η νέα συναρπαστική τεχνολογία μνήμης 3D XPoint που 
παρουσίασαν πέρυσι οι Intel και Micron από κοινού. Δυ-
στυχώς, ο Krzanich δεν αποκάλυψε περισσότερα σχετικά 
με την ημερομηνία κυκλοφορίας ή περισσότερες λεπτομέ-
ρειες σχετικά με το 3D XPoint. 

Αγορά των PCs σε πτώση; Και λοιπόν;
Καθώς οι τομείς των data center, IoT και μνήμης έχουν 
προτεραιότητα για την Intel, η εταιρεία θα εξαρτάται 
ολοένα και λιγότερο από τα PCs, έχοντας μικρότερες α-
πώλειες από την πτωτική τους τάση. Ήδη, στα τρία αυτά 
businesses οφείλεται περίπου το 40% των εσόδων της 
Intel, αλλά και το 60% των λειτουργικών κερδών. Επι-
πλέον, έχει εξαγοράσει την Altera (εταιρεία κατασκευής 
programmable logic), για 16.7 δις δολάρια. Ο Krzanich 
δήλωσε πως η εταιρεία θα ξεκινήσει να συνδυάζει 
programmable logic με πυρήνες Xeon σε modules που 
θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία custom chips για 
πελάτες. Η Intel έχει επίσης εξαγοράσει την Avago (εται-
ρεία enterprise networking) πίσω στο 2014, ευελπιστώ-
ντας να επεκτείνει και αυτό το business. 
Βέβαια, δεν έχουν όλες οι εξαγορές της Intel δείξει ακόμα 
τις δυνατότητές τους – η Wind River συνεισέφερε «μόλις» 
543 εκατομμύρια δολάρια στο software business της 
Intel. Όσον αφορά τα έσοδα του Security Group (δηλαδή 
της McAfee), δεν θεωρήθηκαν τόσο σημαντικά ώστε να 

χρειάζεται να αναφερθούν. Εντούτοις, δεν πρέπει να μας 
διαφεύγει πως οι Altera, Wind River, McAfee, Avago και 
άλλες, υπάρχουν ώστε να εμπλουτίσουν τα core προϊόντα 
της Intel, περιβάλλοντάς τα με επιπρόσθετες υπηρεσίες. 
Από αυτή την άποψη, η AMD απλά υπολείπεται στο θέμα 
των διαθέσιμων πόρων για να την ανταγωνιστεί άμεσα. 
Όποιος βέβαια παρακολούθησε με προσοχή τις δηλώσεις 
τύπου του Krzanich στη CES ή και στο Intel Developer 
Forum, κατανοεί πως βλέπει τον επεξεργαστή Curie και 
το Internet of Things ως το μέλλον της εταιρείας. Αυτό που 
μπορούμε να διακρίνουμε είναι πως –ήδη από πέρυσι- οι 
αισθητήρες έχουν αντικαταστήσει τους χρήστες ως κινη-
τήριες δυνάμεις των δεδομένων που τροφοδοτούν τους 
επεξεργαστές της Intel και οι επεξεργαστές στους οποίους 
ο Krzanich δίνει σημασία δεν είναι εκείνοι που ενσωμα-
τώνονται στα PCs, αλλά στα wearables, drones και στα 
dashboards. Μπορεί τα PCs να είναι ακόμα υπεύθυνα για 
τα καθαρά κέρδη της Intel, αλλά η γενική αίσθηση τελικά 
είναι πως η εταιρεία, τα βρίσκει… βαρετά.
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Πρόσφατα, επισκέφθηκε τη χώρα μας ο Marek Swierad, αντιπρόεδρος της Oracle για τις πωλήσεις συστημάτων 
στην περιοχή της ανατολικής Ευρώπης, και το Tech Channel Partner δεν έχασε την ευκαιρία να τον συναντήσει και 
να συζητήσει μαζί του για… όλα! Ας δούμε τι μας είπε.

Oracle hardware:
Η ευκαιρία που έψαχνε το κανάλι

Η 
συζήτηση με τον κ. Swierad 
ξεκίνησε -από που αλλού- από 
τους συνεργάτες. Η ερώτηση 
αφορούσε τις direct και indirect 
προσεγγίσεις της Oracle, και το 
πως αυτές γίνονται παράλληλα 

σεβαστές. 
Ο κ. Swierad ήταν ξεκάθαρος: «Τιμούμε τους 
συνεργάτες μας, αφού μαζί τους πετυχαίνουμε, και 
είμαστε πάντα σε αναζήτηση ικανών συνεργατών, 
αφού αυτό που θέλουμε είναι εξειδίκευση και 
υψηλά τεχνικά skills. Μάλιστα, στις περιοχές 
ευθύνης μου (σ.σ. ανατολική Ευρώπη και 
πρακτικά οι περιοχές της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης), οι συνεργάτες είναι το Α και το Ω για την 
Oracle, αφού συμμετέχουν με πάνω από 90% στα 
συνολικά έσοδα της εταιρείας.»

Η εξαγορά της Sun, αναμφισβήτητα άλλαξε τα 
δεδομένα για την εταιρεία, αλλά πιθανότατα το 
ίδιο έγινε και για τους συνεργάτες. Όπως μας 
εξηγεί ο Marek Swierad, η εξαγορά ήταν μία 
εξαιρετική κίνηση, και ενώ πολλοί πίστευαν ότι 
έγινε «απλά για τη Java», τώρα πλέον βλέπουν 
τη συνολικότερη εικόνα, με πολύ software να 
έχει έρθει στο hardware, σχηματίζοντας αυτό που 
ονομάζουμε converged infrastructure για την 
Oracle.
Έτσι, η εταιρεία νοιώθει εξαιρετικά δυνατή στον 
εν λόγω τομέα (επί λέξη, ο κ. Swierad ανέφερε 
ότι «είμαστε 100% σοβαροί με το hardware»), ενώ 
και στον τομέα των συνεργατών τα πράγματα 
κύλησαν ομαλώς, με την εγγραφή νέων αλλά και 
την εξέλιξη των υπάρχοντων.

Σε ό,τι αφορά τις λύσεις που προωθούνται σε 
επίπεδο hardware, ο κ. Swierad σημειώνει 
ότι τα engineered systems έχουν σημαντική 
αύξηση και διανύουν μία εξαιρετική πορεία, αλλά 
σε κάθε περίπτωση και οι «κλασικοί» servers 
εξακολουθούν να είναι απαραίτητοι (ανάλογα με 

τη χρήση και τις ανάγκες κάθε επιχείρησης), και 
εξακολουθούν να αποτελούν το ίδιο σημαντικό 
τμήμα των εσόδων της εταιρείας (περίπου 50/50 
σε σχέση με τα engineered συστήματα).
Αξίζει σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε, ότι 
ως engineered systems, η Oracle αναφέρει 
συστήματα που είναι κατασκευασμένα για 
ειδικούς σκοπούς (είναι δηλαδή βελτιστοποιημένα 
για συγκεκριμένες εργασίες) και συνήθως 
έρχονται «πακέτο» με αντίστοιχο software.

Στη συνέχεια, η συζήτηση μεταφέρθηκε στο cloud, 
με τον κ. Swierad να σημειώνει ότι η Oracle 
προσφέρει όλες τις λύσεις (private, public και 
hybrid), αφήνοντας τις επιλογές ανοιχτές στον 
χρήστη. Αυτό για παράδειγμα, σημαίνει ότι κάποια 
core banking συστήματα θα πρέπει πιθανότατα να 
παραμείνουν σε private cloud, ενώ η κίνηση προς 

το public cloud είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο 
στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο 
και σε επίπεδο enterprise.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο, η συζήτηση 
μεταφέρθηκε και στο θέμα της ασφάλειας, αφού 
αφενός αποτελούσε πάντοτε ένα θέμα «τριβής» 
για το cloud, αφετέρου, αποτελεί μία από τις 
προτεραιότητες της Oracle, με πλέον πρόσφατο 
παράδειγμα τις ανακοινώσεις της εταιρείας για 
ενσωματωμένα χαρακτηριστικά security, στα 
ίδια τα chips των επεξεργαστών της (τεχνολογία 
Security on Silicon στους νέους SPARC M7 και 
T7).
Όπως σημειώνει ο κ. Swierad, το θέμα της 
ασφάλειας είναι αδιαπραγμάτευτο και ουσιαστικά 
αυτό που απασχολούσε περισσότερο τους 
πελάτες, ήταν το θέμα της εμπιστοσύνης. Καθώς 
η εμπιστοσύνη προς εταιρείες όπως η Oracle 
ανέβηκε σημαντικά, το θέμα της ασφάλειας 
περιορίστηκε και δεν αποτελεί πλέον σοβαρό 
ενδοιασμό για το cloud. Μάλιστα, πολλοί 
πελάτες αντιλαμβάνονται ότι το cloud είναι στην 
πραγματικότητα πιο ασφαλές από τις περισσότερες 
πρακτικές που ακολουθούσαν μέχρι σήμερα.

Η συζήτηση με τον κ. Swierad ολοκληρώθηκε 
με το στέλεχος της Oracle να σημειώνει ότι η 
στρατηγική της εταιρίας είναι ξεκάθαρη για τα 
επόμενα χρόνια, ενώ παράλληλα βγάζει διαρκώς 
νέες λύσεις και προϊόντα, δίνοντας τα πολύτιμα 
εργαλεία για την επιτυχία μιας πώλησης στους 
συνεργάτες της.

Τόσο η ποιότητα, όσο και η τεχνολογία των 
προϊόντων της εταιρείας, δίνουν τη δυνατότητα 
για νέες ευκαιρίες στους συνεργάτες, ενώ και 
οι μεγάλες αλλαγές που γίνονται στην αγορά 
(εξαγορές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις κ.λπ.), 
έχει αποδειχθεί ότι σχεδόν πάντοτε δημιουργούν 
επίσης νέα δεδομένα και ευκαιρίες. TCP

Marek Swierad, αντιπρόεδρος της Oracle για τις 
πωλήσεις συστημάτων στις περιοχές EE και CIS 
(ανατολική Ευρώπη και οι περιοχές της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης).
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Ο κόσμος της τεχνολογίας έχει σαφώς αλλάξει με την εμφάνιση 
των smartphones, μιας και ουσιαστικά συνδυάζουν αρμονικά δύο 
«κόσμους» σε μια και μόνο συσκευή: αυτόν της φορητότητας και 
εκείνο της «έξυπνης» χρήσης, με χαρακτηριστικά που μέχρι πρότινος 
μπορούσαμε να βρούμε αποκλειστικά σε συστήματα υπολογιστών. Η 
αγορά πλέον κατακλύζεται από συσκευές που καλύπτουν μια ποικιλία 
αναγκών, τόσο σε consumer όσο και σε enterprise επίπεδο. Το 
ενδιαφέρον επίσης είναι πως η αγορά αυτή έχει περάσει σε μια νέα 
και σαφώς πιο ώριμη φάση, η οποία δε περιορίζεται αποκλειστικά στο 
θέμα των τεχνικών χαρακτηριστικών και τεχνολογικών καινοτομιών 
που οι συσκευές αυτές ενσωματώνουν και είναι κάτι που οι 
περισσότεροι καταναλωτές θεωρούν δεδομένο. Εξίσου σημαντικές 
έχουν αναδειχθεί και παράμετροι όπως η ασφάλεια, η παραγωγικότητα 
(πλέον προσεγγίζει αυτή ενός laptop) αλλά και η ψυχαγωγία, 
η χρηστικότητα (π.χ. η αναγνώριση πίεσης) αλλά και η ευκολία 
διαχείρισης. Το σύνολο των επιμέρους αυτών συνιστωσών έχουν 
καταστήσει το χώρο των smartphones μια δυναμική αγορά. Δεδομένων 
αυτών, δημιουργείται ένα νέο πεδίο δράσης για το κανάλι – μάλιστα, σε 
συνδυασμό με την ολοένα και πιο διευρυμένη χρήση των smartphones 
σε εταιρικό περιβάλλον ως τμήμα μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής 
enterprise mobility, προσφέρεται στους συνεργάτες η ευκαιρία για 
διαφοροποίηση, διάθεση νέων υπηρεσιών και βελτίωση των margins.

Η νέα εποχή των 
smartphones

Ό
λα τα στοιχεία δείχνουν πως το 
2015 ήταν μια πολύ καλή χρονιά 
για τα smartphones. Είναι, όπως 
προειπώθηκε, αρκετοί οι παράγο-
ντες που συνετέλεσαν προς αυτή 
την κατεύθυνση, σημαντικότερος 

από τους οποίους παραμένει η ενσωμάτωση 

καινοτόμων τεχνολογικών χαρακτηριστικών και 
δυνατοτήτων στις συσκευές αυτές. Ταυτόχρο-
να, η συνεχής βελτίωση της σχέσης «ποιότητα 
προς τιμή» καθιστά τις συσκευές αυτές ακόμα 
πιο θελκτικές τόσο στο παραδοσιακό consumer 
κοινό όσο και για χρήση σε εταιρικό περιβάλλον. 
Εκτός όμως από τις αμιγώς τεχνολογικές καινο-
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τομίες, παρατηρούνται σημαντικές εξελίξεις και 
σε επίπεδο κατασκευαστών: Από τη μία μεριά 
έχουμε την παρουσίαση των Windows 10 από τη 
Microsoft, τα οποία για πρώτη φορά φέρνουν τις 
δυνατότητες ενός smartphone «δίπλα-δίπλα» με 
αυτές ενός υπολογιστή, και από την άλλη, η Intel 
μπαίνει με ιδιαίτερη δυναμική στον χώρο, παρου-
σιάζοντας πραγματικά διαφορετικές λύσεις. Ας 
δούμε όμως ποιες είναι οι βασικές τάσεις, καθώς 
και η ανάπτυξη και οι προοπτικές της αγοράς των 
smartphones. 

Νέες τεχνολογικές τάσεις 
Το 2015 ήταν το έτος κυριαρχίας των οθονών full 
HD 1080p. Λίγα χρόνια πριν, οι οθόνες 1080p στις 
τηλεοράσεις ήταν το δεδομένο, ενώ πλέον ο ίδιος 
αριθμός από pixels «στριμώχνεται» σε ολοένα και 

περισσότερες κινητές συσκευές. Μάλιστα, ένας 
αριθμός από flagships διαθέτει οθόνες quad HD ή 
2K, ανάλυσης 2560 x 1440 pixels. Εκτός της οθό-
νης, η RAM της συσκευής παίζει πολύ σημαντικό 
ρόλο στην ομαλή λειτουργία της συσκευής, ιδίως 
στην περίπτωση εκτέλεσης πολλαπλών εφαρ-
μογών που «τρέχουν» στο παρασκήνιο. Μέχρι 
πρόσφατα υπήρχε η ανάγκη οι χρήστες να «καθα-
ρίζουν» διαρκώς τη RAM ή να απενεργοποιούν τις 
background apps, προκειμένου να μη «γονατίζει» 
η συσκευή. Αυτή η χρονοβόρα διαδικασία πήρε 
τέλος όταν τα 3GB μνήμης έγιναν κάτι δεδομένο. 
Φέτος, μάλιστα, παρουσιάστηκαν κάποια flagships 
με 4GB RAM και αυτή η τάση θα συνεχιστεί στα-
θερά. Μάλιστα, τα νέα flagships πιθανότατα θα 
διαθέτουν ακόμα ταχύτερη DDR4 RAM – σε τελική 
ανάλυση, ο συνδυασμός κατάλληλης RAM και 
υψηλής ταχύτητας κάνει τη διαφορά. Και βέβαια, 
πάντα θα υπάρχει και κάποιος ανεξάρτητος κα-
τασκευαστής που θα θέλει να ξεχωρίσει από το 
πλήθος με μια συσκευή 5 ή 6GB RAM. 

Οι σαρωτές δακτυλικών αποτυπωμάτων απο-
τελούν έναν εξαιρετικό τρόπο ασφάλειας της 
συσκευής, μιας και δεν υφίσταται πλέον λόγος 
απομνημόνευσης πολύπλοκων passwords ή δύ-
σχρηστων patterns ξεκλειδώματος από τον κάτο-
χό της. Τα αποτυπώματα αυτά αποθηκεύονται στην 
ίδια τη συσκευή, οπότε δεν τίθεται θέμα ασφάλει-
ας. Οι σαρωτές αυτοί δουλεύουν πλέον αρκετά 
γρήγορα (ανάγνωση και ξεκλείδωμα κάτω από 
1 δευτερόλεπτο), ενώ το πρόσθετο πλεονέκτημά 
τους είναι πως χάρη στη δυνατότητα αναγνώρισης 
πολλαπλών δακτύλων, πάνω από ένας χρήστης 
μπορεί να χρησιμοποιήσει την ίδια συσκευή. Εί-
ναι βέβαιο πως μέσα στο έτος θα δούμε ακόμα 
περισσότερες συσκευές με σαρωτές δακτυλικών 
αποτυπωμάτων. 
Ο αποθηκευτικός χώρος γίνεται ολοένα και φτη-
νότερος κάθε χρόνο, ενώ οι ανάγκες των χρηστών 
ολοένα και αυξάνονται. Σε μια συσκευή με αποθη-
κευτικό χώρο 16GB, έχουμε τυπικά 12GB δωρεάν, 
τα οποία επαρκούν για λίγους μήνες χρήσης. Στις 

Αν και η αγορά του consumer έχει τη μερίδα του 
λέοντος στο χώρο των mobile συσκευών, δεν 
σημαίνει πως οι enterprise πελάτες υπολείπο-
νται. Σύμφωνα με την Mobility Index Report, η 
οποία βασίζεται σε δεδομένα που συνελέγησαν 
από 6.200 επιχειρήσεις σε 189 χώρες, μπορούμε 
να εκτιμήσουμε καλύτερα τα σύγχρονα mobile 
trends: Την επιτυχία των λειτουργικών συστημά-
των όπως τα iOS, Android και Windows Phone 
στους εταιρικούς πελάτες και σε κάθετες αγορές, 
όπως είναι οι χρηματιστηριακές, οι κυβερνητικές 
και εκείνες της υγείας. Παραθέτουμε τις πλέον 
ενδιαφέρουσες τάσεις της enterprise αγοράς. 

1. Μερίδιο αγοράς του iOS 
Από πλευράς ενεργών συσκευών, το λειτουρ-
γικό iOS της Apple κατέχει την πρώτη θέση το 
2015, με 64% μερίδιο αγοράς, αν και παρουσίασε 
μέσα στο 2015 μια μικρή πτωτική τάση.

2. Μερίδιο αγοράς του Android 
Το Android ακολούθησε το iOS, ως το 2ο πιο 
δημοφιλές λειτουργικό σύστημα στις enterprise 
client συσκευές μέσα στο 2015. Συγκεκριμένα, 
το μερίδιο αγοράς του ανήλθε στο 32%. Να θυ-
μίσουμε πως τον Μάρτιο του 2015 η Google ενί-
σχυσε το enterprise προφίλ της κυκλοφορώντας 
το Android For Work, μια platform app που επι-
τρέπει στους IT administrators να διαχωρίσουν 
τα εταιρικά και προσωπικά workspaces στα 
Android smartphones και tablets. 
3. Μερίδιο αγοράς Windows 

Στην 3η θέση, πίσω από τα iOS και Android, στο 
χώρο του enterprise βρίσκεται το Windows OS, 
συμπεριλαμβανομένου και του Windows Phone. 
Το λειτουργικό σύστημα της Microsoft πήρε 
το 3% του enterprise μεριδίου αγοράς, ενώ τα 
ενεργά Windows Phone αντιστοιχούσαν στο 1% 
το 2015.

4. Το iOS στις κάθετες αγορές
Το iOS παρέμεινε ισχυρό υπερισχύοντας του 
Android στις regulated industries και στις κά-
θετες αγορές. Για παράδειγμα, οι iOS συσκευές 
αντιστοιχούν στο 79% όλων των ενεργοποιήσεων 
του δημόσιου τομέα, στο 70% στο χώρο της υγεί-
ας και στο 65% του ασφαλιστικού τομέα. 

5. Το High-Tech προτιμά Android
Αν και οι iOS συσκευές αποδείχθηκαν δημοφι-
λείς στις κάθετες αγορές, οι high-tech sectors 
έδειξαν υψηλότερη προτίμηση στις Android 
συσκευές. Μέσα στο 2015 το Android ξεπέρασε 
το iOS, με μερίδιο αγοράς 53% στις ενεργοποιη-
μένες συσκευές. 

6. Δημοφιλείς οι Custom Apps 
Ολοένα και περισσότερες κάθετες αγορές 
υιοθετούν custom apps (εξειδικευμένες εφαρ-
μογές για συγκεκριμένες λειτουργίες), καθώς 
οι επιχειρήσεις υιοθετούν τη φορητότητα. Για 
παράδειγμα, το 32% των εφαρμογών στο χώρο 
της υγείας ήταν custom apps. Το 29% των επι-
χειρήσεων στο χρηματιστικό τομέα προτίμησε 

τις custom apps, με αύξηση μέσα στο 2015 που 
άγγιξε το 18%. 

7. Οι επιχειρήσεις υιοθετούν πολλαπλές apps
Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί υιοθετούν πολλα-
πλές εφαρμογές για deployment, επιπρόσθετα 
του email, σύμφωνα με την Mobility Index 
Report. Σε σύνολο, η μέση επιχείρηση χρησιμο-
ποίησε 3.43 εφαρμογές, καθώς και email, εντός 
του 2015. Το 67% των επιχειρήσεων χρησιμοποί-
ησε δύο ή περισσότερες εφαρμογές επιπροσθέ-
τως του email, ενώ το 21% των επιχειρήσεων 
χρησιμοποίησε 5 ή περισσότερες apps. Τέλος, 
το 5% των επιχειρήσεων χρησιμοποίησε 10 ή 
περισσότερες εφαρμογές.

8. Ασφαλείς Browsing Apps 
Στο χώρο του enterprise, οι ασφαλείς browsers 
πήραν την πρώτη θέση σε όλες τις κατηγορί-
ες χρήσης εφαρμογών. Η χρήση ασφαλούς 
browser αντιστοιχεί στο 21% όλων των εφαρμο-
γών που χρησιμοποιήθηκαν από τις επιχειρή-
σεις, αποδεικνύοντας την αυξανόμενη απαίτηση 
για ασφαλή πρόσβαση στο εταιρικό intranet. 
Η Microsoft προσφέρει $1 δις, με τη μορφή 
public cloud υποδομών, προς όφελος 70.000 μη 
κερδοσκοπικών και μη κυβερνητικών οργα-
νώσεων παγκοσμίως, για τα επόμενα 3 χρόνια. 
Μοιραζόμαστε με τους φορείς αυτούς ένα κοινό 
όραμα, που ξεπερνά τη φιλανθρωπία, για τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την ισο-
μερή ανάπτυξη.

Mobile τάσεις στην enterprise αγορά
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flagship συσκευές, οι οποίες είναι και πιο ακριβές, 
τα 16GB θεωρούνται πλέον ελάχιστα. Το 2015, 
εταιρείες όπως οι Samsung, Sony και LG κυκλο-
φόρησαν flagships με 32GB βασικό αποθηκευτικό 
χώρο, αντί των 16GB. Φέτος, αναμένουμε ακόμα 
περισσότερα brands (συμπεριλαμβανομένης της 
Apple) να ακολουθήσουν το δρόμο αυτόν προσφέ-
ροντας είτε 32 είτε 64GB αποθηκευτικού χώρου 
ως βάση, αντί του απηρχαιωμένου πλέον 16GB. 
Η υιοθέτηση του πρωτοκόλλου USB Type-C έχει 
ήδη εμφανιστεί σε αρκετά smartphones, καθώς 
παρουσιάζει πολλαπλά πλεονεκτήματα σε σχέση 
με την παραδοσιακή θύρα microUSB: Είναι ανα-
στρέψιμη, προσφέρει ταχύτερη φόρτιση και είναι 
συμβατή με τις ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων 
του USB 3.0. Η Apple έχει χρησιμοποιήσει τις USB 
Type-C θύρες στο Macbook της, ενώ είναι πιθανό 
να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία αυτή και στα επό-
μενα iPhone / iPad της. Αυτό σημαίνει πως το USB 
Type-C θα γίνει το νέο standard για το USB σε όλα 
τα smartphones. 

Το 2015 είδαμε συσκευές με κάμερες διπλών 
φακών, autofocus ανίχνευσης προσώπων, ε-
μπρόσθιο selfie φλας και laser auto focus από 
διαφορετικά brands, προκειμένου να προσελκύ-
σουν το αγοραστικό κοινό. Επιπλέον, η ποιότητα 

της κάμερας έχει βελτιωθεί δραματικά, με κάποια 
flagships να προσφέρουν ποιότητα παρόμοια με 
εκείνη των point and shoot φωτογραφικών μηχα-
νών. Ως επόμενο βήμα αναμένουμε πως ο οπτι-
κός σταθεροποιητής εικόνας δεν θα παραμείνει 
αποκλειστικά προνόμιο των premium flagship 
συσκευών. Στην ίδια λογική, το laser autofocus 
πρόκειται να αποτελέσει μέρος του standard 
εξοπλισμού, όπως ισχύει μέχρι τώρα για το LED 
flash. Η ποσότητα των megapixels της κάμερας 
θα συνεχίσει να αυξάνεται, και εντός του 2016 
η υιοθέτηση του dual lens θα γίνει ακόμα πιο 
έντονη, προσφέροντας ακόμα καλύτερη ποιότητα 
εικόνας και εφέ. 
Όσον αφορά το θέμα της φόρτισης, είναι σημαντικό 
να γνωρίζουμε πως η ταχύτητά της εξαρτάται από 
το πόσα αμπέρ μπορεί να αποδώσει ο φορτιστής. 
Προφανώς, ένας φορτιστής 2Amp είναι ικανός να 
φορτίσει ένα κινητό δύο φορές πιο γρήγορα από 
έναν φορτιστή 1Amp. Εντούτοις, οι περισσότεροι 
φορτιστές που συνοδεύουν τα smartphones είναι 
της κατηγορίας του 1Amp. Δεδομένου πως οι 
περισσότεροι χρήστες χρειάζονται τουλάχιστον 
ημερήσια, μερική φόρτιση καθημερινά, αναμέ-
νουμε πως εντός του 2016 οι κατασκευαστές θα 
βάλουν ως standard τους φορτιστές των 2Amp. 
Ας μην ξεχνάμε πως η υιοθέτηση του USB Type-C 

Η συνεχής βελτίωση της σχέσης 
«ποιότητα προς τιμή» καθιστά τα 
smartphones ακόμα πιο θελκτικά, τόσο 
στο παραδοσιακό consumer κοινό όσο 

και για χρήση σε εταιρικό περιβάλλον.

θα παίξει σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό, μιας και 
η ταχεία φόρτιση αποτελεί ένα από τα εκ προεπι-
λογής χαρακτηριστικά της. 

Ο ρόλος των Microsoft και Intel 
Μετά από χρόνια ερευνών και πειραματισμών 
(επιτυχημένων και μη), η Microsoft πέτυχε να 
επαναπροσδιορίσει την έννοια των smartphones. 
Μέχρι πρότινος, το Windows Phone παρέμενε 
παραπλήσιο από πλευράς ιδεών με τα Windows 8, 
αλλά δεν ήταν ένα και το αυτό. Υπήρχε πάντοτε η 
υπόσχεση πως κάποια στιγμή τα δύο αυτά θα συν-
δέονταν και οι εφαρμογές για το ένα θα δούλευαν 
και στο άλλο, αλλά με την έλευση των Windows 
10 η Microsoft πήγε ένα βήμα πιο μακριά, ανα-
βαθμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε 
τα smartphones, χάρη στο χαρακτηριστικό που 
ονομάζεται Continuum. Το μόνο που θα χρει-
άζεται πλέον ο κάτοχος της συσκευής είναι μια 
σύνδεση HDMI, πληκτρολόγιο και ποντίκι, ώστε το 
κινητό του να μεταμορφώνεται σε υπολογιστή. Τα 
Windows 10 ενισχύουν την εμπειρία αυτή σε όλες 
τις πλατφόρμες, μιας και οι εφαρμογές μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν παντού. Ο χρήστης μπορεί 
να δουλεύει στο Office στο κινητό του που θα είναι 
συνδεδεμένο σε μια οθόνη, με τον ίδιο τρόπο που 
θα έκανε εφόσον χρησιμοποιούσε ένα desktop 
σύστημα. Το συμπέρασμα είναι πως δεν θα υπάρ-
χουν εκπτώσεις στην ποιότητα και στην απόδοση, 
καθώς οι ίδιες εργασίες θα γίνονται και μέσω 
τηλεφώνου. 

Από την άλλη, το Continuum προσφέρει τη δυ-
νατότητα στο αγοραστικό κοινό να αναθεωρή-
σει όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα 
smartphones, αλλά και τους ίδιους τους υπολο-
γιστές. Εάν οι χρήστες σταματήσουν να βλέπουν 
τα desktops και τα laptops ως απαραίτητα, τότε 
η Microsoft βρίσκεται σε εξαιρετικά πλεονεκτική 
θέση εντός μιας γόνιμης αγοράς που βρίσκεται σε 
φάση ανάπτυξης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, εξάλ-
λου, πως οι πωλήσεις υπολογιστών, σύμφωνα με 
τους υπολογισμούς της IDC, παρουσιάζουν πτώση 
χρόνο με το χρόνο, σε αντίθεση με τις πωλήσεις 
των smartphones που συνεχίζουν να αυξάνονται, 
ακόμα και στην πιο ακριβή κατηγορία των 500 
δολαρίων και άνω, αποδεικνύοντας πως τελικά η 
Microsoft έχει στραμμένο το βλέμμα της στο μέλ-
λον και στο τι μπορεί αυτό να φέρει. Κανείς βέβαια 
δεν μπορεί να γνωρίζει πόσοι θα είναι εκείνοι που 
θα εναλλάσσουν το PC τους με το smartphone 
τους, αλλά ο πιθανός αντίκτυπος σχετικά με το 
πώς ορίζεται ένα smartphone και πώς ένα PC, 
θα αλλάξει ριζικά, εφόσον η οπτική της Microsoft 
επικρατήσει. Μπορεί να έχει ειπωθεί σε βαθμό 
εξαντλητικό, αλλά η Microsoft του Satya Nadella 
φαίνεται να είναι σαφώς πιο ανοιχτή σε ιδέες και 
αυτό φαίνεται πρωτίστως στα Windows 10. Το 
άνοιγμα του software στους χρήστες αποτελεί μια 
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κίνηση χωρίς προηγούμενο και αναμένουμε με 
ενδιαφέρον το feedback του κοινού.

Ας περάσουμε όμως και στο 2ο μεγάλο παίκτη 
στο χώρο των smartphones, την Intel. Η αλήθεια 
είναι πως όποτε αναφερόμαστε στα mobile chips, 
μας έρχονται στο νου brands όπως οι Qualcomm, 
Samsung, MediaTek, εξίσου ή πιο συχνά από 
την Intel. Όπως φαίνεται, αυτό συμβαίνει γιατί η 
εταιρεία δεν έχει κατακτήσει ακόμα το μερίδιο 
που της αναλογεί – όχι όμως γιατί δεν έχει την 
τεχνογνωσία ή την εμπειρία. Σε τελική ανάλυση, 
είναι το παλιότερο όνομα στο χώρο. Το πρόβλημα 
είναι πως το business της Intel στα chips περι-
στρεφόταν συχνά γύρω από τα PCs, τους servers, 
τα mainframes κ.ο.κ. Προφανώς, ασχολείται 
και με τα laptops, αλλά τα chips αυτά βρίσκο-
νται πιο κοντά στη λογική των desktop αντί των 
smartphones. 

Το πρώτο βήμα της Intel έγινε με τη δυναμική της 
είσοδο στο χώρο των wearables. Σε κάθε περί-
πτωση, η εταιρεία θα έχει τη δεύτερη ευκαιρία 
της σύντομα, μιας και τα smartphones γίνονται 
ολοένα και πιο ισχυρά και σύντομα πρόκειται να 
φτάσουν στο ίδιο επίπεδο με εκείνα των λιγό-
τερο ισχυρών netbooks (τα θυμάστε αυτά;). Στο 
«γήπεδο» των επιδόσεων και της ισχύος, η Intel 
ουσιαστικά μονοπωλεί το ενδιαφέρον, ενώ γίνεται 
ολοένα καλύτερη όσον αφορά τα προϊόντα της. Η 
«οικογένεια» των Atom chips ενσωματώνεται σε 
ολοένα και περισσότερες mobile συσκευές, με ε-
ντυπωσιακά αποτελέσματα. Ήδη υπάρχουν πολλά 
Android tablets που ενσωματώνουν Atom chips 
και προφανώς αναρίθμητα Window tablets και 
υβριδικά μοντέλα, με μια ποικιλία από επιλογές 
Atom και Core. Όσον αφορά τα smartphones, η 
οικογένεια επεξεργαστών Intel Atom x3, με την 
μέχρι πρότινος ονομασία SoFIA στοχεύει στα entry 
level tablets, phablets και smartphones. 20 εται-
ρείες έχουν δεσμευτεί ήδη να χρησιμοποιήσουν 
τους Intel Atom x3 στα προϊόντα τους. Επιπλέον, 
η Intel εισήγαγε τους πρώτους της 14nm Intel 
Atom SoCs, με την κωδική ονομασία Cherry Trail 
που πλέον είναι γνωστοί ως Intel Atom x5 και x7, 
για τα επόμενης γενιάς tablets και 2-σε-1 συστή-
ματα με μικρές οθόνες. Οι Acer, ASUS, Dell, HP, 
Lenovo και Toshiba έχουν δεσμευτεί ήδη να χρη-
σιμοποιήσουν την τεχνολογία αυτή, ενώ κάποιες 
συσκευές υποτίθεται πως θα εμφανιστούν μέσα 
στο έτος. Το chip αυτό προσφέρει 64-bit υποστή-
ριξη για Windows και Android, γραφικά Intel Gen 

8 και μια επιλογή για ενσωμάτωση συνδεσιμότη-
τας LTE Advanced. Η ίδια η Intel αναφέρει πως 
η σειρά επεξεργαστών x5 και x7 στοχεύει από 
mainstream ως και premium συσκευές. Σε κάθε 
περίπτωση, οι νέες τεχνολογίες και οι προτεραι-
ότητες στις μεγάλες εταιρείες, Microsoft και Intel, 
θα πυροδοτήσουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις, τις 
οποίες αξίζει να παρακολουθήσουμε στο επόμενο 
διάστημα. 

Η κατάσταση της αγοράς
Ας δούμε όμως τώρα ποια είναι τα στοιχεία, αλλά 
και οι προβλέψεις των analysts για το παρόν και 
το μέλλον της αγοράς των smartphones. Η IDC 
προβλέπει πως τα smartphones θα αποτελούν 
την πλειονότητα του συνόλου της αγοράς των 
έξυπνων συνδεδεμένων συσκευών ως το 2019, 
ξεπερνώντας τα PCs και τα tablets. Συγκεκριμένα, 
η εταιρεία σε πρόσφατο report της αναφέρει πως 
τα smartphones θα έχουν κατακτήσει 77.7% της 
αγοράς ως το 2019, από το 10.7% που βρισκόταν το 
προηγούμενο έτος. Θα πρέπει επίσης να έχουμε 
υπόψη μας πως περίπου 1.3 δισεκατομμύρια συ-
σκευές είχαν πουληθεί μέσα στο 2014. Σύμφωνα 
με την IDC, αν και συσκευές όπως τα convertible 
notebooks και τα 2-σε-1 εμφανίζουν αυξητικές 
τάσεις, οι περισσότεροι χρήστες κατονομάζουν τα 
smartphones ως συσκευή της επιλογής τους. Σε 
τελική ανάλυση, για τους περισσότερους χρήστες 
στα περισσότερα μέρη, το smartphone αποτελεί 
ξεκάθαρη επιλογή από πλευράς χρήσης και κα-
τοχής μιας συνδεδεμένης συσκευής. Επομένως, 
παρόλο που αναμένεται μια προσωρινή μικρή μεί-
ωση στην αύξηση πωλήσεων των smartphones, 
δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την κυρίαρχη 
θέση που κατέχουν στο ευρύτερο οικοσύστημα 
των συσκευών. 

Προκειμένου να έχουμε μάλιστα μια συνολική 
εικόνα σχετικά με τις φορητές συσκευές, η IDC 
προβλέπει πως τα tablets και οι συσκευές 2-σε-1 
συνδυαστικά, θα λάβουν τη δεύτερη θέση στην α-
γορά ως το 2019. Μέσα στο 2014 οι πωλήσεις τους 
άγγιξαν τα 229.7 εκατομμύρια, αντιστοιχώντας στο 
12.5% του συνολικού μεριδίου αγοράς. Η IDC προ-
βλέπει πως το ποσοστό αυτό θα πέσει στο 10.7% 
ως το 2019. Από την άλλη, τα φορητά PCs προβλέ-
πεται να καταλάβουν την τρίτη θέση ως το 2019, 

αντιστοιχώντας στο 6.8% της αγοράς. Πρόκειται για 
σαφή μείωση σε σύγκριση με το μερίδιο αγοράς 
9.5% του 2014, που αντιστοιχούσε σε πωλήσεις 
174.28 εκατομμυρίων τεμαχίων. Η αγορά των 
desktop PCs αναμένεται να μειωθεί από το 7.3% 
του 2014 στο 4.8% ως το 2019. Η κατηγορία αυτή 
συσκευών παρουσίασε πωλήσεις 133.8 εκατομ-
μυρίων τεμαχίων το 2014. 

Σύμφωνα λοιπόν με τους υπευθύνους της IDC, το 
trend των smartphones θα συνεχίσει αδιάλειπτα 
εκτός απροόπτου. Το «απρόοπτο» προφανώς ι-
σχύει για τα wearables, τα οποία όμως δεν αναμέ-
νεται να ρίξουν τα smartphones από την κυρίαρχη 
θέση τους, τουλάχιστον όχι τόσο σύντομα. Μια άλ-
λη εκτίμηση αναφέρει πως ως το 2019, το 35% των 
smartphones που πωλούνται στις ΗΠΑ θα έχουν 
τιμή μικρότερη από 100 δολάρια. Εντωμεταξύ, 
το 32% των smartphones προβλέπεται να έχουν 
μέγεθος οθόνης τουλάχιστον 5.5 ίντσες, αλλά μι-
κρότερο από 7 ίντσες. 

Όσον αφορά τις πωλήσεις των smartphones, θα 
συνεχίσουν να αυξάνουν σε παγκόσμιο επίπεδο, 
με αύξηση 23% χρόνο με το χρόνο. Σύμφωνα με 
τα πλέον πρόσφατα προκαταρκτικά αποτελέσματα 
της έκθεσης Worldwide Quarterly Mobile Phone 
Tracker της IDC, τα shipments των vendors άγγι-
ξαν τα 355.2 εκατομμύρια τεμάχια παγκοσμίως το 
τρίτο τρίμηνο του 2015 (3Q15), με άνοδο 6.8% από 
τα 332.6 εκατομμύρια τεμάχια του 3Q14, αποτελώ-
ντας το δεύτερο υψηλότερο σε πωλήσεις τρίμηνο 
που έχει καταγραφεί. Οι πωλήσεις του 3Q15 υπήρ-
ξαν ελαφρά μικρότερες από την πρόβλεψη της IDC 
που ανέμενε περί τα 363.8 εκατομμύρια τεμάχια. 
Οι βασικοί λόγοι γι’ αυτό είναι αφενός οι μικρό-
τερες του αναμενομένου πωλήσεις iPhone και 
αφετέρου οι παρουσιάσεις Android flagships από 
πληθώρα OEMs, με τιμές που είναι εκτός βεληνε-
κούς για τη μεγάλη μάζα καταναλωτών. 

Το τοπίο των vendors και οι προσφορές προ-
ϊόντων είναι όντως μοναδικές αυτή τη στιγμή, 
καθώς στις περισσότερες αγορές οι καταναλωτές 
δείχνουν πιο ενημερωμένοι σχετικά με τις εναλλα-
κτικές επιλογές που έχουν, όταν έρχεται η στιγμή 
να αποφασίσουν την απόκτηση ενός smartphone. 
Στις ώριμες και επιδοτούμενες αγορές, εξάλλου, 
υπάρχει μια ευρεία ποικιλία από operators που 
προσφέρουν διαφορετικές επιλογές και προσφο-
ρές που βρίσκουν απήχηση στους καταναλωτές. 
Το 3ο τρίμηνο του 2015 προσέφερε ουσιαστική 
έμφαση στις flagship συσκευές, καθώς οι vendors 
επιχείρησαν να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλο τόσο 
από πλευρά features όσο και σχεδιασμού. Τα 
νέα μοντέλα flagship μεταφράζονται σε ακόμα 
πιο σκληρό ανταγωνισμό στην κορυφή των κα-
τασκευαστών, μιας και ολοένα και περισσότεροι 
παίκτες θα δοκιμάσουν να αντιπαρατεθούν με τις 
Samsung και Apple για μια θέση στην ελίτ. Από 
την άλλη πλευρά, παρόλη την αίγλη που προ-
σφέρει το high end, οι εκτιμήσεις δείχνουν πως 
ο μεγάλος όγκος πωλήσεων και η αύξηση θα 

Το «τοπίο» των vendors και οι 
προσφορές προϊόντων είναι όντως 
μοναδικές αυτή τη στιγμή, καθώς 
οι καταναλωτές δείχνουν πιο 

ενημερωμένοι σχετικά με τις εναλλακτικές 
επιλογές που έχουν.
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προέλθει για ακόμα μια φορά από τα low και mid-
range smartphones, ιδίως στην περίπτωση των 
αναδυόμενων αγορών. 

Όσον αφορά το ετήσιο σύνολο, υπολογίζεται πως 
πωλήθηκαν περί τα 1.2 δις smartphones, σε 
σύγκριση με τα 998 εκατομμύρια του 2013. Ταυτό-
χρονα έχει αυξηθεί και το value των πωλήσεων, 
αγγίζοντας τα 381 δις για το 2015, σε σύγκριση με 
τα 330 δις του προηγούμενου έτους. Από πλευ-
ράς τώρα κατανομής, οι ΗΠΑ βρίσκονται στην 5η 
θέση με 28% ανάπτυξη. Η Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη βρίσκονται στην 1η θέση από πλευράς 
shipments, με ανάπτυξη 37% για το 2014. Σύμ-
φωνα με τους αναλυτές, η Κίνα θα παραμείνει η 
μεγαλύτερη αγορά από πλευράς πωλήσεων και 
αξίας για το ορατό μέλλον, αν και η ανάπτυξη πα-
ρουσίασε δείγματα κάμψης μέσα στο 2014. Σύμ-
φωνα με τη GfK, η αύξηση στην αξία των τεμα-
χίων που πωλήθηκαν στην Κίνα, σε αντίθεση με 
την πρόσφατη φάση στασιμότητας στις πωλήσεις, 
οφείλεται στην ταχεία τάση αγοράς ακριβότερων 
smartphones στη high-end κατηγορία, με ακόμα 
μεγαλύτερα μεγέθη οθονών. Πρόκειται για ένα 
ενδιαφέρον trend που παρατηρείται στις περισ-
σότερες αγορές και τα δεδομένα υποδεικνύουν 

πως το segment της αγοράς για οθόνες 5 και 5.6 
ίντσες αυξήθηκε περισσότερο από 130% σε βάση 
YoY στο τελευταίο τρίμηνο του 2014 και περίπου 
150% μέσα σε όλο το έτος. Όσον αφορά το 2015, 
το segment αυτό κατέστη το κυρίαρχο μέγεθος 
οθόνης, ξεπερνώντας τις 4 και τις 4.5 ίντσες για 
πρώτη φορά.

Μια ακόμα ενδιαφέρουσα πτυχή της αγοράς των 
smartphones είναι και το γεγονός πως οι προ-
βλέψεις για τη μείωση στις πωλήσεις του άλλου 
δημοφιλούς mobile format, των tablets, έχουν 
τελικά αποδειχθεί αληθινές. Συγκεκριμένα, τα 
νεότερα δεδομένα από τη Forrester Research 
καταδεικνύουν πως οι πωλήσεις έχουν τελικά 
αγγίξει ένα σημείο στασιμότητας. Φαίνεται, τελικά, 
πως οι καταναλωτές έχουν χάσει το έντονο ενδια-
φέρον για αυτούς τους μικρούς φορητούς υπολο-
γιστές. Ακολουθώντας την αλματώδη αύξηση της 
δημοτικότητάς τους τα λίγα προηγούμενα χρόνια, 
η πορεία τους αναμένεται να σταθεροποιηθεί, με 
πτωτικές τάσεις (λιγότερα από 50 εκατομμύρια τε-
μάχια) για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Η στασιμό-
τητα αυτή μπορεί να οφείλεται σε έναν αριθμό πα-
ραγόντων. Η Forester υπονοεί πως πρόκειται για 
ένα συνδυασμό κορεσμού της αγοράς, πτώσης 

των τιμών και της έντονης παρουσίας των phablet 
smartphones. Είναι προφανές πως η αύξηση της 
ζήτησης οθονών 5 ιντσών (αλλά και μεγαλύτε-
ρων) έχει επιπτώσεις στις πωλήσεις των tablets, 
μιας και οι καταναλωτές αναζητούν υποκατάστα-
τες συσκευές που μπορούν να επιτελέσουν και 
τους δύο «ρόλους». Τα δεδομένα καταδεικνύουν 
πως το 41% των εργαζομένων χρησιμοποιούν 
smartphones με οθόνες 5 ιντσών και άνω. Εξάλ-
λου, η αγορά είναι πλήρης με προϊόντα κάτω των 
200 δολαρίων που προσφέρουν στους καταναλω-
τές όλα όσα χρειάζονται, αντικαθιστώντας πλήρως 
την tablet εμπειρία: Ικανή επεξεργαστική ισχύ για 
Web browsing, social media, αλλά και παρακο-
λούθηση αρχείων πολυμέσων, σε ένα πακέτο 
που δεν στοιχίζει υπερβολικά. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένας χώρος που 
τα tablets επιδεικνύουν σταθερότητα και ανά-
πτυξη και αυτός είναι ο αμιγώς επιχειρηματικός. 
Τα δεδομένα της Forester δείχνουν πως το 29% 
των επιχειρήσεων προσφέρουν tablets στον ερ-
γασιακό χώρο. Ως αποτέλεσμα, εταιρείες όπως 
η Lenovo έχουν επωφεληθεί από την τάση αυτή, 
μιας και έχει επικεντρώσει στην παροχή λύσεων 
productivity, αλλά και μεγαλύτερων οθονών κα-
τάλληλων για επαγγελματικές διεργασίες. Προ-
φανώς, η μείωση στις πωλήσεις δεν συνεπάγεται 
πως οι καταναλωτές θα εγκαταλείψουν αυτόματα 
τα tablets τους, αλλά δεν πρόκειται να σπεύσουν 
τόσο σύντομα να τα αντικαταστήσουν με κάποιο 
καινούργιο μοντέλο. Από την άλλη πλευρά, 
παρατηρείται και μια ολοένα αυξανόμενη τάση 
αντικατάστασης των φορητών συσκευών σε επι-
χειρηματικό περιβάλλον με smartphones, οπότε 
ο αγώνας θα είναι σκληρός. 

Η ελληνική αγορά smartphones ακολουθεί σα-
φώς τις παγκόσμιες τάσεις, και παρόλες τις δυ-
σκολίες λόγω της οικονομικής πραγματικότητας, 
o τζίρος και οι πωλήσεις εντός του 2014-2015 πα-
ρέμεινε υψηλός. Το μερίδιο των «έξυπνων» συ-
σκευών έχει ξεπεράσει σαφώς εκείνο των παρα-
δοσιακών συσκευών, ενώ οι καταναλωτές δίνουν 
πλέον σημασία σε χαρακτηριστικά ασφάλειας και 
παραγωγικότητας και όχι μόνο στα εντυπωσιακά 
specs. Όλα αυτά, καταδεικνύουν τη δυναμική της 
αγοράς, προσφέροντας λαμπρό πεδίο δράσης για 
το κανάλι συνεργατών. Πρόκειται για ένα χώρο 
που προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες διαφοροποί-
ησης, διάθεσης νέων υπηρεσιών και βελτίωσης 
των margins. Δεδομένου πως τα smartphones, 
όπως ήδη δείξαμε, δεν απευθύνονται απο-
κλειστικά στο consumer κοινό, αλλά βρίσκουν 
σταδιακά τη θέση τους και στο εταιρικό περιβάλ-
λον, αντικαθιστώντας συχνά PCs και tablets, η 
ευκαιρία δραστηριοποίησης για τους συνεργάτες 
είναι πραγματικά σημαντική. Το κανάλι οφείλει 
να αντιλαμβάνεται τις νέες τάσεις και το προς τα 
πού «βαδίζει» η τεχνολογία, ώστε ακόλουθα να 
προτείνει τις ενδεδειγμένες λύσεις στους πελάτες, 
δημιουργώντας μια αμοιβαία επωφελή και μα-
κροχρόνια σχέση. TCP

Το μερίδιο των «έξυπνων»  
συσκευών έχει ξεπεράσει εκείνο 
των παραδοσιακών συσκευών, ενώ 
οι καταναλωτές δίνουν σημασία σε 

χαρακτηριστικά ασφάλειας και παραγωγικότητας  
και όχι μόνο στα εντυπωσιακά specs.
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Έναν νέο θεσμό δημιουργεί η Microsoft Ελλάς, με τη διοργάνωση του πρώτου ετήσιου Microsoft Summit 2015, 
ενός συνεδρίου που απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους συνεργάτες της εταιρείας, και στο οποίο η Microsoft 
αποκάλυψε τα σχέδιά της για το μέλλον, δείχνοντας τον δρόμο και στο κανάλι.

Με το βλέμμα στο μέλλον 
(και στο cloud)

Τ
ο πρώτο Microsoft Summit 2015 
πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη 
επιτυχία και κάθε επισημότητα 
(η προσέλευση ξεπέρασε τα 600 
άτομα!), τον προηγούμενο μήνα 
στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός 

Κόσμος», και αποτελεί το πρώτο από τη σειρά των 
Summits που φιλοδοξεί να καθιερώσει η εται-
ρεία. Η εκδήλωση με τίτλο “Future Begins Now”, 
απευθύνονταν κατά κύριο λόγο στο δίκτυο συνερ-
γατών της Microsoft, ενώ υπήρχαν και καλεσμένοι 
πελάτες που κατέθεσαν τη δική τους οπτική και 
εμπειρία.

Φυσικά, το Tech Channel Partner δεν θα 
μπορούσε να απουσιάζει από ένα τέτοιο γεγονός, 
και συμμετείχε ενεργά προωθώντας την 
εκδήλωση ως χορηγός επικοινωνίας, παίρνοντας 
live συνεντεύξεις από τους παρευρισκόμενους 
(στελέχη της Microsoft αλλά και συνεργάτες της 
εταιρείας), και μεταδίδοντας ζωντανά τις εξελίξεις.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν σχετικά με τη στρατηγική και 
το όραμα της εταιρείας, να εμπνευστούν από 
διακεκριμένους ομιλητές και να γνωρίσουν τις 
τελευταίες εξελίξεις προϊόντων και υπηρεσιών, 
καθώς και τους τρόπους με τους οποίους 
μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχία των 
πελάτων τους.

Cloud, cloud και… cloud
Ο τρόπος με τον οποίο μεταβάλλεται η αγορά αλλά 
και η ίδια μας η ζωή, η ανάγκη για επιχειρήσεις 
που θα είναι ευέλικτες, θα αντιδρούν άμεσα στις 
εξελίξεις, θα έχουν τον τρόπο να «μηδενίζουν» το 
go-to-market για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
τους, αποτέλεσε επί της ουσίας και τον άξονα των 
μηνυμάτων του συνεδρίου.

Αυτό για παράδειγμα ήταν το κεντρικό θέμα για τον 
«συνεργάτη του μέλλοντος», όπως παρουσιάστηκε 
από τον Βαγγέλη Χρυσοχόο, εμπορικό διευθυντή 
της Microsoft Ελλάς, ο οποίος αναφέρθηκε στα 
νέα μοντέλα συνεργασίας και εξυπηρέτησης 

των πελάτων μέσα από τις cloud υπηρεσίες που 
προσφέρει η εταιρεία. 

Το μήνυμα του κ. Χρυσοχόου ήταν ξεκάθαρο, 
καθώς ο εμπορικός διευθυντής της εταιρείας, 
απευθυνόμενος στους μεταπωλητές της 
τελευταίας, δεν τους ζήτησε απλά να προωθήσουν 
το cloud, αλλά ταυτόχρονα να εντρυφήσουν πάνω 
σε αυτό, να μάθουν όλες τις ευκαιρίες και τα 
προϊόντα που προσφέρει η Microsoft, και έτσι όχι 
μόνο να μεταπωλήσουν ολόκληρο το “Microsoft 
cloud stack” (και όχι απλά ένα κομμάτι του), αλλά 
να εξελίξουν και τη σχέση τους με τους πελάτες, 
ξεκινώντας από τις βασικές υπηρεσίες (π.χ. Azure 
hosting και hosted Exchange), και περνώντας στο 
Office 365, σε λύσεις collaboration, αλλά και σε 
επιχειρηματικές εφαρμογές όπως το CRM και το 
ERP.
Μάλιστα, ο κ. Χρυσοχόος, εξήρε τις λύσεις της 
Microsoft αναφέροντας ότι «είμαστε παθιασμένοι 
με την τελειότητα», μία τελειότητα προφανώς, που 
καλείται να απολαύσει και να εκμεταλλευτεί ο 
τελικός πελάτης μέσω του δικτύου συνεργατών 
της εταιρείας.

Κατά την παρουσίασή της, η κα. Πέγκυ 
Αντωνάκου, διευθύνουσα σύμβουλος της 
Microsoft Ελλάς, αναφέρθηκε στην αλλαγή που 
συμβαίνει σήμερα στον κόσμο και στο ρόλο που 
διαδραματίζει η εξέλιξη της τεχνολογίας σε αυτόν 
τον μετασχηματισμό, δείχνοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο τη μεγαλύτερη εικόνα που θα πρέπει να 
έχουν κατά νου οι συνεργάτες.
Με βάση αυτήν την εικόνα αλλά και τη στρατηγική 
της Microsoft για τις εν λόγω εξελίξεις, οι 
μεταπωλητές της εταιρείας θα μπορούν με πολύ 
πιο αποτελεσματικό τρόπο να προσεγγίσουν τους 
πελάτες τους και να τους βοηθήσουν κ’ αυτούς να 
περάσουν στην νέα εποχή, εκμεταλλευόμενοι τις 
ευκαιρίες της δικής τους αγοράς κάθε φορά.

Η κα. Αντωνάκου αναφέρθηκε στην «τέχνη του 
εφικτού» (the art of possible), αλλά και στο κενό 
που υπάρχει σε κάθε μετασχηματισμό που είναι 
απαραίτητος να υλοποιηθεί (transformational 
gap), δείχνοντας τον δρόμο στους συνεργάτες από 
μία διοικητική, managerial οπτική.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι την εκδήλωση τίμησε με 
την παρουσία του και ο Don Gratham, πρόεδρος 

Η Πέγκυ Αντωνάκου, διευθύνουσα σύμβουλος της 
Microsoft Ελλάς, στο βήμα της εκδήλωσης.

Ο Βαγγέλης Χρυσοχόος, εμπορικός διευθυντής της 
Microsoft Ελλάς, εξηγεί το προφίλ για τον συνεργάτη 
του μέλλοντος.
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της Microsoft για την Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη ο οποίος, εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο 
μπορεί η εταιρεία να βοηθήσει τους συνεργάτες 
να αναπτυχθούν, υπογραμμίζοντας κυρίως την 
αλλαγή που βιώνει η ίδια η Microsoft, και τα 
αποτελέσματα που έχει επιτύχει τον τελευταίο 
χρόνο (και μάλιστα, πάντοτε μαζί με το κανάλι).

Κατά την παρουσίασή του, ο κ. Μάριος Ίσαρης 
(διευθυντής marketing και operations της 
Microsoft Ελλάς) αναφέρθηκε στην αλλαγή του 
μοντέλου IT και στον τρόπο που μπορούν να 
επωφεληθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 
τις τεχνολογίες cloud, οι οποίες σαφώς και δεν 
απευθύνονται μόνο σε μεγάλους οργανισμούς. 
Μάλιστα, ο λόγος περνά και πάλι στο κανάλι, το 
οποίο θα πρέπει να βοηθήσει τους πελάτες του να 
καταλάβουν την αξία των σύγχρονων λύσεων. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις παρουσιάσεις 
του Ben Gower (CEO της Perspicuity), ο οποίος 
μοιράστηκε τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχει 
αποκομίσει από την επιτυχία της επιχείρησής 

τους (χτίζοντας αυτήν την επιτυχία στις λύσεις 
cloud της Microsoft), και αυτήν του Mark 
Gallagher (Managing Director της CMS Motor 
Sport), ο οποίος «πάντρεψε» τη Formula 1 με την 
τεχνολογία, και μέσα από παραδείγματα τόνισε τη 
σημασία βασικών επιχειρηματικών αξιών όπως 
είναι η ηγεσία, η ομαδικότητα και η αλλαγή.

Mε το βλέμμα στην καινοτομία  
και το μέλλον
Ετήσια εκδήλωση συνεργατών χωρίς 
βραβεύσεις… δεν γίνεται, και το Microsoft 
Summit 2015 δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Τα 
βραβεία Partner Excellence Awards που 
απονεμήθηκαν, είχαν στόχο την καινοτομία, και 
έτσι οι αντίστοιχες κατηγορίες ήταν οι εξής: “Sell 
it Right Motion”, “Joint execution”, “Customer 
Satisfaction” και “Selling out of comfort zone”.

Μετά την ιδιαίτερα πετυχημένη «πρώτη» του 
Microsoft Summit, ρωτήσαμε την επικεφαλής της 
Microsoft Ελλάς για το τι μέλλει γενέσθαι, η οποία 
μας απάντησε ότι η εταιρεία προχωράει «δυνατά» για μία ακόμα καλύτερη (σ.σ. ενδεχομένως και 

μεγαλύτερη) εκδήλωση για το 2016, προτιμώντας 
να διατηρήσει κρυφές τις εκπλήξεις που θα 
ετοιμαστούν για τη νέα χρονιά.

Εμείς από τη μεριά μας, είδαμε αθρόα συμμετοχή 
σε μία χρονικά δύσκολη περίοδο και σε μία 
χρονιά κάθε άλλο παρά εύκολη, με τη Microsoft 
να στηρίζει την αγορά με μία λαμπρή, όσο και 
άκρως χρήσιμη και «τονωτική» εκδήλωση, η 
οποία «μίλησε» με ευθύ τρόπο στους συνεργάτες 
και όχι μόνο.
Θεωρούμε πως αυτό ακριβώς έλειπε από την 
ελληνική αγορά και η επίδρασή του ήταν άκρως 
ευεργετική. Ευελπιστούμε δε, όχι μόνο να 
συνεχιστεί με αμείωτη ένταση, αλλά ει δυνατόν να 
βρει και μιμητές. TCP

Στην εποχή του cloud, οι συνεργάτες της 
Microsoft καλούνται να ενημερωθούν και να 
προωθήσουν το πλήρες stack της εταιρείας, 
αλλά να εξελίξουν και τη σχέση τους με 
τους πελάτες, ξεκινώντας από τις βασικές 

υπηρεσίες (π.χ. Azure hosting και hosted Exchange), και 
περνώντας στο Office 365, σε λύσεις collaboration, αλλά και σε 
επιχειρηματικές εφαρμογές όπως το CRM και το ERP.

Περισσότεροι από 600 παρευρισκόμενοι, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τη στρατηγική και το όραμα της εταιρείας, η οποία έδωσε βαρύτητα στην έννοια του 
cloud και στον τρόπο με τον οποίο μετασχηματίζεται η αγορά αλλά και η ζωή μας συνολικά.

Στο Microsoft Summit 2015 πραγματοποιήθηκε υπό 
την αιγίδα του ΣΕΠΕ, ενώ χρυσός χορηγός ήταν η 
Vodafone. Μεγάλοι χορηγοί ήταν οι εταιρίες ATCOM, 
Dell, HP, Info Quest Technologies, Intel (φωτό), 
Interworks, Logicom, Mastercard, Metlife και 
Oktabit.
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Το portfolio της Elo διευρύνεται με νέα προϊόντα touch - POS, all-in-one PCs και οθόνες αφής αποτελούν τις 
προτάσεις της εταιρείας. Ο business development manager, Mario Maggi Perez, μίλησε στο TCP για τις νέες 
ευκαιρίες και προκλήσεις.

“Touch” εμπειρία με premium προϊόντα

Για παραπάνω από 10 χρόνια, όλος ο κόσμος 
φαίνεται να έχει μπει στην εποχή του “touch”, 
κάτι που η Elo υποστηρίζει εδώ και χρόνια. Έ-
χετε καταφέρει να κεφαλαιοποιήσετε αυτή την 
τάση; Έχει γίνει η δουλειά σας πιο εύκολη ή ο 
ανταγωνισμός συνεχίζει να είναι εξίσου σκληρός 
σε αυτό το χώρο;
Δεδομένου πως είμαστε οι εφευρέτες του 
“touch” εδώ και 40 χρόνια, καταβάλαμε μεγάλη 
προσπάθεια να διαμορφώσουμε και να 
αναπτύξουμε την αγορά αυτή, κάτι που τελικά 
απέδωσε, μιας και οι πελάτες σταδιακά έγιναν 
ολοένα και πιο απαιτητικοί. Ως συνέπεια, το 
portfolio των προϊόντων μας διευρύνθηκε για 
να καλύψει τις ανάγκες τους: touchscreens για 
χειρισμό από τους εργαζόμενους, μοντέλα για 
public χρήση, μεγάλες οθόνες για εντοπισμό 
θέσης και διαδρομών, αλλά και μικρότερες 
οθόνες για συναλλαγές. Μιας και διαθέτουμε 
premium προϊόντα και η ποιότητα της Elo είναι 
πια γνωστή σε όλο τον κόσμο, είμαστε πολύ 
πιο μπροστά από τον ανταγωνισμό. Η εργασία 
μας, εντούτοις, επικεντρώνει λιγότερο στο να 
εκπαιδεύσει τον καταναλωτή και περισσότερο στο 
να τον συμβουλεύσει σχετικά με το σωστό τύπο 
touch και την ορθότερη επιλογή για τις ανάγκες 
του, μιας και το κάθε προϊόν είναι μοναδικό. 

Ως business development manager, πώς προ-
σπαθείτε να αναπτύξετε το business της Elo 
(στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια), όσον αφορά 
τους συνεργάτες σας; Προωθείτε ένα μοντέλο 
άμεσων πωλήσεων, πωλήσεων μέσω καναλιού 
ή μια υβριδική προσέγγιση; 
Χρησιμοποιούμε ένα επιλεγμένο δίκτυο συνεργα-
τών, εγκεκριμένους διανομείς, κέντρα επισκευ-
ών και software developers. Οι διανομείς μας 
πωλούν μέσω των resellers και εμείς ποτέ δεν 
πωλούμε απευθείας στους τελικούς χρήστες. Ο 
σεβασμός στο κανάλι είναι η βάση για την ανά-
πτυξη καλής σχέσης. Οι κατά τόπους διανομείς 
βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση προκειμένου 
να προσφέρουν το προϊόν ταχύτερα μέσω του 
τοπικού στοκ, να διαχειριστούν τους όρους πί-
στωσης και να μειώσουν τους τελικούς χρόνους 
παράδοσης.

Η Elo κατασκευάζει επίσης και all-in-one PCs. 
Πώς βλέπετε αυτή την αγορά μέχρι στιγμής; Για 
κάποιο διάστημα είχε γίνει trend, αλλά μέχρι 
τώρα δεν έχει αποδειχθεί ξεκάθαρη ευκαιρία. 

Τα all-in-one PCs έχουν σταθερή παρουσία στο 
retail και στο hospitality ως συστήματα ταμειακών 
μηχανών, μιας και οι οθόνες αφής επιταχύνουν 
τις συναλλαγές και μειώνουν τον κίνδυνο λάθος 
εισαγωγών. Τα πλεονεκτήματα της εξοικονόμησης 
χώρου που προσφέρει ένα all-in-one PC έχουν 
εκτιμηθεί ιδιαιτέρως και από άλλα segments της 
αγοράς: τόσο για εφαρμογές στο χώρο της υγείας 
όσο και σε εργοστασιακό περιβάλλον για τον έ-
λεγχο μηχανών και αυτοματοποίηση διεργασιών. 
Παρατηρούμε επίσης την αυξημένη χρήση των 
all-in-one PCs και στη διαδραστική σήμανση 
(interactive signage), όπως είναι τα ράφια των 
καταστημάτων.

Ποιες κάθετες (ακόμα και niche) αγορές ανα-
γνωρίζετε ως τη μεγαλύτερη ευκαιρία για την 
Elo; Ποιες είναι οι τάσεις που θα διαμορφώσουν 
την υιοθέτηση των συστημάτων touch σε αυτές 
τις αγορές; 
Είμαστε πολύ δραστήριοι ως πάροχοι και σύμ-
βουλοι για την αγορά του retail και hospitality. Και 
αυτό γιατί οι οθόνες αφής χρησιμοποιούνται όχι 
μόνο από τους εργαζόμενους αλλά ολοένα και πε-
ρισσότερο από τους πελάτες. Ιδίως στο retail βοη-
θούμε τους πελάτες να εξοικειωθούν με το trend 
του omnichannel, δηλαδή την online ολοκλήρωση 
των retailers με τα φυσικά καταστήματα. 
Ως εκ τούτου, οι οθόνες αφής έχουν καταστεί 
ένα εργαλείο για τα καταστήματα, όπου μπορούν 
να ενσωματώσουν όλα τα touchpoints τα οποία 
έχουν συνηθίσει οι πελάτες: το endless aisle, 
το e-commerce, τις κριτικές προϊόντων και τις 

brand apps. Ειδικά στην περίπτωση της αγοράς 
του retail, η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας 
όπως τα Near Field Communication (NFC), RFID 
και iBeacons (για πληρωμές χωρίς προσωπική 
επαφή, proximity marketing, δημιουργία προσω-
ποποιημένων εμπειριών και αύξησης του loyalty) 
παρέχουν δυνατότητες για commercial οθόνες 
αφής συμβατές με τις τεχνολογίες αυτές. 

Με βάση την εμπειρία σας, ποια είναι τα μεγαλύ-
τερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες 
σας στην καθημερινότητά τους; 
Όπως προαναφέραμε, οι retailers έχουν καταβά-
λει μεγάλες προσπάθειες και επενδύσεις για τη 
δημιουργία μιας ελκυστικής εμπειρίας αγοράς, 
ενώ ταυτόχρονα παρατηρούν τα εργοδοτικά κόστη, 
τα logistics και τα λειτουργικά έξοδα να αυξά-
νονται. Οι οθόνες αφής μπορούν να βοηθήσουν 
αυξάνοντας την αποδοτικότητα και εξοπλίζοντας 
το προσωπικό με τα σωστά εργαλεία. Επιπλέ-
ον, έχουν το πλεονέκτημα πως συγκεντρώνουν 
consumer analytics σε πραγματικό χρόνο, μεγι-
στοποιώντας το ROI.

Υπάρχει προοπτική για κάποια νέα και συναρπα-
στικά προϊόντα/ λύσεις που θα πρέπει να έχουμε 
υπόψη μας στο κοντινό μέλλον (π.χ. στους επό-
μενους 6 μήνες);
Τα πιο πρόσφατα POS, all-in-one PCs και οθόνες 
αφής είναι εφοδιασμένα με αναγνώστες NFC/
RFID, όπως είναι το Elo PayPoint σύστημα ταμεια-
κής μηχανής, το οποίο ανταποκρίνεται στη ζήτηση 
για μια στιβαρή πλατφόρμα POS με στυλάτο σχε-
διασμό. Η “οικογένεια” των interactive signage 
που ποικίλει από τις 10 στις 70 ίντσες, επεκτείνεται 
περαιτέρω. Τα νέα, μικρότερα μεγέθη στην κατη-
γορία I-Series, συμβατά με Android, έχουν απο-
δειχθεί πολύ επιτυχημένα και το νέο βήμα είναι 
να παράσχουμε Android computer modules για 
τα μεγαλύτερα μεγέθη, ώστε οι πελάτες μας πλέον 
να έχουν στη διάθεσή τους ένα μεγάλο tablet 70 
ιντσών. Έχουμε ανανεώσει πλήρως τη σειρά των 
open-frame οθονών αφής για kiosk integration, 
με μια ποικιλία από μεγέθη που ξεκινούν από τις 
10 και φτάνουν στις 27 ίντσες και έχουν αναβαθμι-
στεί με λεπτό σχεδιασμό και οικονομικά αποδοτική 
τεχνολογία multi-touch. Αυτές οι zero-bezel οθό-
νες αφής επιτρέπουν λεπτότερα και πιο ελκυστικά 
σχέδια kiosk, ενώ η καινοτομική τεχνολογία Elo 
2GS PCAP προσφέρει ανθεκτική οθόνη με ταχύτα-
τη ανταπόκριση αφής 10 σημείων. TCP

Mario Maggi Perez, business development manager 
SE της Elo Touch Solutions
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Πέντε νέα εργαλεία για φορητές συσκευές και πολυλειτουργικά μηχανήματα ανέπτυξε η Xerox, τα οποία καθιστούν 
ακόμη πιο εύκολο για τους εργαζόμενους που δουλεύουν απομακρυσμένα (mobile workers) να αναπαράγουν τις 
ίδιες ροές εργασίας που χρησιμοποιούν και στο γραφείο.

Εκτυπώστε, μοιραστείτε και προστατέψτε 
τα έγγραφά σας, δουλεύοντας απομακρυσμένα

Μ
ε τον τρόπο αυτό, οι εργαζό-
μενοι μπορούν να στείλουν 
με ασφάλεια έγγραφα από 
τη mobile συσκευή τους σε 
συναδέλφους ή στο cloud, 
καθώς και εκτυπώσεις σε 

σχεδόν οποιοδήποτε εκτυπωτή ή MFP. Τα εύκολα 
στη χρήση αυτά εργαλεία, συμβάλουν στην εξά-
λειψη των εμποδίων που συναντάμε σήμερα στην 
απομακρυσμένη εργασία. Ας τα δούμε, λοιπόν, πιο 
αναλυτικά:

•  Το Xerox Mobile Print Cloud v3.0 περιλαμβάνει 
τώρα το @PrintByXerox, το οποίο επιτρέπει την 
ασφαλή εκτύπωση από κινητό, σε οποιοδήποτε 
δικτυακό Xerox εκτυπωτή. Για παράδειγμα, εάν 
τυχαίνει να βρίσκεστε στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας σας και χρειάζεστε να εκτυπώσετε 
ένα έγγραφο, η εφαρμογή σας επιτρέπει να το 
στείλετε σε μία συγκεκριμένη e-mail διεύθυνση 
(π.χ. companyname@printbyxerox.com) και με 
ασφάλεια να εκτυπώσετε την εργασία αυτή στον 
πλησιέστερο εκτυπωτή. 

•  Το Xerox Mobile Print Solution δίνει τη 
δυνατότητα στους υπαλλήλους μιας εταιρείας, να 
εκτυπώνουν έγγραφα από την κινητή συσκευή 
τους σε οποιοδήποτε δικτυωμένο εκτυπωτή, 
ανεξαρτήτως κατασκευαστή. Η εφαρμογή 
εγκαθίσταται  σε server που συνδέεται με το 
δίκτυο της εταιρείας και ενσωματώνεται με την 
εφαρμογή Apple AirPrint.

•  Το Xerox Wireless Print Solutions Adapter 
προσθέτει δυνατότητες ασύρματης εκτύπωσης 
και από κινητό, σε εκτυπωτές ή πολυλειτουργικά 
μηχανήματα  που δεν έχουν αυτές τις 
δυνατότητες ενσωματωμένες. Αυτή η μικρή 
σε μέγεθος συσκευή, τοποθετείται δίπλα στον 

εκτυπωτή και συνεργάζεται άψογα με το Google 
Cloud Print, Wi-Fi Direct, NFC-Τo-Pair και Apple 
AirPrint.

•  H δημοφιλής εφαρμογή Xerox Mobile Link App 
υποστηρίζει τώρα Android και iOS συσκευές 
και διαθέτει πολλές cloud δυνατότητες. Για 
παράδειγμα, ένας πωλητής μπορεί να σαρώσει 
ή να τραβήξει μια φωτογραφία τιμολογίων με 
το κινητό του και αυτόματα να τα  στείλει  στο 
SharePoint directory του λογιστηρίου της 
εταιρείας του, να  αποθηκεύσει αντίγραφο αυτών 
στο DropBox λογαριασμό του και να τα στείλει  
στο e-mail του προϊστάμενού του.  Και όλα αυτά 
ταυτόχρονα!!

•  Το νέο Xerox PrintSafe λογισμικό παρέχει τη 
δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας (Authentication) 

των χρηστών των εκτυπωτών. Σύμφωνα με 
την εταιρεία ερευνών Quocirca, το 63% των 
επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν παραδέχονται 
ότι αντιμετώπισαν τουλάχιστον ένα περιστατικό 
παραβίασης της ασφάλειας εκτυπωτικών 
δεδομένων. Το PrintSafe συνεργάζεται αρμονικά 
με τους περισσότερους card readers της αγοράς. 
Αυτή η πολύ οικονομική λύση συνεργάζεται 
με  Xerox και μη Xerox συσκευές, διαχειρίζεται 
την πρόσβαση των χρηστών σε εκτυπωτές ή 
πολυλειτουργικά μηχανήματα και επιπρόσθετα 
έχει τη δυνατότητα να εκτυπώνει ανά πάσα 
στιγμή, σε οποιοδήποτε μηχάνημα που είναι 
συνδεδεμένο στο δίκτυο του πελάτη. 

Αυτό το σύνολο των νέων δυνατοτήτων θα κάνουν 
τη ζωή του “mobile worker” πιο εύκολη και είναι 
ένα ακόμη παράδειγμα της υπόσχεσης “work can 
work better”, την οποία η Xerox έχει δώσει για να 
βοηθήσει τους πελάτες της να κάνουν τον χώρο 
εργασίας τους πιο αποτελεσματικό. TCP

Άκης Σιφάκης – Marketing Product Manager, 
Xerox Hellas

Το σύνολο 
των νέων 
δυνατοτήτων 
θα κάνουν 
τη ζωή του 

“mobile worker” πιο εύκολη και 
είναι ένα ακόμη παράδειγμα 
της υπόσχεσης “work can work 
better” της Xerox. 
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Πριν από λίγα χρόνια η τεχνολογική πραγματικότητα ήταν πολύ απλούστερη. Ένα PC και ένα κινητό τηλέφωνο 
που πραγματοποιούσε μόνο τηλεφωνικές κλήσεις, αρκούσαν για να καλύψουν τις επαγγελματικές μας ανάγκες. 
Σήμερα, όμως, το τοπίο έχει διαφοροποιηθεί ριζικά, με τις σύγχρονες επιχειρήσεις να αξιοποιούν τη φορητή 
τεχνολογία, κυρίως επενδύοντας σε smartphones και tablets, για να επιτύχουν τους εταιρικούς τους στόχους.

Το επόμενο βήμα του mobility 
στις επιχειρήσεις, δια χειρός Regate

Τ
ο νέο αυτό πλαίσιο δημιουργεί μία 
τεράστια ευκαιρία για τις επιχειρή-
σεις που θα μπορέσουν να αξιοποι-
ήσουν το mobility ως μέσο για τη 
βελτίωση της απόδοσής τους και τη 
διασφάλιση επιχειρηματικού πλε-

ονεκτήματος. Ωστόσο, οι σύγχρονες επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν δύο σοβαρές προκλήσεις, όσον 
αφορά το mobility: 
•  Πώς θα μπορέσουν να υποστηρίξουν 

απομακρυσμένα τους υπαλλήλους τους, ειδικά 
όταν ο καθένας τους έχει και διαφορετικό κινητό 
ή tablet (π.χ. iPad, Android, Samsung, κο.κ.);

•  Πώς θα μπορέσουν άμεσα να διαγράψουν τα 
εταιρικά δεδομένα σε περίπτωση απώλειας ή 
κλοπής;

Το πρόβλημα λύνεται με τεχνολογίες Mobile 
Device Management (MDM) ή Enterprise Mobility 
Management (EMM). Πρόκειται για τεχνολογίες, οι 
οποίες παρέχουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον 
στους διαχειριστές (IT Managers, επιχειρηματίες, 
κλπ), απ’ όπου μπορούν διαχειριστούν όλες τις 
συσκευές των υπαλλήλων τους, να ελέγξουν την 
τοποθεσία, την κατάσταση της συσκευής (π.χ. 
μπαταρία, Wi-Fi), τη χρήση της, να υποστηρίξουν 
“teamviewer” εφαρμογές και φυσικά να 
κλειδώσουν ή να διαγράψουν πλήρως τη 
συσκευή, πάντα απομακρυσμένα.
Σε αυτή ακριβώς τη λογική, η Regate παρέχει στην 
ελληνική αγορά τη σουίτα Regate Safe Mobility, 
με στόχο να προσφέρει όλες τις απαραίτητες 
λειτουργίες που χρειάζεται η σημερινή επιχείρηση 
για να ελέγξει τις φορητές συσκευές της, μέσα από 
ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο περιβάλλον.
Το Regate Safe Mobility Suite είναι μια 
ολοκληρωμένη πλατφόρμα Mobile Device 
Management (MDM) και Enterprise Mobility 
Management (EMM) ειδικά σχεδιασμένη για 
τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς, η οποία 
επιτρέπει τόσο την απομακρυσμένη υποστήριξη 
των mobile συσκευών (tablets, smartphones, 
κλπ) όσο και την εφαρμογή των εταιρικών 
πολιτικών ασφαλείας. Ουσιαστικά, έχουμε να 
κάνουμε με μια λύση που «κουμπώνει» στις 

ανάγκες επιχειρήσεων, οι οποίες στελεχώνονται 
από εργαζόμενους που λειτουργούν έξω από τα 
φυσικά τείχη της επιχείρησης. Το Regate Safe 
Mobility Suite ξεπερνάει την απλή καταγραφή 
των πόρων (assets) της επιχείρησης, και μέσω 
ασφαλών καναλιών επικοινωνίας, επιτρέπει τη 
συνεργασία, την αυτοματοποιημένη ανάλυση 
προβλημάτων, τον απομακρυσμένο έλεγχο της 
κάθε συσκευής, και όλες τις βασικές λειτουργίες 
που αναζητά μια επιχείρηση από ένα MDM 
πακέτο.

Θεμελιώδες συστατικό του Regate Safe Mobility 
Suite είναι το Remote Care, το οποίο είναι 
διαθέσιμο τόσο στο Remote Support όσο και 
στο Mobility Management πακέτο. Επιτρέπει σε 
απομακρυσμένους χρήστες (π.χ. τους τεχνικούς) 
να έχουν πλήρη έλεγχο στις κινητές συσκευές 
των στελεχών απομακρυσμένα, τόσο για λόγους 
ελέγχου, αλλά και για τεχνική υποστήριξη. 
Επίσης χάρη στο Device Care, το Regate Safe 
Mobility Suite προσφέρει δυνατότητες διάγνωσης 
και αυτόματης επισκευής κοινών προβλημάτων, 
αντιμετωπίζοντας προβλήματα της συσκευής. 

Χρησιμοποιεί γρήγορες, σε βάθος γνώσεις 
και διορθώσεις για τα πιο κοινά προβλήματα 
που ο κάτοχός της μπορεί να αντιμετωπίσει 
οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε, ανεξάρτητα 
από τη δυνατότητα σύνδεσης της συσκευής στο 
Ιnternet ή τη διαθεσιμότητα ενός συμβούλου 
υποστήριξης. Το Device Care μπορεί να τρέξει 
αθόρυβα στο παρασκήνιο ή να ενεργοποιηθεί 
χειροκίνητα για την επιδιόρθωση προβλημάτων. 
Μπορεί να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και 
να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της διάγνωσης 
και την περιγραφή του προβλήματος σε εξωτερικά 
συστήματα των επιχειρήσεων, ώστε επισπεύσει 
το στάδιο ανακάλυψης και να διευκολύνει την 
προληπτική φροντίδα.
Με δεδομένο, λοιπόν, ότι αυτό που οφείλει να 
κάνει πράξη μια επιχείρηση είναι να σχεδιάζει 
και να προσεγγίζει με όσο το δυνατόν πιο 
ολοκληρωμένο τρόπο το enterprise mobility 
και τις mobile εφαρμογές, εντάσσοντάς τις στην 
ευρύτερη business στρατηγική τους, το Regate 
Safe Mobility Suite δεν είναι απλά μία ακόμη 
εταιρική λύση, αλλά μια σημαντική επένδυση για 
την ανάπτυξη της επιχείρησης. TCP
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Πέντε νέα εργαλεία για φορητές συσκευές και πολυλειτουργικά μηχανήματα ανέπτυξε η Xerox, τα οποία καθιστούν 
ακόμη πιο εύκολο για τους εργαζόμενους που δουλεύουν απομακρυσμένα (mobile workers) να αναπαράγουν τις 
ίδιες ροές εργασίας που χρησιμοποιούν και στο γραφείο.

DC Hotel: η πρόταση της Data Communication 
για τον ξενοδοχειακό κλάδο

Τ
ο 2015 ολοκληρώθηκε, αναδει-
κνύοντας τον κλάδο του ελληνικού 
τουρισμού ως μια από τις ανθεκτι-
κότερες βιομηχανίες της Ελλάδας 
που εξελίσσεται και αναπτύσσεται 
παρά τις οικονομικές αντιξοότητες. 

Στο δρόμο για την ενδυνάμωση του κλάδου αυτού, 
για να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικός και να βελ-
τιώσει περαιτέρω το παρεχόμενο προϊόν του, τα 
νέα συστήματα πληροφορικής μπορούν να αποτε-
λέσουν έναν πολύτιμο σύμμαχο. 

Οι ανάγκες των ξενοδοχειακών μονάδων 
τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει ριζικά 
ακολουθώντας τη ραγδαία εξέλιξη της 
τεχνολογίας, και κυρίως του διαδικτύου 
Η Data Communication αξιοποιώντας την 29ετή 
της εμπειρία στην ανάπτυξη επιχειρηματικών 
εφαρμογών, παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη 
λύση πληροφορικής για τον ξενοδοχειακό κλάδο, 
το DC Hotel, η οποία επιτρέπει την κεντρική 
διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης - από τις Κρατήσεις, τη Reception, 
τη Main Courante, τη Διαχείριση Ιστορικού 
Πελατών, τη Διαχείριση Συμβολαίων, τη 
Διαχείριση Χρεωστών, τη Διαχείριση specials 
κρατήσεων, τη Δυνατότητα routing instruction, 
μέχρι την αυτόματη ενημέρωση της Main 
Courante στη Γενική Λογιστική ή τα Έσοδα 
Έξοδα. Το πρόγραμμα διακρίνεται για την υψηλή 
λειτουργικότητά του και την ευελιξία του, ενώ 
λόγω του φιλικού και ιδιαίτερα εύχρηστου 
περιβάλλοντός του μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
άμεσα από κάθε χρήστη. 
Επιπλέον, η δυνατότητα σύνδεσης του DC Hotel 
με το εκάστοτε σύστημα Online Κρατήσεων που 
η επιχείρηση ήδη χρησιμοποιεί, αυτοματοποιεί 
πλήρως την διαδικασία διαχείρισης των 
κρατήσεων, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος για 
την επιχείρηση. Για ακόμα καλύτερες επιδόσεις 
και ένα πλήρες πακέτο διαχείρισης, το DC Hotel 
μπορεί να συνδυαστεί με τη λύση μισθοδοσίας για 
ξενοδοχεία της Data Communication, το Premium 
HRM Hotel. 
Η επιλογή βέβαια του DC Hotel, αλλά 
και οποιασδήποτε εφαρμογής της Data 
Communication, συνοδεύεται από τις κορυφαίες 
υπηρεσίες εξυπηρέτησης που σταθερά 

προσφέρουμε στους πελάτες μας και οι οποίες 
έχουν διακριθεί σε σημαντικούς θεσμούς, όπως 
τα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 
2014 και 2015, τα European Business Awards 
2014/2015 και τα BITE Awards 2015. 

Η ευκαιρία για το Δίκτυο 
Συνεργατών της Data 
Communication 
Ωστόσο τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν 
από την υιοθέτηση σύγχρονων λύσεων 
πληροφορικής παραμένουν άγνωστα για μια 
σημαντική μερίδα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, 
κυρίως μικρής και μεσαίας δυναμικότητας. Η 
έλλειψη εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες και 
η απουσία ενημέρωσης έχουν ως αποτέλεσμα  
πολλοί επιχειρηματίες να μην έχουν αξιολογήσει, 
όσο θα έπρεπε, τα οφέλη που θα μπορούσαν 
να αποκομίσουν από την επένδυση σε λύσεις 
πληροφορικής. Εδώ, η Data Communication 
εντοπίζει μια σημαντική ευκαιρία για το δίκτυο 
συνεργατών της, οι οποίοι καλύπτοντας όλες 
τις περιοχές της Ελλάδας, βρίσκονται δίπλα 
σε πλήθος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων των 
οποίων οι υποδομές χρήζουν εκσυγχρονισμού. 

Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να αναδείξουμε 
στις επιχειρήσεις αυτές ότι ενσωματώνοντας μια 
σύγχρονη λύση, όπως το DC Hotel, μπορούν να 
βελτιώσουν σημαντικά τη λειτουργία τους, να 
συμπιέσουν τα κόστη τους, να ενισχύσουν την 
αποδοτικότητά τους και να αναβαθμίσουν τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες τους. 
Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη 
και εγκατάσταση επιχειρηματικών εφαρμογών 
λογισμικού, η Data Communication μέσω του 
Δικτύου Συνεργατών της μπορεί να προσφέρει 
στους πελάτες αυτούς λειτουργικές λύσεις και 
ολοκληρωμένη τεχνική και συμβουλευτική 
υποστήριξη, προκειμένου να «επιταχύνουν» και 
να επεκτείνουν το εύρος της επιχειρηματικής 
τους δράσης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της 
πληροφορικής. 

Μεγάλες ευκαιρίες cross-sell  
και up-sell 
Η συνεργασία βέβαια για την εγκατάσταση μιας 
λύσης διαχείρισης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον ευκαιρίες 
πώλησης για τους συνεργάτες μας με την 
προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί η σωστή μελέτη 
των αναγκών της επιχείρησης, προκειμένου να 
διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη και στοχευμένη 
πρόταση ενός πλήρους πακέτου λύσεων 
τεχνολογίας. Καθώς οι περισσότερες εκ των 
επιχειρήσεων αυτών δεν έχουν μυηθεί γενικότερα 
στα οφέλη των σύγχρονων τεχνολογιών, είναι 
το πιθανότερο να έχουν ανάγκη μιας συνολικής 
πρότασης για την ολοκληρωμένη αναβάθμιση των 
υποδομών τους, επιλέγοντας μέσα από μια εκτενή 
γκάμα ηλεκτρονικών & ψηφιακών προϊόντων και 
λύσεων που απευθύνονται σε αυτές. Αναφέρουμε 
ενδεικτικά τα συστήματα online κρατήσεων, την 
εγκατάσταση σύγχρονων υποδομών Internet 
και τη δημιουργία site, τα retail συστήματα για 
τα καταστήματα του ξενοδοχείου, τα συστήματα  
διαχείρισης εστιατορίων/bar, τις λύσεις 
μισθοδοσίας, όπως το Premium HRM Hotel 
της Data Communication, καθώς και σύγχρονα 
τηλεφωνικά κέντρα και ταμειακές μηχανές. 
Ένα σύνολο εργαλείων που με τον σωστό 
συνδυασμό θα επιτρέψουν στον επιχειρηματία να 
αναβαθμίσει συνολικά την επιχείρησή του και το 
προσφερόμενο προϊόν του. TCP

Πέτρος Κοραλής, Data Communication Solutions 
division manager
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Περίγραψε εν συντομία την πραγματική φύση 
της δουλειάς σου. Κατά πόσο ανταποκρίνεται 
στον επίσημο τίτλο σου;
Η δουλειά μου έχει δυο σκέλη. Την επικοινωνία με 
τους πελάτες και την εσωτερική οργάνωση. Λίγα 
κομμάτια λείπουν ακόμα από έναν ολοκληρωμένο 
CEO. Άρα θα έλεγα ότι ανταποκρίνεται στο 80%.

Αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Με κρατάει ξύπνιο τα βράδια, γιατί στεναχωριέμαι 
όταν έρχεται Σαββατοκύριακο, επειδή η Δευτέρα 
είναι η αγαπημένη μου μέρα.

Δεν αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Πολλές φορές τρώει χρόνο από τα 4 μέλη της οι-
κογένειας μου.

Ποια ήταν η πρώτη σου επαγγελματική εμπειρία; 
Πώς αισθανόσουν για τα λεφτά που έπαιρνες;
Ήμουν database analyst για το worldwide 
marketing team της IBM Engineering Solutions 
στην Αγγλία. Τότε δε με ενδιέφεραν τα λεφτά. Έ-
βγαινε ο μήνας άνετα. 

Πώς μπήκες στην αγορά του IT; Θα επέλεγες κά-
ποια άλλη και, αν ναι, ποια; 
Από το 1986 που πρωτοπήρα Η/Υ κόλλησα. Δεν 
μπορώ να πάω πουθενά αλλού.

Για ποιες εταιρείες δεν θα δούλευες ποτέ;
Για αυτές που δεν έχουν προϊόν και για να επιζούν 
στην ελληνική αγορά, «θάβουν» τον ανταγωνισμό 
τους. Οι αρρωστημένες νοοτροπίες όπως έχω 
γράψει σε πρόσφατο άρθρο στο Linkedin μου. 

Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Αν μπο-
ρούσες να είσαι κάποιος από αυτούς, ποιον θα 
επέλεγες και γιατί;
Καθένας από αυτούς έχει και το δικό του χάρισμα. 
Πριν χρόνια θα έλεγα Bill Gates. Τώρα λέω λίγο α-
πό όλους μαζί με spice από τη δική μου νοοτροπία. 

Τι πιστεύεις ότι νιώθουν πιο έντονα οι συνεργά-
τες σου για σένα; Τι θα ήθελες να νιώθουν; 
Σεβασμό, ευγνωμοσύνη και επαγγελματισμό. Θα 
ήθελα για κάθε IT-oriented ανάγκη τους να νιώ-
θουν ότι πρέπει να μιλήσουν πρώτα μαζί μου. 

Έχεις χτυπήσει ποτέ κάποιον και, αν ναι, γιατί;
Ναι γιατί έδερνε τον αδερφό μου. 

Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά χόμπι σου;
VW Golf MK1 και υπολογιστές δεκαετιών 70-90. 

«Τα χέρια σου ξέρουν να δημιουργούν…»

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και ποιο το 
αγαπημένο σου εστιατόριο;
Δεν μπορώ να αποφασίσω για φαγητό. Το α-
γαπημένο μου μέρος όμως για φαγητό είναι το 
«Σχολείο» ένα μικρό φαγάδικο λίγο πιο έξω από 
την Παλαιόχωρα νομού Χανίων, μέσα στην αυλή 
ενός παλιού σχολείου, κάτω από ένα πλάτανο και 
ανάμεσα σε δυο βουνά, ατενίζοντας το Λιβυκό 
πέλαγος. 

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

Ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Βόλεϊ ή κάτι άλλο; Επί-
σης, στο γήπεδο ή από τον καναπέ με φίλους;
Champions League στον καναπέ με φίλους. 

Ποια εταιρεία (εκτός αυτής που δουλεύεις J) 
θεωρείς ότι έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην 
ελληνική αγορά του software και ποια σε αυτή 
του hardware;
Για τον κλάδο μου θα έλεγα ότι software & 
hardware είναι συνυφασμένα. Άρα Google, 
Samsung και Apple. 

Ανάφερε τρία πρόσωπα από την ελληνική αγορά 
τεχνολογίας τα οποία θαυμάζεις, καθώς και το 
λόγο.
Όλους τους μικρούς επιχειρηματίες του Συνδέ-
σμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος 
(ΣΕΚΕΕ) που παρά τις αντίξοες συνθήκες, σφίγ-
γουν τα δόντια και παλεύουν καθημερινά. 

Ανάφερε μία προσωπική επιτυχία για την οποία 
είσαι πραγματικά πολύ υπερήφανος.
Ότι αντέξαμε και καταφέραμε μέσα σε μια αγορά 
5ετούς κρίσης, να μηδενίσουμε το δανεισμό μας, 
να μη χρωστάμε σε προμηθευτές και να κάνουμε 
κέρδη τα τελευταία δυο έτη. 

Ποια ήταν η φράση ή η πράξη για την οποία έ-
χεις μετανιώσει πραγματικά;
Πραγματικά μετάνιωσα που δεν έμεινα στην 
Αγγλία. Όμως όπως λέει και ο ποιητής, «αν θα 
μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανα-έβαφα 
γαλάζια θάλασσα». 

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.
«Τα χέρια σου ξέρουν να δημιουργούν, οπότε μη 
φοβηθείς ούτε την επιτυχία ούτε την αποτυχία». Αν 
είσαι πληροφορικάριος, το καταλαβαίνεις αμέσως. 

Κατά πόσο θυσιάζεις τον προσωπικό σου χρόνο 
και αυτόν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα; 
Είσαι ικανοποιημένος;
Επειδή εργάζομαι στο δικό μου «παιδί» δε δυ-
σαρεστούμαι πολύ όταν μειώνω τον προσωπικό 
μου χρόνο. Αρκετές φορές όμως τον «σφάζω» τον 
προσωπικό μου χρόνο, όχι απλώς τον θυσιάζω…

Ποιο ήταν (μέχρι στιγμής) το όνειρο ή η επιθυμία 
που πραγματοποιήθηκε και που ποτέ δεν πί-
στευες ότι θα μπορούσε να συμβεί;
Το τρίτο παιδί. Δεν πίστευα ότι θα μου το επέτρεπε 
ο φόρτος εργασίας και οι υποχρεώσεις. Πλέον 
όμως δεν με ενδιαφέρει ούτε με φοβίζει, πάω και 
για τέταρτο και για πέμπτο. Ο μεγαλύτερος από έξι 
είμαι, ξέρω τι σημαίνει πολυπληθής οικογένεια.

Γιώργος Μαρκατάτος, διευθύνων σύμβουλος  
της REGATE.

Ο Γιώργος Μαρκατάτος δε δυσαρεστείται πολύ όταν μειώνει τον προσωπικό του χρόνο, επειδή εργάζεται στο δικό 
του «παιδί».
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