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Μπορεί οι πωλήσεις των PCs να βρίσκονται σε 
πτώση, αλλά υπάρχει ένα κοινό (οι gamers) και 
μια αγορά (των gaming PCs) που ακολουθούν 
το δικό τους… δρόμο. Καθώς οι υψηλότατες 
απαιτήσεις τους σε high-end συστήματα και 
υποσυστήματα συνεχίζουν να αυξάνονται, 
οι gamers δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα στο να βρουν τα απαραίτητα κεφάλαια 
προκειμένου να αναβαθμίσουν τις συσκευές 
τους. Χάρη σε αυτή την… άνεση, η niche αγορά 
του gaming hardware αποτελεί μια «νησίδα» 
ανάπτυξης στον κυρίως κορμό της αγοράς 

των PCs. Το 2015 ήταν ένα σημαντικό έτος 
για τα gaming PCs, καθώς οι πωλήσεις τους 
αυξήθηκαν με ρυθμούς μεγαλύτερους από 45% 
YoY. Συγκεκριμένα, η αγορά αυτή άγγιξε τα 25 δις 
δολάρια για το 2015, ενώ αναμένεται να αυξάνεται 
κατά 2 δις δολάρια το χρόνο, φτάνοντας τα 30 δις 
δολάρια ως το τέλος του 2018. Αν και σίγουρα 
αποτελούν ένα μικρό μόνο κομμάτι της συνολικής 
αγοράς των PCs, οι gamers αναβαθμίζουν τα 
συστήματά τους συχνότερα από τους άλλους 
κατόχους υπολογιστών. Πρόσφατα μάλιστα η 
Intel υπολόγισε πως το κοινό αυτό προχωρά σε 

αντικατάσταση των συστημάτων του ανά δύο έτη 
περίπου. Υπολόγισε, εξάλλου, πως οι πωλήσεις 
των εξειδικευμένων gaming PCs αυξάνονται 
κατά 26% κάθε χρόνο. Προφανώς, η ύπαρξη 
ενός αφοσιωμένου gaming κοινού που αφενός 
είναι έτοιμο να αγοράσει τεχνολογία αιχμής 
high-end και αφετέρου να αναβαθμίσει σε τακτά 
διαστήματα τόσο το υπάρχον hardware όσο και 
τα περιφερειακά του, προσφέρει σημαντικές 
ευκαιρίες διαφοροποίησης στο κανάλι των 
συνεργατών για πωλήσεις με μεγαλύτερο 
περιθώριο κέρδους.  σελ. 16

Cisco Partner Summit 2016
Κατά της διάρκεια του συνεδρίου των συνεργατών της εταιρείας, το οποίο 
έλαβε χώρα μεταξύ 29 Φεβρουαρίου και 3 Μαρτίου, η ηγετική ομάδα της 
Cisco ανακοίνωσε μια σειρά στρατηγικών κινήσεων που αλλάζουν ριζικά τα 
όσα γνωρίζαμε έως σήμερα. σελ. 10

συνέντευξη με τον Γιάννη Χουρδάκη
Τα πλεονεκτήματα και το offering της Lenovo για την αγορά 
των επιχειρήσεων, αναλύει ο Γιάννης Χουρδάκης, διευθυντής 
πωλήσεων για τον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(SMB) της εταιρείας. σελ. 13

Το SMB printing σε φάση 
ωρίμανσης
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ένας 
μεγάλος και σχετικά ανεκμετάλλευτος 
χώρος για υπηρεσίες printing. Σε 
αντίθεση με τους μεγάλους οργανισμούς, 
οι μικρές επιχειρήσεις συχνά δεν 
έχουν επίγνωση πόσο μπορούν να 
εμπλουτίσουν τις υπηρεσίες τους, ενώ 
ταυτόχρονα αναζητούν τρόπους να 
περικόψουν τις δαπάνες τους. Πρόκειται 
για μια αγορά σε φάση ωρίμανσης, ενώ 
γίνεται κατανοητό πως δημιουργούνται 
νέες προϋποθέσεις και ευκαιρίες για το 
δίκτυο των μεταπωλητών, που καλείται 
να «σερβίρει» νέες λύσεις και υπηρεσίες. 
σελ. 24
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Τα gaming PCs, κυρίαρχος του παιχνιδιού!



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

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

ΘΡΥΛΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
LENOVO THINKCENTRE E73

• Up to Intel® Core™ i7 processor
• Up to Windows 10 Pro/Win 7 Pro
• Up to 16GB, 1600 MHz
•  HDD 3.5” 500GB 7200rpm / 1TB 7200rpm / 

SSD 256GB
•  Integrated / Discrete graphics up to NVIDIA® 

GEFORCE GT720 2GB*
•  3xUSB 3.0 & 2 USB 2.0 rear, 2xUSB 2.0 front
•  Serial/Parallel ports σε συγκεκριμένα μοντέλα
•  Handset, Microphone, 3xAudio-In/Out/MIC-In
• RJ45, VGA, Display Port

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

•  Δυνατότητα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
μεμονωμένων θυρών USB μέσω BIOS για ανώτερη 
ασφάλεια δεδομένων.

• Προστασία συστήματος με BIOS & HDD password.

•  One Lock για σύνδεση του συστήματος σε σταθερό 
αντικείμενο, Power-on & administrator password.

•  Boot sequence control & Boot χωρίς πληκτρολόγιο  
και ποντίκι.

ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

•  Πετύχετε την ιδανική ισορροπία επιδόσεων  
και κατανάλωσης ενέργειας με τον πιο πρόσφατο 
Desktop Power Manager.

• Πιστοποίηση Energy Star 6.0.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ TOWER & SFF FORM FACTOR

5 χρόνια εγγύηση On Site

* Διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα
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Χακιά με τη βούλα, παρακαλώ!
Αντώνης ΡουςελιώτΑκης
antony@socialhandlers.com

Το τελευταίο διάστημα παρακολουθώ με πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον, την υπόθεση της Apple και του... FBI.
Σε περίπτωση που δεν έχετε ακόμη πέσει πάνω της, θα 
πρέπει να παραθέσω ένα πολύ σύντομο ιστορικό: Τον 
Δεκέμβριο του 2015, στο Σαν Μπερναντίνο της Καλιφόρνια, 
δύο ένοπλοι σκότωσαν 14 και τραυμάτισαν 22 πολίτες, 
ενώ λίγο αργότερα έπεσαν και οι δύο νεκροί από τα πυρά 
της αστυνομίας, αφού προηγουμένως είχαν καταστρέψει 
τα τηλέφωνά τους, προφανώς σε μία προσπάθεια να 
εξαφανίσουν τυχόν σύνδεση με άλλους τρομοκράτες και 
συνεργούς.
Παρ’ όλα αυτά, το επαγγελματικό τηλέφωνο τού ενός 
εκτελεστή (ένα iPhone), βρέθηκε ανέπαφο, πλην όμως 
κλειδωμένο με ένα τετραψήφιο pin.
Στην προσπάθειά του να ξεκλειδώσει το iPhone, το FBI 
κατάφερε να το... κλειδώσει για τα καλά (χρησιμοποιώντας 
τον μέγιστο επιτρεπτό αριθμό προσπαθειών), με αποτέλεσμα 
το κινητό να είναι έτοιμο να διαγράψει τα πάντα σε 
περίπτωση νέας προσπάθειας.
Αυτό σημαίνει ότι το FBI θα πρέπει να βρει έναν τρόπο 
να ξεκλειδώσει το κρυπτογραφημένο iPhone, χωρίς να 
διαγράψει τα ενδεχομένως πολύτιμα δεδομένα του, κάτι 
όμως που δεν είναι σε θέση να το πράξει, παρά τα περί 
του αντιθέτου που βλέπουμε στις διάφορες ευφάνταστες 
χολιγουντιανές παραγωγές.
Το FBI λοιπόν, ζήτησε από την Apple να... χακάρει το προϊόν 
της! Η Apple προφανώς αρνήθηκε, και η υπόθεση πήγε στα 
δικαστήρια. Ο δικαστής τάχθηκε υπέρ του FBI (μάλλον ήταν 
χρήστης Android υποθέτω), και έδωσε εντολή στην Apple 
να... αυτοχακαριστεί (και μάλιστα, εάν μπορεί, γιατί δεν είναι 
καθόλου βέβαιο ούτε αυτό).
Η Apple δεν συμμορφώθηκε, κάνοντας έφεση και 
τραβώντας την υπόθεση όσο μπορούσε.
Με μία κίνηση που πολλοί δεν περίμεναν, η Microsoft 
(αλλά και αρκετοί ακόμη), τάχθηκε υπέρ της Apple, αν και 
δεν έπραξε το ίδιο ο ιδρυτής της, Bill Gates. Το ερώτημα 
λοιπόν είναι σαφές και αμείλικτο: Έχει δικαίωμα μία εταιρεία 
να προστατεύσει τον εαυτό της, ακόμη και όταν τίθενται 
ζητήματα «εθνικής ασφάλειας»;
Προτού βιαστείτε να απαντήσετε, σκεφτείτε το εξής: Εάν 
γνωρίζατε ότι τα στοιχεία αυτά (λέμε αν), θα έσωζαν ζωές, 
ενδεχομένως και των αγαπημένων σας, θα εμμένατε στην 

άποψή σας; Δύσκολο... Πολύ δύσκολο...
Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν έχω ξεκάθαρη άποψη 
επί του συγκεκριμένου θέματος. Κάπου μέσα μου (όχι και 
πολύ βαθιά), με «τρώει» αυτή η ενοχή του να μπορώ να 
κάνω για να σώσω κόσμο αλλά να το αποφεύγω για λόγους 
ηθικούς, φιλοσοφικούς, εμπορικούς, αρχής κ.λπ.
Παρ’ όλα αυτά, θα ήθελα να παραθέσω κάποιες σκέψεις, 
έτσι για να... μπερδέψω τα πράγματα λίγο περισσότερο:
-  Πρώτον και σημαντικότερον (και ταυτόχρονα ο κύριος 

λόγος για τον οποίο κλίνω προς το μέρος της Apple), είναι 
το ότι θεωρώ 100% βέβαιο, πως οποιαδήποτε πληροφορία 
και αν υπάρχει σε αυτό το iPhone, είναι πλέον παντελώς 
άχρηστη. Άχρηστη, διότι απλούστατα, εάν υπάρχει 
οποιοσδήποτε αναμεμειγμένος, θα έχει φροντίσει προ 
πολλού να γίνει... μπουχός.

-  Δεύτερον, διότι το τι ακριβώς θεωρεί ο καθένας, ως θέμα 
εθνικής ασφάλειας, έχει αρχίσει να γίνεται λίγο... περίεργο 
to say the least. Πολλοί φοβούνται -και όχι άδικα- ότι 
όλα αυτά θα είναι μία πρώτης τάξεως αφορμή για την 
καταστρατήγηση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
αυτών δηλαδή για τα οποία κοπτόμαστε(;) όλοι μας.

Από την άλλη μεριά, δεν τολμώ ούτε να διανοηθώ τι 
θα αισθανόμουν για την Apple και την άρνησή της να 
συνεργαστεί με τις αρχές, εάν είχα χάσει κάποιον αγαπημένο 
μου σε αυτήν την επίθεση... 
Όλες αυτές οι αρχές περί ανώτερης ηθικής, περί της 
μεγάλης εικόνας κ.λπ., θα φάνταζαν το δίχως άλλο... απλές 
μπούρδες, και θα ήθελα απαντήσεις.

Εσείς τι γνώμη έχετε;
Κάνει σωστά η Apple να αρνείται να συνεργαστεί ή όχι;
Στείλτε μου τις σκέψεις σας στο antony@socialhandlers.
com.

Υ.Γ.: Επί του πιεστηρίου: Έχοντας χάσει ήδη πολύτιμο 
χρόνο, το FBI ανακοίνωσε πως βρέθηκε μία θεωρητική 
λύση για το χακάρισμα (ουσιαστικά η αντιγραφή της 
μνήμης σε πολλαπλά αντίτυπα ώστε να πραγματοποιηθούν 
απεριόριστες προσπάθειες ξεκλειδώματος), και πως 
σκοπεύει να εξετάσει το κατά πόσον είναι εφικτή αυτή η 
τεχνική, παρά να συνεχίσει να «σκοτώνεται» στα δικαστήρια 
με την Apple.
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Το Azure 
σε πρώτο πλάνο νικοσ τηλιακοσ

nick@socialhandlers.com

Η πιο πρόσφατη «βόμβα» της εταιρείας είναι ότι προετοιμάζει την έλευση 
του SQL Server στο Linux για πρώτη φορά. Ο SQL Server αποτελεί ένα από 
τα πιο παλιά προϊόντα της Microsoft, έχοντας παρουσιαστεί στο τέλος του 
1980. Για το μεγαλύτερο χρόνο της ζωής του προϊόντος υπήρχε η δυνατότητα 
λειτουργίας μόνο σε επίπεδο Windows. Αλλά από τη στιγμή που ο Satya 
Nadella ανέλαβε την εταιρεία, βλέπουμε πολλά από τα προϊόντα της εταιρείας 
σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες και η μεταφορά του SQL Server στο Linux 
είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα. 

Σε ένα blog post, ο Scott Guthrie έγραψε: «Η έλευση του SQL Server στο 
Linux είναι ένας ακόμη τρόπος για να δώσουμε πρόσβαση στα προϊόντα και 
τις καινοτομίες μας σε ένα ευρύτερο σύνολο χρηστών στην πλατφόρμα που 
χρησιμοποιούν.»
Η Microsoft παρουσίασε μια έκδοση preview του SQL Server για Linux που 
περιλαμβάνει βασικά χαρακτηριστικά relational και το πλήρες προϊόν θα είναι 
έτοιμο στα μέσα του 2017. Η κίνηση της εταιρείας τής δίνει τη δυνατότητα να 
ανταγωνιστεί πολύ πιο αποτελεσματικά με την Oracle και την IBM στο χώρο 
των βάσεων δεδομένων, αλλά και θα φέρει ακόμα μεγαλύτερες ευκαιρίες για 
μετάβαση πελατών στο cloud.

Η Microsoft είναι στην πρώτη θέση σε «τεμάχια» και στη δεύτερη θέση σε 
έσοδα – πίσω από την Oracle – για πολλά χρόνια, κάτι που έχει προκύψει από 
την επιλογή της ύπαρξης του προϊόντος μόνο στα Windows. Πλέον, η εταιρεία 
έχει τη δυνατότητα να πει στους πελάτες ότι μπορούν να τρέξουν τον SQL 
Server σε όποια πλατφόρμα επιλέξουν, συμπεριλαμβανομένου και του Red 
Hat Enterprise Linux.

Η κίνηση είναι σε πλήρη συνάφεια με την προσπάθεια της εταιρείας να 
προφέρει τα εργαλεία της σε κάθε πλατφόρμα και δίνει τη δυνατότητα 
στην εταιρεία να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο τη λογική των hybrid 
χαρακτηριστικών, οδηγώντας ακόμα περισσότερους πελάτες στο cloud, οι 
οποίοι θα ξεκινούν από την πλατφόρμα της επιλογής τους. 

Η Microsoft, η οποία συνήθιζε να αγνοεί το Linux αλλά και το Open Source 
software, πλέον αγκαλιάζει το λειτουργικό. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε 
άλλωστε ότι η εταιρεία, το Νοέμβριο μόλις, υπέγραψε συμφωνία με τη Red 
Hat για να τρέχουν προϊόντα της δεύτερης, όπως για παράδειγμα το Red Hat 

Enterprise Linux, η πλατφόρμα middleware JBoss, αλλά και οι εφαρμογές 
RHEL στο Azure. Η κίνηση αυτή από μόνη της είναι μια σημαντική αλλαγή στη 
συνολική στρατηγική τής Microsoft.

Στα παραπάνω δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε να αναφέρουμε και την εξαγορά 
της Xamarin, ενός startup που έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα ανάπτυξης 
mobile apps που δίνει τη δυνατότητα σε developers να φτιάξουν εφαρμογές 
για Android και iOS με τη χρήση της C#. 

Η νέα θέση της εταιρείας, όσον αφορά το open source αλλά και τη μεταφορά 
του SQL server στο Linux, είναι δεδομένο ότι μακροπρόθεσμα θα φέρει νέους 
πελάτες στο Azure, κάτι που αποτελεί βασικό στόχο της εταιρείας. Και πλέον η 
Microsoft δεν απευθύνεται μόνο σε χρήστες Windows.

Η υποστήριξη του SQL Server στο Linux ανοίγει επιπλέον δρόμους στη 
Microsoft για να προσελκύσει και νέους developers, οι οποίοι δημιουργούν 
εφαρμογές σε διαφορετικές πλατφόρμες από τα Windows. Στην 
πραγματικότητα, πρόκειται για ένα ακόμη κομμάτι του παζλ, το οποίο μόλις 
ολοκληρωθεί θα επιτρέπει στη Microsoft να ισχυριστεί ότι είναι μια εταιρεία 
πλήρως cross-platform που εστιάζει στο cloud και ειδικότερα στο Azure.

Οι αλλαγές στη Microsoft δείχνουν να μην έχουν τελειωμό, προς όφελος των καταναλωτών σε κάθε επίπεδο, 
δείχνοντας ότι η φιλοσοφία της εταιρείας έχει αλλάξει ριζικά.

Η υποστήριξη του SQL Server 
στο Linux ανοίγει επιπλέον 
δρόμους στη Microsoft 
για να προσελκύσει και 

νέους developers, οι οποίοι δημιουργούν 
εφαρμογές σε διαφορετικές πλατφόρμες 
από τα Windows.
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ePSOn
Επέκταση εγγύησης
Τη συνέχιση της ενέργειας, μέχρι και τις 
31 Μαρτίου 2017, για δωρεάν επέκταση 
της εγγύησης σε τρία έτη με αγορές 
συγκεκριμένων εκτυπωτών από τις 
σειρές Ink Tank System, Workforce & 
Workforce Pro, ανακοίνωσε η Epson. 
Η τριετής εγγύηση συμπεριλαμβάνει 
μοντέλα που απευθύνονται τόσο 
σε μικρές επιχειρήσεις όσο και σε 
οικιακούς καταναλωτές.
Info: Epson, 210-8099 499

TREND MICRO 
Προστασία End Point
Η Gartner αξιολόγησε την Trend Micro 
ως κορυφαία μεταξύ των Leaders στο 
Magic Quadrant for Endpoint Protection 
Platforms, σύμφωνα με το τελευταίο 
report που δημοσιεύτηκε πριν λίγες 
ημέρες.
Info: Digital Sima, 210 – 9010 401

REAL CONSULTING

Κορυφαίος συνεργάτης 
της SAP
Την υψηλότερη βαθμίδα πιστοποίησης 
συνεργατών της SAP εξασφάλισε 
η Real Consulting, καθώς έγινε η 
πρώτη ελληνική εταιρεία που έλαβε 
τις ανώτατες διακρίσεις SAP Platinum 
και SAP Global Partner, βάσει 
του προγράμματος επιβράβευσης 
συνεργατών που υλοποιεί η SAP. 
Info: Real Consulting, 210 – 638 1000

OffICE LINE
Κορυφαία διάκριση  
από τη Microsoft
Τον τίτλο του Gold Small & Midmarket 
Cloud Solutions Provider, γεγονός 
που την κατατάσσει στην υψηλότερη 
βαθμίδα των τεχνολογικών συνεργατών 
της Microsoft και τον μοναδικό 
συνεργάτη της στην Ελλάδα που φέρει 
τη συγκεκριμένη πιστοποίηση έλαβε 
πρόσφατα η Office Line. Η εταιρία, 
πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008, 
επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής 
αναβαθμίζοντας τη στρατηγική της 
σχέση με την Microsoft, προκειμένου 
να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες 
ανάγκες ανανέωσης και αναβάθμισης 
της υφιστάμενης μηχανοργάνωσης 
των μικρών, μεσαίων και μεγάλων 
επιχειρήσεων η Office Line Α.Ε. 
επιβεβαιώνει την συνεχή συνεργασία 
της με την Microsoft κατέχοντας ήδη 
πιστοποιήσεις όπως Gold Hosting 
Provider, GoldMidmarket Solution 
Provider, Silver Datacenter Provider & 
Silver Cloud Platform Provider.

Mε μια ματιά

Με το πρόγραμμα “Dell PartnerDirect” να διανύει τον 
9ο χρόνο του στην Ελλάδα, και την Dell να παραμένει 
εστιασμένη στη μελλοντική ανάπτυξη του καναλιού 
των συνεργατών, η εταιρεία πραγματοποίησε πριν 
λίγες ημέρες, την ετήσια εκδήλωση βράβευσης 
των συνεργατών της. Περισσότερα από 80 στελέχη 
συνεργατών παρακολούθησαν την τελετή, ενώ στην 
εκδήλωση παρευρέθηκαν στελέχη της εταιρείας από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Απονεμήθηκαν συνολικά 8 βραβεία σε συνεργάτες:
• New Preferred Partner: Ergosystems
• Registered Partner of the Year: Msystems
• Best Retail Partner: MediaMarkt
• Partner for Growth: Active Computer Systems
• Distributor of the Year: Oktabit
• Enterprise Partner of the Year: Byte Computer
• Partner of the Year: Cosmos Business Systems
•  Ειδικό βραβείο Most Valuable Player: κ. Βλαδίμηρος 

Γράβαρης / InfoQuest
Σε ό,τι αφορά στην ελληνική αγορά, το πρόγραμμα 
συνεργατών “Dell PartnerDirect” διανύει ήδη τον 
9ο χρόνο εφαρμογής του, όπως προαναφέραμε. Το 
πρόγραμμα έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των 
πλέον δραστήριων ελληνικών εταιρειών πληροφορικής, 
καθώς παρέχει τη δυνατότητα στους συνεργάτες να 
προσφέρουν στους πελάτες τους μια ποικιλία προϊόντων 
και υπηρεσιών Dell, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά την νεότερη τεχνολογία και να 

επιτυγχάνουν τους στόχους τους.
Ειδικότερα, στο πρόγραμμα συνεργατών ανήκουν:
•  Οι Dell Preferred Partners: Εταιρείες πληροφορικής 

οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο των 
ολοκληρωμένων λύσεων, σχεδιάζοντας έργα για τον 
ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

•  Οι Dell Distributors: Διανομείς προϊόντων 
πληροφορικής.

•  Οι Dell Retail Partners: Συνεργάτες στο κανάλι των 
αλυσίδων λιανικής πώλησης.

•  Οι Dell Registered Partners: Εταιρείες που προσφέρουν 
εξοπλισμό και λύσεις πληροφορικής.

Info: Dell Ελλάδος, 210 – 8129 800

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

H Dell βράβευσε τους συνεργάτες της

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ WESTNET ΤΟ 2015

Κόντρα στη γενικότερη κατάσταση που επικράτησε στην 
ελληνική οικονομία το 2015, η Westnet Distribution 
έκλεισε την περσινή χρονιά με σημαντική αύξηση 
οικονομικών μεγεθών και μεριδίων, σύμφωνα με τα 

οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε.
Ειδικότερα, σημαντική αύξηση της τάξης του 35% 
παρουσίασε ο κύκλος εργασιών, ο οποίος ανήλθε στα 
€93,4 εκατ. έναντι €69,3 εκατ. το 2014. Αντιστοίχως, 
ανοδικά κινήθηκαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) αυξημένα κατά 37%, σε €2,54 
εκατ. το 2015 έναντι €1,85 εκατ. το 2014, ενώ τα κέρδη 
προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 27%, από €0,95 εκατ. 
το 2014 σε €1,2 εκατ. το 2015.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του έτους, ο διευθύνων 
σύμβουλος της εταιρείας, Ρόμπυ Μπουρλάς, σημείωσε 
ότι το 2015 ήταν ένα ιδιαιτέρως δυναμικό έτος για 
τη Westnet, παρά τις πρωτοφανείς δυσκολίες που 
αντιμετώπισε όλη η αγορά. Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι 
η εταιρεία ενίσχυσε τα μερίδια της στο computing, ενώ 
κατέκτησε ηγετική θέση στα tablets και smartphones 
επενδύοντας σε αποκλειστικές συνεργασίες. Τέλος, 
τόνισε ότι το πλάνο για το 2016 εστιάζει στην περαιτέρω 
ενίσχυση στρατηγικών συνεργασιών και στην προσφορά 
νέων προτάσεων στα αξεσουάρ, τα περιφερειακά και το 
gaming.
Info: Westnet Distribution, 211 – 3002 150

Αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών και μεριδίων
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SOfTONE 

Συνεργασία με Cosmote 
Στη σύναψη μιας σημαντικής συνεργασίας 
με τον ΟΤΕ προχώρησε η Softοne, στο 
πλαίσιο της οποίας οι cloud εφαρμογές 
της εταιρείας θα διατίθενται αποκλειστικά 
μέσω του Cosmote Business IT 
Solutions. Η συνεργασία αυτή 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη της σειράς 
cloud υπηρεσιών Soft1 Smart Suite.
Info: Softone, 211 – 1022 222

Dell

Ανανεωμένα Precision 
συστήματα 
Με την ανανεωμένη σειρά 
επαγγελματικών υπολογιστών 
Precision, η οποία διατίθεται και στην 
ελληνική αγορά, απαντά η Dell στις 
αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων 
επαγγελματιών από διάφορους κλάδους. 
Οι νέες λύσεις της Dell απευθύνονται σε 
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται 
στα media και την ψυχαγωγία, τη 
μηχανολογία, τις κατασκευές, τα 
χρηματοοικονομικά και άλλους κλάδους.
Info: Dell, 210 – 8129 800

MICROSOfT

Νέος πελάτης  
για το Office 365
Η bluegr Hotels & Resorts, μια 
από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές 
και τουριστικές επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα, επέλεξε τις cloud λύσεις της 
Microsoft, και συγκεκριμένα τη σουίτα 
ολοκληρωμένων λύσεων, Office 365. 
Info: Microsoft, 211 – 1206 000

BItDeFenDer

Βράβευση  
από την AV-TEST 
Η Bitdefender κέρδισε τρία κορυφαία 
βραβεία για το 2015 για τις λύσεις 
Security εταιρικών και οικιακών 
χρηστών, καθώς και για το προϊόν 
ασφάλειας Android, από την ανεξάρτητη 
εταιρία αναλύσεων, όπως ανακοινώθηκε 
σχετικά.
Info: Blue Soft & IT, 215 – 5353 030

Mε μια ματιά
Με ιδιαίτερη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε η 
εκδήλωση συνεργατών 
με τίτλο “Play to Win” της 
EMC Ελλάς, στην οποία 
συμμετείχαν κορυφαία 
στελέχη από το δίκτυο 
μεταπωλητών αλλά 
και τους διανομείς της 
εταιρείας. Την εκδήλωση 
υποστήριξαν η Vmware, 
αλλά και οι διανομείς της 
εταιρείας, Logicom και 
Info Quest. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Καραϊσκάκη, 
σε μία κατάμεστη αίθουσα, και όπως υποσχέθηκε η 
επικεφαλής του τοπικού καταστήματος της EMC, Αγάθη 
Γαλάνη, αποτέλεσε περισσότερο μία γιορτή και μία 
ευκαιρία networking, περιορίζοντας τις παρουσιάσεις σε 
λιγότερο από 25 λεπτά συνολικά.
Το “Play to Win” άνοιξε η κα. Γαλάνη, με μία ιδιαιτέρως 
ειλικρινή και ευθεία προσέγγιση, λέγοντας μεταξύ άλλων 
ότι η EMC «κάνει λάθη, και μαθαίνει από αυτά», και πως 
(πολύ σωστά, εάν η γνώμη μας μετράει σε οτιδήποτε), 
«Αυτό συμβαίνει με τις εταιρείες που δουλεύουν. Λάθη 
δεν κάνουν, αυτοί που δεν δουλεύουν!».
Φυσικά, η κα. Γαλάνη, έπλεξε το εγκώμιο της EMC 
Ελλάς, λέγοντας πως το μερίδιό της έφτασε το 27% για την 
περίοδο 2014-2015, με ανάπτυξη που προσέγγισε το 54% 
(περίπου 230 accounts σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα).
Με αφοπλιστική ευθύτητα, η κα. Γαλάνη τόνισε πως 

οι συνεργάτες της εταιρείας είναι σαφώς μέρος της 
επιτυχίας αυτής, και πως οι τελευταίοι παραμένουν 
λίγοι και αφοσιωμένοι! Μάλιστα, η ίδια έχει δώσει μάχη 
ώστε το status quo να είναι αυτό ακριβώς, και δεν έχει 
υποκύψει στον πειρασμό να ανοίξει το κανάλι σε πολύ 
μεγαλύτερο αριθμό συνεργατών, πιστεύοντας πως οι λίγοι 
αλλά εξειδικευμένοι και αφοσιωμένοι συνεργάτες, είναι 
αυτό ακριβώς που χρειάζεται η εταιρεία – και σε τελική 
ανάλυση, τα αποτελέσματα το υποστηρίζουν.
Επιπλέον, το ρίσκο της EMC Ελλάς είναι πιο «διεσπαρμένο» 
σε σχέση με το παρελθόν, αφού στους top πελάτες της 
εταιρείας, συμμετέχουν πλέον κατά 50% εταιρείες του 
mid market, ενώ παλαιότερα η αγορά του enterprise είχε 
πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή από το υπόλοιπο 50% που 
έχει διατηρήσει σήμερα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι η 
εταιρεία απασχολεί πλέον 30 άτομα, εκ των οποίων τα 16 
βρίσκονται στα services, αν και κάποιος αριθμός ανήκει 
σε regional θέσεις, και δεν αποτελεί στην πραγματικότητα 
ενεργό δυναμικό του ελληνικού καταστήματος.
Δεν πέρασε επίσης απαρατήρητο το γεγονός ότι η 
απουσία της Dell από την εκδήλωση ήταν… εμφανής, 
και σε σχετικό σχόλιό της, η κα. Γαλάνη μάς επέστησε 
την προσοχή στο ότι «δεν βλέπουμε πουθενά Dell, και 
αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουμε κανονικά μέχρι νεοτέρας», 
ενδεχομένως θέλοντας να διασκεδάσει κάποιες ανησυχίες 
ή απορίες εκ μέρους του καναλιού ή και των πελατών.
Σε προϊοντικό επίπεδο, η EMC παρουσίασε πολύ σύντομα 
τις λύσεις της που βασίζονται σε δίσκους SSD (πιο σωστά, 
σε μνήμες flash), τόσο για την οικογένεια VMAX όσο και 
για την DSSD (D5). 
Info: EMC Hellas, 210 – 6147 009

Η EMC ΕΛΛΑΣ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ

Ισχυρά αποτελέσματα με λίγους και καλούς συνεργάτες

Με φόντο τις ιδιαίτερες προκλήσεις που θέτει η σύγχρονη 
οικονομική συγκυρία, τα πιο στενά συνδεδεμένα μέλη 
της ευρύτερης οικογένειας συνεργατών της Xerox Hellas 
συναντήθηκαν στις 18 & 19 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, στο 
πλαίσιο του συνεδρίου των αντιπροσώπων της εταιρείας.
Το διήμερο πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, περιλάμβανε 
τον απολογισμό του 2015 και τις προτεραιότητες του 
2016, τα νέα της Xerox τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε 
τοπικό επίπεδο, καθώς και ενημερωτικές παρουσιάσεις 
με κύρια εστίαση στους στρατηγικούς πυλώνες της 
εταιρείας: τις υπηρεσίες Managed Print Services και 
τις ολοκληρωμένες λύσεις προστιθέμενης αξίας για 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες 
διαφόρων κλάδων της παραγωγικής αλυσίδας. Όλες 
οι λύσεις και οι εφαρμογές ήταν πλαισιωμένες από 
τα εργαλεία πωλήσεων της Xerox, τα στοχευμένα 
προγράμματα marketing και επικοινωνίας, καθώς και τις 
νέες αναβαθμισμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν 
επίσης επιλεγμένα case studies, τα οποία ξεχώρισαν 
μέσα στο 2015, καθώς και επιτυχημένες πρακτικές από 
το εξωτερικό προσαρμοσμένες στις ανάγκες και την 
πραγματικότητα της ελληνικής αγοράς.
Info: Xerox Hellas, 210 – 9307 000

XEROX HELLAS: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Ξεδίπλωσε τη στρατηγική της στο συνέδριο συνεργατών
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nOrIteK

Διανομή Epson
Η Epson ανακοίνωσε τη νέα της 
συνεργασία με την Noritek Hellas για 
τη διάθεση επαγγελματικών λύσεων 
εκτύπωσης μεγάλου φορμά. Με τη 
νέα αυτή συνεργασία, οι εκτυπωτές 
μεγάλου φορμά της Epson θα διατίθενται 
πλέον και από τους εξειδικευμένους 
συνεργάτες Noritek Hellas. 
Info: Noritek, 210 – 6086 282

RETAIL LINK

Διεύρυνση συνεργασίας 
Η αλυσίδα Super Market 
Δ.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ διεύρυνε την πολυετή 
συνεργασία της με την Retail Link 
(μέλος του ομίλου Entersoft), για 
την εκτεταμένη αυτοματοποίηση της 
καταχώρησης παραστατικών αγορών.
Info: Retail Link, 210 – 6655 610

Mε μια ματιά
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ΝΕΑ ΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ DEVOLO

Έναν νέο ασύρματο προσαρμογέα Powerline παρουσίασε 
η devolo. Πρόκειται για τον dLAN 550 WiFi, βασισμένο 
στην τεχνολογία range+ που αναπτύχθηκε για να παρέχει 
μεγαλύτερες επιδόσεις μέσα από ένα νέο συμπαγή 
σχεδιασμό, αφού επιτυγχάνει εύρος ζώνης μέχρι και 
300 Mbps μέσω WiFi και 500 Mbps μέσω Powerline. 
Επιπλέον, διαθέτει σύνδεση Ethernet για ταυτόχρονη 
σύνδεση ενσύρματων συσκευών.

Ο dLAN 550 WiFi είναι ένας ιδιαίτερα συμπαγής 
προσαρμογέας που μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε 
μέσα στο σπίτι ή στο γραφείο. Χάρη στις δύο κεραίες που 

διαθέτει προσφέρει ασύρματη σύνδεση με εύρος ζώνης 
που φτάνει στα 300 Mbps. Συνδεδεμένος απευθείας στη 
γραμμή του ηλεκτρικού ρεύματος επιτυγχάνει ακόμη 
μεγαλύτερες επιδόσεις, φτάνοντας τα 500 Mbps και 
400 μέτρα απόσταση καλωδίου. Οι γρήγορες λήψεις 
και οι υπηρεσίες streaming γίνονται πλέον πραγματικά 
διασκεδαστικά. Η ασύρματη μεταφορά των δεδομένων 
γίνεται μέσω WPA, ενώ η μεταφορά δεδομένων μέσω 
των γραμμών ηλεκτρικής ισχύος είναι εξασφαλισμένη 
με κρυπτογράφηση 128-bit AES, έτσι ώστε να παρέχεται 
προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. 
Info: Devolo, 22210 – 84 387

Συµπαγές φορµάτ και µε βελτιωµένες επιδόσεις
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Συχνά, τόσο σε συζητήσεις με φίλους, συνεργάτες 
και πελάτες, όσο και στα διάφορα meetings 
πωλήσεων, προσπαθούμε να εντοπίσουμε το ποιο 
είναι το νο1 πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτήν 
τη στιγμή οι πελάτες μας.
Είναι η μείωση του κόστους; Είναι η εύρεση 
πελατών; Είναι το cash flow; Μήπως είναι η 
εύρεση (και διατήρηση) ικανού προσωπικού; Κάτι 
άλλο; 
Όσο και αν φαίνεται περίεργο, ένα από τα θέματα 
που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα πλέον, 
είναι αυτό της ευελιξίας και της ταχύτητας. 
Της ταχύτητας προσαρμογής στις αλλαγές 
ή της ταχύτητας αντίδρασης σε κινήσεις του 
ανταγωνισμού και σε δημιουργούμενες ευκαιρίες.
Με άλλα λόγια, η ανάγκη για άμεση αντίδραση και 
ευελιξία, έχει γίνει πιο επιτακτική από ποτέ.
Πίσω από αυτήν την ανάγκη, κρύβεται και ένα 
πρόβλημα που ίσως δεν είναι ορατό από την 
πρώτη στιγμή. Αυτό το πρόβλημα σχετίζεται με 
την καρδιά της λειτουργίας του ΙΤ, το οποίο μέχρι 
σήμερα ήταν κάτι σαν «άδυτο» για την υπόλοιπη 

επιχείρηση. Σήμερα, όμως, είτε η διοίκηση (και 
πολλές φορές το marketing) αντιλαμβάνεται τους 
περιορισμούς του τμήματος ΙΤ, είτε όχι, μοιάζει να 
μην την ενδιαφέρει! Το μόνο που έχει σημασία, 
είναι η άμεση αντίδραση.
Αυτή η απαίτηση, δημιουργεί τεράστια πίεση στα 
τμήματα ΙΤ, τα οποία θα πρέπει είτε να βγάλουν 
ένα νέο site, είτε να δημιουργήσουν ένα e-shop, 
είτε να δημιουργήσουν custom εφαρμογές για μία 
καμπάνια, είτε νέες υπηρεσίες, είτε ένα mobile 
app, και όλα αυτά... σε χρόνο dt.
Η πίεση του χρόνου, μοιραία δημιουργεί εντάσεις, 
αφήνει κενά στην ασφάλεια και στις διαδικασίες, 
και γενικά, φέρνει το τμήμα ΙΤ σε μία θέση που είτε 
θα γίνει «ήρωας», είτε αποδιοπομπαίος τράγος... 
Εκεί ακριβώς έρχεται ο ρόλος του δικτύου 
συνεργατών, οι οποίοι ως έμπιστοι σύμβουλοι 
οφείλουν να έχουν προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο, 
και το σημαντικότερο, να έχουν προετοιμάσει τον 
πελάτη τους και την υποδομή του.
Εξετάστε λοιπόν τα πιο συχνά αιτήματα και τις 
«αποστολής αυτοκτονίας» που εκπορεύονται από 

το management, και δημιουργήστε δομές που θα 
τα υλοποιούν εύκολα και άμεσα.
Σχεδιάστε και υλοποιήστε παραμετρικές λύσεις 
που θα μπορούν εύκολα να προσαρμόζονται. 
Βάλτε επίσης σε δοκιμαστική λειτουργία και 
βεβαιωθείτε ότι θα τρέξετε έναν πιλότο ώστε τα 
πάντα να λειτουργούν ρολόι, από αυτό το super 
module που τώρα δεν είναι απαραίτητο, αλλά 
μπορεί να ζητηθεί από στιγμή σε στιγμή.
Φροντίστε να έχετε in place τους κατάλληλους 
ανθρώπους με τις σωστές δεξιότητες και 
θυμηθείτε ότι στον χώρο του Web, δεν είναι όλοι οι 
developers ίδιοι.
Τέλος, οργανώστε όλα τα παραπάνω σε 
πακετοποιημένες υπηρεσίες και με το κατάλληλο 
κόστος που θα περιέχει και το περίφημο “rush 
fee”. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός θα είστε 
έτοιμοι να εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία που 
θα παρουσιαστεί, αφετέρου θα γεμίσετε με 
εμπιστοσύνη τον πελάτη σας όταν θα απευθυνθεί 
σε εσάς, δείχνοντας το πόσο έτοιμοι και 
«διαβασμένοι» είστε.

Ευελιξία... στα γρήγορα
Άρθρο του Κώστα Μούτσιου, 

υπεύθυνου account manager 
για το Δίκτυο Ν. Ελλάδας της 

Entersoft.

Ο
 έ
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σύ
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ς 
σα

ς

Ξεκινώντας από αυτόν τον μήνα, εγκαινιάζουμε τη στήλη 
Business Partner, στην οποία θα προσεγγίζουμε business 
θέματα και την ανάμιξη της τεχνολογίας σε αυτά. Τυχόν 
σκέψεις, παρατηρήσεις και προτάσεις, είναι φυσικά 
ευπρόσδεκτες!
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PARTS TRADING 

Nέος διανομέας  
της Samsung
Σε μια σημαντική συνεργασία 
προχώρησε η Parts Trading Hellas, 
στην προσπάθεια ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων της, καθώς υπέγραψε 
συμφωνία με την Samsung Hellas. 
Με βάση τη συγκεκριμένη συμφωνία 
η Parts Trading Hellas θα αναλάβει 
την χονδρική διάθεση όλων των 
ανταλλακτικών και αξεσουάρ των 
εκτυπωτικών συσκευών της κορεατικής 
εταιρείας στην Ελλάδα.
Info: Parts Trading, 210 – 6090 301

INTERSYS 

Νέα προσέγγιση  
στην εκτύπωση
Τη νέα προσέγγιση της, που 
αφορά μεταξύ άλλων και στην 
εισαγωγή πρακτικών Cross Media 
Marketing, για την ανάπτυξη των 
μέσων επαγγελματικής εκτύπωσης 
και την αναβάθμιση του ρόλου 
των επιχειρήσεων του κλάδου, 
ανέπτυξε η Canon σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με 
την Intersys.
Info: Intersys, 210 – 9554 000

hPe

Στην αγορά  
του hyperconverged 
Την είσοδό της στην πολλά υποσχόμενη 
αλλά «πυκνοκατοικημένη» αγορά 
hyperconverged συστημάτων 
ανακοίνωσε η Hewlett Packard 
Enterprise. Την αποκάλυψη έκανε η 
ίδια η CEO της εταιρείας, Meg Whitman, 
η οποία δεν έχασε την ευκαιρία να 
πετάξει το γάντι στη Nutanix, μία από 
τις εταιρείες που πρωταγωνιστούν στα 
hyperconverged συστήματα.
Info: HP Hellas, 211 – 1885 000

ΑΜΥ

Λύσεις OCR  
από την ΑΒΒΥΥ 
Με το ABBYY FineReader 12 απαντά η 
AMY στις ανάγκες για προηγμένες λύσεις 
OCR, τις οποίες χρειάζονται σήμερα 
μικρά γραφεία αλλά και μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις. Πρόκειται για λογισμικό 
OCR που μετατρέπει σαρωμένα 
έγγραφα, αρχεία PDF και έγγραφα που 
έχουνε φωτογραφηθεί ψηφιακά, σε 
έγγραφα με δυνατότητα αναζήτησης και 
επεξεργασίας.
Info: AMY, 210 – 6133 000

Mε μια ματιά

Θετικό ήταν τελικά το πρόσημο της εγχώριας αγοράς 
τεχνολογικών προϊόντων για το 2015, με την αξία της 
αγοράς να ενισχύεται κατά 6,2% έναντι του 2014 και να 
υπερβαίνει το €1,99 δις. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία 
του δ’ τριμήνου τα οποία δημοσίευσε η GfK, αν και μια 
σε βάθος ματιά όλου του έτους αποκαλύπτει ότι η αγορά 
ξεκίνησε με μεγάλη δυναμική, πέρασε από «σαράντα 
κύματα» και κατέληξε τελικά σε μια κουτσουρεμένη άνοδο 
σε σχέση με τις προβλέψεις και τις προσδοκίες που είχαν 
δημιουργηθεί στην αρχή του 2015.
Συγκεκριμένα, το α’ τρίμηνο του έτους ξεκίνησε με τους 
καλύτερους οιωνούς, αφού η αγορά κινούμενη με 
κεκτημένη ταχύτητα από τα τέλη του 2014 είχε κλείσει με 
το πολύ σημαντικό +22,6% και τζίρο €497 εκατομμυρίων. 
Αντίστοιχα, και το β’ τρίμηνο η αγορά κινήθηκε στα €456 
εκατομμύρια, αυξημένη κατά 12,1% σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. H εφαρμογή των capital 
controls βύθισε την αγορά στο -7,3% στο γ’ τρίμηνο και 
στα €450 εκατομμύρια τζίρο. Έτσι, το δ’ τρίμηνο που 
παραδοσιακά οι πωλήσεις κινούνται με έντονα ανοδικό 
ρυθμό, το 2015 περιορίστηκαν στο ασθενικό +1,6%. Είναι 
ενδεικτικό του μουδιάσματος που επικράτησε στην αγορά, 
το γεγονός ότι το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 η αγορά 
κινήθηκε με ρυθμό +10,1%.
Όσον αφορά το δ’ τρίμηνο του 2015, μόλις τρεις από τους 
επτά τομείς είχαν θετική παρουσία, δύο από τους οποίους- 
μικροσυσκευές και μεγάλες λευκές συσκευές- είχαν 
διψήφια ανάπτυξη. Αντιθέτως, οι υπόλοιπες κατηγορίες 
εμφάνισαν πτώση, με την κατηγορία των φωτογραφικών 
ειδών να εμφανίζει διψήφια πτώση.

Προϊόντα πληροφορικής
Παρέμεινε για δεύτερο τρίμηνο το αρνητικό πρόσημο 
για τα προϊόντα πληροφορικής, σε μονοψήφια όμως 
επίπεδα. Mε εξαίρεση τα tablets, όπου η μέση τιμή 
διατηρήθηκε στα αντίστοιχα επίπεδα του δ’ τριμήνου του 
2014, οι βασικότερες κατηγορίες κατέγραψαν άνοδο της 
μέσης τιμής, με τον καταναλωτή να προσανατολίζεται σε 
προϊόντα με καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Είδη εξοπλισμού γραφείου και αναλώσιμα
Μετά από δύο τρίμηνα έντονης πτώσης, η χρονιά 
ολοκληρώθηκε με ελαφρώς αρνητικό πρόσημο για τα 

είδη εξοπλισμού γραφείου. Αυτό οφείλεται στην ανοδική 
πορεία που κατέγραψαν τα πολυμηχανήματα, η οποία 
όμως εξισορροπήθηκε από το αρνητικό πρόσημο των 
εκτυπωτών. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για 
ακόμα ένα τρίμηνο συνεχίστηκαν οι προσφορές από 
πλευράς λιανεμπορίου, με την μέση τιμή να σημειώνει 
μονοψήφιους ρυθμούς μείωσης.

Φωτογραφικά είδη
Η αγορά των φωτογραφικών ειδών συνέχισε να κινείται 
πτωτικά, όμως, το τελευταίο τρίμηνο η πτώση ήταν 
μικρότερη σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. 
Οι μηχανές με σταθερούς φακούς συνεχίζουν να 
καταγράφουν τα μεγαλύτερα ποσοστά πτώσης, αλλά την 
ίδια στιγμή η μέση τιμή πώλησης καταγράφει σημαντική 
άνοδο, σαν αποτέλεσμα της προτίμησης των καταναλωτών 
στα ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Στον αντίποδα 
αυξητική τάση κατέγραψαν και πάλι οι φωτογραφικές 
μηχανές με αποσπώμενους φακούς, ένα τμήμα της 
αγοράς στο οποίο υπήρξαν αρκετά έντονες προσφορές 
από πλευράς λιανεμπόρων.

Τηλεπικοινωνίες
Και φτάνουμε στον πλέον σταθερό πυλώνα της αγοράς, 
αφού ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών παρέμεινε ο 
πιο σημαντικός σε επίπεδο αξιών και για το 2015. Οι 
τηλεπικοινωνίες κατέγραψαν για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο 
άνοδο σε αξίες, παραμένοντας βέβαια σε μονοψήφια 
επίπεδα αύξησης για δεύτερο τρίμηνο. Τα smartphones 
συνεχίζουν να κερδίζουν στην προτίμηση των 
καταναλωτών σε βάρος των απλών κινητών τηλεφώνων. 

Ηλεκτρονικά καταναλωτικά προϊόντα
Εξαιρουμένης της τηλεόρασης, αρκετές κατηγορίες 
όπως οι βιντεοκάμερες, τα ηχεία Hi-Fi και οι ηχομπάρες, 
οι κάρτες μνήμης, τα USB και οι κονσόλες παιχνιδιών 
κινήθηκαν θετικά το τέταρτο τρίμηνο της χρονιάς. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι συνολικά τα ηλεκτρικά καταναλωτικά 
προϊόντα κατέγραψαν άνοδο μέση τιμής, με τις 
περισσότερες κατηγορίες να συμβάλουν σε αυτό.

Info: GfK, 210 – 7572 661

ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΑΝ

Κουτσουρεμένη άνοδος για την αγορά τεχνολογικών προϊόντων
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Μια μικρή κοσμογονία. Αυτή είναι εικόνα που πρέπει να περιμένει κανείς από τη Cisco τα επόμενα χρόνια, καθώς 
κατά της διάρκεια του συνεδρίου των συνεργατών της εταιρείας, το οποίο έλαβε χώρα μεταξύ 29 Φεβρουαρίου και 
3 Μαρτίου, η ηγετική ομάδα της Cisco ανακοίνωσε μια σειρά στρατηγικών κινήσεων που αλλάζουν ριζικά τα όσα 
γνωρίζαμε έως σήμερα για την εταιρεία.

Η εταιρεία αλλάζει το DNA της

"Ο
ι συνεργάτες υπήρξαν 
θεμελιώδες στοιχείο 
ανάπτυξης της Cisco 
διαχρονικά και θα παρα-
μείνουν έτσι και στο μέλ-
λον". Με αυτή τη μικρή 

αλλά χαρακτηριστική φράση θέλησε να περιγρά-
ψει ο CEO της Cisco, Chuck Robbins, τη σχέση που 
θα διατηρήσει η εταιρεία με τους συνεργάτες της 
και στην νέα εποχή.

Ανεβαίνοντας στο βήμα τού Cisco Partner 
Summit 2016, στο San Diego, για πρώτη φορά 
με την ιδιότητα του CEO, ο Robbins περιέγραψε 
με ξεκάθαρο τρόπο το τρίπτυχο που πρέπει να 
ακολουθήσουν οι συνεργάτες, προκειμένου 
να βοηθήσουν τούς πελάτες τους: ταχύτητα, 
καινοτομία και δέσμευση. Άλλωστε, το θέμα 
του φετινού συνεδρίου είχε τίτλο "Powered by 
Partnerships".

«Οι πελάτες μας δεν επιθυμούν απλά system 
integration, πλέον. Δεν έχουν τον χρόνο και, 
κυρίως, θέλουν να επικεντρωθούν στη στρατηγική 
αξία που προσθέτει η τεχνολογία στο business 
τους. Από εμάς αναζητούν συμβουλευτικές, 
εφαρμοστικές και διαχειριστικές λύσεις 
προκειμένου να αναπτυχθούν», συμπλήρωσε ο 
Robbins απευθυνόμενος προς τους συνεργάτες.

Ο CEO της Cisco τόνισε ότι οι τεχνολογικές 
τάσεις μεταβάλλονται ταχύτερα από ποτέ, 
γεγονός που επηρεάζει σημαντικά το πώς οι 
άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις αγορές στις 
οποίες δραστηριοποιούνται. Σε αυτό το πλαίσιο, 
η συμβολή των συνεργατών στην εξέλιξη των 
business models είναι κάτι παραπάνω από 
κρίσιμη. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, όμως, οι 
συνεργάτες έχουν περισσότερες ευκαιρίες 
ανάπτυξης από ποτέ καθώς η τεχνολογία 
καθίσταται πλέον business driver.

Αυτό που όλοι ανέμεναν κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης του Robbins ήταν και η αναφορά 
του στη νέα σειρά συστημάτων HyperFlex, με την 
οποία η Cisco θέλει να εισέλθει στην αγορά του 
hyper-converged infrastructure. Τα συστήματα 
HyperFlex «παντρεύουν» τους Unified Computing 

System servers της Cisco με την software-defined 
storage τεχνολογία που η Cisco έχει αναπτύξει σε 
συνεργασία με την startup Springpath. Μεγάλο 
πλεονέκτημα αλλά και διαφοροποίηση των 
HyperFlex, σε σύγκριση με τις hyperconverged 
λύσεις πρώτης γενιάς, είναι οι σαφέστατα 
καλύτερες επιδόσεις τις οποίες επιτυγχάνουν, 
η ανώτερη ευελιξία αλλά και λειτουργική 
απλότητα. Η Cisco ήδη λαμβάνει παραγγελίες 
για τα HyperFlex, με τις πρώτες παραδόσεις να 
αναμένονται εντός του Μαρτίου.

Η Wendy Bahr, ανώτερη αντιπρόεδρος του 
καναλιού παγκοσμίως, μιλώντας ενώπιον των 
2.200 συνεργατών επαναβεβαίωσε τη στενή 
συμμαχία μεταξύ Cisco και καναλιού, τονίζοντας 

ότι η τεχνολογική καινοτομία θα είναι προς όφελος 
και των δύο μερών. Η Bahr επεσήμανε ότι η 
Cisco εξελίσσει την καναλική στρατηγική της ώστε 
να προσφέρει στους συνεργάτες ένα ολιστικό 
πρόγραμμα με προϊόντα, υπηρεσίες και λογισμικό 
που θα είναι εύκολο για τους συνεργάτες να 
καταλάβουν, να χρησιμοποιήσουν και εν τέλει να 
δημιουργήσουν αξία από αυτό. Το πρόγραμμα 
αυτό δεν θα είναι έτοιμο εν μία νυκτί και η 
επικεφαλής του καναλιού υποσχέθηκε διαφανή 
επικοινωνία με τους συνεργάτες σε κάθε βήμα της 
δημιουργίας του.

Το DNA αλλάζει το… DNA της Cisco
Μία άλλη πολύ σημαντική εξέλιξη που προέκυψε 
στο πρόσφατο συνέδριο είναι και το ότι μετά από 
πολλά χρόνια συνεπούς προσέγγισης της αγοράς 
και του καναλιού ως κορυφαίος hardware 
vendor, η Cisco κάνει μια στρατηγική στροφή 
προς το λογισμικό και τις υπηρεσίες, με το launch 
του Digital Network Architecture, στροφή που 
θα αλλάξει ριζικά και το κανάλι της εταιρείας. 
Αυτό αποκάλυψε ο Robert Soderbery, ανώτερος 
αντιπρόεδρος του Enterprise Products & 
Solutions της Cisco, τονίζοντας ότι «θα αλλάξουμε 
οπωσδήποτε το DNA του καναλιού». 

To Digital Network Architecture (DNA) είναι μια 
ανοιχτή λύση, που οδηγείται από το software και 
έχει στο επίκεντρο τις υπηρεσίες, και η οποία 
βασίζεται στην αυτοματοποίηση, το virtualization, 
τα analytics και τις υπηρεσίες διαχείρισης. 
Βασικός στόχος της Cisco είναι μέσω του DNA να 
κάνει πράξη τον επί χρόνια διακηρυγμένο στόχο 
της περί ψηφιοποίησης των επιχειρηματικών 
διαδικασιών.

Ο CEO της Cisco, Chuck Robbins, περιέγραψε στους 
συνεργάτες το όραμα της εταιρείας για τα επόμενα 
χρόνια.

Το τρίπτυχο που πρέπει να 
ακολουθήσουν οι συνεργάτες, 
προκειμένου να βοηθήσουν 
τους πελάτες: ταχύτητα, καινοτομία 

και δέσμευση.
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Η νέα λύση θα προσφέρεται στους πελάτες 
μέσω της «οικογένειας» Cisco One Software, 
και θα περιλαμβάνει μια νέα πλατφόρμα 
αυτοματοποίησης, καινούργιες εφαρμογές, ένα 
φάσμα  από cloud-based υπηρεσίες διαχείρισης, 
καθώς και λειτουργίες Network Functions 
Virtualization (NFV). Είναι προφανές, λοιπόν, 
ότι το παραπάνω πακέτο «μιλάει» κατευθείαν 
στην καρδιά των επιχειρήσεων που επιδιώκουν 
digitalization των διαδικασιών τους. Μάλιστα, 
για να κάνει το DNA πιο θελκτικό τόσο για τους 
συνεργάτες όσο και για τους τελικούς πελάτες, η 
Cisco το συνοδεύει με το Capital Easy Pay, ένα 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε 
ειδικά για να διευκολύνει την υιοθέτηση του DNA 
από τις επιχειρήσεις.

Ξαναγυρνώντας στο κανάλι, ο Soderbery τόνισε ότι 
κάθε Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) θα 
ειδικευθεί στην πώληση του DNA. Δεν παρέλειψε 
να συμπληρώσει ότι αν και πρόκειται για κάτι 
εντελώς καινούριο, εντούτοις έχει σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να είναι «εύπεπτο» για τους πελάτες. 
Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η Cisco στηρίζεται στους 
συνεργάτες για να ηγηθούν στο νέο κεφάλαιο που 
ανοίγει η εταιρεία με το DNA.

Σύμφωνα με το στέλεχος της Cisco, το DNA 
ανοίγει τρεις τεράστιες ευκαιρίες για το κανάλι των 
συνεργατών:

Πρώτον, επειδή το DNA εκπροσωπεί μια μεγάλη 
αλλαγή στο networking σε σύγκριση με τα όσα 
γνώριζαν μέχρι σήμερα οι πελάτες, το κανάλι θα 
πρέπει να τους καθοδηγήσει στο νέο περιβάλλον, 
χτίζοντας πρακτικά την υποδομή των πελατών 
από την αρχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως 
προς τα έσοδα που μπορούν να αποκομίσουν οι 
συνεργάτες. 

Δεύτερον, επειδή το Cisco DNA είναι μια 
εξαιρετική πλατφόρμα για managed services, οι 
συνεργάτες θα έχουν τη δυνατότητα να χτίσουν 
τέτοιου είδους υπηρεσίες που θα κουμπώνουν 
ακριβώς στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. 
Μάλιστα, οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να 
δημιουργηθούν πολύ γρήγορα και να είναι 

εξαιρετικά ευέλικτες.

Τέλος, οι συνεργάτες μπορούν να εξελιχθούν 
οι ίδιοι σε ανεξάρτητους software vendors 
ή software developers, χτίζοντας ψηφιακές 
εφαρμογές και λύσεις στα μέτρα των πελατών 
τους.

Ασφάλεια και ΙοΤ στις προτεραιότητες 
της Cisco
Δύο ακόμα προτεραιότητες για τη Cisco 
αναδείχθηκαν κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα 
της εκδήλωσης. Αυτήν τη φορά τα φώτα των 
προβολέων έπεσαν στην ασφάλεια, αλλά και το 
Internet of Things, στοιχεία τα οποία η εταιρεία 
θεωρεί θεμελιώδη για το business της. 

Σύμφωνα με τον David Goeckeler, αντιπρόεδρο 
και γενικό διευθυντή του security business 
group της Cisco, η ασφάλεια ήταν η υπ’ αριθμόν 
ένα προτεραιότητα της εταιρείας το 2015 ενώ 
τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε μια 
σειρά σημαντικών εξαγορών στον τομέα αυτό. 
Σαν αποτέλεσμα το κομμάτι της ασφάλειας έχει 
εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον κερδοφόρα για τη 
Cisco, σύμφωνα πάντα με τον Goeckeler. 

Για το στέλεχος της Cisco, η ανάγκη για 
περισσότερη ασφάλεια πηγάζει από το γεγονός 
ότι έχουν πληθύνει σημαντικά τα «τελικά» 
τεχνολογικά προϊόντα. Ενώ, λοιπόν, η διάχυση 
της τεχνολογίας προσφέρει μια σειρά από 
πρωτόγνωρες δυνατότητες, ταυτόχρονα εκτινάσσει 
τις απαιτήσεις ασφαλείας. Εδώ ακριβώς 
υπάρχουν και οι μεγαλύτερες ευκαιρίες για τους 
συνεργάτες, όπως υποστήριξε ο Goeckeler, 
καθώς όσοι βοηθήσουν τους πελάτες τους 
να ενσωματώσουν την απλούστερη και πιο 
ενοποιημένη προσέγγιση λύσεων ασφαλείας 
στις υποδομές τους, θα αποκομίσουν και τα 

μεγαλύτερα κέρδη. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι οι 
πλέον επιτυχημένοι συνεργάτες της Cisco είναι 
όσοι πουλάνε ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας 
στους πελάτες τους. 

Ο έτερος μεγάλος στόχος της Cisco είναι το 
Internet of Things, όπως αποκάλυψε ο Tony 
Shakib, αντιπρόεδρος κάθετων αγορών IoT στη 
Cisco. O Shakib τόνισε ότι το IoT είναι κρίσιμος 
παράγοντας στο δρόμο για το digitalization που 
επιδιώκουν οι επιχειρήσεις, και κατά συνέπεια θα 
είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της 
Cisco. 

«Όταν μιλάμε για digitalization, ουσιαστικά μιλάμε 
για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων – την 
ικανότητά τους να συσχετίζονται με τις ανάγκες 
των καταναλωτών αλλά και τη δυνατότητα να 
κατανοούν τις δικές τους ανάγκες καλύτερα», 
συμπλήρωσε ο Shakib.

Το στέλεχος της Cisco περιέγραψε τρεις 
παράγοντες, οι οποίοι θα παίξουν καθοριστικό 
ρόλο στην υιοθέτηση του IoT:

1.  Ο επιτυχής μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
2.  Η προσφορά νέων δυνατοτήτων στους 

εργαζόμενους και 
3.  Η παροχή προσωποποιημένης εμπειρίας στον 

τελικό χρήστη.

Σε ό,τι αφορά τους συνεργάτες, ο Shakib 
ξεκαθάρισε ότι η αξία του ΙoT έγκειται στο 
γεγονός ότι θα απαιτηθεί η ενοποίηση πολλών 
διαφορετικών στοιχείων (hardware, software, 
services και Cloud, για παράδειγμα, θα πρέπει να 
λειτουργούν αρμονικά), και εκεί οι συνεργάτες 
μπορούν να βρουν μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης, 
απλοποιώντας την όλη διαδικασία ενοποίησης. 
TCP

Το Digital Network Architecture (DNA) είναι μια ανοιχτή λύση που οδηγείται από το software και έχει στο 
επίκεντρο τις υπηρεσίες.

Η Cisco 
κάνει 
στρατηγική 
στροφή 

προς το λογισμικό και τις 
υπηρεσίες, με το launch 
του Digital Network 
Architect.
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29 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στην ελληνική αγορά της πληροφορικής, έχουν καταστήσει την Data 
Communication συνώνυμο της σταθερότητας και της αξιοπιστίας. Έχοντας θέσει ως προτεραιότητά μας 
την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με αξία για τους πελάτες μας και έχοντας υπηρετήσει με συνέπεια την 
πελατοκεντρική μας στόχευση, συνεχίζουμε ακούραστα να υλοποιούμε νέα αναπτυξιακά πλάνα.

Στα 29 χρόνια επιτυχούς παρουσίας!

Ο ρόλος των συνεργατών μας και 
οι δυνατότητες συνεργασίας 
Καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την πορεία έχουν οι 
συνεργάτες μας, ένα δίκτυο 100 επιχειρήσεων 
σε όλη την Ελλάδα, που με την εμπειρία τους 
μετασχηματίζουν τις δυνατότητες των λύσεών μας 
σε πλεονεκτήματα για τους πελάτες τους. 
Διατηρούμε 3 επίπεδα συνεργασίας μαζί τους:
•  Business Partners: Μεταπωλούν και 

υποστηρίζουν τα προϊόντα μας για μεγάλου, 
μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, και 
για λογιστικά γραφεία. Διαθέτουν πιστοποίηση 
για την τεχνογνωσία τους και παρέχουν στους 
πελάτες ολοκληρωμένες συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.

•  Business Associates: Μεταπωλούν και 
υποστηρίζουν όλα τα προϊόντα μας για μεσαίου 
και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις και λογιστικά 
γραφεία. Παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες 
και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για 
συγκεκριμένα προϊόντα για τα οποία έχουν 
πιστοποίηση τεχνογνωσίας από την Data 
Communication.

•  Resellers: Μεταπωλούν προϊόντα μας που 
απευθύνονται σε λογιστικά γραφεία και μικρές 
επιχειρήσεις μόνο.

Ο κάθε συνεργάτης, αναλόγως της δυναμικής 
του, επιλέγει το επίπεδο της συνεργασίας που 
επιθυμεί, και με την δική μας βέβαια συμβολή και 
καθοδήγηση. Ζητούμενο σε κάθε περίπτωση είναι 
μια εποικοδομητική συνεργασία, εξίσου επωφελή 
και για τον τελικό πελάτη.

Λειτουργικές εφαρμογές που 
«μεγαλώνουν» σύμφωνα με τις 
ανάγκες 
Εφαρμογές που έχουν δοκιμαστεί στην αγορά, 
ενσωματώνοντας την πολυετή μας εμπειρία, 
και έχουν αναδειχτεί σε πολύτιμα εργαλεία για 
πλήθος επιχειρήσεων, συνιστούν το κυρίαρχο 
πλεονέκτημά μας. Με συνεχείς αναβαθμίσεις 
και ανανεώσεις, οι λύσεις πληροφορικής που 
διαθέτουμε ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες 
των ελληνικών επιχειρήσεων. WinEra ERP 
για την ολοκληρωμένη διαχείριση μεσαίου και 
μικρού μεγέθους επιχειρήσεων, Premium HRM 
για τη διαχείριση μισθοδοσίας και ανθρώπινων 
πόρων, σειρά Academia Financials για 
λογιστικά γραφεία, καθώς και η κάθετη λύση για 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις DC Hotel. Αποδοτικές, 
εύκολες στη χρήση και παραμετροποιήσιμες, 

συνιστούν ιδανικές λύσεις για λογιστικά γραφεία 
και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.  Η πλούσια 
λειτουργικότητά τους επιτρέπει την προσαρμογή 
τους στις εκάστοτε ανάγκες. Η επιχείρηση μπορεί 
να αγοράσει τα υποσυστήματα της λύσης που 
της είναι εν πρώτοις απαραίτητα και αργότερα 
να προσθέσει τις επιπλέον λειτουργίες που 
χρειάζεται. Η δυνατότητα επεκτασιμότητας 
παρέχει στους συνεργάτες μας ευκαιρίες 
συμπληρωματικής πώλησης υποσυστημάτων 
των εφαρμογών μας, γεγονός που μπορεί να 
αξιοποιηθεί περαιτέρω για cross selling και όχι 
μόνο. 

Συνεργασία με Microsoft
Διατηρώντας από το 2004 στρατηγική συνεργασία 
με τη Microsoft, παρέχουμε στις ελληνικές 
επιχειρήσεις τις διεθνείς λύσεις Microsoft 
Dynamics CRM, Microsoft Dynamics NAV 
και Microsoft Dynamics Digital Marketing, 
προσαρμόζοντάς τις στις ανάγκες της ελληνικής 
αγοράς. Αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα 
το ERP Microsoft Dynamics NAV – InnovEra, 
για το οποίο έχουμε λάβει πιστοποίηση CFMD, 
την σημαντικότερη που η Microsoft χορηγεί 
σε συνεργάτη της για λύση λογισμικού. Οι 
υλοποιήσεις αυτές απευθύνονται σε επιχειρήσεις 
μεγάλου και μεσαίου μεγέθους και μπορούν 
να πραγματοποιηθούν κατά περίπτωση και σε 
συνεργασία με τους συνεργάτες μας.

Βραβευμένο Customer Care 360ο 
για δυνατό after sales support
Επιθυμώντας να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες 
μας αξιοποιούν στο μέγιστο τις δυνατότητες 
των εφαρμογών μας, έχουμε διαμορφώσει την 
ολοκληρωμένη πολιτική εξυπηρέτησης Customer 
Care 360ο. Με βασική καινοτομία την κατανομή 
των ενεργειών/δράσεων εξυπηρέτησης πελατών 
σε τέσσερεις τομείς και κάθε τομέα να εμπεριέχει 
συγκεκριμένες και χρονικά προσδιορισμένες 
δραστηριότητες και υπηρεσίες, καταφέρνουμε 
και βρισκόμαστε δίπλα στον πελάτη συνεχώς. 
Η αποτελεσματικότητα της πολιτικής αυτής έχει 
βραβευτεί στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης 
Πελατών 2014 και 2015, στα European Business 
Awards και στα Bite Awards. Έτσι οι συνεργάτες 
μας μπορούν να είναι σίγουροι ότι οι πελάτες τους 
θα είναι απόλυτα ικανοποιημένοι, καθώς μέσω 
του ισχυρού after sales support που παρέχεται, 
η βέλτιστη αξιοποίηση των προϊόντων μας είναι 
εγγυημένη.

Εφόδια για περισσότερη 
αποτελεσματικότητα 
Στηρίζουμε και ενισχύουμε τους συνεργάτες 
μας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλαισίου 
υπηρεσιών και ενεργειών που τους βοηθάνε να 
είναι αποτελεσματικότεροι, διασφαλίζοντας για τον 
πελάτη/χρήστη υψηλό επίπεδο συμβουλευτικής και 
εξυπηρέτησης. Ξεκινάει με την ειδική εκπαίδευση 
που λαμβάνουν για την άρτια εκπαίδευσή τους 
στην εγκατάσταση,  παραμετροποίηση και χρήση 
των εφαρμογών μας, γνώση, η οποία πιστοποιείται 
μέσω ειδικών εξετάσεων. Στη συνέχεια, ο 
συνεργάτης λαμβάνει πλήρη μηχανογράφηση 
για τη δική του επιχείρηση, ενώ έχει στη διάθεσή 
του πλούσιο υποστηρικτικό υλικό σε θέματα 
marketing, πωλήσεων και υποστήριξης, το οποίο 
είναι προσβάσιμο 24 ώρες το 24ωρο μέσω ειδικού 
portal. Έτσι διασφαλίζουμε ότι είναι πλήρως 
καταρτισμένος, έχοντας τα απαραίτητα resources 
για να προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη και 
άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες του.

Αξιοπιστία και σταθερότητα
Η 29χρονη διαδρομή μας στην ελληνική αγορά 
λογισμικού επιβεβαιώνει με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τη δυναμική που ως εταιρεία έχουμε για να 
αντέχουμε στο χρόνο, να εξελισσόμαστε διαρκώς 
και να παραμένουμε στην κορυφή, πάντα με 
προτεραιότητα τον πελάτη μας. TCP

Πέτρος Κοραλής, division manager της Data 
Communication Solutions
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Η συζήτηση με τον κ. Χουρδάκη, ξεκίνησε από 
τον τρόπο με τον οποίο η Lenovo προσεγγίζει 
την αγορά των επιχειρήσεων (και δη των 
μικρομεσαίων), και τον τρόπο με τον οποίο 
διαφοροποιείται, τόσο η ίδια, όσο και κατ’ 
επέκταση οι συνεργάτες της.

Όπως μας εξηγεί ο κ. Χουρδάκης, «Αυτό που 
κάνει η Lenovo, είναι το να προτείνει προϊόντα, 
είτε σε αυτόνομη βάση, είτε ως συνδυασμό, 
δημιουργώντας ολοκληρωμένες λύσεις που 
στοχεύουν ξεκάθαρα σε δύο τομείς: Στην αύξηση 
της παραγωγικότητας και στη μείωση του 
κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων. Μάλιστα, 
για να επιτύχει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα, 
η Lenovo έχει προχωρήσει και σε στρατηγικές 
συνεργασίες, εμπλουτίζοντας τις λύσεις της με 
επιπλέον λειτουργικότητα, χαρακτηριστικά και 
δυνατότητες, όπου είναι απαραίτητο.
Αυτή η προσέγγιση, δίνει ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα στους συνεργάτες της εταιρείας, 
αφού χάρη στην γκάμα της, το δίκτυο 
μεταπωλητών μπορεί να προτείνει την κατάλληλη 
λύση κάθε φορά, δίνοντας απάντηση στους δύο 
μεγαλύτερους ‘πόνους’ κάθε επιχείρησης, αυτόν 
της παραγωγικότητας και αυτόν του κόστους».

Προκειμένου να επιτύχει τους παραπάνω 
στόχους, η Lenovo έχει αναπτύξει ένα «τρίπτυχο 
επιτυχίας», το οποίο μοιάζει πλέον μοναδικό στην 
αγορά, ειδικά εάν αναλογιστούμε τις εξαγορές (και 
τη σημασία τους) που έχουν πραγματοποιηθεί τα 
τελευταία χρόνια. Με βάση το παρακάτω τρίπτυχο, 
η εταιρεία αναγνωρίζει διαφορετικά προφίλ 
χρηστών και επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να 
είναι σε θέση να προτείνει τις πλέον κατάλληλες 
λύσεις κάθε φορά. Όπως μας περιγράφει ο κ. 
Χουρδάκης, οι τρεις άξονες της στρατηγικής τής 
εταιρείας, είναι οι εξής:

1. Αξιοπιστία: Στην πράξη, μεταφράζεται σε 
απρόσκοπτη λειτουργία αλλά και προστασία 
της επένδυσης του πελάτη. Με άλλα λόγια, ο 
επαγγελματίας μπορεί να βασιστεί στη Lenovo 
ότι θα μπορεί να κάνει τη δουλειά του, με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα τα συστήματα Think 
(από τα laptops έως τους servers), τα οποία 
διαθέτουν κορυφαία αξιοπιστία, πιστοποιημένη με 
military standards. Μάλιστα τα standards αυτά, αν 
και υψηλότατα, υπολείπονται των standards που 

η ίδια η Lenovo θέτει κατά τη διάρκεια του R&D! 
Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με την ανεξάρτητη 
εταιρεία, TBR, οι x86 servers της Lenovo 
αναδείχτηκαν για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο ως 
οι πιο αξιόπιστοι στην κατηγορία τους. 

2. Καινοτομία: Εδώ αναφερόμαστε βέβαια 
σε τεχνολογίες που έρχονται και προστίθενται 
σε κάθε νέο προϊόν, αναβαθμίζοντας και 
διαφοροποιώντας το τελευταίο από τον 
ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, η τεχνολογία 
ThinkEngine, που συναντάμε στα ThinkPad και 
η οποία βελτιστοποιεί διαρκώς τις επιδόσεις και 
την αυτονομία του υπολογιστή, αναλόγως με τις 
εφαρμογές που τρέχει ανά πάσα στιγμή, μέσω της 
χρήσης 33 αισθητήρων! Ανάλογη τεχνολογία είναι 
η PowerBridge στα notebooks της Lenovo.  

3. Portfolio. Η προϊοντική γκάμα έχει να κάνει 
τόσο με τις αυτόνομες συσκευές, όσο και με 
το συνδυασμό αυτών. Συνολικά, το εξαιρετικά 
εκτενές portfolio της Lenovo για την αγορά των 
επιχειρήσεων, καλύπτει πλήρως από μια μικρή 
επιχείρηση, έως τη μεγαλύτερη εταιρεία στον 
κόσμο. Παράλληλα, όμως, η εταιρεία καλύπτει με 
τον ίδιο τρόπο και τα διαφορετικά προφίλ χρηστών. 
Με λύσεις όπως τα convertible συστήματα (tablet, 
laptop και όλες οι ενδιάμεσες χρήσεις σε μία 
συσκευή), κάθε επιχείρηση μπορεί να παράσχει τη 
μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα στους ανθρώπους 
της, με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
 
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω καινοτομιών όπως τα 
προαναφερθέντα convertible συστήματα, αλλά 

και των αξεσουάρ που μετατρέπουν ένα tablet 
σε σταθμό εργασίας, ακόμη και σε desktop 
replacement, αλλάζοντας δραστικά τις δυνατότητες 
και τη χρηστικότητά του. Το ThinkPad Tablet 10 
για παράδειγμα, δέχεται μηχανικό πληκτρολόγιο 
και μετατρέπεται σε laptop, ενώ με ένα docking 
station, το ίδιο προϊόν μπορεί να γίνει ένα 
εξαιρετικό desktop replacement. Όπως σημειώνει 
ο κ. Χουρδάκης, οι δυνατότητες απλά δεν 
σταματούν, αφού για παράδειγμα, κάνοντας ακόμη 
ένα βήμα, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει 
ψηφιακή γραφίδα, χαρίζοντας σέ ένα X1 Tablet τη 
δυνατότητα συλλογής ψηφιακών υπογραφών!

Στη συνέχεια της συζήτησής μας, ο κ. Χουρδάκης 
αναφέρθηκε στις συνεργασίες και τις εξαγορές της 
εταιρείας, οι οποίες έχουν απογειώσει το offering 
της Lenovo. Έτσι πλέον, με συστήματα όπως τα 
System X αλλά και οι Think servers, καλύπτονται 
επίπεδα αναγκών των πελατών από entry level 
έως πολύπλοκα, ακόμα και σύνθετες hyper-
convergence λύσεις με τη συνεργασία διαφόρων 
εταιρειών software.
Όλα τα παραπάνω, υποστηρίζονται και από 
αντίστοιχο management software, το οποίο δίνει 
έμφαση στην αύξηση της παραγωγικότητας, τη 
συνεργασία των χρηστών κ.λπ.

Τέλος, όπως μας αποκαλύπτει ο κ. Χουρδάκης, η 
εταιρεία δουλεύει διαρκώς πάνω στο πρόγραμμα 
συνεργατών της, τόσο σε ό,τι αφορά τους clients 
(PCs και laptops), όσο και τους servers, με 
αποτέλεσμα να παρουσιάσει πολύ πρόσφατα, 
κάποιες σημαντικές βελτιώσεις, οι οποίες 
περιλαμβάνουν αυξημένα rebates για τους 
συνεργάτες. 

Όσο για το άμεσο μέλλον, ο κ. Χουρδάκης μάς 
δίνει μία μικρή πρόγευση, αναφέροντας ότι 
αναμένεται οσονούπω η άκρως εντυπωσιακή 
διευρυμένη οικογένεια των X1 (περιλαμβάνει 
τα ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 Yoga, 
ThinkPad X1 Tablet και το all-in-one ThinkCentre 
X1), ακόμα μεγαλύτερη γκάμα σε convertibles 
και detachables (και γενικότερα σε συσκευές 
2-σε-1), ανανεωμένη γκάμα σε workstations 
(τόσο desktop όσο και mobile), λύσεις βασισμένες 
στην πλατφόρμα Skylake της Intel, καθώς και 
αυξημένη ολοκλήρωση τρίτων λύσεων στα 
προϊόντα της Lenovo. TCP

Τα πλεονεκτήματα και το offering της Lenovo για την αγορά των επιχειρήσεων, μάς αναλύει ο Γιάννης Χουρδάκης, 
διευθυντής πωλήσεων για τον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMB) της εταιρείας.

Αξιοπιστία, καινοτομία και λύσεις. 
Πολλές λύσεις!
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Η CPI δείχνει σημαντικές αντιστάσεις στην κρίση 
και αυτό φάνηκε και στα τελευταία οικονομικά 
σας αποτελέσματα. Πέρα από τα νούμερα όμως, 
ποια είναι η στρατηγική που υιοθετήσατε και 
οδήγησε σε αυτά τα αποτελέσματα; Ποιος ήταν ο 
καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας; 
Η αλήθεια είναι πως έχουμε βγει αλώβητοι από 
αυτή την κρίση και σε αυτό συνετέλεσαν αρκετοί 
παράγοντες. Καταρχάς, χρειάστηκε να κάνουμε 
μια σημαντική αναδιάρθρωση στην εταιρεία και 
να μειώσουμε τα έξοδά μας σε πολλά επίπεδα. 
Επίσης, οι σχέσεις μας με τους προμηθευτές μας 
κράτησαν ζωντανούς, καθώς όπως είναι φυσικό, 
εάν δεν είχαμε την υποστήριξή τους – και εάν 
δεν τους πείθαμε βέβαια ότι την αξίζουμε – δεν 
θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε. Παράλληλα, 
το γεγονός ότι περίπου το 33% των εσόδων μας 
προέρχεται πια από υπηρεσίες, οι οποίες έχουν 
αντισταθεί στην κρίση σε απόλυτα νούμερα, 
μας έχει βοηθήσει σε επίπεδο κερδοφορίας να 
αντισταθμίσουμε τις μεγαλύτερες μειώσεις που 
υπέστησαν τα έσοδα από το Hardware. Παρά 
την μείωση αυτή στο Hardware, συνεχίζουμε 
να εστιάζουμε σε συγκεκριμένες αγορές που 
έχουμε τεχνογνωσία και που προσθέτουμε αξία, 
έχοντας καταφέρει να αυξήσουμε τα μερίδιά μας 
σε στρατηγικές αγορές, όπως είναι η εκτύπωση. 
Τέλος, τα τελευταία χρόνια έχουμε προχωρήσει 
και σε κάποιες επενδύσεις σε τομείς υποδομής, 
τα οφέλη των οποίων ήδη έχουν αρχίσει να 
φαίνονται σε επίπεδο μηνιαίων εξόδων και 
παραγωγικότητας. Αν έπρεπε να επιλέξω τον 
πιο καθοριστικό παράγοντα από τα παραπάνω, 
μετά λύπης μου θα πω τη μείωση δαπανών 
που έχουμε πετύχει. Η δύσκολη αυτή εποχή 
ανάγκασε το σύνολο των εταιριών να γίνουν πιο 
εσωστρεφείς και να κοιτάξουν πως θα μειώσουν 
τα έξοδα καθώς δύσκολα μπορεί να επηρεάσει 
κανείς τα έσοδα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. 
Σημαντικό είναι να τονίσω πως μεμονωμένα 
κανένας από τους παραπάνω παράγοντες δεν θα 
ήταν αρκετός για να αντισταθούμε στην κρίση.   

Το τελευταίο διάστημα έχετε παρουσιάσει νέες 
υπηρεσίες και πρωτοβουλίες που αφορούν 
άμεσα στο κανάλι (όπως, για παράδειγμα, τη 
λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης). Θα πρέπει να 

περιμένουμε και άλλες αντίστοιχες κινήσεις ή 
το λανσάρισμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών 
είναι μια πιο πολύπλοκη διαδικασία που θα 
πρέπει να εκτελείται με ιδιαίτερη προσοχή; 
Ξεκινώντας από το δεύτερο σκέλος της ερώτησής 
σας, σίγουρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο 
λανσάρισμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών 
και  οι λόγοι είναι πολλοί. Αρχικά θα πρέπει 
να ταιριάζει το νέο προϊόν ή η υπηρεσία στο 
επιχειρηματικό μοντέλο, χωρίς να σημαίνει κατ’ 
ανάγκη πως πρέπει να είναι στις ίδιες αγορές 
που έχει συνηθίσει κάποια εταιρεία να δουλεύει. 
Μπορεί να είναι κάτι εντελώς καινούριο που θα 
ταιριάζει στον τρόπο προσέγγισης των πελατών, 
θα προσθέτει αξία στην αλυσίδα προϊόντων 
και θα καλύπτει κάποια ανάγκη στους τελικούς 
χρήστες και τις επιχειρήσεις. Επίσης, θέλει ακόμη 
περισσότερη προσοχή αυτή την εποχή, καθώς 
χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο φιλτράρισμα στις 
επενδύσεις που πρόκειται κάποιος να κάνει. 
Όταν ήταν καλύτερο το περιβάλλον και η αγορά, 
εάν είχαμε 10 επενδύσεις στο μυαλό μας που να 
αφορούσαν προϊόντα ή υπηρεσίες, θα επενδύαμε 
ίσως στις 5 και πιθανώς να πετύχαιναν 1-2 από 
αυτές. Δυστυχώς πια, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

να κάνεις 5 επενδύσεις, θα πρέπει από τις 10 να 
επιλέξεις την μία, το πολύ δύο, και να ελπίζεις πως 
έκανες την σωστή επιλογή. Όσο αφορά την CPI, 
σίγουρα ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε 
κι άλλες κινήσεις, όπως αυτή της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης, ενώ κοιτάζουμε σε αρκετές 
κατευθύνσεις για να κάνουμε τις επιλογές μας. 
Η λύση Archive&Connect είναι ένα πολύ καλό 
παράδειγμα που το πιστεύουμε πολύ και θα ήθελα 
να αναφερθώ σε ορισμένες λεπτομέρειες. Με 
βάση την πολύ καλή χημεία και συνεργασία με 
την εταιρεία Impact (που έχει και το development 
του προϊόντος) σχεδιάσαμε από κοινού μια λύση, 
η οποία να είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα 
της μικρομεσαίας επιχείρησης. Το συγκεκριμένο 
προϊόν διατίθεται αποκλειστικά μέσα από το 
κανάλι μεταπωλητών και προσωπικά θεωρώ 
πως είναι ένα εξαιρετικό προϊόν, είναι καινοτόμο 
και ξεχωρίζει για τα ελληνικά δεδομένα. Οι 
συνεργάτες μας μπορούν να έχουν πρωτογενή 
και δευτερογενή έσοδα από υπηρεσίες και το 
σημαντικότερο είναι ότι καλύπτει πραγματικές 
ανάγκες των επιχειρήσεων, επομένως το κανάλι 
προσθέτει ουσία και αξία.

Προσπαθώντας να ρίξετε μια ματιά στο μέλλον, 
τι περιμένετε από το 2016; Πιστεύετε ότι η αγορά 
θα βελτιωθεί ή όχι; Τι θα συμβουλεύατε τους 
συνεργάτες σας και ποιες θεωρείτε πως θα είναι 
οι σημαντικότερες ευκαιρίες για εσάς και το 
κανάλι; 
Πιστεύω πως το 2016 θα είναι εξίσου δύσκολο, 
εάν όχι πιο δύσκολο από το 2015. Ο λόγος είναι 
πως το πρώτο 6μηνο του 2015 ήταν αρκετά καλό 
μιας και υπήρχε ένα καλό momentum από το 
δεύτερο εξάμηνο του 2014. Μετά βέβαια ήρθε 
το shock των capital controls και κυρίως των 
δυσλειτουργιών που δημιουργήθηκαν στην 
αγορά και την καθίζηση αυτής. Στο τελευταίο 
2μηνο του 2015 υπήρξαν αρκετά έργα που 
προχώρησαν λόγω απορρόφησης του ΕΣΠΑ που 
κάπως έσωσαν ένα πολύ δυσμενές εξάμηνο. Το 
2016 όμως, θεωρώ πως θα δούμε τα απόνερα 
αυτού που συνέβη το καλοκαίρι, καθώς τα 
πρώτα δείγματα μέχρι και τα μέσα Μαρτίου αυτό 
υποδηλώνουν. Η κατανάλωση έχει πέσει, τα 
χρήματα έχουν αρχίσει να στερεύουν και είναι 

Το TCP συζήτησε με τον Άρη Παπαθάνο για τις προσδοκίες της CPI για το 2016, τις νέες υπηρεσίες και ευκαιρίες για 
την εταιρεία, για το κανάλι, την κατάσταση της αγοράς και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα.

Το όραμα της εταιρείας δεν έχει 
αλλάξει, απλά προσαρμόζεται…

Άρης Παπαθάνος, γενικός διευθυντής της CPI.
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πιθανό να δούμε και προβλήματα πιστοληπτικής 
ικανότητας και αδυναμίας πληρωμών στην αγορά. 
Θέλω να πιστεύω πως εάν σταθεροποιηθεί έστω 
και στοιχειωδώς το περιβάλλον, η αγορά έχει 
μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Ανάγκες υπάρχουν 
πολλές στις επιχειρήσεις μετά από 6-7 χρόνια 
που δεν έχουν γίνει σοβαρές επενδύσεις, απλά 
προς το παρόν υπερισχύει η αβεβαιότητα και 
ο φόβος για το αύριο. Οι άμεσες ευκαιρίες για 
εμάς σε επίπεδο προϊόντων είναι στην αγορά της 
εκτύπωσης, της ψηφιοποίησης, της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης και των λύσεων Point Of Sale στην 
αγορά HO.RE.CA. Έχουμε περιθώρια ανάπτυξης 
και είμαστε πολύ υγιείς ως επιχείρηση για να τις 
εκμεταλλευτούμε και να αναπτυχθούμε σε αυτές 
τις αγορές. Αντίστοιχα και για το κανάλι, πιστεύω 
ότι οι παραπάνω αγορές παρουσιάζουν ευκαιρίες, 
όπως βέβαια και αυτή του back-up, καθώς και 
γενικότερα οι υπηρεσίες που αποτελούν και το 
καύσιμο του καναλιού μεταπωλητών αυτή την 
στιγμή. Τέλος, θα τολμούσα να αναφέρω κάποιες 
σκέψεις περισσότερο, παρά συμβουλές, προς τους 
συνεργάτες μας. Εκτιμώ πως το πιο σημαντικό 
είναι να βρουν αυτό που τους διαφοροποιεί από 
τον ανταγωνιστή τους και να προσθέσουν κάποια 
αξία στον πελάτη τους. Αυτό βέβαια προϋποθέτει 
διαφορετική προσέγγιση πελατών από το κανάλι 
που δεν θα εστιάζει στο brand ή στην τιμή του 
προϊόντος που προσφέρουν αλλά στο αν και πώς 
ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Γι’ αυτό και έχει 
μεγαλύτερη σημασία να επιλέγει οποιοσδήποτε 
συνεργάτης τούς προμηθευτές του, βάσει μιας 
σειράς παραγόντων που θα συντελέσουν στις 
μακροχρόνιες, υγιείς συνεργασίες.

Πώς έχει διαμορφωθεί το δίκτυο των 
συνεργατών σας την τελευταία τριετία περίπου; 
Βλέπετε σημαντικές αλλαγές στη σύσταση ή/ 
και στη λειτουργία του; Η CPI προσεγγίζει τους 
συνεργάτες της με τον ίδιο τρόπο όπως στο 
παρελθόν ή έχετε θέσει νέους “κανόνες” και 
προϋποθέσεις; 
Η σύσταση, δεν μπορώ να πω ότι έχει τεράστιες 
αλλαγές την τελευταία τριετία. Σίγουρα είναι 
δυναμική και γίνεται συνεχής αξιολόγηση του 
δικτύου μας από το τμήμα πωλήσεων και το τμήμα 
marketing. Η πιο μεγάλη αλλαγή θα έλεγα πως 
είναι η ενδυνάμωση του δικτύου των OKI Partner 
τα τελευταία 3 χρόνια, με τα προνόμια που τους 
δίνει η ένταξή τους στο σχήμα αυτό. Τα οφέλη 
που τελικά αποκομίζουν οι συνεργάτες φαίνονται 
ήδη στα έσοδά τους και φυσικά είναι αυξημένο το 
μερίδιο που έχουμε στα επαγγελματικά προϊόντα 
εκτύπωσης με την ΟΚΙ στην Ελληνική αγορά. Αυτό 
που επίσης παρατηρώ, είναι πως το κανάλι έχει 
στραφεί πολύ προς τις υπηρεσίες που είναι πολύ 
σημαντικές για την επιβίωσή τους. Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε πως οι υπηρεσίες είναι αλληλένδετες με 
τα προϊόντα - εάν δεν τοποθετούμε νέο Hardware, 
κάποια στιγμή θα σταματήσει και η ανάπτυξη των 
δευτερογενών εσόδων. Βέβαια, είναι εμφανείς 
και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κανάλι όσο 
αφορά την ρευστότητα, πολύ φυσιολογικό μιας και 

είμαστε όλοι μέρος της Ελληνικής αγοράς και των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα. Από την 
άλλη, τόσο εμείς οι προμηθευτές όσο και το κανάλι 
μεταπωλητών έχουμε βάλει ένα λιθαράκι σε 
αυτό, καθώς η αγορά έχει κακομάθει όσο αφορά 
την πίστωση. Ίσως αυτή είναι και η μεγαλύτερη 
αλλαγή που έχουμε κάνει στους «κανόνες» ως 
CPI. Πάντα ήμασταν ιδιαίτερα προσεκτικοί στο 
θέμα της πίστωσης, αλλά μετά τα capital controls 
άλλαξε ακόμη περισσότερο η συμπεριφορά των 
ξένων προμηθευτών, με αποτέλεσμα η πίστωση 
στην αγορά να είναι δύσκολη και πολλές φορές 
απαγορευτική. Επειδή όλοι είμαστε κομμάτια 
της ίδιας αλυσίδας, θα χρειαστεί χρόνος μέχρι οι 
τελικοί πελάτες του καναλιού να προσαρμοστούν 
στις νέες συνθήκες, όπως βέβαια γίνεται και στις 
περισσότερες χώρες του κόσμου όπου η πίστωση 
είναι κατά κανόνα πολύ μικρότερη, έως μηδενική. 
Μεγάλη εντύπωση, δε, και ανησυχία μού 
προκαλεί το γεγονός ότι αρκετά μεγάλο κομμάτι 
της αγοράς έχει ξαναγυρίσει σε όρους πίστωσης 
προ capital controls, όταν οι όροι από τους ξένους 
προμηθευτές δεν έχουν αλλάξει αντίστοιχα.

Τόσο συνολικά, όσο και για τη δική σας εταιρεία 
ειδικότερα, βλέπετε να υπάρχει κάποια βοήθεια 
εκ μέρους της πολιτείας ή των τραπεζών; Τι 
πιστεύετε ότι θα έπρεπε, αλλά και θα μπορούσε 
να γίνει, ώστε να διευκολυνθεί το επιχειρείν και 
έτσι να αναπτυχθεί η αγορά και να αυξηθούν οι 
θέσεις εργασίας;
Σίγουρα η βοήθεια που παρέχεται από την 
πολιτεία και από τις τράπεζες είναι περιορισμένη. 
Αυτό οφείλεται στο πολιτικό σκηνικό όλα αυτά τα 
χρόνια και στις συνθήκες της αγοράς αντίστοιχα, 
οπότε καλύτερα να αναφερθώ στο δεύτερο 
σκέλος της ερώτησης. Πολλά θα έπρεπε να γίνουν 
για να διευκολυνθεί το επιχειρείν: καταρχάς 
η φορολόγηση στην Ελλάδα είναι ‘μοναδική’. 
Εάν συνυπολογίσει κανείς και τις εργοδοτικές 
εισφορές, η φορολόγηση στις επιχειρήσεις 
αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις το 60%! Αυτό 
πιστεύω είναι μοναδικό φαινόμενο, πόσο μάλλον 
όταν οι υπηρεσίες που λαμβάνουμε από την 
Πολιτεία σαν επιχειρήσεις και σαν ιδιώτες είναι 
εξαιρετικά περιορισμένες. Επίσης η δυνατότητα 
δανεισμού με κάπως πιο φυσιολογικά επιτόκια 
από τις τράπεζες, είναι βασικότατο εργαλείο για 
ανάπτυξη, επενδύσεις και αύξηση των θέσεων 
εργασίας. Στην CPI, ακριβώς επειδή είναι πολύ 
κοστοβόρος ο δανεισμός, τον έχουμε μειώσει 
δραστικά περιορίζοντας έτσι αντίστοιχα τα 
έξοδα. Επιστρέφοντας σε θέματα της πολιτείας, 
ένα μεγάλο κεφάλαιο που είναι για την αγορά 
μας - αλλά και τις άλλες αγορές - ευχή και 
κατάρα, είναι τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Πρέπει 
να βελτιωθεί σημαντικά η ταχύτητα με την 
οποία προκηρύσσονται και υλοποιούνται τα 
προγράμματα αυτά, να υπάρξει ο σωστός έλεγχος 
και βέβαια να μειωθεί ο χρόνος εισροής της 
επιδότησης. Έτσι, θα μπορούν τα προγράμματα 
αυτά να έχουν αποτέλεσμα και να μην αποτελούν 
τροχοπέδη ή να οδηγούν απλά σε αναβλητικότητα 

των επενδύσεων. Αυτά είναι κάποια από τα 
πράγματα που θα έπρεπε να γίνουν – τώρα, εάν 
μπορούν να γίνουν, μάλλον δεν είμαι αρμόδιος 
για να απαντήσω. Εν τέλει, εάν μπορούσα να 
ζητήσω ένα πράγμα από την Πολιτεία και να γίνει, 
θα ήταν ένα σταθερό περιβάλλον (φορολογικό, 
ασφαλιστικό κλπ.). Ακόμη κι αν είναι ένα κακό 
σταθερό περιβάλλον. Η σταθερότητα, είναι 
αυτή που δίνει τη δυνατότητα και το κίνητρο σε 
εγχώριους αλλά και ξένους να επενδύσουν και 
μόνο έτσι μπορεί να αναπτυχθεί η αγορά και να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Συμπληρώνεται πλέον ένα τέταρτο του αιώνα 
παρουσίας της CPI στην ελληνική αγορά. Πώς θα 
κρίνατε σήμερα –με το πλεονέκτημα της εκ των 
υστέρων αξιολόγησης- την πορεία της εταιρείας 
όλα αυτά τα χρόνια; Τι θα αλλάζατε από τις 
μεγάλες αποφάσεις και ενέργειες, και κατά πόσο 
το όραμα με το οποίο ξεκινήσατε έχει παραμείνει 
το ίδιο; 
Όντως, φέτος κλείνουμε 25 χρόνια και είμαστε 
πολύ χαρούμενοι για αυτό. Η εταιρεία ξεκίνησε 
από πολύ μικρή, μεγάλωσε πολύ και τα τελευταία 
χρόνια αναδιαρθρώθηκε σύμφωνα με τις 
συνθήκες της αγοράς. Το όραμα της εταιρείας 
δεν έχει αλλάξει, απλά προσαρμόζεται σύμφωνα 
με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. 
Αυτό που νομίζω ότι παραμένει επίσης σταθερό 
- και ελπίζω να είναι και διακριτό - είναι ο 
σεβασμός που έχουμε στους συνεργάτες μας, 
είτε είναι υπάλληλοι είτε είναι πελάτες, είτε είναι 
προμηθευτές μας, όπως επίσης και η συνέπειά 
μας προς όλους αυτούς σε όλα τα επίπεδα. Αυτό 
έχει να κάνει πολύ με τις αρχές και το ήθος 
πάνω στα οποία χτίστηκε η εταιρεία και που είναι 
γνωρίσματα του πατέρα μου και ιδρυτή της CPI, 
κ. Χρήστου Παπαθάνου. Θέλω να πιστεύω πως 
η εταιρεία συνεχίζει υπό την δική μου διοίκηση 
εδώ και περίπου 3 χρόνια με βάση αυτές τις 
αρχές και αξίες. Όσο για τις μεγάλες αποφάσεις, 
καλό είναι να μην μετανιώνεις για τίποτε, αλλά 
να μαθαίνεις από τις λάθος αποφάσεις και να 
προσπαθείς να μην επαναλάβεις τα ίδια λάθη, 
μόνο νέα λάθη! Εκ των υστέρων, αυτό που 
ίσως να κάναμε διαφορετικά, εάν γνωρίζαμε το 
μέλλον, είναι να μην επαναπαυόμασταν στις καλές 
εποχές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έρθουμε 
αντιμέτωποι με αρκετά πράγματα που χρειάστηκε 
να διορθώσουμε, εσωτερικά αλλά και ως προς 
την στενότερη επαφή μας με το κανάλι, κατά την 
διάρκεια της κρίσης. Ελπίζω πως με όρεξη και 
πολύ δουλειά μπορούμε να είμαστε τουλάχιστον 
άλλα 25 χρόνια στην αγορά. Να κλείσω με την 
προτροπή να είμαστε όλοι μας πιο εξωστρεφείς 
και πιο ανοιχτοί σε συνεργασίες, είναι συστατικά 
που μπορούν να μας δώσουν κίνητρο αλλά και 
περισσότερες ελπίδες να βγούμε από την κρίση. 
TCP
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Τα Gaming PCs, 
κυρίαρχος του παιχνιδιού!
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως οι πωλήσεις PCs βρίσκονται σε πτώση και αναλυτές όπως η IDC αποδίδουν 
το γεγονός αφενός στην παρουσία φορητών και οικονομικών συσκευών όπως τα smartphones και τα tablets 
και αφετέρου στο ότι οι καταναλωτές δεν αναβαθμίζουν τους υπολογιστές τους τόσο συχνά όσο στο παρελθόν. 
Εντούτοις, υπάρχει ένα κοινό που φαίνεται να αγνοεί τα δεδομένα αυτά και να μην πείθεται από τις εναλλακτικές 
τεχνολογίες: οι gamers. Αν και στην αγορά υπάρχει μια ποικιλία από λύσεις για gaming, όπως είναι τα κινητά 
και οι παιχνιδομηχανές, δεν δείχνουν να μπορούν να προσφέρουν το ίδιο επίπεδο εμπειρίας στον κάτοχό τους 
με εκείνο των high-end gaming PCs. Καθώς οι απαιτήσεις σε γραφικά συνεχίζουν να αυξάνονται, οι gamers 
δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο να βρουν τα απαραίτητα κεφάλαια προκειμένου να αναβαθμίσουν 
τα συστήματά τους. Χάρη σε αυτή την… άνεση, η niche αγορά του gaming hardware αποτελεί μια «νησίδα» 
ανάπτυξης στον κυρίως κορμό της αγοράς των PCs. Παρόλο που τα gaming PCs αποτελούν ένα μικρό μόνο 
τμήμα της συνολικής αγοράς, δεν μπορεί να αγνοηθεί η δυναμική τους, ιδίως από τους μεταπωλητές, καθώς 
προσφέρει δυνατότητες διαφοροποίησης αλλά και ευκαιρίες για υψηλά περιθώρια κέρδους.
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Είναι αλήθεια ότι τα PCs δεν διανύουν και την 
καλύτερη περίοδο της ιστορίας τους με άμεσο 
συνεπακόλουθο το κανάλι των συνεργατών να 
αναζητά διεξόδους σε άλλες αγορές. Ωστόσο 
υπάρχουν ακόμη υποκατηγορίες της αγοράς 
υπολογιστών οι οποίες πραγματικά δίνουν 
σημαντικά περιθώρια κέρδους ακόμη και αν οι 
πωλήσεις είναι μικρές σε απόλυτους αριθμούς 
τεμαχίων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η 
αγορά των gaming PCs.

Σε αυτή ακριβώς την αγορά απευθύνεται η HP 
με το μοντέλο Pavilion Gaming 15-ak100nv, 
μια υλοποίηση που συνδυάζει όλα εκείνα τα 
χαρακτηριστικά για να αποτελέσει δέλεαρ για τον 

μέσο gamer. Καταρχήν, όπως κάθε gaming laptop 
που σέβεται τον εαυτό του το Pavilion είναι μαύρο 
με πληκτρολόγιο που λαμπυρίζει σε… πράσινη 
απόχρωση, η οποία παραπέμπει σε παιχνίδια sci-fi 
παλαιότερων εποχών.

Εξοπλισμένο με επεξεργαστή έκτης γενιάς i7-
6700HQ Skylake της Intel, χρονισμένο στα 2.6GHz, 
μνήμη 8 GB DDR3L SDRAM και κάρτα γραφικών 
NVIDIA GTX 950M, το συγκεκριμένο ganing laptop 
της HP υπόσχεται απροβλημάτιστη δράση στη 
συντριπτική πλειονότητα των παιχνιδιών που 
καλείται να υπηρετήσει.  

Η οθόνη 15,6 ιντσών του HP Pavilion Gaming 15 
αποδίδει κρυστάλλινες εικόνες, οι οποίες μάλιστα 
είναι ορατές από σχεδόν κάθε γωνία, ενώ η 
χρωματική απόδοση κινείται σε κορυφαία επίπεδα. 
Αν πάλι για κάποιους οι 15,6 ίντσες φαντάζουν 
λίγες υπάρχει πάντα η επιλογή για χρήση μιας 
μεγαλύτερης οθόνης, χάρη στη θύρα HDMI, η 
οποία εξασφαλίζει συνδεσιμότητα με πλήθος 
περιφερειακών. Επίσης σε κάθε πλευρά υπάρχει 
από μία θύρα USB 3.0 ενώ μία επιπλέον θύρα 
USB 2.0 βρίσκουμε στην αριστερή πλευρά της 
συσκευής, μαζί με το DVD writer, κάτι που αρκετοί 
χρήστες θεωρούν ακόμα εκ των ων ουκ άνευ 
χαρακτηριστικό για κάθε PC. Θετική εντύπωση 

αφήνουν τα ποιοτικά ηχεία της Bang & Olufsen, 
τα οποία αποδίδουν ήχο πολύ πάνω από τον μέσο 
όρο που συναντάμε σε αντίστοιχες ανταγωνιστικές 
προτάσεις. 

Εν κατακλείδι θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
ακριβώς επειδή το gaming δεν είναι φτηνό 
hobby, το HP Pavilion Gaming Notebook είναι 
μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση, καθώς 
καταφέρνει να συνδυάσει με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο την ανταγωνιστική τιμή με τα «δυνατά» 
χαρακτηριστικά που αναζητούν οι περισσότεροι 
gamers σήμερα.

Άρθρο εκ μέρους της HP
HP Pavilion Gaming 15-ak100nv: Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε

Τ
ο 2015 ήταν ένα σημαντικό έτος 
για τα gaming PCs, καθώς οι 
πωλήσεις τους αυξήθηκαν με 
ρυθμούς μεγαλύτερους από 
45% YoY. Συγκεκριμένα, η αγορά 
αυτή άγγιξε τα 25 δις δολάρια 

για το 2015, ενώ αναμένεται να αυξάνεται κατά 
2 δις δολάρια το χρόνο, φτάνοντας τα 30 δις 
δολάρια ως το τέλος του 2018. Μια ακόμα βασική 
ένδειξη, όσον αφορά τη δυναμική, μπορεί να 
διαφανεί και στο χώρο των περιφερειακών, 
όπου παρουσιάζουν αύξηση στην αξία κατά 
15% YoY, ενώ αντίστοιχα τα gaming ποντίκια 
έχουν παρουσιάσει 20% αύξηση στην αξία για 
την ίδια χρονική περίοδο. Το θετικό είναι πως τα 
gaming PCs θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται 
και μέσα στο 2016, και αυτό σε ένα μεγάλο 
βαθμό οφείλεται σε κάποιες πολυαναμενόμενες 
κυκλοφορίες τόσο από πλευράς hardware όσο 
και από πλευράς software. Μάλιστα, κάποιοι 
τίτλοι παιχνιδιών όπως τα Squad, Overwatch and 
Doom που θα κυκλοφορήσουν μέσα στο έτος, 
θα βοηθήσουν περαιτέρω στην αναζωπύρωση 
του ενδιαφέροντος από πλευράς χρηστών αλλά 
και εταιρειών hardware, ώστε οι νέες συσκευές 
τους να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις 
χρηστών και παιχνιδιών. 

Επιπλέον, η κυκλοφορία των Virtual Reality 
συσκευών όπως τα Oculus Rift και το HTC Vive 
είναι βέβαιο πως θα τραβήξει ακόμα περισσότερο 
το ενδιαφέρον στην αγορά αυτή για τα έτη 2016 
και 2017. Οι high-end κάρτες γραφικών πήγαν 
εξαιρετικά από πλευράς πωλήσεων εντός του 
2015, το οποίο αποδεικνύει τη δυναμική της 
αγοράς “build your own” gaming PC. 

Αυτού του τύπου οι συσκευές παρουσίασαν 
αύξηση κατά 50% από πλευράς ποσότητας 
και 70% από πλευράς αξίας σε όλο το 2015. 
Τα ποσοστά αυτά αποδεικνύουν ξεκάθαρα 
τη δυνατότητα και την επιθυμία του high-end 
gaming καταναλωτικού κοινού να αναβαθμίζει 
και να φτιάχνει τις δικές του hardware συσκευές. 
Έχει μάλιστα παρατηρηθεί συχνά πως οι 
minimum προδιαγραφές για τα πιο δημοφιλή 
παιχνίδια μπορούν -και έχουν- λειτουργήσει ως 
κινητήρια δύναμη για τα specs των gamimg 
PCs. Σίγουρα θα πρέπει να αναμένουμε εξελίξεις 
από πλευράς specifications, γύρω από τις νέες 
συσκευές VR που θα έχουν ακόμα μεγαλύτερο 
αντίκτυπο εντός του 2016. Σε κάθε περίπτωση, 
το 2016 θα είναι ένα έτος που το ενδιαφέρον του 
αγοραστικού κοινού θα επικεντρωθεί στη high-
end αγορά του gaming.

Η άνοδος και η πτώση 
Δεν αποτελεί πλέον είδηση το γεγονός πως οι 
πωλήσεις PCs βρίσκονται σε πτώση παγκόσμια, 
παρ’ όλο που κάποια σχετικά νέα form factors 
(convertibles κ.λπ.) δείχνουν σημεία αντίστασης 
και διασώζουν κάπως την κατάσταση. Τα στοιχεία 
λοιπόν αποδεικνύουν πως οι πωλήσεις PCs έχουν 
παρουσιάσει πτώση 10.6% κατά τη διάρκεια του 
4ου τριμήνου του 2015, αν και τα gaming PCs 
αντιστάθηκαν στην τάση αυτή. Σε μια ολοένα 
και πιο πτωτική αγορά όπως αυτή των PCs, τα 
ακριβά gaming desktops και laptops συνεχίζουν 
να παρουσιάζουν αξιοσημείωτες πωλήσεις. 
Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις των PCs κινήθηκαν 
στα 71.9 εκατομμύρια τεμάχια κατά τη διάρκεια 
του τέταρτου τριμήνου του 2015, μια πτώση κατά 
10.6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2014, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της IDC. 
Δεν ισχύει το ίδιο όμως και στην περίπτωση των 
high-end gaming PCs που αποτελούν ένα από τα 
ταχύτερα αναπτυσσόμενα segments, παράλληλα 
με τα all-in-one PCs. Ένας από τους λόγους για 
την εξέλιξη αυτή είναι πως οι gamers έχουν την 
τάση να αναβαθμίζουν το hardware τους πολύ πιο 
συχνά από τους άλλους χρήστες και δεν φαίνεται 
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να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις σύγχρονες τάσεις 
τις βιομηχανίας που δείχνει μια συνολική πτώση 
των πωλήσεων στα PCs. Μάλιστα, οι gamers δεν 
είναι και τόσο ευαίσθητοι στο θέμα των τιμών, 
καθώς φαίνονται διατεθειμένοι να ξοδέψουν 
αρκετά χρήματα προκειμένου να αποκτήσουν την 
πιο πρόσφατη και συχνά καινοτομική τεχνολογία 
που είναι διαθέσιμη στην αγορά. Αν και σίγουρα 
αποτελούν ένα μικρό μόνο κομμάτι της συνολικής 
αγοράς των PCs, οι gamers αναβαθμίζουν τους 
υπολογιστές τους συχνότερα από τους άλλους 
κατόχους PCs. Πρόσφατα μάλιστα η Intel υπολόγισε 
πως οι gamers προχωρούν σε αντικατάσταση 
των συστημάτων ανά δύο έτη περίπου. Υπολόγισε 
εξάλλου πως οι πωλήσεις των εξειδικευμένων 
gaming PCs αυξάνονται κατά 26% κάθε χρόνο.
Από την άλλη πλευρά, μια σημαντική παράμετρος 
είναι το γεγονός πως τα smartphones και τα 
tablets δεν έχουν αντικαταστήσει τα gaming 
PCs, όπως έχει συμβεί στην περίπτωση των 
mainstream PCs. Στη λογική της ανάπτυξης 
των gaming PCs, κορυφαίοι κατασκευαστές 
συστημάτων PCs, όπως οι Dell, Lenovo, Asus 
και Acer παρακολουθούν στενά την αγορά αυτή, 
παρουσιάζοντας συνεχώς ευφάνταστα συστήματα 

που καλύπτουν τις ανάγκες των gamers. 
Μάλιστα, εταιρείες όπως η Lenovo γράφουν τα 
δικά τους παιχνίδια (βλέπε Game State), ώστε 
να εισέλθουν και στην αγορά του gaming. Όπως 
προειπώθηκε, τεχνολογίες όπως η virtual reality 
και η augmented reality κατά πάσα πιθανότητα 
θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανάπτυξη των 
gaming PCs, σύμφωνα με την IDC. Τα virtual 
reality headsets μπορούν να ενσωματωθούν 
στα desktops με τις κάρτες γραφικών τελευταίας 
τεχνολογίας. Αν εξαιρέσουμε την εξέλιξη αυτή 
πάντως, οι πωλήσεις PCs παρουσίασαν πτώση, 
και σε αυτό συνέβαλαν οι λιγότερες από το 
αναμενόμενο αναβαθμίσεις που έγιναν. Μάλιστα, 
δεν βοήθησε και η κατάσταση της κινεζικής 
αγοράς που συνήθως αποτελεί πηγή ανάπτυξης 
της αγοράς των PCs, η οποία και αυτή παρουσίασε 
πτώση. Τέλος, η συνολική αγορά των PCs –
gaming και μη- αναμένεται φέτος να έχει θετικό 
πρόσημο, μιας και οι καταναλωτές όσο και οι 
επιχειρήσεις έχουν αναβαθμίσει στα Windows 10.

Από τις κονσόλες, πίσω στα PCs
Όσοι είναι εκτός της αγοράς αυτής πιστεύουν πως 

οι κονσόλες αποτελούν το πλέον επιτυχημένο 
μοντέλο στο χώρο του gaming. Μπορεί να ίσχυε 
μέχρι πρότινος, αλλά και αυτό αρχίζει να αλλάζει. 
Οι πωλήσεις των PC games δείχνουν πως 
ξεπερνούν εκείνες των παιχνιδομηχανών, μια 
σημαντική εξέλιξη που θα αλλάξει την ισορροπία. 
Ως το τέλος του 2016, σύμφωνα με τα δεδομένα 
της εταιρίας ανάλυσης PwC, οι πωλήσεις των PC 
games αναμένεται να αγγίξουν τα 29 δις ανά τον 
κόσμο, σε σύγκριση με τα 28 δις πωλήσεων για 
τις κονσόλες. Η «ψαλίδα» αυτή θα συνεχίσει να 
ανοίγει στα επόμενα χρόνια, χάρη στη δημοτικότητα 
των PC games στις αγορές της Κίνας και Ινδίας. 
Έχουν παρέλθει πλέον οι εποχές που οι άνθρωποι 
έπαιζαν παιχνίδια σε εξειδικευμένες συσκευές 
όπως οι κονσόλες. Τα smartphones, τα tablets 
αλλά και τα gaming PCs με τα virtual reality 
υποσυστήματά τους έχουν αλλάξει τον τρόπο με 
τον οποίο ο καταναλωτής παίζει και επιλέγει.
Ίσως ο πλέον ωφελημένος από την αλλαγή αυτή 
είναι τα PCs, τα οποία έχουν αναδειχθεί στο μόνο 
τρόπο για να παίξει κάποιος τα δημοφιλέστερα και 
ποιοτικότερα παιχνίδια, τα οποία ενσωματώνουν 
και την τεχνολογία αιχμής. Μάλιστα, θα 
αποτελέσουν και το μόνο μέσο για όσους 

Το Gaming PC και γενικότερα το Enthusiast 
PC είναι η κατηγορία του PC που έχει ρυθμούς 
ανόδου μεγαλύτερους του 6%, μικρότερο 
κύκλο ανανέωσης εξοπλισμού (2-3 χρόνια) και 
ταυτόχρονα στο 79% των χρηστών η τιμή δεν 
αποτελεί το κύριο στοιχείο στην διαδικασία της 
απόφασης αγοράς τους. Οι gamers στο PC, ο 
δυνατός πυρήνα της κατηγορίας που αποκαλούμε 
Enthusiast, θα ξεπεράσουν το 1δις το 2016. 
Έχουμε μια αγορά που εξελίσσεται όσον αφορά 
το gaming αφού το PC και οι επιδόσεις του 
ξεπερνούν τις κονσόλες, αναπτύσσεται μέσα 
από νέα μοντέλα (steam) και δεν είναι πλέον 
μοναχικό. Τα ίδια τα παιχνίδια έρχονται να 
εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας 
και να έχουν απίθανο ρεαλισμό και ζωντάνια ενώ 
πλατφόρμες όπως το Twitch TV να επιτρέπουν και 
τη δημιουργία κοινού που μοιράζεται την εμπειρία 
και μιλάμε πλέον για την εξάπλωση των E-Sports.

Τι είναι όμως το gaming PC; Τι ζητάει ο gamer 
από το PC του; Είναι το μηχάνημα που θα δώσει 
την μέγιστη ισχύ για να θριαμβεύσει ο χρήστης 
και θα του δώσει την δυνατότητα να «σκοτώσει 
και όχι να σκοτωθεί».

Η Intel ανταποκρίνεται στις ανάγκες του gamer 
παρέχοντας σημαντικά συστατικά της gaming 
πλατφόρμας όπως οι επεξεργαστές, το chipset και 
οι SSD. 

Ο επεξεργαστής είναι βασικό συστατικό της 
gaming πλατφόρμας και οι gamers κατανοούν 
ότι δεν νοείται gaming χωρίς επεξεργαστή 
επιδόσεων της κατηγορίας Intel Core i5 ή i7 και 
μάλιστα στο επίπεδο των ξεκλείδωτων K για τη 
μέγιστη απόδοση. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το 
2015 οι ξεκλείδωτοι επεξεργαστές Intel Core Κ 
στην Ελλάδα είχαν αύξηση πάνω από 10% και ο 
ρυθμός αύξησης είναι ήδη τριπλάσιος για το Q1 
του 2016 .

Η 6η γενιά ξεκλείδωτων K Intel Core  
επεξεργαστών μαζί με τα chipset σειράς Z170 
δίνει το καλύτερο επίπεδο επιδόσεων, μέγιστη 
ευελιξία στο overclocking, διευρύνει την 
υποστήριξη στις νέες και ταχύτερες DDR4 μνήμες, 
αξιοποιεί το PCI Express 3.0. 

Οι Intel SSD 750 Series, οι πρώτοι διαθέσιμοι 

NVMe PCIe SSD για το καταναλωτικό κοινό, 
άλλαξαν το τοπίο της gaming πλατφόρμας 
αξιοποιώντας πλέον το PCI Express 3.0 αφού 
έχουν τετραπλάσιες επιδόσεις ακόμα και από τις 
θεωρητικές επιδόσεις του SATA ΙΙΙ.

Gaming PC πλέον δεν είναι μόνο το desktop. H 
6η γενιά Intel Core mobile επεξεργαστών έχει 
νέα μέλη στην οικογένεια, τους επεξεργαστές 
που το τελευταίο γράμμα στην ονομασία τους 
είναι H. Έτσι και τα φορητά PC μπορούν να έχουν 
εξαιρετικά επίπεδα gaming και να ικανοποιήσουν 
τους gamers που θέλουν να απολαμβάνουν το 
παιχνίδι και εκτός σπιτιού.

Το κανάλι μεταπωλητών έχει την ευελιξία για να 
ικανοποιήσει τους gamers δίνοντας λύσεις με 
PC ολοκληρωμένα ή συνθέσεις κατά παραγγελία, 
components και περιφερειακά έχοντας στη 
διάθεση του πληθώρα προϊόντων από την 
Intel και φυσικά όλους τους κατασκευαστές 
και αυτό αποτελεί μια σταθερή ευκαιρία σε 
όσους ασχολούνται με αυτή την κατηγορία 
χρηστών. Επιπλέον η Intel εκτός από προϊόντα 
παρέχει online εκπαιδεύσεις στο κανάλι των 
μεταπωλητών που είναι Intel Technology 
Providers για να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν 
στο μέγιστο τις τεχνολογίες αλλά και να τους 
διευκολύνει να διαφοροποιηθούν όπως και να 
ανταμειφθούν.

Κώστας Ζορμπάς, 
channel account 
manager της Intel

Άρθρο εκ μέρους της Intel
H Intel ανταποκρίνεται στις ανάγκες του gamer
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επιθυμούν να παίξουν υψηλής ποιότητας εικονικά 
παιχνίδια, όπως προείπαμε. Τα PCs δεν είναι απλά 
η τεχνολογία στην οποία οι gamers θα ξοδεύουν 
περισσότερα χρήματα, αλλά σύντομα θα γίνει το 
«πεδίο μάχης» για την παρουσίαση καινοτομικών 
τεχνολογιών. Τα περισσότερα παιχνίδια στην 
εποχή μας κυκλοφορούν τόσο για κονσόλες όσο 
και για PCs, συμπεριλαμβάνοντας κάποιους από 
τους δημοφιλέστερους τίτλους της εποχής μας. Και 
πάλι όμως, μέχρι πρόσφατα υπήρχε η αίσθηση 
πως η αγορά των PCs είχε μείνει πίσω, με 
κάποιους τίτλους να κυκλοφορούν αποκλειστικά 
για κονσόλες ή να εμφανίζονται πολύ μετά από την 
κυκλοφορία τους για τις παιχνιδομηχανές.
Η κατάσταση αυτή έχει όμως αλλάξει και ένα 
σημαντικός λόγος γι’ αυτό είναι το Steam. Τρεις 
στις τέσσερις φορές που ένα παιχνίδι πωλείται 
σε PC, αυτό γίνεται μέσω μιας εφαρμογής και 
site που ονομάζεται Steam. Πρόκειται εν μέρει 
για online store και εν μέρει για κοινωνικό 
δίκτυο και αποτελεί ιδιοκτησία της Valve που 
είναι κατασκευάστρια παιχνιδιών. Είναι κάτι 
σαν το App Store της Apple για iPhone, μόνο 
που παρουσιάστηκε στην αγορά μια δεκαετία 
νωρίτερα. Η δημοτικότητα του Steam οφείλεται 

στα ποικίλα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η 
δυνατότητα συγχρονισμού αρχείων παιχνιδιών 
μεταξύ διαφορετικών PCs, καθώς και προσφοράς 
εκπτώσεων και sales bundles. Η εταιρεία 
εξάλλου ενθαρρύνει τους developers παιχνιδιών 
να προσφέρουν στους χρήστες τους πρόσβαση 
σε παιχνίδια που βρίσκονται ακόμα σε φάση 
ανάπτυξης, κάτι που καθιστά την υπηρεσία 
ελκυστική στους game makers προκειμένου 
να τεστάρουν τις ιδέες τους ή να κάνουν 
crowdfunding νέων projects.
Σε σύγκριση με το μοντέλο αυτό, οι κονσόλες 
δείχνουν… δεινόσαυροι. Μπορεί τα παιχνίδια 
τους να πωλούν ακόμα καλά, αλλά είναι σε μορφή 
δίσκου, τοποθετημένα μέσα σε πλαστικές θήκες. 

Ένα ακόμα στοιχείο που κάνει τη διαφορά είναι το 
trend των e-sports (ανταγωνιστικό gaming μεταξύ 
επαγγελματιών παικτών), τα οποία αποτελούν 
παγκόσμιο φαινόμενο και έχουν εκατομμύρια 
οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Τα πιο σημαντικά 
παιχνίδια του είδους είναι πλέον διαθέσιμα 
αποκλειστικά σε PC. Σύμφωνα με τους αναλυτές, 
έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολο για τις κονσόλες να 
προσελκύσουν ξανά την προσοχή του κοινού. Οι 
καταναλωτές αγόρασαν περίπου 30 εκατομμύρια 
Xbox One, PlayStation 4 και Wii U. Αν συγκρίνουμε 
το νούμερο αυτό με τα 308 εκατομμύρια PCs που 
πουλήθηκαν παγκοσμίως μέσα στο 2015, σύμφωνα 
με τα νούμερα της IDC καταλαβαίνουμε τη διαφορά. 
Ένα ακόμα στοιχείο υπεροχής των PCs είναι η 

Η niche αγορά των gaming PCs αποτελεί 
μια «νησίδα» ανάπτυξης στον κυρίως 
κορμό της αγοράς των υπολογιστών που 
παρουσιάζει σταθερά πτωτικές τάσεις.

Με την ελληνική αγορά του gaming να αποτελεί 
μία «εγνωσμένη αξία», συνεχώς προκύπτουν 
νέες ανάγκες, που δημιουργούν σημαντικές 
ευκαιρίες για το κανάλι συνεργατών. 

Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα διαφοροποίησης 
από τη μία μεριά (απαραίτητη για το δίκτυο 
συνεργατών) και η κάλυψη διαφορετικών 
αναγκών από την άλλη (απαραίτητη για τους 
διαφορετικούς τύπους καταναλωτών/gamers), 
αποτελούν το Α και το Ω στην εν λόγω αγορά, κάτι 
που η Lenovo έχει αντιληφθεί και αντιμετωπίσει 
ευθύς εξ αρχής.

Έτσι, λοιπόν, το gaming στη Lenovo έχει 
σημαντική παρουσία, αφού η εταιρεία διαθέτει 
αφενός τη σειρά IdeaPad Y700 και Υ900 που 
αποτελούν το «βαρύ πυροβολικό» σε επίπεδο 
mobile gaming, ενώ σε επίπεδο desktop 
παρουσίασε πρόσφατα τα ολοκαίνουργια 
IdeaCentre Y700 και Y900, «χτίζοντας» στην 
κληρονομιά των εξαιρετικά επιτυχημένων 
φορητών λύσεων.

Τα IdeaPad Y700 διαθέτουν εξαιρετική οθόνη 
(από 14 έως 17”) με ανάλυση Full HD (1920x1080) 
αλλά και Ultra HD, που είναι ορατή από 
πρακτικά οποιαδήποτε γωνία, ενώ παραμένει 
σε καλή θερμοκρασία υπό πίεση, ανεξάρτητα 
από το πόσο έντονη είναι η δράση στην οθόνη. 

Προαιρετικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και 
την τεχνολογία Intel RealSense 3D (κάμερα 
ώστε να αλληλεπιδράτε με εκφράσεις και 
χειρονομίες με τον υπολογιστή), ενώ και ο 
ήχος κινείται σε κορυφαία επίπεδα χάρη στην 
τεχνολογία Dolby Home Theater και τα ηχεία 
JBL που περιλαμβάνουν και subwoofer! Τα 
γραφικά φροντίζει διακριτή κάρτα της Nvidia, 
ενώ το φωτιζόμενο πληκτρολόγιο επιτρέπει τη 
χρήση του Y700 και σε συνθήκες χωρίς φωτισμό, 
μετατρέποντάς το σε… διαστημόπλοιο.

Για τους επαγγελματίες του gaming, η σειρά 
IdeaPad Y900 προσφέρει έως 64GB μνήμη(!), 
ξεκλείδωτο επεξεργαστή Intel Core i7 6ης 
γενιάς ώστε να τον φέρετε στα όριά του, κάρτα 
GTX-980M έως 8GB από την Nvidia και πολλά 
ακόμη προηγμένα χαρακτηριστικά (το μηχανική 
πληκτρολόγιο είναι απλά ένα από αυτά), που θα 
ενθουσιάσουν τους απανταχού gamers.

Αντίστοιχα, σε επίπεδο desktop, τα νέο IdeaCentre 
Y700 και Y900, απευθύνονται σε hardcore 
gamers που τα θέλουν όλα, στηριζόμενα στους 
νέους επεξεργαστές Intel Core i7 και κάρτες 
γραφικών της σειράς GTX από την Nvidia. Τα 
νέα μοντέλα υποστηρίζουν έως 64GB μνήμης, 
2TB χωρητικότητα δίσκων που υποβοηθούνται 
από SSD των 256GB, αλλά και ειδικό mouse και 
πληκτρολόγιο για gaming, δύο από τα… φετίχ 
των gamers.

Εκτός από τις προαναφερθείσες σειρές, οι 
συνεργάτες της Lenovo, έχουν ακόμη ένα 
σημαντικό πλεονέκτημα στη διάθεσή τους: Τη 
μοναδική γκάμα από gaming αξεσουάρ που 
προσφέρει η εταιρεία (οικογένεια Y Gaming), 
όπως ειδικό πληκτρολόγιο και mouse, headset 
με υποστήριξη surround sound, ειδικό backpack 
για να έχετε το gaming πάντα μαζί σας, ακόμη και 
ειδικό gaming mouse pad!

Έτσι, το κανάλι μπορεί από να προτείνει 
διαφορετικές λύσεις προς τους πελάτες του, 
ενώ παράλληλα, η ευελιξία στις συνθέσεις και 
ο πλούτος των αξεσουάρ, χαρίζει τη δυνατότητα 
κάλυψης ιδιαίτερων αναγκών με ακρίβεια – 
χωρίς δηλαδή να γίνονται υποχωρήσεις στις 
απαιτήσεις, αλλά και χωρίς να προσφέρονται 
περιττά χαρακτηριστικά.

Άρθρο εκ μέρους της Lenovo
Για τη Lenovo το gaming... δεν είναι παιχνίδι!
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Άρθρο εκ μέρους της ASUS
ASUS: Όχι τυχαία το No1 gaming brand παγκοσμίως

δυνατότητα συνδρομής στα online games, αλλά και 
άλλα add-ons όπως τα extended storylines, τα νέα 
features και οι διακοσμητικού τύπου αναβαθμίσεις, 
που αποτελούν κάτι δεδομένο μεταξύ των PCs. 
Μπορεί οι game makers να πωλούν λιγότερα 
παιχνίδια για PCs, συγκριτικά με τις κονσόλες, αλλά 
οι χρήστες τους ξοδεύουν περισσότερα σε add-ons 
και συνδρομές. Σύμφωνα με την PwC, ως το τέλος 
του 2016, η αγορά των PCs θα έχει αγγίξει τα 21.8 
δις δολάρια σε αγορές τού είδους.
Ένας ακόμα παράγοντας που συντείνει στην 
ανάπτυξη της αγοράς των gaming PCs είναι και 
ο εξής: Μπορεί τα Halo, Forza, Fable και Gears of 
War και άλλα αποκλειστικά παιχνίδια να αποτελούν 
πιθανούς λόγους αγοράς μιας κονσόλας Microsoft 
Xbox One, αλλά σύντομα η Microsoft πρόκειται να 
προσφέρει την εναλλακτική παιξίματος των Xbox 
παιχνιδιών σε PC. Ουσιαστικά η Microsoft ενοποιεί 
το software για τις Xbox κονσόλες της με τα 
Windows PCs. Αυτό σημαίνει πως όποιος αγοράσει 

ένα παιχνίδι της Microsoft ή κάποιου συνεργάτη 
της, θα μπορεί να το παίξει σε όποια συσκευή. 
Αυτό από μόνο του θα αλλάξει τον τρόπο με τον 
οποίο οι gamers αγοράζουν και παίζουν παιχνίδια, 
μιας και πλέον δεν θα απαιτείται η απόκτηση μιας 
παιχνιδομηχανής για τους κορυφαίους τίτλους. Ας 
μην ξεχνάμε πως κάποιοι αγοράζουν Xbox απλά 
και μόνο για να παίζουν παιχνίδια. Καθιστώντας 
τα διαθέσιμα σε PCs, θα ενισχυθούν οι πωλήσεις 
υπολογιστών και αυτό αποτελεί ταυτόχρονα κέρδος 
και για τη Microsoft της οποίας το software τρέχει 
στους υπολογιστές αυτούς.
Όπως εύκολα γίνεται κατανοητό, η διαφοροποίηση 
που αυτή τη στιγμή είναι απολύτως προφανής 
στο χώρο των gaming PCs, αλλά και των 
περιφερειακών και των υπηρεσιών τους αποτελεί 
ένα σημαντικό «όπλο» για το κανάλι μεταπωλητών 
που μπορούν να κινηθούν με μεγαλύτερη 
ευελιξία, προσφέροντας κατάλληλες λύσεις και 
αντίστοιχη υποστήριξη. Προφανώς, η ύπαρξη 

ενός αφοσιωμένου gaming κοινού που αφενός 
είναι έτοιμο να αγοράσει τεχνολογία αιχμής 
high-end και αφετέρου να αναβαθμίσει σε τακτά 
διαστήματα τόσο το υπάρχον hardware όσο και 
τα περιφερειακά του, προσφέρει μια ευκαιρία 
για πωλήσεις με μεγάλο περιθώριο κέρδους. Τα 
στοιχεία δείχνουν πως οι μεγάλες κατασκευάστριες 
εταιρείες δείχνουν αποφασισμένες να επενδύσουν 
σημαντικά και σε βάθος χρόνου σε αυτή τη 
δυναμική αγορά που «διψά» για νέα προϊόντα 
και αναβαθμίσεις. Το σημαντικότερο για τους 
συνεργάτες είναι πως το κοινό αυτό είναι 
διατεθειμένο να πληρώσει για φρέσκα προϊόντα 
και να αναβαθμίσει τα υποσυστήματά του, 
ακολουθώντας τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο 
χώρο του gaming. Το κανάλι θα επωφεληθεί τόσο 
βραχυπρόθεσμα μέσω της πώλησης με υψηλό 
περιθώριο κέρδους όσο και με το δεδομένο after 
sales support που μεσοπρόθεσμα θα αναζητήσει ο 
πελάτης της αγοράς αυτής. TCP

Από τη μέρα που δημιουργήθηκε, η ASUS έβαλε 
στόχο να κατακτήσει την αγορά του PC gaming. 
Με προϊόντα αιχμής και κορυφαίων επιδόσεων, 
η εταιρεία δημιούργησε το 2006 το brand ROG 
(Republic of Gaming), κάνοντας σαφή το στόχο 
της να πιάσει την κορυφή και να καλύψει πλήρως 
τις ανάγκες των φανατικών gamers. Για 9 
συνεχόμενα χρόνια, η ASUS βρίσκεται στην πρώτη 
θέση των gaming brands στα laptops παγκοσμίως, 
με ποσοστά που ξεπερνούν το 34%. Πλέον, 
θεωρείται από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες στο 
χώρο.

Μέσα από τη γκάμα των προϊόντων της στις 
κατηγορίες σταθερών και φορητών υπολογιστών, 
απαντά στις απαιτήσεις των gamers που θέλουν 
να έχουν ό,τι καλύτερο από πλευράς εξοπλισμού. 
Με έντονη παρουσία σε σημαντικά gaming events 
όπως τα PAX, BlizzCon και Dreamhack, η εταιρεία 
ακούει την κοινότητα, καταγράφει τα «θέλω» της 
και προσαρμόζει ανάλογα τις προτάσεις της στον 
καταναλωτή.

Καθόλου τυχαία η ASUS θεωρείται μια από τις πιο 
καινοτόμες εταιρείες τεχνολογίας στον πλανήτη. 
Δεν θα μπορούσε λοιπόν να μην ενσωματώνει στα 
προϊόντα της τις πιο hot παγκόσμιες τάσεις, όπως 
είναι για παράδειγμα η εικονική πραγματικότητα 
(virtual reality). Η ποιότητα κατασκευής και οι 
προδιαγραφές των προϊόντων της είναι τόσο 
εξελιγμένες, ώστε η Oculus επέλεξε την Asus ως 
άμεσο συνεργάτη στο πλαίσιο προώθησης του 
νέου της VR Headset Oculus Rift. 

Η ASUS διαθέτει μια τεράστια γκάμα σταθερών και 
φορητών υπολογιστών στην οποία ακόμη και ο πιο 

απαιτητικός PC gamer μπορεί να βρει αυτό που 
ζητάει. Ενδεικτικά στην κατηγορία των desktop 
pc, μια κατηγορία, από την οποία ο gamer ζητάει 
πάντα κορυφαίες επιδόσεις και επενδύει αρκετά 
χρήματα για να μπορεί να τις αποκτήσει, η ASUS 
έχει να επιδείξει αξιόλογες προτάσεις υψηλών 
επιδόσεων. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται για 
παράδειγμα το ROG G20CB-IT300T με επεξεργαστή 
Intel Core 6ης γενιάς και κάρτα γραφικών NVIDIA 
GTX970 (4GB DDR5) για ασταμάτητο 4K/UHD 
gaming. 

Αλλά και στα gaming laptops που είναι μια πιο 
νέα κατηγορία, κυρίως γιατί μέχρι προσφάτως 
οι μοναδικές λύσεις σε αυτήν προσφέρονταν σε 
ιδιαίτερα υψηλές τιμές, έχει σημαντικά επιτεύγματα 
να παρουσιάσει. Η ASUS έχει αυτή τη στιγμή στο 
οπλοστάσιό της κορυφαίες προτάσεις, όπως το 

ROG G752 με 6ης γενιάς Intel Skylake Core i7 
επεξεργαστή και κάρτα γραφικών NVIDIA GTX 
980M (8GB DDR5) και το ROG GL552 με εξίσου 
κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά και μοναδικό 
φουτουριστικό σχεδιασμό. 

Η ASUS από νωρίς εντόπισε στην αγορά των 
αξεσουάρ μια μεγάλη ευκαιρία. 
Πρόκειται για μια τεράστια αγορά με σημαντικά 
περιθώρια κέρδους. Για να καλύψει τον εξοπλισμό 
υψηλών επιδόσεων που αναζητά κάθε PC 
gamer, δημιούργησε σειρά από οθόνες, ποντίκια, 
πληκτρολόγια, headsets και mousepads που 
προσφέρουν ολοκληρωμένη εμπειρία gaming. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι οθόνες 
ROG Swift PG348Q και ROG PG279Q με όλα τα 
specs που μπορούν να απογειώσουν τη θέαση, 
τα ποντίκια  ASUS Cerberus με customizable 
επίπεδο DPI και φωτισμό, αλλά και το μηχανικό 
πληκτρολόγιο ASUS Strix Tactic με αντοχές άνω 
των 50 εκατομμυρίων πατημάτων!

Ακόμη, η σειρά ASUS Strix 7.1 headsets 
συμπληρώνει την εμπειρία του gamer 
επιτυγχάνοντας 7.1 surround ήχο και 90% 
απομόνωση του ήχου από το περιβάλλον. 
Τέλος, για όσους ψάχνουν απόλυτο έλεγχο στα 
videogames τους, προσφέρει το ASUS ROG 
Whetstone mousepad ειδικά κατασκευασμένο 
για να μην χάνει ο χρήστης ούτε χιλιοστό από 
τις εντολές που δίνει στο παιχνίδι με το gaming 
mouse του.

Τα προϊόντα gaming laptop, desktop, monitor & 
accessories της ASUS διανέμονται αποκλειστικά 
από τη Westnet Distribution. 





Πριν 25 χρόνια, το 1991, η Info Quest Technologies κατασκεύασε τους πρώτους 
υπολογιστές Quest. Από τότε έως σήμερα -έχοντας επιδείξει σημαντικές 
πρωτιές και καινοτομίες, όπως η πρώτη οργανωμένη και πιστοποιημένη 
κατά ISO γραμμή παραγωγής, αλλά και τα πρώτα στην Ελλάδα συστήματα με 
λειτουργικό Windows- παρέχει ανελλιπώς στην αγορά, μία ευρεία γκάμα από 
αξιόπιστα προϊόντα, με γνώμονα πάντα την ποιότητα κατασκευής, την άμεση 
ενσωμάτωση επώνυμων συστατικών τελευταίας τεχνολογίας, την εξαιρετικά 
ανταγωνιστική τιμή και την άριστη εξυπηρέτηση, στηρίζοντας χιλιάδες 
μαθητές, σπουδαστές, ιδιώτες και επαγγελματίες στην καθημερινή τους ζωή. 

Σήμερα, στην οικογένεια των υπολογιστών Quest συμπεριλαμβάνονται 
επιλεγμένες σειρές, που περιλαμβάνουν συνθέσεις για εξειδικευμένες ανάγκες 
και απαιτήσεις: Σειρά οικονομικών PCs για καθημερινή χρήση στο σπίτι, σειρά 
gaming με extreme συνθέσεις που δίνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο 
παιχνίδι, απογειώνουν την εμπειρία, αλλά ταυτόχρονα έχουν προσιτές τιμές 
προσαρμοσμένες στις δυνατότητες του Έλληνα καταναλωτή, σειρά Business, 
με μοντέλα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και κορυφαίας αξιοπιστίας, σειρά 
mini PC εξαιρετικά μικρών διαστάσεων, σειρά All-in-One για εξειδικευμένα 
περιβάλλοντα, καθώς και mobile καινοτόμες συσκευές όπως το PC stick Quest 
nano PC.

Συμπληρωματικά των έτοιμων συνθέσεων Quest PC και με στόχο να καλύψει 
άμεσα και ολοκληρωμένα τις διαφοροποιημένες ανάγκες των χρηστών, αλλά 
και να δώσει ένα αξιόπιστο εργαλείο στους συνεργάτες της, προκειμένου να 
διαφοροποιηθούν, να εξυπηρετήσουν την πελατειακή τους βάση, μειώνοντας 
ταυτόχρονα το κόστος τους, ανέπτυξε ένα σύγχρονο Quest PC Configurator, 
που επιτρέπει τη δημιουργία μίας σύνθεσης Quest PC γρήγορα και εύκολα, το 
οποίο λειτουργεί άριστα και έχει τη εγγύηση της Ιnfo Quest Technologies.

Tι νέο φέρνει ο Quest PC Configurator:

•  Ενσωματώνει πολλές επιλογές components, με συνεχή εμπλουτισμό τους 
δίνοντας νέες δυνατότητες και επιλογές. 
•  Ενσωματώνει ευφυΐα που εξασφαλίζει συμβατότητα μεταξύ των components, 

ελαχιστοποιώντας τα λάθη.
• Περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για κάθε συστατικό.
• Έχει πολύ φιλικό interface και είναι πολύ γρήγορος στην καταχώρηση.
• Έχει πολλά φίλτρα αναζήτησης.
• Παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ή αποθήκευσης μιας παραγγελίας.
• Διαθέτει responsive design για λειτουργία σε mobile συσκευές.
•  Παράγει συστήματα που είναι άμεσα διαθέσιμα και διαθέτουν την τεκμηρίωση 

και την υποστήριξη της Info Quest Technologies.

Νέος Quest PC Configurator
από την Info Quest Technologies

O νέος Quest PC Configurator 
είναι διαθέσιμος στο www.questonline.gr, 
το Β2Β e-shop της Info Quest Technologies.
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Το SMB printing
σε φάση ωριμότητας
Αν και η εποχή της επανάστασης του paperless γραφείου αποτελεί το νέο trend, η πράξη έχει αποδείξει πως δεν υπάρχει 
περίπτωση να υποκατασταθεί στο κοντινό μέλλον η διαδικασία του printing. Αυτό ισχύει ιδίως στην περίπτωση των μικρού 
και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, οι οποίες προσπαθούν να προσελκύσουν ακόμα περισσότερους πελάτες και να 
μεγαλώσουν το business τους, αλλά δεν διαθέτουν το budget των μεγάλων οργανισμών. Πλέον, έχουμε φθάσει στο σημείο 
της ωριμότητας για τις SMBs, οι οποίες μπορούν πλέον πολύ πιο εύκολα και αποτελεσματικά να εντάξουν στις τάξεις τους 
λύσεις εκτύπωσης, κάτι που μέχρι πρότινος θεωρούνταν προνόμιο μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Τα πλεονεκτήματα στην 
περίπτωση αυτή είναι σημαντικά, ενώ οι κατασκευαστές εκτυπωτικών λύσεων έχουν αντιληφθεί την ευκαιρία που ανοίγεται 
σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στη βάση αυτή έχουν παρουσιάσει ειδικές λύσεις για τη συγκεκριμένη αγορά, 
λαμβάνοντας υπόψη και προσαρμόζοντας τα προϊόντα τους σε επίπεδο κόστους, κατανάλωσης, χώρου, δυνατοτήτων και 
επιδόσεων. Σε αυτό συντείνουν και οι παγκόσμιες τάσεις του mobile και του cloud printing, ταυτόχρονα με την επέκταση των 
multifunction συσκευών στις SMBs και σε συνδυασμό με τη συνολικότερη διαχείριση εγγράφων και εκτυπώσεων στην εν 
λόγω αγορά.

Ε
ίναι πλέον δεδομένο πως οι 
σύγχρονες λύσεις εκτύπωσης 
έχουν ανανεώσει και ταυτόχρονα 
αναπτύξει τις λειτουργίες της 
επιχείρησης με την παραδοσιακή 
της έννοια. Για παράδειγμα οι 

σύγχρονοι smart multifunction printers (MFPs), 
σύμφωνα με σχετική έρευνα της IDC, έχουν 
βοηθήσει τα μέγιστα στον «επαναπροσδιορισμό 
του workflow» σε μια επιχείρηση. Τονίζοντας την 
ανάγκη για περαιτέρω βελτιώσεις στο worklflow, 
η έρευνα της IDC ανακάλυψε πως το 67% των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη έχουν 
αναγάγει την παραγωγικότητα σε προτεραιότητά 
τους. Εντούτοις, αν και οι cloud υπηρεσίες 
προσφέρουν σε αυτές οικονομική πρόσβαση σε 
εξελιγμένη τεχνολογία, μόλις 1 στις 3 επιχειρήσεις 
έχει ήδη προβλέψει και σχεδιάσει το πώς θα 
χρησιμοποιήσει και θα διαχειριστεί τον καταιγισμό 
των πληροφοριών σε έναν αυξανόμενα ψηφιακό 
κόσμο. 

Μάλιστα, η ανάλυση της IDC στέκεται στο γεγονός 
πως οι προκλήσεις που σχετίζονται με τη χρήση 
legacy συστημάτων και διεργασιών έχουν ως 
αναπόφευκτο αποτέλεσμα την απώλεια χρόνου 
και την πρόκληση ενός τεράστιου ποσοστού 20% 
πτώσης στην παραγωγικότητα των εργαζομένων 
– πρόκειται για το ισοδύναμο επάνω από 2 
εργάσιμων μηνών το χρόνο. Παρομοίως, παρόλο 
το γεγονός πως οι αναδυόμενες τεχνολογίες 
-συμπεριλαμβανομένων των mobility, big data, 
social business και cloud- εγκυμονούν κινδύνους 
ασφαλείας, τα ¾ των SMBs δεν έχουν κάποιο 
σύστημα ασφαλείας σε εφαρμογή, αφήνοντάς 
τις εκτεθειμένες σε κινδύνους. Εκτός όμως 
τού να δίνει έμφαση στις προκλήσεις αυτές, η 
ανάλυση της IDC περιγράφει με σαφήνεια τη 
λειτουργικότητα που πλέον είναι διαθέσιμη στα 
σύγχρονα συστήματα έξυπνου printing, τα οποία 
βοηθούν στη βελτίωση του workflow και της 
παραγωγικότητας, προσφέροντας εξυπνότερες 
και αποτελεσματικότερες επιχειρηματικές 

διεργασίες για τις SMBs. Στην ουσία, οι έξυπνες 
συσκευές, λειτουργώντας ως βάση εκκίνησης 
για το cloud, επεκτείνουν τη χρηστικότητά τους 
από απλές συσκευές εκτύπωσης και αντιγραφής 
σε ένα παραμετροποιήσιμο εργαλείο ψηφιακής 
μεταμόρφωσης, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις 
να συγκεντρώνουν, να ενσωματώνουν και να 
επικοινωνούν τις πληροφορίες τους. 

Εξετάζοντας από κοντά και τους λοιπούς 
παράγοντες που οδηγούν στην ανάγκη αλλαγής, 
όπως οι ολοένα επεκτεινόμενες προκλήσεις του 
ΙΤ, οφείλουμε να αναφέρουμε και το γεγονός πως 
οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πάρουν κρίσιμες 
αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις και τις 
προτεραιότητες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη 
και τις ανταγωνιστικές επιδόσεις. Εντούτοις, 
αντί του να στρέφονται σε ακριβά συστήματα 
τύπου enterprise resource planning (ERP), οι 
επιχειρήσεις θα σκεφτούν πρώτα να κάνουν 
μικρότερες επενδύσεις στο customization των 
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Με τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων, 
ανεξαρτήτως κλάδου, να αναζητούν τη χρυσή τομή 
ανάμεσα στην προστιθέμενη αξία των επενδύσεών 
τους, την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών 
(εργασία από διαφορετικές συσκευές για 
παράδειγμα) και την αύξηση της παραγωγικότητας, 
η εκτύπωση έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια 
σημαντικός παράγοντας στη αποκρυπτογράφηση 
αυτού ακριβώς του... γρίφου. Αυτό ισχύει σε ακόμη 
μεγαλύτερο βαθμό στην περίπτωση των ελληνικών 
επιχειρήσεων, όπου κάθε  ευρώ δαπάνης, αλλά 
και κάθε σελίδα εκτύπωσης πραγματικά μετρούν, 
ενώ καθίστανται σημαντικοί παράμετροι η ευκολία 
χρήσης, απρόσκοπτη λειτουργία και αξιοπιστία. 

Για τους συνεργάτες του καναλιού, η 
πραγματικότητα αυτή δημιουργεί μεγάλες 
ευκαιρίες, αρκεί βέβαια να διαθέτουν στη φαρέτρα 
τους τα κατάλληλα «όπλα». Η ACTIVE Computer 
Systems S.A., Partner First Platinum της HP 
σε Ελλάδα & Κύπρο, σας προτείνει τις νέες & 
καινοτόμες λύσεις της HP που βασίζονται στην 
τεχνολογία PageWide και αποτελούν ακριβώς 
αυτά τα «όπλα». 

Μέχρι σήμερα, οι εκτυπωτές που βασίζονται 
σε τεχνολογία μελάνης, δύσκολα θεωρούνταν 
κατάλληλη λύση για το περιβάλλον γραφείου. Τα 
προϊόντα PageWide της HP όμως ορίζουν μια 
τελείως διαφορετική τεχνολογία μελάνης. 

Σε αντιδιαστολή με τα «παραδοσιακά» προϊόντα 
inkjet τεχνολογίας, δεν διαθέτουν κινούμενες 
κεφαλές. Αντιθέτως, χρησιμοποιούν μια στατική 
κεφαλή, η οποία εκτείνεται κατά μήκος όλης της 

σελίδας και μέσω χιλιάδων ακροφυσίων, ενώ 
αφήνει το μελάνι πάνω στο χαρτί. Με αυτόν τον 
τρόπο, εξασφαλίζονται μεταξύ άλλων, η υψηλή 
ταχύτητα εκτύπωσης καθώς και μεγαλύτερη 
αξιοπιστία της συσκευής (λιγότερα μηχανικά μέρη). 

Πρόκειται για την ίδια τεχνολογική βάση, η οποία 
υποστηρίζει μεγάλες συσκευές web press και 
industrial εκτυπώσεις - αλλά σε μέγεθος και 
δυνατότητες που ταιριάζουν με τις ανάγκες 
μικρότερων ομάδων εργασίας και εξασφαλίζει:

Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης: Έως και 70 σελίδες 
ανά λεπτό, καθώς και άμεση εκτύπωση της 
πρώτης σελίδας. Πρόκειται για καλύτερη επίδοση 
από εκείνες πολλών αντιστοίχων μοντέλων laser. 

Ποιοτική εκτύπωση: Χρησιμοποιούνται μελάνια 
pigment, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη αντοχή τόσο στο χρόνο, όσο και στα 
στοιχεία της φύσης, όπως ο ήλιος και το νερό για 
παράδειγμα.

Χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα: Μικρότερο 
κόστος από αντίστοιχες λύσεις laser - μείωση 
κόστους έως και 40%.

Μικρότερες ανάγκες συντήρησης: Οι ανάγκες 
συντήρησης και προβλήματα όπως το paper jam 
και η αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων 
μειώνονται κατακόρυφα  λόγω της απουσίας 
κινητών μερών. Επίσης, τα αναλώσιμα των 
εκτυπωτών υποστηρίζουν κάποιες χιλιάδες 
σελίδες εκτυπώσεων – επομένως μειώνεται 
σημαντικά η ανάγκη παρέμβασης / αλλαγής 

αναλωσίμου από το χρήστη.

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η τεχνολογία HP 
PageWide έχει τις προοπτικές να αλλάξει το 
καθεστώς εκτυπώσεων που υπάρχει στις 
επιχειρήσεις. Μέχρι τώρα οι εκτυπωτές με 
γραφίτη (toner) κυριαρχούσαν στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, κυρίως είτε επειδή τα inkjet μοντέλα 
δεν είχαν την απαιτούμενη ταχύτητα, είτε γιατί το 
κόστος χρήσης τους ήταν απαγορευτικό.

Η τεχνολογία HP PageWide ανατρέπει στην πράξη 
αυτά τα μειονεκτήματα και δίνει νέα προοπτική στη 
θέση των inkjet εκτυπωτών στις επιχειρήσεις.
Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας παρουσιάσουμε 
τα νέα μοντέλα της HP, καθώς και λύσεις 
που ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές σας 
ανάγκες, στο περίπτερο μας 3.519 (Hall 3) στην 
στα Ποσειδωνία 2016 - εκθεσιακό κέντρο Athens 
Metropolitan Expo, 7-10 Ιουνίου.

Η ACTIVE σας προτείνει την εκτύπωση 
μέσω της τεχνολογίας PageWide της HP

Γιάννης Βέης, printing solutions specialist της 
ACTIVE Computer Systems.

εργαλείων ροών εργασίας, τα οποία θα τους 
προσφέρουν επαρκή αυτοματισμό και δυνατότητες 
ολοκλήρωσης, προκειμένου να ενισχυθεί η 
παραγωγικότητά τους σε ακόμα μικρότερο χρονικό 
διάστημα. 

Σε αυτό το σημείο υπεισέρχονται οι συσκευές 
smart printing, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα 
να λειτουργούν ως πλατφόρμα ανάπτυξης, 
προσφέροντας αποτελεσματικές από πλευράς 
κόστους και χρόνου λύσεις workflow που 
βελτιώνουν τη συμμόρφωση και την ασφάλεια, 
υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τους βασικούς στόχους 
της επιχείρησης όπως είναι το mobility, παράλληλα 
με τις πρωτοβουλίες περικοπής κόστους. Σε αυτή 
τη λογική, έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν 
στον επαναπροσδιορισμό τού πώς διεξάγεται το 
καθημερινό business workflow. Πρόκειται για 
διαδικασία εξαιρετικά χρήσιμη στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες βλέπουν την 
ανάπτυξή τους να μειώνεται από τις εσωτερικές 
τους διεργασίες, ενώ βρίσκονται κάτω από τη 
συνεχή πίεση της διαχείρισης του mobility και της 
βελτιστοποίησης των πόρων τους. Με τη χρήση των 
έξυπνων MFPs, οι SMBs έχουν τη δυνατότητα να 
αντιμετωπίσουν τις πιέσεις αυτές και να επιτύχουν 
σημαντικά οφέλη από πλευράς workflow. 

Επιπρόσθετα όμως της workflow στρατηγικής 
τους, οι σύγχρονες λύσεις printing παρέχουν 
σε εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν 
κάποιο σύστημα ασφαλείας εγγράφων, 
τη δυνατότητα να ελέγχουν την πρόσβαση 
σε ευαίσθητες πληροφορίες με εργαλεία 
πιστοποίησης ταυτότητας και να προστατεύουν 
τις πληροφορίες των πελατών τους, με τη χρήση 
πρόσβασης βάσει άδειας. Το συμπέρασμα 
είναι πως πρόκειται για μια ξεκάθαρη σύνδεση 

μεταξύ των συσκευών και των απαιτήσεων των 
σύγχρονων επιχειρήσεων. Δεδομένου πως οι 
μεγάλοι παίκτες στο χώρο του printing διαθέτουν 
ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο συσκευών που 
συνδυάζουν μια ποικιλία χαρακτηριστικών για 
τη συγκέντρωση και τη διαχείριση πληροφοριών 
ακόμα πιο αποτελεσματικά, διευκολύνεται ακόμα 
περισσότερο η παραγωγικότητα των εργαζομένων. 
Αυτές οι οικονομικές λύσεις συνδυάζουν 
εξελιγμένο software, εξελιγμένη τεχνολογία 
και ανοικτή αρχιτεκτονική, επιτρέποντάς τους 
να συνεργάζονται αρμονικά με τα υπάρχοντα 
document workflows. 
Η εν λόγω ευελιξία ανταποκρίνεται στο 70% 
των ευρωπαϊκών SMBs, οι οποίες υιοθετούν 
αυτοματοποιημένα εργαλεία business διεργασιών 
για αυξημένη παραγωγικότητα των εργαζομένων. 
Μάλιστα, αυτό σημαίνει πως τα έξυπνα συστήματα 
printing έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίζονται 
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σε στενή συνάρτηση με τη μελλοντική ανάπτυξη, 
καθώς επίσης και με τα νέα business και 
τεχνολογικά trends που συνεχώς ξεπηδούν και τα 
οποία πρέπει να υιοθετούν οι επιχειρήσεις ώστε να 
παραμένουν ανταγωνιστικές. 

Βασικές τάσεις και αντίκτυπος στις SMBs
Δεδομένων όλων των νέων και συναρπαστικών 
ψηφιακών τεχνολογιών στην αγορά, είναι πολύ 
εύκολο για τα IT τμήματα να ξεχάσουν τις υποδομές 
της επιχείρησής τους, δηλαδή τους εκτυπωτές, 
τις multifunction συσκευές και τα συστήματα 
διαχείρισης εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση, είναι 
σημαντικό το πώς θα συνεχίσουν να αποτιμούν 
με το σωστό τρόπο όλα τα επιμέρους στοιχεία του 
ΙΤ περιβάλλοντος, προκειμένου να διασφαλίσουν 
πως διαθέτουν όλα όσα είναι απαραίτητα για 
να επιτευχθεί η μέγιστη παραγωγικότητα και 
εξοικονόμηση χρημάτων. Ειδικότερα όσον αφορά 
στους εκτυπωτές και στα MFPs, πολλές SMBs 
είναι πιθανό αφενός να μη χρησιμοποιούν όσο 
πρέπει τις συσκευές τους, αλλά και αφετέρου να τις 
χρησιμοποιούν αναποτελεσματικά. Με τον τρόπο 
αυτόν παρουσιάζονται επιπλοκές από πλευράς 
κόστους και παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις, 
οι οποίες μπορούν βέβαια να επιλυθούν μέσω 
της ορθής και ισορροπημένης διαχείρισής των 
συσκευών. Πολλές SMBs διαθέτουν πλέον high-
end MFPs με εξαιρετικές δυνατότητες εκτύπωσης, 
υποστήριξη Α3 και ποικίλα features φινιρίσματος 
(συρραφή, διάτρηση, δίπλωση), αλλά αυτό δεν 
συνεπάγεται πως εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες 
αυτές. Πολλές συσκευές MFPs εγκατεστημένες σε 
SMBs έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης τουλάχιστον 
100.000 σελίδων το μήνα, αλλά κατά μέσο όρο δεν 
εκτυπώνουν παρά 10.000 σελίδες. Στις περιπτώσεις 
αυτές, απαιτείται εξορθολογισμός και καλύτερη 
διαχείριση δυναμικού, πόρων και συστημάτων.

Παρόλο που οι επιχειρήσεις συνήθιζαν να 
εκτυπώνουν μεγάλες ποσότητες κάποια χρόνια 
πριν όταν απέκτησαν τις συσκευές τους, είναι 
αλήθεια πως κάποιες τάσεις που έκαναν την 
εμφάνισή τους στο μεσοδιάστημα έχουν οδηγήσει 
σε μια σχετική μείωση των αναγκών εκτύπωσης 
ή πιθανώς μετατόπισής τους σε άλλα μέσα. 
Αναφερόμαστε στις ψηφιακές τεχνολογίες (για 
παράδειγμα, smartphones ή tablets), καθώς 
και στα workflows που έχουν περιορίσει την 
ανάγκη για εκτύπωση σε χαρτί. Μια ακόμα τάση 
είναι εκείνη της προτίμησης των εργαζομένων 
σε ηλεκτρονικά έγγραφα, αλλά και εκείνης των 
βελτιωμένων υποδομών του ΙΤ, όπως είναι τα 
ασύρματα δίκτυα και το cloud storage για την 
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα. 

Συν τοις άλλοις, οι επιχειρήσεις στρέφονται ολοένα 
και περισσότερο στο online marketing, στο cloud-
based sharing και στα ψηφιακά workflows, οπότε 
οι παραδοσιακές εκτυπώσεις θα παρουσιάζουν 
τάσεις μείωσης. Οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης 
χρησιμοποιούν τις mobile συσκευές τους ολοένα 
και περισσότερο για πρόσβαση σε πληροφορίες. 

Το Internet καθιστά ακόμα πιο απλό και ταχύτερο 
τον ηλεκτρονικό διαμοιρασμό εγγράφων και την 
πρόσβαση σε πληροφορίες. Αν προσθέσουμε σε 
αυτά και την τάση των σύγχρονων επιχειρήσεων 
να αποδείξουν την οικολογική τους ταυτότητα, 
κατανοούμε πως πρόκειται για μια ένδειξη. Όλα 
αυτά δεν συνεπάγονται βέβαια πως η έννοια 
του printing έχει χάσει τη δυναμική της. Ιδίως 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να 
έχουν ανάγκη των υπηρεσιών εκτύπωσης σε κάθε 
περίπτωση. Μπορεί ο όγκος των εκτυπώσεων 
να μην είναι πλέον τόσο μεγάλος, αλλά οι 
επιχειρήσεις εκείνες που απαιτούν λύσεις printing 
για την εύρυθμη λειτουργία τους έχουν αυξηθεί 
σημαντικά. Τα όρια που υπήρχαν μεταξύ μεγάλων 
και μικρών παικτών στο θέμα των εκτυπωτικών 
λύσεων έχουν γίνει πιο ασαφή, επιτρέποντας 
τη διαφοροποίηση των λύσεων, και λόγω της 
επικράτησης του mobile και του cloud. Οι τάσεις 
αυτές έχουν «στρώσει το έδαφος» για νέες λύσεις 
και υπηρεσίες, τις οποίες το κανάλι συνεργατών θα 
μπορεί να «σερβίρει» στην αγορά αυτή.

Μια μεγάλη ευκαιρία για το κανάλι
Έχει συχνά ειπωθεί πως οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις είναι ένας μεγάλος και σχετικά 
ανεκμετάλλευτος χώρος για υπηρεσίες printing. 
Παρόλο που οι μεγάλοι επιχειρηματικοί οργανισμοί 
είναι πιθανότερο να διαθέτουν πολύ περισσότερες 
συσκευές και ανάγκες από την τυπική SMB, οι 
μικρές επιχειρήσεις συχνά δεν έχουν πλήρη 
επίγνωση πόσα πολλά χρήματα ξοδεύουν για 
εκτυπώσεις, ενώ ταυτόχρονα αναζητούν συνεχώς 
τρόπους να περικόψουν τις δαπάνες τους. Μπορεί 
αυτό να ισχύει για πολλές επιχειρήσεις, αλλά 
είναι εξακριβωμένο ότι συμβαίνει περισσότερο 
στις SMBs. Σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι 
δεδομένο πως μια τυπική SMB ξοδεύει πολλά 
χρήματα στο printing. Ίσως το μεγαλύτερο 
πρόβλημα προσέγγισης σε αυτές τις επιχειρήσεις 
είναι να πειστούν πως θα πρέπει να επιτρέψουν 
σε έναν πάροχο λύσης να έρθει στο χώρο τους 
και να κάνει κάποια εκτίμηση. Είναι προφανές 
όμως πως υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο - 
συνήθως οι μικρές επιχειρήσεις καταναλώνουν 
τον περισσότερο χρόνο με τον καθημερινό αγώνα 
επιβίωσής τους, ώστε συχνά δεν κατανοούν την 
άμεση ανάγκη μιας λύσης printing. Στην ουσία, 
δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία στο κόστος των 
εκτυπώσεών τους που μπορεί να είναι σημαντικές 
σε όγκο και αξία. Αυτό που πρέπει να κάνει ο 

μεταπωλητής, στην περίπτωση αυτή, είναι να 
τραβήξει την προσοχή τους στα στοιχεία, ώστε να 
πειστούν για την ανάγκη μιας κατάλληλης για τα 
μέτρα τους λύσης. 

Σε αντίθεση, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν 
και καλύτερη αίσθηση του ποιες είναι οι δαπάνες 
εκτύπωσης, ενώ διαθέτουν τα τμήματα και το 
προσωπικό που θα υποδείξει το ζήτημα στο 
management. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
από την άλλη, ο υπεύθυνος για τα οικονομικά, 
την τεχνολογία ή το marketing είναι συνήθως το 
ίδιο άτομο ή κάποιο του στενού περιβάλλοντός 
του. Αφότου όμως κάποιος συνεργάτης τού 
προσφέρει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση, είναι 
σχεδόν βέβαιο πως ο πελάτης θα κατανοήσει τις 
ευκαιρίες που παρουσιάζονται για εξοικονόμηση 
χρημάτων, συχνά εκατοντάδες ευρώ το μήνα. 
Επιπρόσθετα με την εξοικονόμηση σε εκτυπωτές 
και αναλώσιμα, πολλές επιχειρήσεις μπορούν να 
γλιτώσουν χρήματα και από πλευράς ενέργειας. 
Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο σε αρκετές SMBs 
να διαθέτουν παλιούς εκτυπωτές που απλά 
βρίσκονται στο χώρο αχρησιμοποίητοι και μάλιστα 
δεν απενεργοποιούνται ποτέ. Οι συσκευές αυτές 
συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα και απλά… 
αναπαύονται σε ένα σημείο για 5 ή και 10 χρόνια. 

Ανεξάρτητα από το πού προέρχεται η 
εξοικονόμηση χρημάτων, μια ανάλυση των 
δαπανών μιας SMB θα επιτρέψει στην εταιρεία 
να ανακαλύψει επακριβώς τι ακριβώς ξοδεύει 
και από πού μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα. 
Όπως εύκολα γίνεται κατανοητό, δημιουργούνται 
νέες προϋποθέσεις και ευκαιρίες για το δίκτυο 
των μεταπωλητών, που καλείται να «σερβίρει» τις 
απαιτούμενες λύσεις και υπηρεσίες. Οι συνεργάτες 
που κατανοούν πως οι εκτυπωτικές λύσεις έχουν 
τη δυνατότητα να αποτελέσουν μια σταθερή 
πηγή εσόδων με υψηλό margin, θα μπορούν να 
βοηθήσουν τους πελάτες τους και ταυτόχρονα 
τη δική τους κερδοφορία. Οι ΙΤ μεταπωλητές 
που θεωρούν πως δεν υπάρχει κέρδος στους 
εκτυπωτές θα ανακαλύψουν σύντομα πως οι 
πελάτες τους αναζητούν απεγνωσμένα έναν 
τρόπο διαχείρισης των δαπανών του printing 
τους, οπότε θα πρέπει να είναι παρόντες για να 
προσφέρουν τις κατάλληλες λύσεις. Οι λύσεις 
αυτές θα αποτελέσουν μια σταθερή πηγή εσόδων 
για τους συνεργάτες, καθώς θα συνεισφέρουν στην 
κερδοφορία των πελατών τους. TCP

Τα όρια που υπήρχαν μεταξύ 
μεγάλων και μικρών παικτών στο 
θέμα των εκτυπωτικών λύσεων έχουν 
γίνει πιο ασαφή, επιτρέποντας τη 

διαφοροποίηση των λύσεων για τις SMBs.
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Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον 
και ειδικότερα σε ότι αφορά στην αγορά των 
Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), η μείωση 
των εξόδων αποτελεί παράγοντα βιωσιμότητας. 
Ένας τομέας, ο οποίος συχνά παραβλέπεται από τις 
εταιρείες, σε αυτήν τους την προσπάθεια, είναι η 
διαχείριση των εγγράφων. 

Σε αυτό το δύσκολο και ιδιαίτερα απαιτητικό έργο, 
η Xerox αποτελεί τον καταξιωμένο συνεργάτη 
και είναι σε θέση να αναδομήσει επιτυχώς 
διάφορες πτυχές του κύκλου ζωής των εγγράφων, 
επιτυγχάνοντας βελτιωμένες διαδικασίες με 
παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς 
και σημαντική εξοικονόμηση πόρων. 

Η Xerox εισήγαγε πρώτη στην Ελληνική αγορά τις 
υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων (Managed 
Print Services), ενώ και σήμερα, μετά από μία 
δεκαετία, παραμένει ηγέτης στον χώρο, έχοντας 
πάνω από 250 ενεργά συμβόλαια, τα οποία 
εξυπηρετούνται μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο 
συνεργατών της, καλύπτοντας ολόκληρη την 
Ελληνική επικράτεια.

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα τελευταία πέντε έτη, η 
αγορά των ΜμΕ αποτέλεσε τον τομέα εστίασης 
για την εταιρία, αξιοποιώντας την εμπειρία και 
τεχνογνωσία της από υλοποιήσεις έργων σε 
μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς. Ταυτόχρονα, 
συνδύασε την τεχνολογία αιχμής των προϊόντων 
της, συμπεριλαμβανομένων λύσεων λογισμικών 
και εφαρμογών, καταφέρνοντας έτσι να 
εξασφαλίσει τα ακόλουθα οφέλη και για τους SMB 
πελάτες της:

1.  Μείωση εξόδων: Έως και 30% (κατά μέσο όρο, 
βάσει των ενεργών μας συμβολαίων), από την 
πρώτη ημέρα εφαρμογής τους, και χωρίς να 
απαιτείται κανενός είδους επένδυση από τον 
πελάτη.

2.  Αύξηση παραγωγικότητας: μέσω 
απελευθέρωσης ανθρωπίνων πόρων από 
παράπλευρες διαδικασίες (π.χ. αγορά παγίων, 
αναλωσίμων, διαχείρισης αποθήκης κ.τ.λ.), 
εξοπλισμού στην αιχμή της τεχνολογίας, 
λύσεων software και αυτοματοποίησης ροών 
εργασίας, εκπαίδευσης των χρηστών για πλήρη 
αξιοποίηση του νέου εξοπλισμού κ.α.

3.  Βελτιστοποίηση διαδικασιών: διαχείριση 
παγίων, παρακαταθήκης και αποθήκης 
αναλωσίμων, service εξοπλισμού, 
αυτοματοποίηση ροών εργασίας εγγράφων, 
εφαρμογή συγκεκριμένου print policy.

4.  Ασφάλεια δεδομένων: προστασία των 
«ευαίσθητων» δεδομένων του πελάτη, μέσω 
της ελαχιστοποίησης του ρίσκου του τελευταίου, 
τόσο για τα δεδομένα του, όσο και για τον 
εξοπλισμό του.

5.  Περιβαλλοντολογικά οφέλη: Σημαντική 
μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του 
πελάτη, μέσω μείωσης της κατανάλωσης 
ενέργειας, αλλά και μείωσης των απορριμμάτων 
(αναλώσιμα και εξοπλισμός) με τα 
πιστοποιημένα προγράμματα ανακύκλωσης της 
Xerox (συλλογή και ανακύκλωση αναλωσίμων, 
ανταλλακτικών αλλά και συσκευών).

Όλα τα παραπάνω, συνετέλεσαν στην ωρίμανση 
της συγκεκριμένης αγοράς, η οποία δεν αρκείται 
πλέον σε υπηρεσίες που απλώς διαχειρίζονται 
τον εκτυπωτικό της στόλο, αλλά αποζητά έναν 
στρατηγικό συνεργάτη για την εύρυθμη λειτουργία 
της επιχείρησης, μέσα από σύγχρονες εφαρμογές 
και λύσεις που εξυπηρετούν τις σημερινές ανάγκες 
των μετακινούμενων (mobile) εργαζομένων.

Γνωρίστε την καινοτομία Xerox και αφήστε την 
να δουλέψει για την επιχείρησή σας
Για περισσότερα από 75 χρόνια, η καινοτομία 
της Xerox έχει βοηθήσει τους ανθρώπους να 
καταφέρνουν περισσότερα, πιο αποτελεσματικά και 
σε λιγότερο χρόνο. Παρόλο που διαχειριζόμαστε  
δισεκατομμύρια έγγραφα σε όλον τον κόσμο, η 
κληρονομιά μας δεν περιστρεφόταν ποτέ γύρω 
από το χαρτί, αλλά ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη  με 
την παραγωγικότητα στον εργασιακό χώρο. 

Με μια τεράστια ποικιλία από λύσεις και ένα 

συνεχώς εξελισσόμενο οικοσύστημα, το Xerox 
ConnectKey, είμαστε σίγουροι ότι θα βρει ο κάθε 
πελάτης μας, την  τέλεια εφαρμογή για αυτόν. Με 
τη πρόσφατα λανσαρισμένη Xerox ConnectKey i-
σειρά, οι πελάτες μας θα βιώσουν τις δυνατότητες 
που προσφέρει ένα Smart MFP, όπως:
•  Διαλειτουργικότητα - σε όλο το στόλο των 

συσκευών, διαθέτοντας μια κοινή πλατφόρμα, 
με στόχο να αναβαθμισθεί αισθητά η συνολική  
εμπειρία του πελάτη.

•  Ενσωματωμένες Εφαρμογές (Apps) - 
επιτρέπουν την εύκολη σύνδεση  συνεχώς 
μετακινούμενων (mobile) εργαζομένων με τις 
συσκευές. Από το Xerox App Gallery μπορούν 
να κατεβάσουν νέες εφαρμογές, όπως τα Print 
from DropBox, Scan-To Office 365 και Easy 
Translation Service apps, απευθείας από το 
περιβάλλον εργασίας του χρήστη.  
Μερικές εφαρμογές που αξίζει να αναφέρουμε 
είναι οι εξής:

-  Η νέα εφαρμογή  Xerox Easy Translation 
Service, που είναι η πρώτη στο είδος της, 
επιτρέπει στους χρήστες να σαρώσουν κάποιο 
αρχείο μέσω του MFP τους, να το λάβουν στο 
κινητό τους ή να το ανεβάσουν σε ένα portal, 
ενώ παράλληλα το έγγραφο μπορεί αυτόματα 
να μεταφραστεί (και να «ξαναστηθεί» στο ίδιο 
format) με ασφάλεια και αμεσότητα σε πάνω από 
35 γλώσσες!

-  Η εφαρμογή QR Code παρέχει μια γρήγορη 
«ζευγοποίηση» μεταξύ μιας κινητής συσκευής 
και ενός πολυλειτουργικού μηχανήματος (MFP). 

-  Αντίστοιχα, η εφαρμογή @PrintByXerox 
χρησιμοποιεί μόνο μία διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου για να εκτυπώσει σε οποιονδήποτε 
ConnectKey εκτυπωτή!

•  Ευφυΐα και καινοτομία - προσφέροντας ένα 
κρίσιμο πλεονέκτημα για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τους μεγάλους οργανισμούς, 
το οικοσύστημα της Xerox παρέχει πρακτικές 
λύσεις που εύκολα εξορθολογίζουν το πώς 
επικοινωνούν, επεξεργάζονται και μοιράζουν 
σημαντικές πληροφορίες, πως απλοποιούν 
πολύπλοκες εργασίες και μειώνουν το κόστος.

Τι θα είναι το επόμενο προϊόν, υπηρεσία ή 
λύση; Με την καινοτομία της Xerox, η επόμενη 
επανάσταση είναι προ των πυλών. Εν τω 
μεταξύ, επιτρέψτε στη Xerox να κάνει το χώρο 
εργασίας σας να δουλεύει πιο αποτελεσματικά 
(κατά τα πρότυπα του «Work Can Work Better») 
αξιοποιώντας την κορυφαία γκάμα προϊόντων, 
λύσεων και εφαρμογών της.

Μείωση κόστους και σύγχρονες εφαρμογές 
ως παράγοντες βιωσιμότητας! 

Χάρης Τράμπας, marketing & sales director, Xerox 
Hellas.
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Περίγραψε εν συντομία την πραγματική φύση 
της δουλειάς σου. Κατά πόσο ανταποκρίνεται 
στον επίσημο τίτλο σου;
Πιστεύω πως αν κάποιος θέλει να πετύχει πρέπει 
να υπερπηδά τα όρια ενός τίτλου. Έτσι και στην TP 
Link, βασικά ασχολούμαι με τις πωλήσεις και το 
μάρκετινγκ των προϊόντων, αλλά ταυτόχρονα και 
με το logistics, το finance, το HR…

Αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Γιατί την επέλεξα και με γεμίζει ως άνθρωπο, γιατί 
αγαπώ την επικοινωνία με τους ανθρώπους και 
βεβαίως γιατί βγάζω τα αναγκαία χρήματα για να 
ζήσω την οικογένεια μου!

Δεν αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Καμιά φορά θα ήθελα η ημέρα να είναι 25 ή 26 
ώρες για να κάνω περισσότερα πράγματα.

Ποια ήταν η πρώτη σου επαγγελματική εμπειρία; 
Πώς αισθανόσουν για τα λεφτά που έπαιρνες;
Στο τρίτο έτος ως προπτυχιακός φοιτητής δούλεψα 
σε μία εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων. Πολύ 
ενδιαφέρουσα εμπειρία, αφού είδα πως μερικές 
φορές υπάρχει σημαντική διαφορά από την θεωρία 
στην πράξη.  

Πώς μπήκες στην αγορά του IT; Θα επέλεγες 
κάποια άλλη και -αν ναι- ποια; 
Είμαι 42 χρονών και θεωρώ πως είμαι στην γενιά 
που είδαμε την ουσιαστική ανάπτυξη του IT σε αυτό 
που είναι σήμερα. Από μικρό παιδί ονειρευόμουν 
να δουλέψω σε εταιρείες IT, οπότε μεγαλώνοντας 
το επεδίωξα και είμαι τυχερός που το κατάφερα. 
Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά 
κάτι για το μέλλον, αλλά προς το παρόν δεν θα την 
άλλαζα για κάποια άλλη.

Για ποιες εταιρείες δεν θα δούλευες ποτέ
Προτιμώ να απαντήσω θετικά! Αγαπώ λοιπόν τις 
εταιρείες που έχουν στόχο την καινοτομία, την 
ανάπτυξη και την δημιουργία. Τις εταιρείες με 
όραμα να κάνουν τον κόσμο λίγο καλύτερο…  Γι’ 
αυτές θα δούλευα!

Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Αν 
μπορούσες να είσαι κάποιος από αυτούς, ποιον 
θα επέλεγες και γιατί;
Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός στα θετικά και 
τα αρνητικά του και από αυτά είχαν πολλά και οι 
τρεις. Ως εκ τούτου, θα επέλεγα χαρακτηριστικά 
από αυτούς όπως το όραμα του Steve Jobs και 
την στρατηγική σκέψη του Bill Gates, αλλά δεν θα 
ήθελα να ήμουν κάποιος από αυτούς.

Τι πιστεύεις ότι νιώθουν πιο έντονα οι 

Έχω προσπαθήσει σκληρά για ό,τι έχω πετύχει!

συνεργάτες σου για σένα; Τι θα ήθελες να 
νιώθουν; 
Θα ήθελα να νιώθουν σεβασμό και ασφάλεια 
και να αποκομίζουν κέρδη από την συνεργασία. 
Αυτός είναι ο στόχος μου και παρότι η αγορά και 
οι οικονομικές συνθήκες είναι δύσκολες πιστεύω 
πως εν τέλει αυτό νιώθουν.

Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά χόμπι σου;
Ο αθλητισμός και ιδιαίτερα το μπάσκετ μαζί με 
τον μικρό μου γιο και το βόλεϊ με την κόρη μου. 
Το μαγείρεμα, αφού είμαι πολύ καλός μάγειρας 
και ιδιαίτερα ζαχαροπλάστης. Να καλλιεργώ στο 
μποστάνι μου λαχανικά και φρούτα με ιδιαίτερη 
έμφαση στις τομάτες!

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και ποιο το 
αγαπημένο σου εστιατόριο;
Μ’ αρέσει πολύ ότι έχει αβγολέμονο. Αν και δεν 
πηγαίνω συχνά, η καταγωγή μου είναι από την 
Άνδρο και μου αρέσει πολύ το Μπαλκόνι του 
Αιγαίου.

Μπίρα, ούζο, κρασί, σαμπάνια ή κάτι άλλο;
Μ’ αρέσει το ανθρακικό και προσπαθώ να πίνω 
ανθρακούχο νερό.

Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ ή κάτι άλλο; 
Επίσης, στο γήπεδο ή από τον καναπέ με φίλους;
Μπάσκετ πρώτιστα, αλλά και άλλα αθλήματα 
τα τελευταία χρόνια από την τηλεόραση με την 
οικογένεια και φίλους.

Ποια εταιρεία (εκτός αυτής που δουλεύεις ) 
θεωρείς ότι έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην 
ελληνική αγορά του software και ποια σε αυτή 
του hardware;
Διαχρονικά, στο software η Microsoft. Στο 
hardware, αυτή τη στιγμή μάλλον η Lenovo.

Ανάφερε τρία πρόσωπα από την ελληνική αγορά 

τεχνολογίας τα οποία θαυμάζεις, καθώς και το 
λόγο.
Ο Πάνος Γερμανός, αφού αυτός ήταν που βοήθησε 
έτσι ώστε η ελληνική αγορά να γνωρίσει τεράστια 
ανάπτυξη και επιτυχία στην κινητή τηλεφωνία 
και όχι μόνο. Ο Κώστας Μπαλαφούτας, αφού ως 
γενικός διευθυντής της Sony για πάνω από 10 
χρόνια, κατόρθωσε να κάνει την συγκεκριμένη 
εταιρεία απίστευτα επιτυχημένη στην Ελλάδα και 
πρότυπο για όλη την Sony παγκοσμίως. Τέλος, 
τρέφω μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπο του Ηλία 
Χατζή που ήταν το αφεντικό μου όταν ήμουν στον 
Γερμανό και από τον οποίο έμαθα πάρα πολλά 
πράγματα στο εμπορικό κομμάτι της δουλειάς.

Ανάφερε μία προσωπική επιτυχία για την οποία 
είσαι πραγματικά πολύ υπερήφανος.
Η μεγαλύτερη προσωπική μου επιτυχία είναι η 
οικογένεια μου, αλλά όπως λένε “it takes two 
to tango”, οπότε στην πραγματικότητα αυτή είναι 
μια επιτυχία και της γυναίκας μου, αλλά και των 
παιδιών μου.

Ποια ήταν η φράση ή η πράξη για την οποία 
έχεις μετανιώσει πραγματικά;
Το να μετανιώνεις για κάτι, αφορά μια πράξη ή 
φράση του παρελθόντος και όπως ξέρουμε όλοι το 
παρελθόν δεν μπορείς να το αλλάξεις, οπότε γιατί 
να το σκαλίζεις;

Πες μας κάτι που σου είπε ο πατέρας σου ή 
η μητέρα σου και σε έχει βοηθήσει είτε στην 
επαγγελματική είτε στην προσωπική σου ζωή.
Ο πατέρας μου ξεκίνησε να δουλεύει από μικρό 
παιδί και όντας από την Άνδρο, πριν γίνει 15 
χρονών έφυγε στα ποντοπόρα πλοία, ενώ μέχρι και 
σήμερα δουλεύει σκληρά για να μην λείψει τίποτα 
από τους ανθρώπους του. Δεν χρειάστηκε να μου 
πει κάτι, οι πράξεις του μίλαγαν καλύτερα…

Κατά πόσο θυσιάζεις τον προσωπικό σου χρόνο 
και αυτόν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα; 
Είσαι ικανοποιημένος;
Παν μέτρον άριστον! Όταν χρειάζεται η εταιρεία, 
θα επενδύσω τον χρόνο μου σε αυτήν, αλλά η 
ισορροπία μεταξύ δουλειάς και οικογένειας είναι 
πολύ σημαντική οπότε προσπαθώ να κρατάω το 
σωστό μείγμα χρόνου.

Ποιο ήταν (μέχρι στιγμής) το όνειρο ή η επιθυμία 
που πραγματοποιήθηκε και που ποτέ δεν 
πίστευες ότι θα μπορούσε να συμβεί;
Όταν καταφέρνεις κάτι, συνήθως γίνεται γιατί 
έχεις προσπαθήσει λίγο ή πολύ γι’ αυτό. Έχω 
προσπαθήσει σκληρά για ό,τι έχω πετύχει, αλλιώς 
μάλλον δεν το επιθυμούσα αρκετά.

Γιάννης Λουσίδης, channel sales manager Greece & 
Cyprus της TP-LINK Hellas.

Ο Γιάννης Λουσίδης θα ήθελε η ημέρα να έχει 25 ή 26 ώρες, για να κάνει περισσότερα πράγματα.
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