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ΝΕΑ & ΤΑΣΕΙΣ

FOCUS ON ΑΝΑΛΥΣΗ

REVIEWS

Microsoft Summit
Η Microsoft Hellas 
πραγματοποίησε για δεύτερη 
χρονιά, το συνέδριο Microsoft 
Summit, με θέμα “Digitize.
Disrupt.Drive”, στο Κέντρο 
Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». 
Το TCP ήταν εκεί. Σελ. 15

Gaming 
accessories:
Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι 
το gaming κινεί τα νήματα στο 
χώρο του computing.  
Εκείνο που πρέπει να αντιληφθούν 
οι συνεργάτες είναι πως όταν 
πρόκειται για την απόλυτη gaming 
εμπειρία, τα περιφερειακά για τον 
gamer είναι κάτι περισσότερο  
από απλές χρηστικές συσκευές.  
Σελ. 16

Μεγάλη επένδυση με τη σφραγίδα της Xerox
Η εταιρεία LK Printing εγκατέστησε το έγχρωμο παραγωγικό σύστημα Xerox 
iGen5, πολλαπλασιάζοντας με την επένδυση αυτή τις εκτυπωτικές υπηρεσίες 
που μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της. Σελ. 24

ΑΝΑΛΥΣΗ

Enterprise mobility στην πράξη
Η νέα προσέγγιση της Regate βάζει σε πρώτο πλάνο τους συνεργάτες, κάτι 
που θα την βοηθήσει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο όπως μας εξηγεί ο 
εμπορικός διευθυντής της εταιρίας Γιώργος Τσατσάκος. Σελ. 26

www.regate.gr
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EnGenius 
EWS310AP
Ασύρματο δίκτυο εκεί που 
υπάρχει ανάγκη. Σελ. 29

EnGenius Neutron Series
Flexible, Scalable, Enterprise Class Management Solution

Αποκλειστικός Διανομέας Professional Services, www.profser.gr

eZMaster
Global Wireless Management

Wireless Management
Powerful Network Controller

Managed Access Point
Ideal for Indoor & Outdoor 

Application
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T460 & http://psref.lenovo.com/Product/ThinkPad_T560
Lenovo, το λογότυπο της Lenovo και ThinkPad είναι εμπορικά σήματα της Lenovo. Microsoft και Windows είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή / και σε 
άλλες χώρες. Άλλες επωνυμίες εταιρειών, προϊόντων ή υπηρεσιών ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών τρίτων. ©Lenovo 2017. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

έως 20.2 ώρες 
αυτονομία*

Η Lenovo συνιστά Windows 10 Pro.

Windows 10 Pro: εγγύηση 
επαγγελματικής επιτυχίας.

Αντοχή στρατιωτικών προδιαγραφών MIL 810-G

 

 
 Τεχνολογία ThinkEngine για μεγιστοποίηση 
παραγωγικότητας

Επιτρέπει στο ThinkPad να καταναλώνει 50% λιγότερη 
ενέργεια όταν λειτουργεί σε αυτονομία 
και έως 70% όταν είναι συνδεδεμένο σε παροχή 
ρεύματος.

 
 3ετής International Warranty On Site

& επιπλέον διαθέσιμες επεκτάσεις εγγύησης
Διαθέσιμες έξτρα εγγυήσεις: Accidental Damage  
Protection & Keep your Drive

ThinkPad T460/T560

έως 25 ώρες 
αυτονομία*

ThinkPad X260

Αυτονομία πολύ παραπάνω από 1 ημέρα εργασίας
Απελευθερώστε την παραγωγικότητα εν κινήσει 
χάρη στις διπλές μπαταρίες των T460/T560 που 
προσφέρουν αυτονομία έως 20.2* και 25* ώρες 
αντίστοιχα.
 
Και για ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία, η 
τεχνολογία Power Bridge επιτρέπει την 
αντικατάσταση της εξωτερικής μπαταρίας χωρίς 
απενεργοποίηση του μηχανήματος (hot swap)
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Cloud, όπως λέμε… 
εξωστρέφεια

ΑΝΤΏΝΗΣ ΡΟΥΣΕΛΙΏΤΑΚΗΣ
antony@socialhandlers.com

Τ
α τελευταία χρόνια, εδώ στη Social 
Handlers, έχουμε αυξήσει σημαντικά το 
διεθνές πελατολόγιό μας, στα πλαίσια της 
προσπάθειάς μας για διεθνή ανάπτυξη. Με 
κάποιον… μαγικό τρόπο, οι… εκτός της 
ημεδαπής πελάτες μας, χρειάζονται βοήθεια 

για ακριβώς τον ίδιο λόγο: Για να αναπτυχθούν και εκείνοι με 
τη σειρά τους σε διεθνές επίπεδο.

Είναι λοιπόν, τουλάχιστον συναρπαστικό το να βοηθάς μία 
επιχείρηση στην Πολωνία για να αναπτυχθεί στη Γερμανία 
και τη Δυτική Ευρώπη, μία start up από την Ουκρανία να 
πουλήσει τη λύση της στις ΗΠΑ κ.ο.κ.

Δουλεύοντας με όλες αυτές τις επιχειρήσεις, σταδιακά 
αρχίσαμε να διακρίνουμε κάποιες ομοιότητες. Στοιχεία 
που ενδεχομένως δεν θα περίμενε κανείς να υπάρχουν, 
αφού μιλάμε για διαφορετικές χώρες, διαφορετικές λύσεις, 
διαφορετικές φιλοσοφίες, διαφορετικές προτεραιότητες.
Παρ’ όλες τις διαφορές τους λοιπόν, υπήρχαν και σημαντικές 
ομοιότητες. Πέρα από την προφανή, αυτή της ανάγκης 
για βοήθεια σε επίπεδο marketing, αυτό που ξεχωρίζει 
είναι το γεγονός ότι όλες οι λύσεις (μιλώντας για εταιρείες 
τεχνολογίας), έχουν κάτι κοινό: Είναι όλες τους βασισμένες 
στο Cloud. Ναι, καλά διαβάσατε. Όλες οι προς «εξαγωγή» 
λύσεις, είναι αυτό που λέμε «cloud-ικές».

Τυχαίο; Δεν νομίζω!
Το Cloud, επιτρέπει για πρώτη φορά στην ιστορία, σε 
οποιαδήποτε (κυριολεκτικά), επιχείρηση, όσο μικρή και αν 
είναι, απ’ όπου και αν βρίσκεται, να διεκδικήσει μερίδιο 
αγοράς, λίγο-πολύ σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
Αυτό το έχουν αντιληφθεί κυρίως οι νέες επιχειρήσεις (πολλές 
από αυτές ιδρύονται ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο), και λιγότερο 
οι παλαιότεροι και μεγαλύτεροι ανταγωνιστές τους, οι οποίοι 
πολλές φορές μοιάζουν σαν να περιμένουν να εξαγοράσουν 
αυτούς που έχουν το όραμα, παρά να αναπτύξουν το δικό 
τους (είναι και αυτό μια προσέγγιση πάντως…).

Παράλληλα, έχουν αυξηθεί ραγδαία και τα αντίστοιχα 

αιτήματα από τις ελληνικές εταιρείες, που για πρώτη φορά 
ενδιαφέρονται για αγγλικό περιεχόμενο (ή ακόμη και για 
«μόνο αγγλικό περιεχόμενο»), σημάδι ότι και η δική μας 
εξωστρέφεια αρχίζει να λειτουργεί.
Δεν μπορώ να γνωρίζω πως θα εξελιχθούν όλα αυτά (και 
σίγουρα έχουμε αρκετά χρόνια ακόμη μπροστά μας μέχρι να 
ισορροπήσει η νέα κατάσταση), αλλά αυτό που γίνεται αμέσως 
φανερό, είναι ότι ο ανταγωνισμός είναι πλέον διαφορετικός. 
Βρίσκεται παντού και δεν έχει απαραίτητα γραφεία και 
meeting rooms στην ίδια πόλη, ούτε καν στην ίδια χώρα. 
Πωλητές από την Τσεχία βρίσκονται στην Ελλάδα και μόνο 
τότε καταλαβαίνεις ποια είναι η έδρα τους, λύσεις CRM από τη 
Ρωσία καλύπτουν πλέον όχι μόνο τις «ρωσόφωνες» περιοχές 
αλλά όλη την Ευρώπη, και προϊόντα IoT έχουν κατακλύσει 
κάθε πιθανή κάθετη αγορά.

Είναι ένας νέος κόσμος και αυτό θα πρέπει όχι μόνο 
να το αντιληφθούμε όλοι, αλλά -και κυρίως- να το 
εκμεταλλευτούμε!

Το Cloud, 
επιτρέπει 
για πρώτη 
φορά στην 

ιστορία, σε οποιαδήποτε 
(κυριολεκτικά), επιχείρηση, 
όσο μικρή και αν είναι, απ’ 
όπου και αν βρίσκεται, 
να διεκδικήσει μερίδιο 
αγοράς, λίγο-πολύ σε 
οποιοδήποτε μέρος του 
κόσμου.

Διευθυντής έκδοσης:  
Νίκος Τηλιακός

Αρχισυνταξία: 
Γιώργος Αθανασιάδης
Διεύθυνση διαφήμισης:  
Νίκος Μπάστας 

Ειδικοί συνεργάτες:  
Γιώργος Μαρκατάτος, 
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Γραφικές τέχνες Graphica

Εκδότης:  
Αντώνης Ρουσελιωτάκης
Ιδιοκτησία:  
Social Handlers

Το μηνιαίο έντυπο Tech Channel 
Partner (αρ. εντύπου 01-0023) 
κυκλοφορεί 11 μήνες το χρόνο  
από τη Social Handlers  
(Λ. Κηφισίας 105Α & Πανόρμου,  
115 23, Αθήνα, Τηλ.: 210 6980 061, 
Fax. 211 7703929, email:  
sales@socialhandlers.com)  
Copyright © 2017

Απαγορεύονται η αναδημοσίευση, η 
αναπαραγωγή και η μετάδοση όλου 
ή μέρους του περιοδικού χωρίς την 
έγγραφη άδεια του εκδότη.  
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επίσημη άποψη του περιοδικού.
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  UPS, PDU & Inverter ôïõ ÐëáíÞôç. 
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  äßêôõï ðïõ áñéèìåß ôéò 100+ ÷þñåò.
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��200+ ÐáôÝíôåò Åõñåóéôå÷íßáò óå 

  ôïìåßò Ôå÷íïëïãßáò êáé Ó÷åäßïõ.

www.cyberpower.com

Âñåßôå ìáò óå üëç ôçí ÅëëÜäá áðü ôá äßêôõá ðùëÞóåùí ôùí:

Oktabit AE (www.oktabit.gr), Westnet AE (www.mywestnet.com)

Ðáíåëëáäéêü Service áðü ôçí Power Sales AE (www.powersales.gr) 

I

n

v

e

r

t

e

r

U

P

S

-

P

U

D

ê

á

ë

Ð

ñ

ï

å

ß

 

ô

ï

í

 

í

!

Á

ô

á

ã

ù

í

é

ó

ì

ü

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

CyberPower 215 x 50 mm Channel Partners AD - 17 Mar 2017
Friday, March 17, 2017 12:18:36

ΘΡΥΛΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ. 
ΑΚΡΑΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ.

.

*Μέτρηση MobileMark 2014, ανάλογα με το configuration. Αναλυτικά στοιχεία για την αυτονομία στο http://psref.lenovo.com/Product/ThinkPad_X260 , http://psref.lenovo.com/Product/ThinkPad_
T460 & http://psref.lenovo.com/Product/ThinkPad_T560
Lenovo, το λογότυπο της Lenovo και ThinkPad είναι εμπορικά σήματα της Lenovo. Microsoft και Windows είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή / και σε 
άλλες χώρες. Άλλες επωνυμίες εταιρειών, προϊόντων ή υπηρεσιών ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών τρίτων. ©Lenovo 2017. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

έως 20.2 ώρες 
αυτονομία*

Η Lenovo συνιστά Windows 10 Pro.

Windows 10 Pro: εγγύηση 
επαγγελματικής επιτυχίας.

Αντοχή στρατιωτικών προδιαγραφών MIL 810-G

 

 
 Τεχνολογία ThinkEngine για μεγιστοποίηση 
παραγωγικότητας

Επιτρέπει στο ThinkPad να καταναλώνει 50% λιγότερη 
ενέργεια όταν λειτουργεί σε αυτονομία 
και έως 70% όταν είναι συνδεδεμένο σε παροχή 
ρεύματος.

 
 3ετής International Warranty On Site

& επιπλέον διαθέσιμες επεκτάσεις εγγύησης
Διαθέσιμες έξτρα εγγυήσεις: Accidental Damage  
Protection & Keep your Drive

ThinkPad T460/T560

έως 25 ώρες 
αυτονομία*

ThinkPad X260

Αυτονομία πολύ παραπάνω από 1 ημέρα εργασίας
Απελευθερώστε την παραγωγικότητα εν κινήσει 
χάρη στις διπλές μπαταρίες των T460/T560 που 
προσφέρουν αυτονομία έως 20.2* και 25* ώρες 
αντίστοιχα.
 
Και για ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία, η 
τεχνολογία Power Bridge επιτρέπει την 
αντικατάσταση της εξωτερικής μπαταρίας χωρίς 
απενεργοποίηση του μηχανήματος (hot swap)



4

TECHCHANNELPARTNER

login
05.2017

Είναι η ασφάλεια  
commodity; 

ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ
nick@socialhandlers.com

Τ
ο πλέον πρόσφατο περιστατικό των επιθέσεων ransomware 
του πασίγνωστου πλέον WannaCry (που έκανε όντως 
πολλούς να θέλουν να κλάψουν!) έδειξε ότι σε πολλές 
περιπτώσεις η στάση των πελατών απέναντι στην ασφάλεια 
είναι αρκετά λάθος. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που 
ο πελάτης εφησυχάζει και θεωρεί ότι δεν έχει κανένα 

πρόβλημα έχοντας εγκαταστήσει τη λύση της προτίμησής του, η οποία ακόμα 
και αν είναι ενημερωμένη, μπορεί να τον αφήσει σε κάποιες περιπτώσεις 
παντελώς ακάλυπτο. 

Η περίπτωση του WannaCry είναι μια ακόμη που καταδεικνύει ότι το 
παραδοσιακό μοντέλο ασφάλειας δεν είναι αρκετό για να κρατήσει ένα 
εταιρικό δίκτυο ασφαλές. Η μεγαλύτερη δυνατή προστασία παρέχεται από 
τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ασφάλειας proactively. Μια 
τέτοια προσέγγιση απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ασφάλειας σε 
επίπεδα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της προστασίας σε όλα τα στοιχεία 
της επιχείρησης. Σε αυτά περιλαμβάνεται η διαχείριση των διαφόρων 
ευπαθειών, η διαχείριση των patches, η εφαρμογή ισχυρών τεχνολογιών 
ασφάλειας και πολλά άλλα. 

Η εστίαση στο ransomware, η οποία έχει προκύψει από τις ολοένα 
και εντεινόμενες επιθέσεις τέτοιου τύπου «χτύπησε κόκκινο»… ελέω 
WannaCry. Η πιο πρόσφατη αυτή επίθεση χτύπησε πάνω από 200.000 
υπολογιστές σε όλο τον κόσμο, ανάμεσα στους οποίους και αυτούς 
τους Εθνικού Συστήματος Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, εταιρείες 
τηλεπικοινωνιών και μεγάλες επιχειρήσεις όπως η FedEx. 

Οι επιθέσεις είχαν σαν αποτέλεσμα το κλείδωμα των αρχείων και 
απαιτούσαν λύτρα σε μορφή Bitcoin, της τάξης των 300 δολαρίων, για να 
ξεκλειδώσουν τα συστήματα. Οι επιπτώσεις του WannaCry αποτιμώνται σε 4 
δις δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία Cyence.  

Καταστάσεις όπως αυτές είναι εξαιρετικά μεγάλες ευκαιρίες για τις εταιρείες 
που παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας να μιλήσουν και πάλι στους πελάτες 
τους για θέματα ασφαλείας, ενώ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι λύσεις 
που έχουν ενεργοποιήσει στους πελάτες τους λειτουργούν με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. 

Κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρά 
το γεγονός ότι στις ειδήσεις φτάνουν μόνο οι επιθέσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις, 
το πρόβλημα είναι εξαιρετικά μεγάλο και για τους μικρομεσαίους. Και σε αυτή 
την περίπτωση, η προσέγγιση θα πρέπει να είναι προληπτική, παρά το γεγονός 
ότι σίγουρα εδώ μιλάμε για σαφώς πιο σφιχτά “πορτοφόλια”. 

Η περίπτωση του 
WannaCry είναι μια 
ακόμη που καταδεικνύει 
ότι το παραδοσιακό 

μοντέλο ασφάλειας δεν είναι αρκετό 
για να κρατήσει ένα εταιρικό δίκτυο 
ασφαλές. Η μεγαλύτερη δυνατή 
προστασία παρέχεται από τις εταιρείες 
που αντιμετωπίζουν το ζήτημα της 
ασφάλειας proactively.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι πολλές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που θεωρούν ότι οι επιθέσεις αυτές δεν τους αφορούν, καθώς πιστεύουν 
ότι κατευθύνονται σε μεγάλες και μόνο επιχειρήσεις. Η πραγματικότητα 
όμως μπορεί να τους διαψεύσει. Επειδή κάποιος δεν γνωρίζει την ύπαρξη 
του ransomware δεν πάει να πει ότι δεν θα πέσει θύμα της επίθεσης. Εδώ 
ο ρόλος του συνεργάτη είναι να εξηγήσει στον πελάτη ότι ο κίνδυνος είναι 
εξίσου μεγάλος για όλους. 

Για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι σε επίπεδο μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, απαιτείται σημαντική προσπάθεια επικοινωνίας με 
τους εργαζόμενους για τους κινδύνους ασφάλειας και τη σημασία των 
αναβαθμίσεων ασφάλειας, τις σύγχρονες λύσεις ασφάλειας και τις 
επενδύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε λύσεις backup και 
disaster recovery. Παρά το γεγονός ότι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
παραπονιούνται για το κόστος των προληπτικών μέτρων, θα πρέπει 
να κατανοήσουν ότι το κόστος της ανάκτησης των δεδομένων θα είναι 
σημαντικά μεγαλύτερο τελικά. 

Με την κατάλληλη προσέγγιση, είναι δεδομένο ότι θα μπορέσουν οι πελάτες 
να δουν τη σημασία τής επένδυσης σε προληπτικές τεχνολογίες ασφάλειας. 

Πολλές φορές οι εταιρείες αντιμετωπίζουν την ασφάλεια ως ένα ακόμη commodity, κάτι 
δεδομένο όπως, για παράδειγμα, ένα ψυγείο, το οποίο απλά θα το βάλεις στην πρίζα και απλά 
λειτουργεί. Αλλά φτάνει να εμφανιστεί ένα πρόβλημα (μικρότερο ή μεγαλύτερο) για να δούμε ότι 
τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. 



your brand | our content | any media

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

Ζητήστε ένα δωρεάν* social media assessment στο 
sales@socialhandlers.com και κερδίστε εντελώς 
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Τ
ο πλέον πρόσφατο περιστατικό των επιθέσεων ransomware 
του πασίγνωστου πλέον WannaCry (που έκανε όντως 
πολλούς να θέλουν να κλάψουν!) έδειξε ότι σε πολλές 
περιπτώσεις η στάση των πελατών απέναντι στην ασφάλεια 
είναι αρκετά λάθος. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που 
ο πελάτης εφησυχάζει και θεωρεί ότι δεν έχει κανένα 

πρόβλημα έχοντας εγκαταστήσει τη λύση της προτίμησής του, η οποία ακόμα 
και αν είναι ενημερωμένη, μπορεί να τον αφήσει σε κάποιες περιπτώσεις 
παντελώς ακάλυπτο. 

Η περίπτωση του WannaCry είναι μια ακόμη που καταδεικνύει ότι το 
παραδοσιακό μοντέλο ασφάλειας δεν είναι αρκετό για να κρατήσει ένα 
εταιρικό δίκτυο ασφαλές. Η μεγαλύτερη δυνατή προστασία παρέχεται από 
τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ασφάλειας proactively. Μια 
τέτοια προσέγγιση απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ασφάλειας σε 
επίπεδα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της προστασίας σε όλα τα στοιχεία 
της επιχείρησης. Σε αυτά περιλαμβάνεται η διαχείριση των διαφόρων 
ευπαθειών, η διαχείριση των patches, η εφαρμογή ισχυρών τεχνολογιών 
ασφάλειας και πολλά άλλα. 

Η εστίαση στο ransomware, η οποία έχει προκύψει από τις ολοένα 
και εντεινόμενες επιθέσεις τέτοιου τύπου «χτύπησε κόκκινο»… ελέω 
WannaCry. Η πιο πρόσφατη αυτή επίθεση χτύπησε πάνω από 200.000 
υπολογιστές σε όλο τον κόσμο, ανάμεσα στους οποίους και αυτούς 
τους Εθνικού Συστήματος Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, εταιρείες 
τηλεπικοινωνιών και μεγάλες επιχειρήσεις όπως η FedEx. 

Οι επιθέσεις είχαν σαν αποτέλεσμα το κλείδωμα των αρχείων και 
απαιτούσαν λύτρα σε μορφή Bitcoin, της τάξης των 300 δολαρίων, για να 
ξεκλειδώσουν τα συστήματα. Οι επιπτώσεις του WannaCry αποτιμώνται σε 4 
δις δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία Cyence.  

Καταστάσεις όπως αυτές είναι εξαιρετικά μεγάλες ευκαιρίες για τις εταιρείες 
που παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας να μιλήσουν και πάλι στους πελάτες 
τους για θέματα ασφαλείας, ενώ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι λύσεις 
που έχουν ενεργοποιήσει στους πελάτες τους λειτουργούν με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. 

Κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρά 
το γεγονός ότι στις ειδήσεις φτάνουν μόνο οι επιθέσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις, 
το πρόβλημα είναι εξαιρετικά μεγάλο και για τους μικρομεσαίους. Και σε αυτή 
την περίπτωση, η προσέγγιση θα πρέπει να είναι προληπτική, παρά το γεγονός 
ότι σίγουρα εδώ μιλάμε για σαφώς πιο σφιχτά “πορτοφόλια”. 

Η περίπτωση του 
WannaCry είναι μια 
ακόμη που καταδεικνύει 
ότι το παραδοσιακό 

μοντέλο ασφάλειας δεν είναι αρκετό 
για να κρατήσει ένα εταιρικό δίκτυο 
ασφαλές. Η μεγαλύτερη δυνατή 
προστασία παρέχεται από τις εταιρείες 
που αντιμετωπίζουν το ζήτημα της 
ασφάλειας proactively.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι πολλές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που θεωρούν ότι οι επιθέσεις αυτές δεν τους αφορούν, καθώς πιστεύουν 
ότι κατευθύνονται σε μεγάλες και μόνο επιχειρήσεις. Η πραγματικότητα 
όμως μπορεί να τους διαψεύσει. Επειδή κάποιος δεν γνωρίζει την ύπαρξη 
του ransomware δεν πάει να πει ότι δεν θα πέσει θύμα της επίθεσης. Εδώ 
ο ρόλος του συνεργάτη είναι να εξηγήσει στον πελάτη ότι ο κίνδυνος είναι 
εξίσου μεγάλος για όλους. 

Για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι σε επίπεδο μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, απαιτείται σημαντική προσπάθεια επικοινωνίας με 
τους εργαζόμενους για τους κινδύνους ασφάλειας και τη σημασία των 
αναβαθμίσεων ασφάλειας, τις σύγχρονες λύσεις ασφάλειας και τις 
επενδύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε λύσεις backup και 
disaster recovery. Παρά το γεγονός ότι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
παραπονιούνται για το κόστος των προληπτικών μέτρων, θα πρέπει 
να κατανοήσουν ότι το κόστος της ανάκτησης των δεδομένων θα είναι 
σημαντικά μεγαλύτερο τελικά. 

Με την κατάλληλη προσέγγιση, είναι δεδομένο ότι θα μπορέσουν οι πελάτες 
να δουν τη σημασία τής επένδυσης σε προληπτικές τεχνολογίες ασφάλειας. 

Πολλές φορές οι εταιρείες αντιμετωπίζουν την ασφάλεια ως ένα ακόμη commodity, κάτι 
δεδομένο όπως, για παράδειγμα, ένα ψυγείο, το οποίο απλά θα το βάλεις στην πρίζα και απλά 
λειτουργεί. Αλλά φτάνει να εμφανιστεί ένα πρόβλημα (μικρότερο ή μεγαλύτερο) για να δούμε ότι 
τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. 
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Γνωρίστε τη σειρά thin  
clients της HP
Τα HP Thin Clients είναι ειδικά κατασκευασμένα για τη διευκόλυνση του 
τελικού χρήστη και τα εμπιστεύεται το ΙΤ, δεδομένου πως είναι καινοτόμα, 
αξιόπιστα και ασφαλή. Συνδυάζουν τον εικονικό κόσμο του computing, με 
σημαντικά business αποτελέσματα για τον επαγγελματία. 
Τα HP Thin Clients είναι ειδικά φτιαγμένα για ταχύτητα. Από τους HP Zero 
Clients, στις νεότερες συσκευές με πανίσχυρους τετραπύρηνους επεξεργα-
στές, το χαρτοφυλάκιο της HP διαθέτει τα προϊόντα που απαιτούνται για να 
ικανοποιήσουν τις πλέον ενεργοβόρες εφαρμογές. 

Desktop Thin Clients
Συνδυάστε το think client factor της προτίμησής σας με το λειτουργικό 
σύστημα που θα επιλέξετε, συμπεριλαμβανομένων των Linux-based HP 
Smart Zero και HP ThinPro ή Windows Embedded. Επιλέξτε στη συνέχεια 
το μοντέλο με την επεξεργαστική ισχύ που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, 
είτε πρόκειται για multimedia εφαρμογές είτε για καθημερινές εργασίες. Α-
ποκτήστε ένα cloud-ready και βελτιστοποιημένο για VDI thin client που είναι 
ειδικά φτιαγμένο για τους σημερινούς ISV παρόχους, συμπεριλαμβανομέ-
νων των Citrix, VMware και Microsoft.

Mobile Thin Clients
Το mobile cloud computing είναι ακόμα πιο εύχρηστο και ευέλικτο από πο-
τέ, χάρη στους HP Mobile Thin Clients. Οι εργαζόμενοι μπορούν να δουλέ-
ψουν ακόμα πιο αποδοτικά όπου κι αν βρίσκονται, χάρη στο επαγγελματικό 
cloud και τα βελτιστοποιημένα για VDI χαρακτηριστικά που ενσωματώνουν 
κρίσιμο software διαχείρισης. Τα βασισμένα στα Windows προγράμματα 
και εργαλεία που παρέχονται, καθιστούν ακόμα ευκολότερο το login και την 
εργασία με οικεία εργαλεία και προγράμματα, καθώς μάλιστα δεν απαιτείται 
εκπαίδευση. 

Zero Clients
Τα Zero clients είναι ειδικά σχεδιασμένα για περιβάλλοντα VMware, με τη 
νεότερη τεχνολογία PCoIP για απαιτητικές γραφικά εφαρμογές που χρειά-
ζονται επιδόσεις τύπου workstation και υποστήριξη διπλών οθονών. Το γε-
γονός πως δεν διαθέτουν λειτουργικό σύστημα ή κινούμενα μέρη, σημαίνει 
πως τα HP Zero Clients απαιτούν μηδενική διαχείριση.
Η εγκατάσταση τους είναι απλή και το πρόβλημα των ιών αποτελεί πλέ-
ον παρελθόν. Επιπλέον, μιας και είναι σχεδιασμένα για ταχύτατο PCoIP, 
Amazon Workspace και VMware, τα Zero Clients αποτελούν μια εξαιρετικά 
χαμηλού κόστους λύση, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν εξαιρετικές επιδόσεις 
και αξιοπιστία.

Έρευνα της IDC: Η επιχειρηματική 
αξία του printing security
Έρευνα της IDC με τίτλο « The Business Value of Printer Security» αποκά-
λυψε κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία, σχετικά με το πώς οι επιχει-
ρήσεις αντιμετωπίζουν την ασφάλεια του printing, αλλά και τι έχει αρχίσει να 
αλλάζει στο θέμα αυτό. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έρευνα της IDC, το 80% των επιχειρήσεων 
δήλωσαν πως η ασφάλεια του ΙΤ είναι σημαντικό ζήτημα όσον αφορά τις ε-
πιχειρησιακές διεργασίες τους, αλλά μόλις το 59% των επιχειρήσεων δήλω-
σε πως το printing security είναι βασική προτεραιότητα. Τα ευρήματα αυτά 
καταδεικνύουν προφανώς ελλειμματική προσοχή στο θέμα της ασφάλειας 
που πιθανόν να αφήσει τις επιχειρήσεις ευάλωτες, ενώ είναι πολύ πιο εύκο-
λο για το ΙΤ και τις επιχειρήσεις να ωφεληθούν πολλαπλά από ένα ασφαλές 
περιβάλλον printing. 

Η έρευνα της IDC ανακάλυψε πως περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις 
που συμμετείχαν, αντιμετώπισαν ένα κενό ασφαλείας στο ΙΤ που περιλάμβα-
νε και το printer security μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών. 
Τα περιβάλλοντα print/document των επιχειρήσεων έχουν αρκετά τρωτά 
σημεία, τα οποία μπορούν να προέλθουν από κακόβουλες επιθέσεις εντός 
και εκτός της επιχείρησης, καθώς και από απρόσεκτη χρήση εκτυπωτικών 
συσκευών. 
«Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν προληπτικά μέτρα, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τις όποιες ανησυχίες ασφάλειας στην υποδομή του print και 
document, ενώ ο πάροχος Managed Print Services (MPS), όπως είναι η HP, 
θα πρέπει να θεωρείται ως σημαντικός συνεργάτης σε αυτή την προσπά-
θεια», δήλωσε ο Robert Palmer, Research Director της ομάδας Imaging, 
Printing and Document Solutions της IDC.
Κάθε φορά που οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν ένα πρόγραμ-
μα ασφαλείας, αποκαλύφθηκε πως επετύγχαναν τα πλέον σημαντικά οφέλη 
σε τρεις βασικούς τομείς: βελτιωμένο printer security, αποτελεσματικότερο 
προσωπικό ΙΤ και μειωμένες δαπάνες.
Ο τρόπος που υλοποιούνται οι λύσεις ασφαλείας καθορίζει όχι μόνο την 
αποτελεσματικότητά τους, αλλά και το ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στην πα-
ραγωγικότητα των εργαζομένων. Προκειμένου να διασφαλιστούν τα μέγιστα 
οφέλη, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η τεχνολογία, οι άνθρωποι και οι 
απαιτήσεις των διεργασιών.



Εκτυπωτές HP LaserJet Pro: Η πιο 
εύκολη επιχειρηματική απόφαση
Οι εκτυπωτές της HP LaserJet Pro έχουν απλοποιήσει τις διαδικασίες εκτύπω-
σης, ενώ ταυτόχρονα είναι οικονομικοί, χάρη στα δοχεία γραφίτη JetIntelligence.

Οι εκτυπωτές HP LaserJet Pro χαρακτηρίζονται για τις ποιοτικές εκτυπώσεις 
τους. Κάνοντας χρήση των αυθεντικών δοχείων γραφίτη ΗΡ με τεχνολογία 
JetIntelligence εξασφαλίζουν αξιόπιστες, επαγγελματικές και γρήγορες εκτυ-
πώσεις. Επιπλέον, εξασφαλίζουν υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα και θα σας 
βοηθήσουν να εξοικονομήσετε ενέργεια με την τεχνολογία αυτόματης ενεργο-
ποίησης/ απενεργοποίησης της HP.

Λειτουργικότητα
Ο μικρός και εύχρηστος MFP εκτυπωτής της σειράς HP LaserJet Pro είναι ιδα-
νικός για να σας εξοικονομήσει χώρο στο γραφείο. Παράλληλα, σας επιτρέπει 
να εκτυπώσετε, να σαρώσετε και να αντιγράψτε όλα τα έγγραφά σας με τη σειρά 
M130. Τα μοντέλα M130fn/fw μάλιστα, διαθέτουν επιπλέον και δυνατότητες φαξ.

Εκτυπώσεις από φορητές συσκευές
Χάρη στην τεχνολογία που ενσωματώνουν οι εκτυπωτές της HP, η εκτύπωση 
από φορητές συσκευές γίνεται εύκολα. Εκτυπώστε με ελάχιστα βήματα από 
μια μεγάλη ποικιλία φορητών συσκευών: Smartphones, tablets και φορητούς 
υπολογιστές.

Απόδοση και ασφάλεια HP 
Μπορείτε να βασιστείτε στην κορυφαία απόδοση εκτύπωσης, και από πλευ-
ράς ασφάλειας στην πρόσθετη προστασία που παρέχει η τεχνολογία anti-
fraud της HP. 

Αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP
Θα πρέπει να γνωρίζετε πως το καθένα αυθεντικό δοχείο γραφίτη HP έχει σχε-
διαστεί για να ταιριάζει με το μέγεθος, την ταχύτητα, τη θερμοκρασία τήξης και 
τον τύπο χαρτιού του εκτυπωτή του χρήστη. Σε συνδυασμό με τον HP LaserJet 
σας, αυτό το σύστημα παρέχει σταθερή ποιότητα εκτύπωσης και εξαιρετική 
απόδοση.

Η σειρά HP LaserJet Pro περιλαμβάνει τα μοντέλα M102w (ο οικονομικός HP 
LaserJet Pro), MFP M130nw (ο μικρότερος LaserJet MFP της HP), M203dw (ο 
ασύρματος HP LaserJet Pro) και M227fdn (ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής laser 
μικρού μεγέθους). 

Οι εκτυπωτές της HP 
προστατεύουν τα έγγραφά σας 
Προστατεύστε τα εμπιστευτικά σας έγγραφα και περιορίστε τις αζήτητες ε-
κτυπώσεις. Η HP Printer Secure Document Solution διασφαλίζει πως τα 
εμπιστευτικά έγγραφα θα παραμείνουν εμπιστευτικά. Οι λύσεις ασφαλείας 
της HP θα προστατεύσουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες και δεδομένα των 
εγγράφων σας από ανεπιθύμητα μάτια, αποτρέποντας τις απάτες κάθε είδους. 
Ας δούμε πώς…

HP JetAdvantage Secure Print
Πρόκειται για cloud εργαλείο, ένα SaaS pull print app για την ακρίβεια, συμ-
βατό με όλους τους HP -ή μη- εκτυπωτές. Οι εργασίες εκτύπωσης μπορούν 
να παραμείνουν στο cloud και στον client server του πελάτη. Η λύση Secure 
Print υποστηρίζει πολλαπλές επιλογές ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένων 
των card readers (αναγνώστης καρτών) και των QR codes.

HP JetAdvantage Private Print
Το HP JetAdvantage Private Print είναι μια δωρεάν, βασισμένη στο cloud 
λύση printing, χάρη στην οποία μπορείτε να προφυλάξετε τα έγγραφά σας 
καθώς εκτυπώνετε στο cloud queue - στη συνέχεια έχετε τη δυνατότητα να 
ταυτοποιήσετε και να εκτυπώσετε από τον υποστηριζόμενο HP εκτυπωτή σας 
ή MFP. Προκειμένου να διασφαλίσετε πως η επιχείρησή σας θα μπορεί να εκ-
μεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα του Private Print, η HP προσφέρει έναν αριθμό 
από εργαλεία για να ξεκινήσετε.

HP Access Control Secure Pull Print
Πρόκειται για μια βασισμένη σε server, pull-print λύση software που επιτρέ-
πει στους χρήστες να εκτυπώνουν έγγραφα σε ένα ασφαλές δίκτυο, διασφαλί-
ζοντας την ταυτοποίηση χρήστη μέσω της εισαγωγής ενός PIN ή μέσω άλλου 
πρωτοκόλλου. 

Ευκολία ταυτοποίησης και εκτύπωσης
Το HP Proximity Card Reader επιτρέπει στους χρήστες την γρήγορη ταυτοποί-
ηση και εκτύπωση με ασφάλεια σε έναν εκτυπωτή ή MFP, με τη χρήση του 
υπάρχοντος ID badge. 

Ασφάλεια για τον κλάδο δραστηριοποίησής σας
Η HP κατανοεί πως δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις ίδιες. Για το λόγο αυτό προ-
σφέρει λύσεις «ραμμένες» στα μέτρα και στις ανάγκες διαφορετικών κλάδων.

HP and TROY document protection
Η λύση αυτή προσφέρει υψηλά επίπεδα ασφάλειας και αποτροπής απάτης για 
τα πλέον κρίσιμα έγγραφα των επιχειρήσεων, εγγυώμενη χαμηλότερο κόστος 
και διατηρώντας ταυτόχρονα αυστηρότερη ασφάλεια και έλεγχο. PU
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Γνωρίστε τη σειρά thin  
clients της HP
Τα HP Thin Clients είναι ειδικά κατασκευασμένα για τη διευκόλυνση του 
τελικού χρήστη και τα εμπιστεύεται το ΙΤ, δεδομένου πως είναι καινοτόμα, 
αξιόπιστα και ασφαλή. Συνδυάζουν τον εικονικό κόσμο του computing, με 
σημαντικά business αποτελέσματα για τον επαγγελματία. 
Τα HP Thin Clients είναι ειδικά φτιαγμένα για ταχύτητα. Από τους HP Zero 
Clients, στις νεότερες συσκευές με πανίσχυρους τετραπύρηνους επεξεργα-
στές, το χαρτοφυλάκιο της HP διαθέτει τα προϊόντα που απαιτούνται για να 
ικανοποιήσουν τις πλέον ενεργοβόρες εφαρμογές. 

Desktop Thin Clients
Συνδυάστε το think client factor της προτίμησής σας με το λειτουργικό 
σύστημα που θα επιλέξετε, συμπεριλαμβανομένων των Linux-based HP 
Smart Zero και HP ThinPro ή Windows Embedded. Επιλέξτε στη συνέχεια 
το μοντέλο με την επεξεργαστική ισχύ που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, 
είτε πρόκειται για multimedia εφαρμογές είτε για καθημερινές εργασίες. Α-
ποκτήστε ένα cloud-ready και βελτιστοποιημένο για VDI thin client που είναι 
ειδικά φτιαγμένο για τους σημερινούς ISV παρόχους, συμπεριλαμβανομέ-
νων των Citrix, VMware και Microsoft.

Mobile Thin Clients
Το mobile cloud computing είναι ακόμα πιο εύχρηστο και ευέλικτο από πο-
τέ, χάρη στους HP Mobile Thin Clients. Οι εργαζόμενοι μπορούν να δουλέ-
ψουν ακόμα πιο αποδοτικά όπου κι αν βρίσκονται, χάρη στο επαγγελματικό 
cloud και τα βελτιστοποιημένα για VDI χαρακτηριστικά που ενσωματώνουν 
κρίσιμο software διαχείρισης. Τα βασισμένα στα Windows προγράμματα 
και εργαλεία που παρέχονται, καθιστούν ακόμα ευκολότερο το login και την 
εργασία με οικεία εργαλεία και προγράμματα, καθώς μάλιστα δεν απαιτείται 
εκπαίδευση. 

Zero Clients
Τα Zero clients είναι ειδικά σχεδιασμένα για περιβάλλοντα VMware, με τη 
νεότερη τεχνολογία PCoIP για απαιτητικές γραφικά εφαρμογές που χρειά-
ζονται επιδόσεις τύπου workstation και υποστήριξη διπλών οθονών. Το γε-
γονός πως δεν διαθέτουν λειτουργικό σύστημα ή κινούμενα μέρη, σημαίνει 
πως τα HP Zero Clients απαιτούν μηδενική διαχείριση.
Η εγκατάσταση τους είναι απλή και το πρόβλημα των ιών αποτελεί πλέ-
ον παρελθόν. Επιπλέον, μιας και είναι σχεδιασμένα για ταχύτατο PCoIP, 
Amazon Workspace και VMware, τα Zero Clients αποτελούν μια εξαιρετικά 
χαμηλού κόστους λύση, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν εξαιρετικές επιδόσεις 
και αξιοπιστία.

Έρευνα της IDC: Η επιχειρηματική 
αξία του printing security
Έρευνα της IDC με τίτλο « The Business Value of Printer Security» αποκά-
λυψε κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία, σχετικά με το πώς οι επιχει-
ρήσεις αντιμετωπίζουν την ασφάλεια του printing, αλλά και τι έχει αρχίσει να 
αλλάζει στο θέμα αυτό. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έρευνα της IDC, το 80% των επιχειρήσεων 
δήλωσαν πως η ασφάλεια του ΙΤ είναι σημαντικό ζήτημα όσον αφορά τις ε-
πιχειρησιακές διεργασίες τους, αλλά μόλις το 59% των επιχειρήσεων δήλω-
σε πως το printing security είναι βασική προτεραιότητα. Τα ευρήματα αυτά 
καταδεικνύουν προφανώς ελλειμματική προσοχή στο θέμα της ασφάλειας 
που πιθανόν να αφήσει τις επιχειρήσεις ευάλωτες, ενώ είναι πολύ πιο εύκο-
λο για το ΙΤ και τις επιχειρήσεις να ωφεληθούν πολλαπλά από ένα ασφαλές 
περιβάλλον printing. 

Η έρευνα της IDC ανακάλυψε πως περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις 
που συμμετείχαν, αντιμετώπισαν ένα κενό ασφαλείας στο ΙΤ που περιλάμβα-
νε και το printer security μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών. 
Τα περιβάλλοντα print/document των επιχειρήσεων έχουν αρκετά τρωτά 
σημεία, τα οποία μπορούν να προέλθουν από κακόβουλες επιθέσεις εντός 
και εκτός της επιχείρησης, καθώς και από απρόσεκτη χρήση εκτυπωτικών 
συσκευών. 
«Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν προληπτικά μέτρα, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τις όποιες ανησυχίες ασφάλειας στην υποδομή του print και 
document, ενώ ο πάροχος Managed Print Services (MPS), όπως είναι η HP, 
θα πρέπει να θεωρείται ως σημαντικός συνεργάτης σε αυτή την προσπά-
θεια», δήλωσε ο Robert Palmer, Research Director της ομάδας Imaging, 
Printing and Document Solutions της IDC.
Κάθε φορά που οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν ένα πρόγραμ-
μα ασφαλείας, αποκαλύφθηκε πως επετύγχαναν τα πλέον σημαντικά οφέλη 
σε τρεις βασικούς τομείς: βελτιωμένο printer security, αποτελεσματικότερο 
προσωπικό ΙΤ και μειωμένες δαπάνες.
Ο τρόπος που υλοποιούνται οι λύσεις ασφαλείας καθορίζει όχι μόνο την 
αποτελεσματικότητά τους, αλλά και το ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στην πα-
ραγωγικότητα των εργαζομένων. Προκειμένου να διασφαλιστούν τα μέγιστα 
οφέλη, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η τεχνολογία, οι άνθρωποι και οι 
απαιτήσεις των διεργασιών.
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ECOS SOFTONE

Οι cloud υπηρεσίες 
γίνονται απλές
Η SoftOne, ανακοίνωσε τη διάθεση 
της νέας σειράς cloud υπηρεσιών 
ECOS. H συγκεκριμένη λύση 
ενσωματώνει τις λύσεις ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης ECOS E-Invoicing, 
ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων 
ECOS EDI και δημιουργίας 
αναλυτικών ηλεκτρονικών 
λογαριασμών ECOS E-Statement.
Οι cloud υπηρεσίες ECOS 
λειτουργούν αποτελεσματικά με 
οποιοδήποτε business software ή/
και σύστημα τιμολόγησης της αγοράς, 
παρέχοντας εύκολη και γρήγορη 
υλοποίηση, εξαιρετικά χαμηλή 
αρχική επένδυση και ταχύτατο ROI.
Info: SofOne, 211-1022222

OFFICE LINE

Σημαντική  
διάκριση
Στο πλαίσιο του Microsoft Summit, 
με θέμα “Digitize.Disrupt.Drive”, 
στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός 
Κόσμος», την Τετάρτη 9 Μαΐου, 
πραγματοποιήθηκαν τα Microsoft 
Partner Excellence Awards.  
Η Office Line διακρίθηκε στην 
κατηγορία “Lifetime Customer Value 
in Azure”. Η διάκριση υπογραμμίζει 
τον αναβαθμισμένο ρόλο της Office 
Line, ως το συνεργάτη με  
τη μεγαλύτερη επιρροή στη χρήση 
και κατανάλωση cloud υπηρεσιών 
που βασίζονται στην πλατφόρμα 
Azure.
Info: Office Line, 210-9760200

WESTNET

Επέκταση στην 
κυπριακή αγορά
Η εταιρεία διανομής προϊόντων 
πληροφορικής και υψηλής 
τεχνολογίας Westnet ανακοίνωσε  
ότι επεκτείνει τη δραστηριότητά της 
στην αγορά της Κύπρου. Επικεφαλής 
της θυγατρικής εταιρείας Westnet 
στην Κύπρο έχει αναλάβει ο κος 
Νίκος Τσαρουχάς, ο οποίος έχει 
πολυετή εμπειρία στον χώρο των 
πωλήσεων και του marketing 
σε εταιρίες της Κύπρου και της 
Ελλάδας. Η Westnet θα διαθέσει 
στην Κυπριακή αγορά το σύνολο των 
οίκων που αντιπροσωπεύει και στην 
Ελλάδα. 
Info: Westnet, 211-3002150

Mε μια ματιά
HP A3 MFP ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Η HP αλλάζει τα δεδομένα 
στο χώρο των copiers

Η HP Hellas παρουσίασε το νέο της χαρτοφυλάκιο 
πολυμηχανημάτων Α3 νέας γενιάς. Η παρουσίαση 
πραγματοποιήθηκε από τον Κωνσταντίνο Δημητριάδη, 
HP channel MPS specialist για Ελλάδα και Κύπρο. Στην 
εκδήλωση συμμετείχε και ο κ. Στρατής Ρουμελιώτης, HP 
CEP sales manager για Ελλάδα και Κύπρο, μιλώντας 
για τα εξειδικευμένα και εξελιγμένα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας που παρέχουν τα νέα πολυμηχανήματα, 
τα οποία αντιμετωπίζουν με επιτυχία τον συνεχώς 
αυξανόμενο αριθμό απειλών προς τα επαγγελματικά 
μηχανήματα εκτύπωσης. 

Η νέα σειρά αλλάζει τα δεδομένα στο χώρο των copiers 
προσφέροντας εκτός από εξελιγμένα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας προηγμένης τεχνολογίας και χρώμα σε προσιτή 
τιμή μέσω της τεχνολογίας εκτύπωσης PageWide της HP. 
Η νέα αρχιτεκτονική των μηχανών και η τεχνολογία Smart 
Device Services μειώνουν το χρόνο που η συσκευή 
βρίσκεται εκτός λειτουργίας (για επισκευή/συντήρηση) 
αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας τα κόστη.
Όπως τόνισε ο Σπύρος Πετράτος, managing director της 
HP Hellas, με το συγκεκριμένο λανσάρισμα, η εταιρεία 
στοχεύει να ταράξει τη συγκεκριμένη κατηγορία και 
να αντικαταστήσει τα σημερινά copiers με τεχνολογία 
εκτύπωσης υψηλών προδιαγραφών. 
Η σειρά περιλαμβάνει 16 νέες πλατφόρμες Pagewide και 
LaserJet, εξελιγμένη τεχνολογία ασφαλείας σε δεδομένα, 
αρχεία και μηχανές, καθώς και εξελιγμένο σύστημα 
απομακρυσμένης παρακολούθησης μέσω cloud και 
Big Data Analytics για πρόβλεψη βλαβών  και ανάγκης 
αναλωσίμων.

“The Wolf”: H νέα ταινία μικρού μήκους της… HP
Η ανακοίνωση των νέων MFPs της HP συνέπεσε με την 

καμπάνια της εταιρείας γύρω από το printing security. 
Η νέα παγκόσμια καμπάνια περιστρέφεται γύρω 
από μια δικτυακή σειρά μικρού μήκους παραγωγής 
HP Studio με πρωταγωνιστή τον Christian Slater. Η 
σειρά αποτελείται από τέσσερα επεισόδια συνολικής 
διάρκειας 6 λεπτών η οποία βρίσκεται εδώ: www.
hp.com/TheWolf.
Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά πρωτοβουλιών 
που στοχεύει στην αύξηση της ενημέρωσης γύρω 
από τους κινδύνους σε θέματα ασφαλείας που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές.
Στη σειρά, ο Slater φαίνεται να χακάρει συστηματικά 
μία εταιρεία – από την αλληλογραφία έως την 
αίθουσα συνεδριάσεων – μέσω παραμελημένων και 
ελλιπώς ασφαλισμένων εκτυπωτών και υπολογιστών. 
Στην ουσία αυτό που κάνει το «The Wolf» είναι να 
δραματοποιεί με επιτυχία μια κατάσταση για την 
οποία πολλά γράφονται και λέγονται, αλλά εάν δεν το 
ζήσει κανείς από μέσα δεν μπορεί να αντιληφθεί τις 
επιπτώσεις που μπορεί να έχει. 
Η HP δεν θα σταματήσει εκεί, αλλά σκοπεύει να 
ανακαλύψει εκ νέου την ασφάλεια μέσα από ένα ευρύ 
φάσμα συνεργασιών, εκδηλώσεων και προϊόντων 
με στόχο τις πιο ασφαλείς συσκευές , λύσεις και 
τεχνολογίες. 

Κλείνοντας να αναφέρουμε ότι η εικόνα του Christian 
Slater έχει ταυτιστεί με αυτή του σκοτεινού χάκερ, λόγω 
του πρωταγωνιστικού του ρόλου στην πρόσφατη και 
πολύ επιτυχημένη σειρά «Mr. Robot». 
Το «The Wolf» σκηνοθετήθηκε από τον υποψήφιο για 
BAFTA και  EMMY Lance Acord και το επιμελήθηκε ο 
βραβευμένος με Όσκαρ Kirk Baxter.
Info: HP Hellas, 211-1885000
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XerOX

Το Easy Translation  
στο «Thanks to Tech»
Η Xerox συμμετείχε στην έκθεση 
τεχνολογίας “Thanks to Tech” που 
διοργάνωσε η εταιρεία Κωτσόβολος, 
παρουσιάζοντας την εφαρμογή 
Xerox Easy Translation. Με την 
εφαρμογή αυτή, οι χρήστες ενός 
πολυλειτουργικού εκτυπωτή μπορούν 
για πρώτη φορά να σκανάρουν 
έγγραφα και να μεταφράζουν αυτόματα 
τα κείμενά τους με μια μόνο κίνηση, σε 
περισσότερες από 40 γλώσσες.
Info: Xerox Hellas, 210-9307000

QUalISYS

CRM & MyMANAGER 
στη North Events 
Η Qualisys Software ολοκλήρωσε με 
επιτυχία την υλοποίηση συστήματος 
πελατοκεντρικής διαχείρισης 
CRM, με την λύση Sugar, για την 
αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του 
συνόλου των διαδικασιών marketing, 
πωλήσεων και υπηρεσιών της 
North Events. Στο εμπορικό τμήμα 
εγκαταστάθηκε το ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης 
MyMANAGER. 
Info: Qualisys, 210-7647305

HP

Η νέα σειρά MPF A3 
Η HP ανακοίνωσε το νέο της 
χαρτοφυλάκιο στην κατηγορία των 
πολυλειτουργικών εκτυπωτών Α3. 
Με την κυκλοφορία αυτή, αλλά 
και με το ανανεωμένο πρόγραμμα 
μεταπωλητών Managed Print 
Specialist, η HP έχει τη δυνατότητα 
να προσφέρει ένα προηγμένο lineup 
λύσεων γραφείου για εκτυπώσεις 
πολυλειτουργικών laser Α3 και 
Α4, σε πλήρη ευθυγράμιση με την 
εξελισσόμενη μετάβαση του κλάδου 
προς την παροχή συνολικών λύσεων 
“as a service”, καθώς και προς τις 
πωλήσεις βάσει συμβολαίου, αντί 
μέσω απλών συναλλαγών. 
Info: HP Hellas, 211-1885000

Mε μια ματιά

Η Lenovo σημειώνει σταθερές επιδόσεις και υγιή πορεία 
σε μια δύσκολη και απαιτητική περίοδο για τον κλάδο, 
όπου η αγορά των PC και tablet σημειώνει πτώση, ενώ 
η αγορά των smartphones και servers παρουσιάζει 
περιορισμένη ανάπτυξη.  
Ωστόσο, μέσα σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο κλίμα, η 
εταιρεία καταφέρνει να αποδίδει σταθερά και «υγιή» 
αποτελέσματα. Το PC & smart devices group διατηρεί 
την ηγετική του θέση εμφανίζοντας ισχυρή κερδοφορία, 
η αγορά των κινητών τηλεφώνων σημειώνει καλή 
ανάπτυξη από τρίμηνο σε τρίμηνο και βελτίωση του 
περιθωρίου κέρδους, ενώ η αγορά των Data Center 
αντιμετωπίζει δυναμικά τις προκλήσεις. 
Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει την ηγετική της ομάδα, 
εντάσσοντας στο δυναμικό της κάποια από τα κορυφαία 
στελέχη του κλάδου.

Τα αποτελέσματα για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο της 
εταιρίας, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 
2016 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το μέλλον. 

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε $11,2 δισεκατομμύρια, 
σημειώνοντας μείωση της τάξης του 8% από έτος σε 
έτος. Ωστόσο, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο που 
ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2016, σημειώθηκε 
αύξηση της τάξης του 12%. Τα κέρδη προ φόρων 
ανήλθαν σε $168 εκατομμύρια, σημειώνοντας σημαντική 
μεταστροφή από το δεύτερο τρίμηνο του περασμένου 
έτους, στο οποίο είχε καταγραφεί απώλεια της τάξης 
των $842 εκατομμυρίων. Παρομοίως, το καθαρό κέρδος 
ανήλθε σε $157 εκατομμύρια, σε σχέση με την απώλεια 
της τάξης των $714 εκατομμυρίων κατά το δεύτερο 
τρίμηνο της προηγούμενου έτους. 

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας για το δεύτερο οικονομικό 
τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 2% από έτος σε έτος, σε $1,6 
δισεκατομμύρια, με μικτό περιθώριο κέρδους 14,3%. Τα 
λειτουργικά κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν σε 
$215 εκατομμύρια, σε σύγκριση με τις απώλειες ύψους 
$784 εκατομμυρίων κατά την ίδια περίοδο πέρυσι.
Info: Lenovo, 213-0087200

LENovo

Δυναμική επιστροφή στην κερδοφορία

Όσοι ενδιαφέρονται να απλοποιήσουν το δίκτυο τους 
αξιόπιστα, αλλά χωρίς καλώδια η devolo είναι αυτή που θα 
τους δώσει τη λύση. Ας γνωρίσουμε την τεχνολογία που 
βρίσκεται πίσω από τις εντυπωσιακές λύσεις της devolo. 

Τεχνολογία range+ 
Η εχνολογία range+ επιτυγχάνει ακόμη ταχύτερος 
ρυθμός μεταφοράς δεδομένων εντός του οικιακού 

δικτύου. Ενώ η συμβατική τεχνολογία Powerline 
αξιοποιεί μόνο δύο από τις τρεις γραμμές του 
κυκλώματος ρεύματος, η range+ καθιστά δυνατή την 
αξιοποίηση και των τριών γραμμών (και της γείωσης 
δηλαδή) και το πλήρες φυσικό δυναμικό του δικτύου 
ρεύματος. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται όχι μόνο μία 
σημαντικά υψηλότερη απόδοση του ρυθμού μεταφοράς 
δεδομένων αλλά και μεγαλύτερη εμβέλεια.

Τεχνολογία WiFi Move
Η τεχνολογία WiFi Move καθιστά δυνατή τη λειτουργία 
πολλαπλών σημείων πρόσβασης WLAN σε όλο το σπίτι 
ή το γραφείο, ενώ οι τερματικές συσκευές συνδέονται 
αυτόματα στον επόμενο πομπό. Με τον τρόπο αυτόν 
αποδίδει πάντα ισχυρό σήμα WLAN αξιοποιώντας όλες 
τις δυνατότητες των συσκευών για on-line διασκέδαση, 
media streaming ή ακόμη και απαιτητικές εργασίες.
Ουσιαστικά με το WiFi Move δημιουργείται ταχύτατα ένα 
μεγάλο, ασύρματο δίκτυο το οποίο χάρη στην εύκολη στη 
χρήστη εφαρμογή ο χρήστης μπορεί να το παρακολουθεί 
εύκολα.
Info: Devolo, 222-1084387

DEvoLo

Οι τεχνολογίες πίσω από τις λύσεις
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Στο πλαίσιο του Accelerate Partner Forum, η Lenovo 
ανακοίνωσε το Lenovo Distributed Storage Solution 
για IBM Spectrum Scale (DSS-G). Σχεδιασμένο για να 
υποστηρίζει τη διαχείριση και αποθήκευση τεράστιου 
όγκου αρχείων, κατάλληλο για περιβάλλοντα υψηλής 
απόδοσης και απαιτητικής χρήσης, το Lenovo DSS-G 
προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα να διαχειριστούν 
τον εκθετικό ρυθμό αύξησης του όγκου δεδομένων και 
την ανάγκη που προκύπτει για αποθήκευση μεγάλου 
όγκου δεδομένων (με ή χωρίς δομή).

Σήμερα, οι λύσεις διαχείρισης storage για HPC, τεχνητή 
νοημοσύνη, analytics και cloud, κυρίαρχες τάσεις στο 
χώρο της τεχνολογίας που αναδομούν ριζικά το data 
center, επιβαρύνουν σημαντικά τη διαχείριση των IT 
πόρων. Το DSS-G Storage Solution είναι η νέα πρόταση 
από τη Lenovo που έχει ως στόχο να επιταχύνει την 
εφαρμογή και λειτουργία της Software Defined Data 
Center τεχνολογίας, η οποία προσφέρει στους πελάτες 
σημαντικά οφέλη, όπως απλοποίηση υποδομών, 

ενισχυμένη απόδοση και χαμηλότερο κόστος χρήσης, 
συνολικά.

Το νέο Lenovo DSS-G είναι εφικτό μέσω του Lenovo 
Scalable Infrastructure (LeSI), το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα σε πελάτες να διαχειρίζονται σημαντικά 
δεδομένα HPC και μεγάλο όγκο data ή cloud. 
Info: Lenovo, 213-0087200

Το πρώτο εθνικό debate περιβαλλοντικής διαχείρισης 
πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο της ΕΕΔΕ. 
Στην εκδήλωση εκπρόσωποι από πολλές εταιρείες 
αναφέρθηκαν σε ενέργειες και πρωτοβουλίες που 
παίρνουν σε καθημερινή βάση για την προστασία του 
Περιβάλλοντος.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η 
ομιλία του sales manager της Xerox Hellas, Βασίλη 
Μαυρομμάτη, ο οποίος παρουσίασε την περιβαλλοντική 
υπευθυνότητα της Xerox και ανέδειξε τη σημασία των 
Managed Print Services ως ένα εργαλείο που βοηθά 
τις επιχειρήσεις να μειώνουν το  περιβαλλοντικό τους 
αποτύπωμα.
Εκτός από τα χαμηλότερα κόστη και την αυξημένη 
παραγωγικότητα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε 
συγκεκριμένα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν 
για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις από τη χρήση των 
υπηρεσιών διαχείρισης εγγράφων που προσφέρει η 
Xerox όπως: Μείωση του όγκου των εκτυπώσεων λόγω 

της ορθολογικότερης εκτύπωσης  και της αυτόματης 
διαγραφής αχρείαστων εκτυπώσεων, μείωση της 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με τη λειτουργία 
λιγότερων και σημαντικά βελτιωμένων ενεργειακά 
συσκευών και ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων 
μέσω της αξιοποίησης της υπηρεσίας ανακύκλωσης που 
η Xerox προσφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Παράλληλα, ο κος Μαυρομμάτης παρουσίασε ένα 
νέο εργαλείο της Xerox (Print Awareness Tool) που 
κινητοποιεί τους εργαζομένους να δείχνουν μια πιο 
υπεύθυνη συμπεριφορά στο θέμα των εκτυπώσεων, 
καθώς και τρόπους που βοηθούν τις εταιρείες να 
συλλέξουν «πράσινες» πληροφορίες με σκοπό την 
ενσωμάτωσή τους στους απολογισμούς εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης που εκδίδουν σε ετήσια βάση. 

Info: Xerox Hellas, 210-9307000

LENOVO DSS-G

XEROX

Λύση στην αποθήκευση big data

MPS που νοιάζονται για το περιβάλλον 

INFINITUM

Συνεργάτης χρονιάς  
τής Dell EMC 
Στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης 
αναγνώρισης των συνεργατών της, η 
Dell EMC βράβευσε την Infinitum με 
τη διάκριση Partner of the Year-EMC 
legacy για το 2016.
Μέσα στο 2016, η Infinitum σημείωσε 
εξαιρετικές επιδόσεις στην προώθηση 
και πώληση των προϊόντων Dell EMC. 
Info: Infinitum, 213-0180000

EPSON

Τυπώνει σε ρούχα και 
υφάσματα
Η Epson συνεργάζεται με σχεδιαστές 
μόδας και διακόσμησης για να 
παρουσιάσει την ποιότητα και τις 
δυνατότητες των ψηφιακών της 
εκτυπωτών SureColor με dye 
sublimation (χρωστική εξάχνωση) και 
απευθείας εκτύπωση σε ένδυμα (direc 
to garment-DTG), στην έκθεση FESPA 
2017, η οποία πραγματοποιήθηκε από 8 
έως 12 Μαΐου, στο Αμβούργο.
Info: Epson, www.epson.gr

LEXIS

Νέα UPS LexPower 
Tigra plus 
Η  Lexis Πληροφορική ανακοίνωσε τη 
διάθεση των UPS LexPower TIGRA 
Plus 1 - 10 kVA, στην ελληνική αγορά. 
Τα UPS LexPower είναι τεχνολογίας 
On-Line διπλής μετατροπής, 
ημιτονικής εξόδου για τη προστασία 
των ευαίσθητων φορτίων από όλες τις 
ανωμαλίες του ηλεκτρικού δικτύου. 
Είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα EN 62040-1, EN 
62040-2, EN 62040-3 και διαθέτουν 
συντελεστή ισχύος εξόδου p.f. 0.9. 
Στο standard εξοπλισμό τους 
περιλαμβάνουν ευανάγνωστο LCD 
Display και πληκτρολόγιο για έλεγχο 
της κατάστασης λειτουργίας του UPS. 
Info: Lexis Πληροφορική,  
210-6777007

Mε μια ματιά
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XEROX

Το Easy Translation  
στο «Thanks to Tech»
Η Xerox συμμετείχε στην έκθεση 
τεχνολογίας “Thanks to Tech” που 
διοργάνωσε η εταιρεία Κωτσόβολος, 
παρουσιάζοντας την εφαρμογή 
Xerox Easy Translation. Με την 
εφαρμογή αυτή, οι χρήστες ενός 
πολυλειτουργικού εκτυπωτή μπορούν 
για πρώτη φορά να σκανάρουν 
έγγραφα και να μεταφράζουν αυτόματα 
τα κείμενά τους με μια μόνο κίνηση, σε 
περισσότερες από 40 γλώσσες.
Info: Xerox Hellas, 210-9307000

QUALISYS

CRM & MyMANAGER 
στη North Events 
Η Qualisys Software ολοκλήρωσε με 
επιτυχία την υλοποίηση συστήματος 
πελατοκεντρικής διαχείρισης 
CRM, με την λύση Sugar, για την 
αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του 
συνόλου των διαδικασιών marketing, 
πωλήσεων και υπηρεσιών της 
North Events. Στο εμπορικό τμήμα 
εγκαταστάθηκε το ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης 
MyMANAGER. 
Info: Qualisys, 210-7647305

HP

Η νέα σειρά MPF A3 
Η HP ανακοίνωσε το νέο της 
χαρτοφυλάκιο στην κατηγορία των 
πολυλειτουργικών εκτυπωτών Α3. 
Με την κυκλοφορία αυτή, αλλά 
και με το ανανεωμένο πρόγραμμα 
μεταπωλητών Managed Print 
Specialist, η HP έχει τη δυνατότητα 
να προσφέρει ένα προηγμένο lineup 
λύσεων γραφείου για εκτυπώσεις 
πολυλειτουργικών laser Α3 και 
Α4, σε πλήρη ευθυγράμιση με την 
εξελισσόμενη μετάβαση του κλάδου 
προς την παροχή συνολικών λύσεων 
“as a service”, καθώς και προς τις 
πωλήσεις βάσει συμβολαίου, αντί 
μέσω απλών συναλλαγών. 
Info: HP Hellas, 211-1885000

Mε μια ματιά

Η Lenovo σημειώνει σταθερές επιδόσεις και υγιή πορεία 
σε μια δύσκολη και απαιτητική περίοδο για τον κλάδο, 
όπου η αγορά των PC και tablet σημειώνει πτώση, ενώ 
η αγορά των smartphones και servers παρουσιάζει 
περιορισμένη ανάπτυξη.  
Ωστόσο, μέσα σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο κλίμα, η 
εταιρεία καταφέρνει να αποδίδει σταθερά και «υγιή» 
αποτελέσματα. Το PC & smart devices group διατηρεί 
την ηγετική του θέση εμφανίζοντας ισχυρή κερδοφορία, 
η αγορά των κινητών τηλεφώνων σημειώνει καλή 
ανάπτυξη από τρίμηνο σε τρίμηνο και βελτίωση του 
περιθωρίου κέρδους, ενώ η αγορά των Data Center 
αντιμετωπίζει δυναμικά τις προκλήσεις. 
Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει την ηγετική της ομάδα, 
εντάσσοντας στο δυναμικό της κάποια από τα κορυφαία 
στελέχη του κλάδου.

Τα αποτελέσματα για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο της 
εταιρίας, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 
2016 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το μέλλον. 

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε $11,2 δισεκατομμύρια, 
σημειώνοντας μείωση της τάξης του 8% από έτος σε 
έτος. Ωστόσο, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο που 
ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2016, σημειώθηκε 
αύξηση της τάξης του 12%. Τα κέρδη προ φόρων 
ανήλθαν σε $168 εκατομμύρια, σημειώνοντας σημαντική 
μεταστροφή από το δεύτερο τρίμηνο του περασμένου 
έτους, στο οποίο είχε καταγραφεί απώλεια της τάξης 
των $842 εκατομμυρίων. Παρομοίως, το καθαρό κέρδος 
ανήλθε σε $157 εκατομμύρια, σε σχέση με την απώλεια 
της τάξης των $714 εκατομμυρίων κατά το δεύτερο 
τρίμηνο της προηγούμενου έτους. 

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας για το δεύτερο οικονομικό 
τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 2% από έτος σε έτος, σε $1,6 
δισεκατομμύρια, με μικτό περιθώριο κέρδους 14,3%. Τα 
λειτουργικά κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν σε 
$215 εκατομμύρια, σε σύγκριση με τις απώλειες ύψους 
$784 εκατομμυρίων κατά την ίδια περίοδο πέρυσι.
Info: Lenovo, 213-0087200

LENovo

Δυναμική επιστροφή στην κερδοφορία

Όσοι ενδιαφέρονται να απλοποιήσουν το δίκτυο τους 
αξιόπιστα, αλλά χωρίς καλώδια η devolo είναι αυτή που θα 
τους δώσει τη λύση. Ας γνωρίσουμε την τεχνολογία που 
βρίσκεται πίσω από τις εντυπωσιακές λύσεις της devolo. 

Τεχνολογία range+ 
Η εχνολογία range+ επιτυγχάνει ακόμη ταχύτερος 
ρυθμός μεταφοράς δεδομένων εντός του οικιακού 

δικτύου. Ενώ η συμβατική τεχνολογία Powerline 
αξιοποιεί μόνο δύο από τις τρεις γραμμές του 
κυκλώματος ρεύματος, η range+ καθιστά δυνατή την 
αξιοποίηση και των τριών γραμμών (και της γείωσης 
δηλαδή) και το πλήρες φυσικό δυναμικό του δικτύου 
ρεύματος. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται όχι μόνο μία 
σημαντικά υψηλότερη απόδοση του ρυθμού μεταφοράς 
δεδομένων αλλά και μεγαλύτερη εμβέλεια.

Τεχνολογία WiFi Move
Η τεχνολογία WiFi Move καθιστά δυνατή τη λειτουργία 
πολλαπλών σημείων πρόσβασης WLAN σε όλο το σπίτι 
ή το γραφείο, ενώ οι τερματικές συσκευές συνδέονται 
αυτόματα στον επόμενο πομπό. Με τον τρόπο αυτόν 
αποδίδει πάντα ισχυρό σήμα WLAN αξιοποιώντας όλες 
τις δυνατότητες των συσκευών για on-line διασκέδαση, 
media streaming ή ακόμη και απαιτητικές εργασίες.
Ουσιαστικά με το WiFi Move δημιουργείται ταχύτατα ένα 
μεγάλο, ασύρματο δίκτυο το οποίο χάρη στην εύκολη στη 
χρήστη εφαρμογή ο χρήστης μπορεί να το παρακολουθεί 
εύκολα.
Info: Devolo, 222-1084387

DEvoLo

Οι τεχνολογίες πίσω από τις λύσεις
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ECOS SOFTONE

Οι cloud υπηρεσίες 
γίνονται απλές
Η SoftOne, ανακοίνωσε τη διάθεση 
της νέας σειράς cloud υπηρεσιών 
ECOS. H συγκεκριμένη λύση 
ενσωματώνει τις λύσεις ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης ECOS E-Invoicing, 
ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων 
ECOS EDI και δημιουργίας 
αναλυτικών ηλεκτρονικών 
λογαριασμών ECOS E-Statement.
Οι cloud υπηρεσίες ECOS 
λειτουργούν αποτελεσματικά με 
οποιοδήποτε business software ή/
και σύστημα τιμολόγησης της αγοράς, 
παρέχοντας εύκολη και γρήγορη 
υλοποίηση, εξαιρετικά χαμηλή 
αρχική επένδυση και ταχύτατο ROI.
Info: SofOne, 211-1022222

OFFICE LINE

Σημαντική  
διάκριση
Στο πλαίσιο του Microsoft Summit, 
με θέμα “Digitize.Disrupt.Drive”, 
στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός 
Κόσμος», την Τετάρτη 9 Μαΐου, 
πραγματοποιήθηκαν τα Microsoft 
Partner Excellence Awards.  
Η Office Line διακρίθηκε στην 
κατηγορία “Lifetime Customer Value 
in Azure”. Η διάκριση υπογραμμίζει 
τον αναβαθμισμένο ρόλο της Office 
Line, ως το συνεργάτη με  
τη μεγαλύτερη επιρροή στη χρήση 
και κατανάλωση cloud υπηρεσιών 
που βασίζονται στην πλατφόρμα 
Azure.
Info: Office Line, 210-9760200

WESTNET

Επέκταση στην 
κυπριακή αγορά
Η εταιρεία διανομής προϊόντων 
πληροφορικής και υψηλής 
τεχνολογίας Westnet ανακοίνωσε  
ότι επεκτείνει τη δραστηριότητά της 
στην αγορά της Κύπρου. Επικεφαλής 
της θυγατρικής εταιρείας Westnet 
στην Κύπρο έχει αναλάβει ο κος 
Νίκος Τσαρουχάς, ο οποίος έχει 
πολυετή εμπειρία στον χώρο των 
πωλήσεων και του marketing 
σε εταιρίες της Κύπρου και της 
Ελλάδας. Η Westnet θα διαθέσει 
στην Κυπριακή αγορά το σύνολο των 
οίκων που αντιπροσωπεύει και στην 
Ελλάδα. 
Info: Westnet, 211-3002150

Mε μια ματιά
HP A3 MFP ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Η HP αλλάζει τα δεδομένα 
στο χώρο των copiers

Η HP Hellas παρουσίασε το νέο της χαρτοφυλάκιο 
πολυμηχανημάτων Α3 νέας γενιάς. Η παρουσίαση 
πραγματοποιήθηκε από τον Κωνσταντίνο Δημητριάδη, 
HP channel MPS specialist για Ελλάδα και Κύπρο. Στην 
εκδήλωση συμμετείχε και ο κ. Στρατής Ρουμελιώτης, HP 
CEP sales manager για Ελλάδα και Κύπρο, μιλώντας 
για τα εξειδικευμένα και εξελιγμένα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας που παρέχουν τα νέα πολυμηχανήματα, 
τα οποία αντιμετωπίζουν με επιτυχία τον συνεχώς 
αυξανόμενο αριθμό απειλών προς τα επαγγελματικά 
μηχανήματα εκτύπωσης. 

Η νέα σειρά αλλάζει τα δεδομένα στο χώρο των copiers 
προσφέροντας εκτός από εξελιγμένα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας προηγμένης τεχνολογίας και χρώμα σε προσιτή 
τιμή μέσω της τεχνολογίας εκτύπωσης PageWide της HP. 
Η νέα αρχιτεκτονική των μηχανών και η τεχνολογία Smart 
Device Services μειώνουν το χρόνο που η συσκευή 
βρίσκεται εκτός λειτουργίας (για επισκευή/συντήρηση) 
αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας τα κόστη.
Όπως τόνισε ο Σπύρος Πετράτος, managing director της 
HP Hellas, με το συγκεκριμένο λανσάρισμα, η εταιρεία 
στοχεύει να ταράξει τη συγκεκριμένη κατηγορία και 
να αντικαταστήσει τα σημερινά copiers με τεχνολογία 
εκτύπωσης υψηλών προδιαγραφών. 
Η σειρά περιλαμβάνει 16 νέες πλατφόρμες Pagewide και 
LaserJet, εξελιγμένη τεχνολογία ασφαλείας σε δεδομένα, 
αρχεία και μηχανές, καθώς και εξελιγμένο σύστημα 
απομακρυσμένης παρακολούθησης μέσω cloud και 
Big Data Analytics για πρόβλεψη βλαβών  και ανάγκης 
αναλωσίμων.

“The Wolf”: H νέα ταινία μικρού μήκους της… HP
Η ανακοίνωση των νέων MFPs της HP συνέπεσε με την 

καμπάνια της εταιρείας γύρω από το printing security. 
Η νέα παγκόσμια καμπάνια περιστρέφεται γύρω 
από μια δικτυακή σειρά μικρού μήκους παραγωγής 
HP Studio με πρωταγωνιστή τον Christian Slater. Η 
σειρά αποτελείται από τέσσερα επεισόδια συνολικής 
διάρκειας 6 λεπτών η οποία βρίσκεται εδώ: www.
hp.com/TheWolf.
Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά πρωτοβουλιών 
που στοχεύει στην αύξηση της ενημέρωσης γύρω 
από τους κινδύνους σε θέματα ασφαλείας που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές.
Στη σειρά, ο Slater φαίνεται να χακάρει συστηματικά 
μία εταιρεία – από την αλληλογραφία έως την 
αίθουσα συνεδριάσεων – μέσω παραμελημένων και 
ελλιπώς ασφαλισμένων εκτυπωτών και υπολογιστών. 
Στην ουσία αυτό που κάνει το «The Wolf» είναι να 
δραματοποιεί με επιτυχία μια κατάσταση για την 
οποία πολλά γράφονται και λέγονται, αλλά εάν δεν το 
ζήσει κανείς από μέσα δεν μπορεί να αντιληφθεί τις 
επιπτώσεις που μπορεί να έχει. 
Η HP δεν θα σταματήσει εκεί, αλλά σκοπεύει να 
ανακαλύψει εκ νέου την ασφάλεια μέσα από ένα ευρύ 
φάσμα συνεργασιών, εκδηλώσεων και προϊόντων 
με στόχο τις πιο ασφαλείς συσκευές , λύσεις και 
τεχνολογίες. 

Κλείνοντας να αναφέρουμε ότι η εικόνα του Christian 
Slater έχει ταυτιστεί με αυτή του σκοτεινού χάκερ, λόγω 
του πρωταγωνιστικού του ρόλου στην πρόσφατη και 
πολύ επιτυχημένη σειρά «Mr. Robot». 
Το «The Wolf» σκηνοθετήθηκε από τον υποψήφιο για 
BAFTA και  EMMY Lance Acord και το επιμελήθηκε ο 
βραβευμένος με Όσκαρ Kirk Baxter.
Info: HP Hellas, 211-1885000
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XerOX

Το Easy Translation  
στο «Thanks to Tech»
Η Xerox συμμετείχε στην έκθεση 
τεχνολογίας “Thanks to Tech” που 
διοργάνωσε η εταιρεία Κωτσόβολος, 
παρουσιάζοντας την εφαρμογή 
Xerox Easy Translation. Με την 
εφαρμογή αυτή, οι χρήστες ενός 
πολυλειτουργικού εκτυπωτή μπορούν 
για πρώτη φορά να σκανάρουν 
έγγραφα και να μεταφράζουν αυτόματα 
τα κείμενά τους με μια μόνο κίνηση, σε 
περισσότερες από 40 γλώσσες.
Info: Xerox Hellas, 210-9307000

QUalISYS

CRM & MyMANAGER 
στη North Events 
Η Qualisys Software ολοκλήρωσε με 
επιτυχία την υλοποίηση συστήματος 
πελατοκεντρικής διαχείρισης 
CRM, με την λύση Sugar, για την 
αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του 
συνόλου των διαδικασιών marketing, 
πωλήσεων και υπηρεσιών της 
North Events. Στο εμπορικό τμήμα 
εγκαταστάθηκε το ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης 
MyMANAGER. 
Info: Qualisys, 210-7647305

HP

Η νέα σειρά MPF A3 
Η HP ανακοίνωσε το νέο της 
χαρτοφυλάκιο στην κατηγορία των 
πολυλειτουργικών εκτυπωτών Α3. 
Με την κυκλοφορία αυτή, αλλά 
και με το ανανεωμένο πρόγραμμα 
μεταπωλητών Managed Print 
Specialist, η HP έχει τη δυνατότητα 
να προσφέρει ένα προηγμένο lineup 
λύσεων γραφείου για εκτυπώσεις 
πολυλειτουργικών laser Α3 και 
Α4, σε πλήρη ευθυγράμιση με την 
εξελισσόμενη μετάβαση του κλάδου 
προς την παροχή συνολικών λύσεων 
“as a service”, καθώς και προς τις 
πωλήσεις βάσει συμβολαίου, αντί 
μέσω απλών συναλλαγών. 
Info: HP Hellas, 211-1885000

Mε μια ματιά

Η Lenovo σημειώνει σταθερές επιδόσεις και υγιή πορεία 
σε μια δύσκολη και απαιτητική περίοδο για τον κλάδο, 
όπου η αγορά των PC και tablet σημειώνει πτώση, ενώ 
η αγορά των smartphones και servers παρουσιάζει 
περιορισμένη ανάπτυξη.  
Ωστόσο, μέσα σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο κλίμα, η 
εταιρεία καταφέρνει να αποδίδει σταθερά και «υγιή» 
αποτελέσματα. Το PC & smart devices group διατηρεί 
την ηγετική του θέση εμφανίζοντας ισχυρή κερδοφορία, 
η αγορά των κινητών τηλεφώνων σημειώνει καλή 
ανάπτυξη από τρίμηνο σε τρίμηνο και βελτίωση του 
περιθωρίου κέρδους, ενώ η αγορά των Data Center 
αντιμετωπίζει δυναμικά τις προκλήσεις. 
Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει την ηγετική της ομάδα, 
εντάσσοντας στο δυναμικό της κάποια από τα κορυφαία 
στελέχη του κλάδου.

Τα αποτελέσματα για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο της 
εταιρίας, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 
2016 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το μέλλον. 

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε $11,2 δισεκατομμύρια, 
σημειώνοντας μείωση της τάξης του 8% από έτος σε 
έτος. Ωστόσο, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο που 
ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2016, σημειώθηκε 
αύξηση της τάξης του 12%. Τα κέρδη προ φόρων 
ανήλθαν σε $168 εκατομμύρια, σημειώνοντας σημαντική 
μεταστροφή από το δεύτερο τρίμηνο του περασμένου 
έτους, στο οποίο είχε καταγραφεί απώλεια της τάξης 
των $842 εκατομμυρίων. Παρομοίως, το καθαρό κέρδος 
ανήλθε σε $157 εκατομμύρια, σε σχέση με την απώλεια 
της τάξης των $714 εκατομμυρίων κατά το δεύτερο 
τρίμηνο της προηγούμενου έτους. 

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας για το δεύτερο οικονομικό 
τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 2% από έτος σε έτος, σε $1,6 
δισεκατομμύρια, με μικτό περιθώριο κέρδους 14,3%. Τα 
λειτουργικά κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν σε 
$215 εκατομμύρια, σε σύγκριση με τις απώλειες ύψους 
$784 εκατομμυρίων κατά την ίδια περίοδο πέρυσι.
Info: Lenovo, 213-0087200

LENovo

Δυναμική επιστροφή στην κερδοφορία

Όσοι ενδιαφέρονται να απλοποιήσουν το δίκτυο τους 
αξιόπιστα, αλλά χωρίς καλώδια η devolo είναι αυτή που θα 
τους δώσει τη λύση. Ας γνωρίσουμε την τεχνολογία που 
βρίσκεται πίσω από τις εντυπωσιακές λύσεις της devolo. 

Τεχνολογία range+ 
Η εχνολογία range+ επιτυγχάνει ακόμη ταχύτερος 
ρυθμός μεταφοράς δεδομένων εντός του οικιακού 

δικτύου. Ενώ η συμβατική τεχνολογία Powerline 
αξιοποιεί μόνο δύο από τις τρεις γραμμές του 
κυκλώματος ρεύματος, η range+ καθιστά δυνατή την 
αξιοποίηση και των τριών γραμμών (και της γείωσης 
δηλαδή) και το πλήρες φυσικό δυναμικό του δικτύου 
ρεύματος. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται όχι μόνο μία 
σημαντικά υψηλότερη απόδοση του ρυθμού μεταφοράς 
δεδομένων αλλά και μεγαλύτερη εμβέλεια.

Τεχνολογία WiFi Move
Η τεχνολογία WiFi Move καθιστά δυνατή τη λειτουργία 
πολλαπλών σημείων πρόσβασης WLAN σε όλο το σπίτι 
ή το γραφείο, ενώ οι τερματικές συσκευές συνδέονται 
αυτόματα στον επόμενο πομπό. Με τον τρόπο αυτόν 
αποδίδει πάντα ισχυρό σήμα WLAN αξιοποιώντας όλες 
τις δυνατότητες των συσκευών για on-line διασκέδαση, 
media streaming ή ακόμη και απαιτητικές εργασίες.
Ουσιαστικά με το WiFi Move δημιουργείται ταχύτατα ένα 
μεγάλο, ασύρματο δίκτυο το οποίο χάρη στην εύκολη στη 
χρήστη εφαρμογή ο χρήστης μπορεί να το παρακολουθεί 
εύκολα.
Info: Devolo, 222-1084387

DEvoLo

Οι τεχνολογίες πίσω από τις λύσεις
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OFFICE LINE

Νέα πιστοποίηση 
Microsoft
Η Office Line ανακοίνωσε την 
απόκτηση της Gold Cloud Platform 
πιστοποίησης από την Microsoft. 
Παράλληλα, αποκτά και η ίδια ένα 
διακριτό, αναβαθμισμένο ρόλο εντός 
του οικοσυστήματος συνεργατών της 
Microsoft, απαριθμώντας πλέον 8 
σημαντικές πιστοποιήσεις: 

Info: Office Line, 210-9760200

SAP BUSINESS ONE CLOUD

Η Pharmapal  
επιλέγει SAP Hana
Η εταιρία Pharmapal, εισέρχεται 
στη νέα ψηφιακή εποχή επιλέγοντας 
τη λύση SAP Business One 
σε πλατφόρμα SAP Hana. Την 
υλοποίηση του έργου ολοκλήρωσε με 
επιτυχία η GVisio, εξουσιοδοτημένος 
SAP συνεργάτης. Με την ενοποίηση 
των συστημάτων της μέσω του 
SAP Business One, η Pharmapal  
αυτοματοποιεί τις επιχειρησιακές 
της διαδικασίες και αξιοποιεί στο 
μέγιστο τις δυνατότητες ανάλυσης για 
τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σε 
πραγματικό χρόνο. Αξιοποιώντας τα 
οφέλη των εφαρμογών σε περιβάλλον 
cloud που διαθέτει η πλατφόρμα, 
τα στελέχη της Pharmapal έχουν 
τη δυνατότητα διαχείρισης των 
επιχειρησιακών λειτουργιών μέσω 
φορητών συσκευών.

Info: Pharmapal, 210-6713479

BYTE

Δύο νέες διακρίσεις 
από την Dell EMC 
H Byte τιμήθηκε ως «Partner of the 
Year – Dell Legacy» και απέσπασε το 
βραβείο «Converged & Networking 
Solutions Partner» για τη συνολική 
της επίδοση τη χρονιά που πέρασε 
στην ετήσια εκδήλωση αναγνώρισης 
συνεργατών Dell EMC Partner 
Awards.
Τα συγκεκριμένα βραβεία είναι τα 
9α που απονέμονται από την Dell 
στην Byte τα τελευταία 7 χρόνια και 
έρχονται να προστεθούν στις πολλές 
άλλες διακρίσεις και πιστοποιήσεις 
που έχει λάβει η εταιρεία από διεθνείς 
οίκους τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών.

Info: Byte, 210-9002000

Mε μια ματιά
EPSON WORKFORCE DS-780N

Σαρώνει «έξυπνα» και δικτυακά

Η Kaspersky Lab κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του 
Kaspersky Endpoint Security for Business, τη ναυαρχίδα 
της εταιρείας στην αγορά των εταιρικών λύσεων 
ασφάλειας. Η νέα έκδοση έρχεται με πολλαπλές βελτιώσεις 
διαχείρισης, αυξημένη ευελιξία προστασίας δεδομένων 
και κεντρική διαχείριση περισσότερων πλατφορμών, 
εφαρμογών και συσκευών.  
Επιπλέον της ασφάλειας των πλατφορμών συνολικά, οι 
συσκευές που χρησιμοποιούν το Kaspersky Endpoint 
Security for Business, το Kaspersky Security for Exchange 
Servers και το Kaspersky Security for SharePoint 
μπορούν να παρακολουθούνται μέσω του Kaspersky 
Security Center, την ενιαία διαχειριστική κονσόλα της 
λύσης – διευρύνοντας την ενσωματωμένη πολύπλευρη 
προστασία πέραν των τερματικών στη συνεργασία και την 
επικοινωνία των εργαζομένων.
Για να γίνει η διαχείριση της ασφάλειας εύκολη 
και άμεση, αναπτύχθηκαν νέες επεκτάσεις και 
βελτιστοποιήσεις συμπεριλαμβανομένης της εξ ολοκλήρου 
απομακρυσμένης ανάπτυξης του Kaspersky Endpoint 
Security for Mac. Η απλοποιημένη ανάπτυξη, η προστασία 
και διαχείριση των φορητών συσκευών, μαζί με μία νέα 

επιλογή διαχείρισης Wi-Fi (παρέχοντας μία λίστα από 
έμπιστα δίκτυα Wi-Fi) θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να 
συνεχίσουν να είναι ευέλικτες αλλά και να μην επηρεάζεται 
η ασφάλεια ή η αποτελεσματικότητά τους από τις BYOD 
τάσεις.

Kaspersky Anti-Targeted Attack
Ως μέρος της επικεντρωμένης στις επιχειρήσεις 
λειτουργικότητας του, το νέο Kaspersky Endpoint Security 
for Business μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αισθητήρας 
για την πλατφόρμα Kaspersky Anti-Targeted Attack. Άπαξ 
και εγκατασταθεί, ο αισθητήρας μπορεί να συλλέγει και 
να τροφοδοτεί με δεδομένα την πλατφόρμα, παρέχοντας 
περισσότερη ορατότητα στα εταιρικά συστήματα. Η 
λειτουργία ελέγχου αλλαγών στο Kaspersky Endpoint 
Security for Business επιτρέπει στις ομάδες ασφάλειας 
πληροφοριακών συστημάτων να παρακολουθούν τις 
αλλαγές στις πολιτικές και τις εργασίες και να συγκρίνουν 
αναθεωρήσεις  με στόχο να αναγνωρίζουν τυχόν διαφορές 
άμεσα. Αυτό βελτιώνει σημαντικά τον έλεγχο των αλλαγών 
στις ρυθμίσεις ασφαλείας.    
Info: www.Kaspersky.gr

Η Epson ανακοίνωσε τον «έξυπνο» επαγγελματικό 
σαρωτή, τον WorkForce DS-780N, ένα διαδραστικό 
μοντέλο με οθόνη αφής και τροφοδότη φύλλων με 
ενσωματωμένη δικτύωση που διευκολύνει την κοινή 
χρήση εγγράφων, και μια σειρά πρωτοποριακών 
δυνατοτήτων ώστε να διασφαλίζεται μέγιστη ασφάλεια, 
έλεγχος και ευελιξία διαχείρισης εγγράφων.
Ο DS-780N είναι σχεδιασμένος για σάρωση μεγάλου 
όγκου εργασιών, διαθέτοντας αυτόματο τροφοδότη 
εγγράφων 100 σελίδων (ADF), 
συμβατότητα USB 3.0 και εξαιρετικά 
υψηλή ταχύτητα έγχρωμης σάρωσης 
45 σελίδων ανά λεπτό/90 εικόνων 
ανά λεπτό στα 300 dpi. Χάρη στη 
νέα αρχή λειτουργία του, η σάρωση 
ευαίσθητων εγγράφον γίνεται 
ακόμα πιο εύκολη, ενώ υπάρχει 
επίσης και δυνατότητα παράλειψης 
σε περίπτωση ανίχνευσης διπλής 
τροφοδότησης που επιτρέπει τη 
σάρωση στοιχείων όπως φακέλους 
και έγγραφα με σημειώσεις post-it. Ο 
WorkForce DS-780N διαθέτει επίσης 
πίνακα ελέγχου με έγχρωμη οθόνη 
αφής LCD για ακόμα πιο εύκολη 

ρύθμιση και λειτουργία. 
Το λογισμικό Document Capture Pro της Epson 
προσφέρει πλήρη έλεγχο και ασφάλεια, επιτρέποντας 
την κεντρική διαχείριση των πρωτοκόλλων εργασίας, 
ομάδας, συσκευής και πρόσβασης. Ο σαρωτής επιτρέπει 
τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη μέσω κωδικού PIN, 
κάρτας IC τρίτου μέρους ή καταλόγου χρηστών (LDAP) 
και ο πίνακας ελέγχου διαθέτει δυνατότητα κλειδώματος 
για την αποτροπή παρεμβάσεων στη συσκευή. 

Προκαθορισμένα προφίλ εργασιών 
διασφαλίζουν την επιλογή της σωστής 
εργασίας και την αποστολή των 
σαρώσεων στις σωστές τοποθεσίες.
Τέλος, ο DS-780N ειδοποιεί το 
διαχειριστή σε περίπτωση που 
χρειάζεται συντήρηση και
προσφέρει λεπτομερείς αναφορές 
χρήσης, οι οποίες δηλώνουν με 
σαφήνεια ποιες
συσκευές χρησιμοποιούνται 
περισσότερο και πόσες σαρώσεις 
πραγματοποίησαν ώστε
να είναι δυνατή η αποτελεσματική 
διαχείριση της ομάδας.
Info: Epson Hellas, www.epson.gr

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Η μάχη ενάντια στις  
κυβερνοαπειλές συνεχίζεται
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QUALISYS

Σημαντική εγκατάσταση
Το Café - Bar Why Sleep επέλεξε 
τη λύση ωρομέτρησης eTime της 
Qualisys Software προκειμένου 
οι υπεύθυνοι του καταστήματος 
να μπορούν να διαχειρίζονται την 
ωρομέτρηση των υπαλλήλων, 
ανά βάρδια, ημέρα και συνολικά. 
Το σύστημα είναι απευθείας σε 
διασύνδεση με τερματικό καταγραφής 
διελεύσεων και αποχωρήσεων, με 
χρήση καρτών προσέγγισης. Ιδιαίτερη 
αξία στην εγκατάσταση, αποτελεί η 
πλήρης αποτύπωση των ωραρίων 
απασχόλησης των εργαζόμενων, 
με σκοπό την δημιουργία απόλυτα 
προσαρμοσμένης αναφοράς για τις 
ανάγκες της μισθοδοσίας.
Info: Qualisys Software,  
210-7647305

ESET

Νέο Remote 
Administrator 
Με νέες λειτουργίες και βελτιώσεις, 
το ανανεωμένο ESET Remote 
Administrator 6.5 προσφέρει στις 
επιχειρήσεις ακόμη καλύτερη εμπειρία 
διαχείρισης. Ανάμεσα στις νέες 
λειτουργίες ξεχωρίζουμε το Multi-
tenant, για την εξυπηρέτηση πολλαπλών 
διαχειριστών βάσει συγκεκριμένων 
δικαιωμάτων πρόσβασης μέχρι το 
επίπεδο policy ή task, καθώς και 
ανανεωμένο user interface. 
Info: ESET Hellas, 210-7759270

ERGOLOGIC

Έξι νέες  
εγκαταστάσεις Pylon 
H Ergologic συνεχίζει την ανοδική της 
πορεία, με 6 νέες εγκαταστάσεις Pylon 
Hospitality της Epsilon Net, σε τοπικό 
επίπεδο αλλά και σε cloud υποδομή, 
προσθέτοντας στον αριθμό των 
εγκαταστάσεών της Ξενοδοχεία στην 
Πάτρα, στην Κεφαλλονιά, στην Ζάκυνθο 
και στην Λευκάδα.
Η επιλογή της πιο ολοκληρωμένης 
εφαρμογής Pylon Hospitality σε 
συνδυασμό με τον πλέον ενδεδειγμένο 
τρόπο υλοποίησής της από έμπειρους 
συνεργάτες, επιτρέπει στους 
ξενοδόχους να μειώσουν σημαντικά τα 
κόστη υποδομής τους και να αυξήσουν 
την αποδοτικότητα τους, απλοποιώντας 
πολλαπλές διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και αυτοματοποιώντας 
πολύπλοκες λειτουργίες. 
Info: Ergologic, 2130-243434

Mε μια ματιά
PUBLIC

SAP

Δυναμική είσοδος στην αγορά του B2B

Megavendor στον 
ασφαλιστικό κλάδο 

Τα Public, ανακοίνωσαν το λανσάρισμα της νέας 
υπηρεσίας B2B, Public Office, που αποτελεί τη σύγχρονη 
λύση για το γραφείο στο σπίτι μέχρι το γραφείο της 
μεγάλης επιχείρησης. Το Public Office περιλαμβάνει 
έναν συνδυασμό B2B προϊόντων και υπηρεσιών, με 
σύγχρονες επιλογές γραφικής ύλης και τεχνολογίας για 
μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. 

Σε ότι αφορά τα προϊόντα, το Public Office περιλαμβάνει 
περισσότερους από 5.000 κωδικούς σε χαρτί, μελάνι 
και γραφική ύλη. Παράλληλα η εταιρεία προχώρησε σε 
στρατηγικές συνεργασίες με διαφορετικούς προμηθευτές 
προκειμένου να προσφέρουν διευρυμένο κωδικολόγιο 
στις επαγγελματικές σειρές προϊόντων τεχνολογίας αλλά 
και γραφικής ύλης. 

Όπως τόνισε ο Δημήτρης Λογοθέτης, operations 
director των Public και υπεύθυνος για την ανάπτυξη 
της υπηρεσίας Public Office, το μεγάλο ατού του Public 
Office και το συγκριτικό του πλεονέκτημα σε σχέση με 
τον ανταγωνισμό, είναι τα 50 καταστήματα που διαθέτει 
η εταιρία σε όλη την Ελλάδα, οι 1700 εργαζόμενοι, 
καθώς και οι 150 εξειδικευμένοι τεχνικοί. Η νέα 
υπηρεσία υποστηρίζεται από 41 agents στο call center 

της εταιρίας που είναι διαθέσιμοι καθημερινά, καθώς 
και τα Σάββατα οι οποίοι παρέχουν ενημέρωση για όλα 
τα στάδια της παραγγελίας, μέσω τηλεφώνου, e-mail 
και SMS. Επιπλέον ήδη στα καταστήματα Κολωνακίου 
και Γλυφάδας έχουν διαμορφωθεί ειδικές περιοχές 
αποκλειστικά με B2B προϊόντα, κάτι που σταδιακά θα 
εφαρμοστεί και στα  υπόλοιπα καταστήματα. 

Για την υποστήριξη της νέας υπηρεσίας, το Public 
προχώρησε σε συνεργασία με την Oracle για τη 
δημιουργία ενός cloud συστήματος που θα δώσει μία 
σειρά από δυνατότητες τόσο στην εσωτερική ομάδα 
B2B, όσο και στους εταιρικούς πελάτες. Παράλληλα η 
εταιρεία προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 500.000 ευρώ 
για την κεντρική αποθήκη, καθώς και στη διεύρυνση 
του κωδικολογίου των επαγγελματικών σειρών 
προϊόντων τεχνολογίας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα 
Public , διαθέτουν 50 εκατ. ευρώ σε προϊοντικό απόθεμα, 
καθώς και απευθείας σύνδεση αποθήκης με βασικούς 
προμηθευτές.
Τέλος, τα Public προχώρησαν σε συνεργασία με 
ελληνικές εταιρείες courier και logistics για να 
μπορέσουν να υποστηρίξουν τις παραγγελίες on-time.
Info: Retail World, 210-8181000

Η μετάβαση σε επιχειρηματικά μοντέλα ψηφιακής 
ασφάλισης επιταχύνεται. Ασφαλιστές, ασφαλιστικές 
εταιρίες που αξιοποιούν την τεχνολογία και άλλες 
εταιρίες σχετικών κλάδων, όπως η υγεία, ο κλάδος των 
αυτοκινήτων και πολλοί ακόμα, αναζητούν δυνατότητες 
ώστε να παρέχουν στους πελάτες τους σύγχρονα 
προϊόντα ασφάλισης. 

Στην πρόσφατη έκθεσή της με τίτλο «Μεγάλοι 
προμηθευτές λύσεων ασφάλισης που εστιάζουν στις 
ψηφιακές πλατφόρμες», η Gartner κατέταξε την SAP 
ανάμεσα στους μεγαλύτερους προμηθευτές λύσεων για 
την ασφαλιστική αγορά.

Σύμφωνα με την Gartner, μεγάλοι προμηθευτές 
(Megavendors) είναι προμηθευτές που παρέχουν 
ένα μεγάλο portfolio λύσεων ασφάλισης, μεταξύ των 
οποίων software και υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτουν 
επιχειρηματικές ανάγκες σχετικές με ασφάλειες 
ιδιοκτησίας, ατυχημάτων και ζωής. Γι’ αυτούς τους 
κλάδους ασφάλισης, η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή 
αποτελεί βασική προτεραιότητα. Οι μεγάλοι προμηθευτές 

εξελίσσονται χτίζοντας ψηφιακές πλατφόρμες και 
αναπτύσσοντας τα βασικά τους συστήματα με επιπλέον 
δυνατότητες, όπως για παράδειγμα digital front ends, 
analytics, υποστήριξη IoT και cloud.

Η SAP διαθέτει το SAP Cloud Platform ως το βασικό 
όχημα της ψηφιακής πλατφόρμας για τον ασφαλιστικό 
κλάδο, με στόχο να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο 
περιβάλλον cloud για ασφαλίσεις στην πλατφόρμα 
SAP HANA. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, η SAP έχει 
ενσωματώσει omnichannel λύσεις SAP Hybirs για 
συγκεκριμένες ανάγκες του ασφαλιστικού κλάδου, 
αξιοποιώντας λύσεις Analytics SAP BusinessObjects 
και αναπτύσσοντας κάθετες λύσεις που καλύπτουν 
προκλήσεις του κλάδου, όπως εντοπισμός ύποπτων 
κινήσεων/απάτης και vehicle-based λύσεις που 
αξιοποιούν το Internet of Things. Ένα παράδειγμα 
λύσης της SAP στον ασφαλιστικό κλάδο αποτελεί το 
SAP Digital Boardroom το οποίο παρέχει στις ηγετικές 
ομάδες των εταιριών πληροφορίες και αναλύσεις σε 
πραγματικό χρόνο.    
Info: SAP Hellas, 210-9473800 
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OFFICE LINE

Νέα πιστοποίηση 
Microsoft
Η Office Line ανακοίνωσε την 
απόκτηση της Gold Cloud Platform 
πιστοποίησης από την Microsoft. 
Παράλληλα, αποκτά και η ίδια ένα 
διακριτό, αναβαθμισμένο ρόλο εντός 
του οικοσυστήματος συνεργατών της 
Microsoft, απαριθμώντας πλέον 8 
σημαντικές πιστοποιήσεις: 

Info: Office Line, 210-9760200

SAP BUSINESS ONE CLOUD

Η Pharmapal  
επιλέγει SAP Hana
Η εταιρία Pharmapal, εισέρχεται 
στη νέα ψηφιακή εποχή επιλέγοντας 
τη λύση SAP Business One 
σε πλατφόρμα SAP Hana. Την 
υλοποίηση του έργου ολοκλήρωσε με 
επιτυχία η GVisio, εξουσιοδοτημένος 
SAP συνεργάτης. Με την ενοποίηση 
των συστημάτων της μέσω του 
SAP Business One, η Pharmapal  
αυτοματοποιεί τις επιχειρησιακές 
της διαδικασίες και αξιοποιεί στο 
μέγιστο τις δυνατότητες ανάλυσης για 
τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σε 
πραγματικό χρόνο. Αξιοποιώντας τα 
οφέλη των εφαρμογών σε περιβάλλον 
cloud που διαθέτει η πλατφόρμα, 
τα στελέχη της Pharmapal έχουν 
τη δυνατότητα διαχείρισης των 
επιχειρησιακών λειτουργιών μέσω 
φορητών συσκευών.

Info: Pharmapal, 210-6713479

BYTE

Δύο νέες διακρίσεις 
από την Dell EMC 
H Byte τιμήθηκε ως «Partner of the 
Year – Dell Legacy» και απέσπασε το 
βραβείο «Converged & Networking 
Solutions Partner» για τη συνολική 
της επίδοση τη χρονιά που πέρασε 
στην ετήσια εκδήλωση αναγνώρισης 
συνεργατών Dell EMC Partner 
Awards.
Τα συγκεκριμένα βραβεία είναι τα 
9α που απονέμονται από την Dell 
στην Byte τα τελευταία 7 χρόνια και 
έρχονται να προστεθούν στις πολλές 
άλλες διακρίσεις και πιστοποιήσεις 
που έχει λάβει η εταιρεία από διεθνείς 
οίκους τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών.

Info: Byte, 210-9002000

Mε μια ματιά
EPSON WORKFORCE DS-780N

Σαρώνει «έξυπνα» και δικτυακά

Η Kaspersky Lab κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του 
Kaspersky Endpoint Security for Business, τη ναυαρχίδα 
της εταιρείας στην αγορά των εταιρικών λύσεων 
ασφάλειας. Η νέα έκδοση έρχεται με πολλαπλές βελτιώσεις 
διαχείρισης, αυξημένη ευελιξία προστασίας δεδομένων 
και κεντρική διαχείριση περισσότερων πλατφορμών, 
εφαρμογών και συσκευών.  
Επιπλέον της ασφάλειας των πλατφορμών συνολικά, οι 
συσκευές που χρησιμοποιούν το Kaspersky Endpoint 
Security for Business, το Kaspersky Security for Exchange 
Servers και το Kaspersky Security for SharePoint 
μπορούν να παρακολουθούνται μέσω του Kaspersky 
Security Center, την ενιαία διαχειριστική κονσόλα της 
λύσης – διευρύνοντας την ενσωματωμένη πολύπλευρη 
προστασία πέραν των τερματικών στη συνεργασία και την 
επικοινωνία των εργαζομένων.
Για να γίνει η διαχείριση της ασφάλειας εύκολη 
και άμεση, αναπτύχθηκαν νέες επεκτάσεις και 
βελτιστοποιήσεις συμπεριλαμβανομένης της εξ ολοκλήρου 
απομακρυσμένης ανάπτυξης του Kaspersky Endpoint 
Security for Mac. Η απλοποιημένη ανάπτυξη, η προστασία 
και διαχείριση των φορητών συσκευών, μαζί με μία νέα 

επιλογή διαχείρισης Wi-Fi (παρέχοντας μία λίστα από 
έμπιστα δίκτυα Wi-Fi) θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να 
συνεχίσουν να είναι ευέλικτες αλλά και να μην επηρεάζεται 
η ασφάλεια ή η αποτελεσματικότητά τους από τις BYOD 
τάσεις.

Kaspersky Anti-Targeted Attack
Ως μέρος της επικεντρωμένης στις επιχειρήσεις 
λειτουργικότητας του, το νέο Kaspersky Endpoint Security 
for Business μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αισθητήρας 
για την πλατφόρμα Kaspersky Anti-Targeted Attack. Άπαξ 
και εγκατασταθεί, ο αισθητήρας μπορεί να συλλέγει και 
να τροφοδοτεί με δεδομένα την πλατφόρμα, παρέχοντας 
περισσότερη ορατότητα στα εταιρικά συστήματα. Η 
λειτουργία ελέγχου αλλαγών στο Kaspersky Endpoint 
Security for Business επιτρέπει στις ομάδες ασφάλειας 
πληροφοριακών συστημάτων να παρακολουθούν τις 
αλλαγές στις πολιτικές και τις εργασίες και να συγκρίνουν 
αναθεωρήσεις  με στόχο να αναγνωρίζουν τυχόν διαφορές 
άμεσα. Αυτό βελτιώνει σημαντικά τον έλεγχο των αλλαγών 
στις ρυθμίσεις ασφαλείας.    
Info: www.Kaspersky.gr

Η Epson ανακοίνωσε τον «έξυπνο» επαγγελματικό 
σαρωτή, τον WorkForce DS-780N, ένα διαδραστικό 
μοντέλο με οθόνη αφής και τροφοδότη φύλλων με 
ενσωματωμένη δικτύωση που διευκολύνει την κοινή 
χρήση εγγράφων, και μια σειρά πρωτοποριακών 
δυνατοτήτων ώστε να διασφαλίζεται μέγιστη ασφάλεια, 
έλεγχος και ευελιξία διαχείρισης εγγράφων.
Ο DS-780N είναι σχεδιασμένος για σάρωση μεγάλου 
όγκου εργασιών, διαθέτοντας αυτόματο τροφοδότη 
εγγράφων 100 σελίδων (ADF), 
συμβατότητα USB 3.0 και εξαιρετικά 
υψηλή ταχύτητα έγχρωμης σάρωσης 
45 σελίδων ανά λεπτό/90 εικόνων 
ανά λεπτό στα 300 dpi. Χάρη στη 
νέα αρχή λειτουργία του, η σάρωση 
ευαίσθητων εγγράφον γίνεται 
ακόμα πιο εύκολη, ενώ υπάρχει 
επίσης και δυνατότητα παράλειψης 
σε περίπτωση ανίχνευσης διπλής 
τροφοδότησης που επιτρέπει τη 
σάρωση στοιχείων όπως φακέλους 
και έγγραφα με σημειώσεις post-it. Ο 
WorkForce DS-780N διαθέτει επίσης 
πίνακα ελέγχου με έγχρωμη οθόνη 
αφής LCD για ακόμα πιο εύκολη 

ρύθμιση και λειτουργία. 
Το λογισμικό Document Capture Pro της Epson 
προσφέρει πλήρη έλεγχο και ασφάλεια, επιτρέποντας 
την κεντρική διαχείριση των πρωτοκόλλων εργασίας, 
ομάδας, συσκευής και πρόσβασης. Ο σαρωτής επιτρέπει 
τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη μέσω κωδικού PIN, 
κάρτας IC τρίτου μέρους ή καταλόγου χρηστών (LDAP) 
και ο πίνακας ελέγχου διαθέτει δυνατότητα κλειδώματος 
για την αποτροπή παρεμβάσεων στη συσκευή. 

Προκαθορισμένα προφίλ εργασιών 
διασφαλίζουν την επιλογή της σωστής 
εργασίας και την αποστολή των 
σαρώσεων στις σωστές τοποθεσίες.
Τέλος, ο DS-780N ειδοποιεί το 
διαχειριστή σε περίπτωση που 
χρειάζεται συντήρηση και
προσφέρει λεπτομερείς αναφορές 
χρήσης, οι οποίες δηλώνουν με 
σαφήνεια ποιες
συσκευές χρησιμοποιούνται 
περισσότερο και πόσες σαρώσεις 
πραγματοποίησαν ώστε
να είναι δυνατή η αποτελεσματική 
διαχείριση της ομάδας.
Info: Epson Hellas, www.epson.gr

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Η μάχη ενάντια στις  
κυβερνοαπειλές συνεχίζεται
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LENOVO

Ο Α. Μπαρούνας vice 
president Δ. Ευρώπης 
Το Mobile Business Group της 
Lenovo ανακοίνωσε ότι ο Αντώνης 
Μπαρούνας αναλαμβάνει τη θέση του 
vice oresident για την περιοχή της 
Δυτικής Ευρώπης. Ο κ. Μπαρούνας 
προέρχεται από τη Sony, στη οποία 
κατείχε διάφορες θέσεις από το 2007, 
συμπεριλαμβανομένης και αυτής 
του vice president για την Ευρώπη, 
καθώς και του head of global 
customer units.
Info: Lenovo Hellas, 213-0087200

UNI SYSTEMS

Σύμβαση με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Χημικών Προϊόντων
Κοινοπραξία με επικεφαλής τη Uni 
Systems υλοποιεί νέα σύμβαση-
πλαίσιο για τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων 
(European Chemicals Agency - 
ECHA) που αφορά στην παροχή 
υπηρεσιών πληροφορικής στους 
τομείς των Enterprise Content 
Management (ECM) και Management 
Information Systems (MIS). 
Η κοινοπραξία που περιλαμβάνει τις 
UniSystems και την Atos Βελγίου 
υλοποιεί έργα συντήρησης και 
περαιτέρω ανάπτυξης υφιστάμενων 
συστημάτων πληροφορικής 
καθώς και νέων συστημάτων 
με σκοπό την υποστήριξη του 
οράματος του οργανισμού για την 
εξέλιξη των περιοχών διαχείρισης 
επιχειρησιακού περιεχομένου και 
πληροφοριών. 
Info: Uni Systems, 211-9997000

DIGIMARK

Συμμετοχή στο East 
Med Yacht Show
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Digimark 
μέλους του ομίλου εταιρειών CPG 
συμμετέχει στο East Med Yacht Show, 
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη 
Μαρίνα Ζέας, από 4 έως 7 Μαΐου. Την 
έκθεση η οποία πραγματοποιείται για 
16ο χρόνο, θα επισκεφτούν πελάτες 
και συνεργάτες από όλο τον κόσμο, 
ενώ η Digimark θα παρουσιάσει τις 
λύσεις δικτύων και τηλεπικοινωνίων 
στον τομέα Wi-Fi, 3G/4G, VSAT, 
unbreakable Internet, IP telephony και 
VPN για σκάφη και θαλαμηγούς.
Info: Digimark, 210-2518666

Mε μια ματιά
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ DIVITEC ΚΑΙ XIAOYI ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ

Οι νέες κάμερες της XiaoYi κάνουν το 
σπίτι και το αυτοκίνητο πιο... έξυπνα

Η D-Link ανακοίνωσε τα νέα ADSL/VDSL Modem 
Router, τεχνολογίας Wireless AC, για σύνδεση στο 
Internet με ακόμη πιο υψηλές ταχύτητες. Τα DSL-3682 
και DSL-3782 προσφέρουν βελτιωμένες επιδόσεις της 
υπάρχουσας σύνδεσης, ταχύτερο σερφάρισμα, σταθερό 
και αδιάκοπο video και audio streaming. 
Τα Modem Router DSL-3682 και DSL-3782 Wireless 
Dual-Band VDSL/ADSL AC750 και AC1200 αντίστοιχα 
είναι πολύ εύκολα στην εγκατάσταση και διαχείριση, 
προσφέρουν υψηλές ταχύτητες και ασύρματη κάλυψη σε 
κάθε χώρο. Είναι dual-band, λειτουργώντας ταυτόχρονα 
σε δύο ζώνες συχνοτήτων (2,4GHz και 5GHz) και 
βασίζονται στο τελευταίο πρότυπο ασύρματης δικτύωσης 
Wireless AC προσφέροντας πολύ υψηλές ταχύτητες 
μεταφοράς δεδομένων.  
Καθώς και τα δύο μοντέλα είναι συμβατά με τα πρότυπα 
ασύρματης τεχνολογίας 802.11n, 802.11g και 802.11b, 
συνεργάζονται άψογα και με παλιότερης γενιάς 
ασύρματες συσκευές, τηλέφωνα, tablet, laptop κ.ά. 
Διαθέτουν τέσσερις ενσωματωμένες θύρες Ethernet 
για να μπορεί ο χρήστης να συνδέει και ενσύρματα και 

άλλες συσκευές του οικιακού δικτύου, όπως επιπλέον 
υπολογιστές, εκτυπωτές και άλλες περιφερειακές 
συσκευές. Η ενσωματωμένη θύρα USB που υπάρχει 
και στα δυο μοντέλα, επιτρέπει τη σύνδεση και το 
διαμοιρασμό συσκευών σε όλο το σπίτι. 
Τα νέα ADSL/VDSL Modem Router της D-Link 
DSL-3682 και DSL-3782 είναι διαθέσιμα στην ελληνική 
αγορά στην προτεινόμενη τιμή των 79,90 και 89,90 ευρώ 
αντίστοιχα.
Info: D-Link, www.dlink.com/gr

Η Divitec, επεκτείνοντας την συνεργασία της με την XiaoYi 
ανακοίνωσε τη διάθεση στην Ελληνική αγορά των σειρών 
Yi Home and Dash Cameras. Οι πρώτες απευθύνονται 
στην προστασία των σπιτιών και μικρών γραφείων/
καταστημάτων, περιλαμβάνοντας και dome μοντέλα και οι 
δεύτερες στο αυτοκίνητο. Ας τις δούμε πιο αναλυτικά:

Yi Home & Dome Cameras
Οι IP κάμερες της YI διακρίνονται για την ευκολία 
σύνδεσης, καθώς εγκαθίσταται με τρία πολύ απλά βήματα: 
Τις συνδέουμε στο ρεύμα, κατεβάζουμε το app Yi Home 
και τέλος τις συνδέουμε με το κινητό τηλέφωνο από όπου 
πραγματοποιούνται οι ρυθμίσεις και η λήψη εικόνας και 
βίντεο σε πραγματικό χρόνο.
Οι Υi Ηοme και Dome IP κάμερες ανάλογα με το μοντέλο 
φέρνουν γυάλινους φακούς με διάφραγμα f/2.0 έως 
f/2.8. Με ανάλυση HD (1280x720) ή FullHD (1920x1080) 
προσφέρουν πολύ καλή ποιότητα εικόνας. Επιπλέον, 
καθώς είναι εξοπλισμένες με ευρυγώνιους φακούς από 
111ο έως 130ο η περιοχή κάλυψης έχει μεγάλο εύρος 
και η εικόνα συγκεκριμένων σημείων και αντικειμένων 
ιδιαίτερα καθαρή. Οι λειτουργίες τους όμως δεν σταματούν 

εδώ αφού διαθέτουν και LED υπερύθρων για λήψη στο 
σκοτάδι, ενσωματωμένο μικρόφωνο για αμφίδρομη 
επικοινωνία και άμεση ειδοποίηση στο smartphone όταν 
γίνει αντιληπτή κίνηση.

Yi Dash Camera
H κάμερα αυτοκινήτου της Yi είναι σχεδιασμένη σύμφωνα 
με το σύστημα ADAS (Advanced Driver Assistance 
System). Έτσι, αναλύει δεδομένα, όπως η ταχύτητα και 
η απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και στέλνει 
ηχητικές προειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο σε 
περίπτωση επικίνδυνης απόστασης ή απόκλισης από τη 
λωρίδα. Υποστηρίζει 1920x1080p Full HD στα 60fps και 
2304x1296p ultra HD στα 30fps και παράγει φωτεινές, 
καθαρές και ακριβείς εικόνες ακόμα και σε υψηλές 
ταχύτητες. Επιπλέον, για να μειωθούν τα τυφλά σημεία, 
η YI Smart Dash Camera χρησιμοποιεί υπερευρυγώνιο 
γυάλινο φακό 165ο καταγράφοντας και τις 3 λωρίδες 
κυκλοφορίας. Μάλιστα, ο φακός αυτός διαθέτει φίλτρο 
υπερύθρων κάνοντας τις εικόνες HD πιο έντονες, καθαρές 
και ρεαλιστικές. 
Info: Divitec, 210-2855080

D-LINK

Νέα modems/routers 
που... πετάνε 
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CYBERPOWER SYSTEMS

Νέα σειρά UPS 
Η σειρά PFC Sinewave που 
αποτελείται από τα μοντέλα 900VA / 
1300VA / 1500VA είναι σχεδιασμένη 
για όλες τις σύγχρονες εφαρμογές. 
Χάρη στην πατέντα ευρεσιτεχνίας 
GreenPower UPS της Cyber Power 
Systems, το UPS αυτό καταναλώνει 
μόνο 4,9W ρεύμα στα 1300-1500VA, 
και μόνο 3.9W στα 900VA για δική 
του χρήση, κάνοντάς το σχεδόν 75% 
πιο οικονομικό από άλλα UPS της 
ίδιας ισχύος, και με πάνω από 95% 
αποδοτικότητα. 
Info: CyberPower Systems,  
+310-402348170 

SINGULARLOGIC

Συνεργασία με το 
Regency Casino
Ένα νέο έργο πληροφορικής, 
υλοποίησε πρόσφατα η SingularLogic 
για το Regency Casino Θεσσαλονίκης.
Το έργο περιλάμβανε την προμήθεια 
των εφαρμογών Galaxy One Touch 
Retail και Galaxy Restaurant, την 
προμήθεια mobile PoS, τη σύνδεση 
με το SingularLogic ERP σύστημα, το 
σύστημα CRM/ Loyalty και το σύστημα 
υποδοχής που διέθετε η επιχείρηση, 
την ανάπτυξη custom εφαρμογών 
καθώς και υπηρεσίες προσαρμογής, 
παραμετροποίησης, εγκατάστασης, 
εκπαίδευσης, δοκιμαστικής 
λειτουργίας και υποστήριξης.
Info: SingularLogic, 210-6266500

ΈΚΤΟ ΣΈΜΙΝΑΡΙΟ ΗΓΈΣΙΑΣ 

Το μέλλον της 
τεχνολογίας
Ο κόσμος όπως τον ξέρουμε θα 
αλλάξει τα επόμενα 20 χρόνια 
περισσότερο απ’ ό,τι τα 300 
προηγούμενα, καθώς οι αναδυόμενες 
τεχνολογίες, όπως το cloud computing 
και το internet of things, δημιουργούν 
νέα δεδομένα και προκλήσεις.
Αυτές είναι μερικές μόνο από τις 
προοπτικές και τις προκλήσεις που θα 
κληθούμε να αντιμετωπίσουμε και να 
διαχειριστούμε μέχρι το 2030, σύμφωνα 
με το μελλοντιστή και ανθρωπιστή 
συγγραφέα Gerd Leonhard και βασικό 
ομιλητή του 6ου σεμιναρίου ηγεσίας 
από τη SARGIA Partners, με τίτλο 
«Εκθετική σκέψη και Ηγεσία στο 
μέλλον»,που πραγματοποιήθηκε τον 
Απρίλιο στην Αθήνα. 
Info: Sargia Partners,  
210-8920951

Mε μια ματιά
LEXIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFESSIONAL SERVICES

Οι νέες κάμερες της VivoTek  
βλέπουν και σε γωνίες

Ευέλικτα & αποδοτικά δίκτυα  
με την Engenius

Η VivoΤek, ανακοίνωσε την εμπορική διάθεση 
δύο νέων γωνιακών dome καμερών, κατάλληλων 
για εγκατάσταση σε χώρους κράτησης, φυλακές, 
ψυχιατρικές κλινικές και ιδρύματα. Πρόκειται για 
τις CD8371-HNVF2 και CD8371-HNTV, με την μεν 
πρώτη να διαθέτει σταθερό φακό και τη δεύτερη 
vari-focal. Και οι δύο έχουν ανάλυση 3 Megapixel, 
ενώ χαρακτηρίζονται από παντελή έλλειψη άκρων 
περίδεσης. Επιπλέον, διαθέτουν αντιβανδαλιστικό 
περίβλημα τύπου IK10+ και ενσωματωμένους (940nm) 
προβολείς IR, οι οποίοι είναι μη ανιχνεύσιμοι από το 
ανθρώπινο μάτι και προσφέρουν θέαση σε απόλυτο 
σκοτάδι σε απόσταση έως 10 μέτρων.
Σχεδιασμένες για εγκατάσταση στην γωνία, οι 
συγκεκριμένες κάμερες επιτρέπουν στο προσωπικό 
ασφάλειας να δει οποιοδήποτε συμβάν στους 
προαναφερθέντες χώρους μέσω του ευρυγώνιου 
φακού που προσφέρει ευρεία κάλυψη (έως και 
108° οριζόντια και 79° κάθετα). Επίσης, χάρη 
στην υποστήριξη αμφίδρομου ήχου μέσω του 
ενσωματωμένου μικροφώνου, ο ήχος μπορεί να 
εποπτευθεί και να καταγραφεί σε απόσταση έως 5 
μέτρων. Τέλος, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η 
άψογη παρακολούθηση σε περιβάλλοντα χαμηλού 

φωτισμού και υψηλής αντίθεσης,  οι κάμερες διαθέτουν 
την τεχνολογία Supreme Night Visibility και WDR Pro. 
Info: Lexis Πληροφορική, 210-6777007

Ολοένα και περισσότερες 
προκλήσεις καλούνται να 
διαχειριστούν τα σημερινά 
δίκτυα, καθώς θα πρέπει να 
είναι ευέλικτα, ανθεκτικά και 
αποδοτικά. Η Engenius έρχεται 
να δώσει  μια εξαιρετικά 
ευέλικτη, κλιμακούμενη και 
πλήρως ολοκληρωμένη λύση 
προσφέροντας απλοποιημένη 
μαζική διαχείριση και εύκολο configuration.
 
Με την σειρά Neutron της Engenius, ο κάθε 
administrator μπορεί να έχει τον πλήρη έλεγχο του 
δικτύου του μέσα από μια εκτεταμένη γκάμα managed 
access points σχεδιασμένα τόσο για indoor όσο και για 
outdoor χρήση. Αποδίδουν υψηλό και αξιόπιστο data 
rate και ιδιαίτερα μεγάλη εμβέλεια. Υπάρχουν διαθέσιμα 

μοντέλα Single band και Dual-
Band με υποστηριζόμενα 
πρωτόκολλα 802.11n & 802.11ac 
για ταχύτητες από 300 έως 
1200Mbps. Για την αποδοτική 
διαχείριση του δικτύου 
διατίθενται Wlan Controller 
Switches ή μπορεί να επιλεγεί 
ο δωρεάν software ezMaster 
controller.

H Professional Services, σε συνεργασία με 
την Engenius, ως επίσημος και αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος στην ελληνική αγορά, σάς προσφέρει 
limited lifetime εγγύηση για τη σειρά Neutron. Με άλλα 
λόγια, τα προϊόντα της σειράς αυτής έχουν εγγύηση εφ’ 
όρου ζωής τους, μιας και καλύπτονται από την ημέρα 
της αγοράς τους έως και το τέλος ζωής τους (ΕΟL).
Info: Professional Services, 210-8012207
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LENOVO

Ο Α. Μπαρούνας vice 
president Δ. Ευρώπης 
Το Mobile Business Group της 
Lenovo ανακοίνωσε ότι ο Αντώνης 
Μπαρούνας αναλαμβάνει τη θέση του 
vice oresident για την περιοχή της 
Δυτικής Ευρώπης. Ο κ. Μπαρούνας 
προέρχεται από τη Sony, στη οποία 
κατείχε διάφορες θέσεις από το 2007, 
συμπεριλαμβανομένης και αυτής 
του vice president για την Ευρώπη, 
καθώς και του head of global 
customer units.
Info: Lenovo Hellas, 213-0087200

UNI SYSTEMS

Σύμβαση με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Χημικών Προϊόντων
Κοινοπραξία με επικεφαλής τη Uni 
Systems υλοποιεί νέα σύμβαση-
πλαίσιο για τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων 
(European Chemicals Agency - 
ECHA) που αφορά στην παροχή 
υπηρεσιών πληροφορικής στους 
τομείς των Enterprise Content 
Management (ECM) και Management 
Information Systems (MIS). 
Η κοινοπραξία που περιλαμβάνει τις 
UniSystems και την Atos Βελγίου 
υλοποιεί έργα συντήρησης και 
περαιτέρω ανάπτυξης υφιστάμενων 
συστημάτων πληροφορικής 
καθώς και νέων συστημάτων 
με σκοπό την υποστήριξη του 
οράματος του οργανισμού για την 
εξέλιξη των περιοχών διαχείρισης 
επιχειρησιακού περιεχομένου και 
πληροφοριών. 
Info: Uni Systems, 211-9997000

DIGIMARK

Συμμετοχή στο East 
Med Yacht Show
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Digimark 
μέλους του ομίλου εταιρειών CPG 
συμμετέχει στο East Med Yacht Show, 
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη 
Μαρίνα Ζέας, από 4 έως 7 Μαΐου. Την 
έκθεση η οποία πραγματοποιείται για 
16ο χρόνο, θα επισκεφτούν πελάτες 
και συνεργάτες από όλο τον κόσμο, 
ενώ η Digimark θα παρουσιάσει τις 
λύσεις δικτύων και τηλεπικοινωνίων 
στον τομέα Wi-Fi, 3G/4G, VSAT, 
unbreakable Internet, IP telephony και 
VPN για σκάφη και θαλαμηγούς.
Info: Digimark, 210-2518666

Mε μια ματιά
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ DIVITEC ΚΑΙ XIAOYI ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ

Οι νέες κάμερες της XiaoYi κάνουν το 
σπίτι και το αυτοκίνητο πιο... έξυπνα

Η D-Link ανακοίνωσε τα νέα ADSL/VDSL Modem 
Router, τεχνολογίας Wireless AC, για σύνδεση στο 
Internet με ακόμη πιο υψηλές ταχύτητες. Τα DSL-3682 
και DSL-3782 προσφέρουν βελτιωμένες επιδόσεις της 
υπάρχουσας σύνδεσης, ταχύτερο σερφάρισμα, σταθερό 
και αδιάκοπο video και audio streaming. 
Τα Modem Router DSL-3682 και DSL-3782 Wireless 
Dual-Band VDSL/ADSL AC750 και AC1200 αντίστοιχα 
είναι πολύ εύκολα στην εγκατάσταση και διαχείριση, 
προσφέρουν υψηλές ταχύτητες και ασύρματη κάλυψη σε 
κάθε χώρο. Είναι dual-band, λειτουργώντας ταυτόχρονα 
σε δύο ζώνες συχνοτήτων (2,4GHz και 5GHz) και 
βασίζονται στο τελευταίο πρότυπο ασύρματης δικτύωσης 
Wireless AC προσφέροντας πολύ υψηλές ταχύτητες 
μεταφοράς δεδομένων.  
Καθώς και τα δύο μοντέλα είναι συμβατά με τα πρότυπα 
ασύρματης τεχνολογίας 802.11n, 802.11g και 802.11b, 
συνεργάζονται άψογα και με παλιότερης γενιάς 
ασύρματες συσκευές, τηλέφωνα, tablet, laptop κ.ά. 
Διαθέτουν τέσσερις ενσωματωμένες θύρες Ethernet 
για να μπορεί ο χρήστης να συνδέει και ενσύρματα και 

άλλες συσκευές του οικιακού δικτύου, όπως επιπλέον 
υπολογιστές, εκτυπωτές και άλλες περιφερειακές 
συσκευές. Η ενσωματωμένη θύρα USB που υπάρχει 
και στα δυο μοντέλα, επιτρέπει τη σύνδεση και το 
διαμοιρασμό συσκευών σε όλο το σπίτι. 
Τα νέα ADSL/VDSL Modem Router της D-Link 
DSL-3682 και DSL-3782 είναι διαθέσιμα στην ελληνική 
αγορά στην προτεινόμενη τιμή των 79,90 και 89,90 ευρώ 
αντίστοιχα.
Info: D-Link, www.dlink.com/gr

Η Divitec, επεκτείνοντας την συνεργασία της με την XiaoYi 
ανακοίνωσε τη διάθεση στην Ελληνική αγορά των σειρών 
Yi Home and Dash Cameras. Οι πρώτες απευθύνονται 
στην προστασία των σπιτιών και μικρών γραφείων/
καταστημάτων, περιλαμβάνοντας και dome μοντέλα και οι 
δεύτερες στο αυτοκίνητο. Ας τις δούμε πιο αναλυτικά:

Yi Home & Dome Cameras
Οι IP κάμερες της YI διακρίνονται για την ευκολία 
σύνδεσης, καθώς εγκαθίσταται με τρία πολύ απλά βήματα: 
Τις συνδέουμε στο ρεύμα, κατεβάζουμε το app Yi Home 
και τέλος τις συνδέουμε με το κινητό τηλέφωνο από όπου 
πραγματοποιούνται οι ρυθμίσεις και η λήψη εικόνας και 
βίντεο σε πραγματικό χρόνο.
Οι Υi Ηοme και Dome IP κάμερες ανάλογα με το μοντέλο 
φέρνουν γυάλινους φακούς με διάφραγμα f/2.0 έως 
f/2.8. Με ανάλυση HD (1280x720) ή FullHD (1920x1080) 
προσφέρουν πολύ καλή ποιότητα εικόνας. Επιπλέον, 
καθώς είναι εξοπλισμένες με ευρυγώνιους φακούς από 
111ο έως 130ο η περιοχή κάλυψης έχει μεγάλο εύρος 
και η εικόνα συγκεκριμένων σημείων και αντικειμένων 
ιδιαίτερα καθαρή. Οι λειτουργίες τους όμως δεν σταματούν 

εδώ αφού διαθέτουν και LED υπερύθρων για λήψη στο 
σκοτάδι, ενσωματωμένο μικρόφωνο για αμφίδρομη 
επικοινωνία και άμεση ειδοποίηση στο smartphone όταν 
γίνει αντιληπτή κίνηση.

Yi Dash Camera
H κάμερα αυτοκινήτου της Yi είναι σχεδιασμένη σύμφωνα 
με το σύστημα ADAS (Advanced Driver Assistance 
System). Έτσι, αναλύει δεδομένα, όπως η ταχύτητα και 
η απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και στέλνει 
ηχητικές προειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο σε 
περίπτωση επικίνδυνης απόστασης ή απόκλισης από τη 
λωρίδα. Υποστηρίζει 1920x1080p Full HD στα 60fps και 
2304x1296p ultra HD στα 30fps και παράγει φωτεινές, 
καθαρές και ακριβείς εικόνες ακόμα και σε υψηλές 
ταχύτητες. Επιπλέον, για να μειωθούν τα τυφλά σημεία, 
η YI Smart Dash Camera χρησιμοποιεί υπερευρυγώνιο 
γυάλινο φακό 165ο καταγράφοντας και τις 3 λωρίδες 
κυκλοφορίας. Μάλιστα, ο φακός αυτός διαθέτει φίλτρο 
υπερύθρων κάνοντας τις εικόνες HD πιο έντονες, καθαρές 
και ρεαλιστικές. 
Info: Divitec, 210-2855080

D-LINK

Νέα modems/routers 
που... πετάνε 
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GROW GAMES EXPO

Δημιουργοί και gamers 
συναντώνται 
Το Σάββατο 3 και την Κυριακή 
4 Ιουνίου 2017, η Gifted Hellas 
διοργανώνει έκθεση παιχνιδιών στην 
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στην 
έκθεση οι δημιουργοί παιχνιδιών 
κάθε είδους (video, board, VR 
games κ.λπ) θα έχουν την ευκαιρία 
να συναντηθούν με τους gamers, 
να ανταλλάξουν απόψεις, να 
αναζητήσουν συνεργασίες, ενώ οι 
επισκέπτες θα δουν από κοντά όλα τα  
στάδια δημιουργίας ενός 
επιτυχημένου game.

Info: Gifted Hellas,  
www.growgamesexpo.gr

HUAWEI

Επένδυση στην 
καινοτομία 
Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό γραφείο 
ευρεσιτεχνιών κατά τη διάρκεια 
του προηγούμενου έτους, η 
Huawei κατέθεσε 2.390 αιτήσεις 
κατοχύρωσης, ως αποτέλεσμα της 
σταθερής επένδυσης τουλάχιστον 10% 
των ετήσιων εσόδων της στην έρευνα 
και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. 
Μάλιστα, η εταιρεία βρέθηκε στην 
πρώτη θέση στην κατηγορία των 
ψηφιακών επικοινωνιών, των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και των 
τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών.

Info: Huawei Hellas, http://
consumer.huawei.com/gr/ 

PROFESSIONAL SERVICES

Νέο switch της Planet
Η Professional Services 
αποκλειστικός αντιπρόσωπος του 
οίκου δικτυακών προϊόντων Planet 
στην Ελλάδα ανακοίνωσε την 
κυκλοφορία του νέου switch GSD-
804P, ιδανικό για HD IP surveillance 
εγκαταστάσεις. Με 8 x 10/100/1000T 
πόρτες εκ των οποίων οι 4 είναι 
802.3at PoE+, εξασφαλίζει επαρκή 
τροφοδότηση PoE συσκευών σε 
μικρής κλίμακας δίκτυα.
Παράλληλα, με τη λειτουργία 
“Extend”  μπορούμε πλέον να 
στέλνουμε το PoE σήμα 200 μέτρα 
μακριά, ξεπερνώντας τον περιορισμό 
των 100 μέτρων που υπήρχε έως 
τώρα με καλώδιο Ethernet UTP.

Info: Professional Services,  
210-8012207

Mε μια ματιά
RANSOMWARE

INFO QUEST

Το... κλάμα με το WannaCry και η 
απάντηση της Bitdefender

Νέα σειρά gaming PCs 

Στις 12 Μαΐου, η έκδοση του WannaCryptor (WannaCry) 
ransomware μόλυνε χιλιάδες υπολογιστές σε όλο 
τον κόσμο. Μάλιστα σε μόλις 24 ώρες, ο αριθμός 
των περιστατικών ξεπέρασε τις 185.000 μηχανές σε 
περισσότερες από 100 χώρες.
Η επίθεση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τις επιχειρήσεις 
επειδή αρκεί να μολυνθεί ένα μόνο endpoint για να 
εξαπλωθεί η επίθεση σε όλο το δίκτυο και μερικές φορές 
ακόμη και σε άλλες χώρες σε άλλες θυγατρικές. Το 
γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι το ransomware αξιοποιεί 
μια πρόσφατα εντοπισμένη ευπάθεια, επηρεάζοντας ένα 
ευρύ φάσμα λειτουργικών συστημάτων των Windows, 
συμπεριλαμβανομένων των 2008, 2008 R2, 7, 7 SP1. Για 
να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα της κατάστασης αρκεί 
να πούμε ότι η Microsoft έσπευσε να κυκλοφορήσει 
σχετικό patch και για τα Windows XP, την υποστήριξη των 
οποίων (όπως και των παραπάνω server εκδόσεων) έχει 
σταματήσει εδώ και μερικά χρόνια. 
Οι επιθέσεις του συγκεκριμένου ransomware έχουν 
προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε οργανισμούς όπως 
νοσοκομεία, εταιρείες τηλεπικοινωνιών και επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου και κοινής ωφέλειας. Μεταξύ των 
οργανισμών που δέχτηκαν τα χειρότερα κτυπήματα είναι η 
Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τι ακριβώς κάνει;
Όπως κάθε ransomware που… σέβεται τον εαυτό 
του, έτσι και το συγκεκριμένο, άπαξ και μολύνει έναν 
υπολογιστή ξεκινά το κλείδωμα των αρχείων του με 
ισχυρή κρυπτογράφηση ζητώντας λύτρα για να τα 
αποκρυπτογραφήσει. Στην προκειμένη περίπτωση τα λύτρα 
ήταν ύψους 300 δολαρίων, πληρωτέα σε Bitcoin για να μην 
μπορούν να εντοπιστούν. 
Το WannaCry εκμεταλλεύθηκε μια ευπάθεια που υπάρχει 
στις περισσότερες εκδόσεις των Windows επιτρέποντας 

σε έναν απομακρυσμένο εισβολέα να εκτελεί κώδικα 
στον ευάλωτο υπολογιστή και να χρησιμοποιεί αυτόν τον 
κώδικα για να «φυτέψει» ransomware και να το εκτελέσει 
αυτόματα χωρίς να χρειαστεί κάποια ενέργεια από τον 
χρήστη. Αυτή η πρωτόγνωρη συμπεριφορά, το καθιστά το 
τέλειο εργαλείο για επίθεση σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα 
ή υποδομές, όπως servers που εκτελούν μια ευάλωτη 
έκδοση του Server Message Block (SMB protocol).

Το Bitdefender αντιμετωπίζει το WannaCry
Όπως μας ενημερώνει η Bitdefender, όσα endpoints 
είχαν εγκατεστημένα το Bitdefender GravityZone δεν 
επηρεάστηκαν από τη συγκεκριμένη επίθεση καθώς 
οι λύσεις προστασίας της Bitdefender είναι σε θέση να 
ανιχνεύουν και παρεμποδίζουν τόσο τον μηχανισμό 
παράδοσης του, όσο και όλες τις γνωστές παραλλαγές του 
WannaCry. 
Οι τεχνολογίες μοντέλα machine-learning της Bitdefender 
που διατίθενται σε όλες τις εκδόσεις του Bitdefender 
GravityZone, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να προλαμβάνουν 
επιθέσεις που δεν έχουν ανιχνευθεί ποτέ στο παρελθόν. 
Info: Blue Soft & IT, 215-5353030

Τη διάθεση μιας νέας σειράς υπολογιστών Quest, 
αποκλειστικά για τους φανατικούς  gamers, ανακοίνωσε η 
Info Quest Technologies.  Οι νέοι Quest Legend powered 
by Asus, έχουν κερδίσει πολύ υψηλές θέσεις στις επίσημες 
μετρήσεις του Passmark, του διεθνώς αναγνωρισμένου 
συστήματος αξιολόγησης επιδόσεων, και υποστηρίζουν 
ακόμα και πολύ απαιτητικά VR παιχνίδια όπως το Portal 
3, το Half Life 3 και  το Eve Valkyrie  που αναμένεται να 
κυκλοφορήσουν προσεχώς.
Τα νέα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με ειδικές gaming 
motherboards της ΑSUS, ενώ αξιοποιούν τους 
πανίσχυρους επεξεργαστές  Intel 7ης γενιάς καθώς 
και της τελευταίας γενιάς κάρτες γραφικών Nvidia 

GeForce. Τις συνθέσεις 
συμπληρώνουν μοναδικά 
υποσυστήματα, όπως το 
τροφοδοτικό Corsair, οι 
μνήμες της Kingston, που 
τρέχουν στα 3200MHz, 
ο SSD primary δίσκος 
Kingston HX Fury 240GB, 
ο 2TB σκληρός δίσκος 
της Western Digital  και το εντυπωσιακό κουτί Noctis 
450 της ΝΧΖΤ, με πολλές υποδοχές για extra δίσκους και 
σύστημα υδρόψυξης.
Info: Info Quest, 211-9991000
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Τ
ο Microsoft Summit, έχει ως στόχο 
να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει 
τα στελέχη των σύγχρονων επι-
χειρήσεων, ανεξαρτήτως κλάδου 
δραστηριοποίησης ή μεγέθους, 
να καινοτομήσουν, να εξελιχθούν 

ψηφιακά και να αναπτυχθούν, στην εποχή του digital 
transformation.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περισσότεροι από 
1.000 συμμετέχοντες από τον επιχειρηματικό χώρο 
και τον κλάδο της πληροφορικής. Υπό την καθοδή-
γηση και το συντονισμό της κεντρικής παρουσιά-
στριας, Άννας Μπουσδούκου, είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν σπουδαίους ομιλητές, παγκόσμι-
ου βεληνεκούς, να γνωρίσουν κορυφαία στελέχη ε-
πιχειρήσεων από διάφορους κλάδους και να ενημε-
ρωθούν σήμερα για τις προκλήσεις και τις ραγδαίες 
εξελίξεις που αναμένονται αύριο στο συναρπαστικό 
κόσμο της τεχνολογίας. 

Οι ενότητες
Το Microsoft Summit είχε δύο βασικές θεματικές 
ενότητες. Στην πρώτη, μέσα από εισηγήσεις και 
ομιλίες, αναλύθηκε σε βάθος η επιρροή που έχουν 
οι ψηφιακές εξελίξεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο 
στον άνθρωπο, όσο και στο επιχειρείν. Η ενότη-
τα αυτή περιλάμβανε συζήτηση πάνελ, με θέμα 
το digital transformation και το business model 
innovation, με τη συμμετοχή συνεργατών της εται-
ρείας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Η δεύτερη θεματική αφορούσε στην αξιοποίηση 
νέων τεχνολογιών, όπως Internet of Things και 
Artificial Intelligence, για την εφαρμογή καινοτόμων 
επιχειρηματικών μοντέλων, με παραδείγματα από 
κορυφαίες εταιρείες.

Οι ομιλητές 
Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν ο Mark Torr, senior 
product marketing manager, IoT & advanced 
analytics, Microsoft Central & Eastern Europe, ο 
Roger Andersson, senior business developer at 
digital & connectivity consumer services, Volvo 
Cars Corporation, ο Θάνος Λούτσος, εμπορικός 
διευθυντής της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλ-
τας και ο Μάριος Ίσαρης, διευθυντής marketing 
& operations της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & 
Μάλτας. 

Highlight της εκδήλωσης ήταν και οι δύο keynote 
ομιλήτριες της εκδήλωσης, η Nilofer Merchant, 
business visionary και best-seller συγγραφέας και 
η Belinda Parmar OBE, CEO της Empathy Business 
και δημιουργός του πρώτου empathy index. 
Πρωτοπόροι και οι δύο στους κλάδους που δραστη-
ριοποιούνται, με τις παρουσιάσεις τους έδωσαν νέα 
οπτική σε θέματα επιχειρηματικής καινοτομίας. Πιο 
συγκεκριμένα, η Nilofer Merchant, η οποία ήρθε για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, καλεσμένη του Microsoft 
Summit, τόνισε τη σημασία της διαφορετικότητας 
του κάθε ανθρώπου για την επιτυχία των επιχει-
ρήσεων στη σημερινή εποχή. Η Belinda Parmar, 
υποστηρίζοντας ενεργά τη συμμετοχή γυναικών σε 
τεχνολογικούς κλάδους, αναλύει την επιτυχία των 
επιχειρήσεων, μέσω μιας ξεχωριστής παραμέτρου, 
εκείνης της ενσυναίσθησης.
Επιπλέον, ο Θωμάς Κελεπούρης, associate partner 
της  McKinsey & Company, μίλησε για το πώς το 
digital transformation μπορεί να αποτελέσει μοχλό 
ανάπτυξης στις σημερινές επιχειρήσεις, ενώ κατά τη 
διάρκεια των παράλληλων δράσεων του συνεδρίου, 
το κοινό γνώρισε από κοντά σημαντικές καινοτομίες 
και ενημερώσεις στο χώρο της τεχνολογίας, όπως 

Internet of Things,  Productivity in Action, Security 
κ.ά., μέσω live demos.

Οι βραβεύσεις
Στο πλαίσιο του Microsoft Summit η Microsoft 
Hellas βράβευσε τους παρακάτω συνεργάτες της 
στις εξής κατηγορίες: 
• Lifetime Customer Value in Azure: Office Line
• Lifetime Customer Value in Office 365: Ralliton
• Cloud Sales Performance in Azure: Atcom
• Cloud Sales Performance in Office 365: Byte 

Computer
• Cloud Transformation From Zero to Hero: DiCE 
• Engagement & Loyalty: Kinetix IT Solutions
• Dynamics (CRM): Dot.Cy Developments 
• Transforming while Performing (CSP): Logicom 

Distribution
• Co-selling motion (P-Sellers): Apostolis 

Papadopoulos, P-TSP Azure, InTTrust - Achileas 
Raptis, P-TSP Azure, Byte Computer - Michael 
Metaxas, P-SSP 365, CQS - Kyriacos Kyriacou, 
P-TSP Azure, Ralliton - Jonathan Abela, P-TSP 
Azure, Kinetix IT Solutions

• Modern Marketing : Atcom TCP

Την Τρίτη 9 Μαΐου, η Microsoft Hellas πραγματοποίησε για δεύτερη χρονιά, το συνέδριο Microsoft Summit, με θέμα 
“Digitize.Disrupt.Drive”, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». 

Ολοκληρώθηκε το δεύτερο 
Microsoft Summit 

15

νέα & τάσεις

14

ειδήσεις

TECHCHANNELPARTNER

νέα & τάσεις
05.2017

GROW GAMES EXPO

Δημιουργοί και gamers 
συναντώνται 
Το Σάββατο 3 και την Κυριακή 
4 Ιουνίου 2017, η Gifted Hellas 
διοργανώνει έκθεση παιχνιδιών στην 
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στην 
έκθεση οι δημιουργοί παιχνιδιών 
κάθε είδους (video, board, VR 
games κ.λπ) θα έχουν την ευκαιρία 
να συναντηθούν με τους gamers, 
να ανταλλάξουν απόψεις, να 
αναζητήσουν συνεργασίες, ενώ οι 
επισκέπτες θα δουν από κοντά όλα τα  
στάδια δημιουργίας ενός 
επιτυχημένου game.

Info: Gifted Hellas,  
www.growgamesexpo.gr

HUAWEI

Επένδυση στην 
καινοτομία 
Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό γραφείο 
ευρεσιτεχνιών κατά τη διάρκεια 
του προηγούμενου έτους, η 
Huawei κατέθεσε 2.390 αιτήσεις 
κατοχύρωσης, ως αποτέλεσμα της 
σταθερής επένδυσης τουλάχιστον 10% 
των ετήσιων εσόδων της στην έρευνα 
και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. 
Μάλιστα, η εταιρεία βρέθηκε στην 
πρώτη θέση στην κατηγορία των 
ψηφιακών επικοινωνιών, των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και των 
τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών.

Info: Huawei Hellas, http://
consumer.huawei.com/gr/ 

PROFESSIONAL SERVICES

Νέο switch της Planet
Η Professional Services 
αποκλειστικός αντιπρόσωπος του 
οίκου δικτυακών προϊόντων Planet 
στην Ελλάδα ανακοίνωσε την 
κυκλοφορία του νέου switch GSD-
804P, ιδανικό για HD IP surveillance 
εγκαταστάσεις. Με 8 x 10/100/1000T 
πόρτες εκ των οποίων οι 4 είναι 
802.3at PoE+, εξασφαλίζει επαρκή 
τροφοδότηση PoE συσκευών σε 
μικρής κλίμακας δίκτυα.
Παράλληλα, με τη λειτουργία 
“Extend”  μπορούμε πλέον να 
στέλνουμε το PoE σήμα 200 μέτρα 
μακριά, ξεπερνώντας τον περιορισμό 
των 100 μέτρων που υπήρχε έως 
τώρα με καλώδιο Ethernet UTP.

Info: Professional Services,  
210-8012207

Mε μια ματιά
RANSOMWARE

INFO QUEST

Το... κλάμα με το WannaCry και η 
απάντηση της Bitdefender

Νέα σειρά gaming PCs 

Στις 12 Μαΐου, η έκδοση του WannaCryptor (WannaCry) 
ransomware μόλυνε χιλιάδες υπολογιστές σε όλο 
τον κόσμο. Μάλιστα σε μόλις 24 ώρες, ο αριθμός 
των περιστατικών ξεπέρασε τις 185.000 μηχανές σε 
περισσότερες από 100 χώρες.
Η επίθεση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τις επιχειρήσεις 
επειδή αρκεί να μολυνθεί ένα μόνο endpoint για να 
εξαπλωθεί η επίθεση σε όλο το δίκτυο και μερικές φορές 
ακόμη και σε άλλες χώρες σε άλλες θυγατρικές. Το 
γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι το ransomware αξιοποιεί 
μια πρόσφατα εντοπισμένη ευπάθεια, επηρεάζοντας ένα 
ευρύ φάσμα λειτουργικών συστημάτων των Windows, 
συμπεριλαμβανομένων των 2008, 2008 R2, 7, 7 SP1. Για 
να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα της κατάστασης αρκεί 
να πούμε ότι η Microsoft έσπευσε να κυκλοφορήσει 
σχετικό patch και για τα Windows XP, την υποστήριξη των 
οποίων (όπως και των παραπάνω server εκδόσεων) έχει 
σταματήσει εδώ και μερικά χρόνια. 
Οι επιθέσεις του συγκεκριμένου ransomware έχουν 
προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε οργανισμούς όπως 
νοσοκομεία, εταιρείες τηλεπικοινωνιών και επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου και κοινής ωφέλειας. Μεταξύ των 
οργανισμών που δέχτηκαν τα χειρότερα κτυπήματα είναι η 
Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τι ακριβώς κάνει;
Όπως κάθε ransomware που… σέβεται τον εαυτό 
του, έτσι και το συγκεκριμένο, άπαξ και μολύνει έναν 
υπολογιστή ξεκινά το κλείδωμα των αρχείων του με 
ισχυρή κρυπτογράφηση ζητώντας λύτρα για να τα 
αποκρυπτογραφήσει. Στην προκειμένη περίπτωση τα λύτρα 
ήταν ύψους 300 δολαρίων, πληρωτέα σε Bitcoin για να μην 
μπορούν να εντοπιστούν. 
Το WannaCry εκμεταλλεύθηκε μια ευπάθεια που υπάρχει 
στις περισσότερες εκδόσεις των Windows επιτρέποντας 

σε έναν απομακρυσμένο εισβολέα να εκτελεί κώδικα 
στον ευάλωτο υπολογιστή και να χρησιμοποιεί αυτόν τον 
κώδικα για να «φυτέψει» ransomware και να το εκτελέσει 
αυτόματα χωρίς να χρειαστεί κάποια ενέργεια από τον 
χρήστη. Αυτή η πρωτόγνωρη συμπεριφορά, το καθιστά το 
τέλειο εργαλείο για επίθεση σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα 
ή υποδομές, όπως servers που εκτελούν μια ευάλωτη 
έκδοση του Server Message Block (SMB protocol).

Το Bitdefender αντιμετωπίζει το WannaCry
Όπως μας ενημερώνει η Bitdefender, όσα endpoints 
είχαν εγκατεστημένα το Bitdefender GravityZone δεν 
επηρεάστηκαν από τη συγκεκριμένη επίθεση καθώς 
οι λύσεις προστασίας της Bitdefender είναι σε θέση να 
ανιχνεύουν και παρεμποδίζουν τόσο τον μηχανισμό 
παράδοσης του, όσο και όλες τις γνωστές παραλλαγές του 
WannaCry. 
Οι τεχνολογίες μοντέλα machine-learning της Bitdefender 
που διατίθενται σε όλες τις εκδόσεις του Bitdefender 
GravityZone, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να προλαμβάνουν 
επιθέσεις που δεν έχουν ανιχνευθεί ποτέ στο παρελθόν. 
Info: Blue Soft & IT, 215-5353030

Τη διάθεση μιας νέας σειράς υπολογιστών Quest, 
αποκλειστικά για τους φανατικούς  gamers, ανακοίνωσε η 
Info Quest Technologies.  Οι νέοι Quest Legend powered 
by Asus, έχουν κερδίσει πολύ υψηλές θέσεις στις επίσημες 
μετρήσεις του Passmark, του διεθνώς αναγνωρισμένου 
συστήματος αξιολόγησης επιδόσεων, και υποστηρίζουν 
ακόμα και πολύ απαιτητικά VR παιχνίδια όπως το Portal 
3, το Half Life 3 και  το Eve Valkyrie  που αναμένεται να 
κυκλοφορήσουν προσεχώς.
Τα νέα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με ειδικές gaming 
motherboards της ΑSUS, ενώ αξιοποιούν τους 
πανίσχυρους επεξεργαστές  Intel 7ης γενιάς καθώς 
και της τελευταίας γενιάς κάρτες γραφικών Nvidia 

GeForce. Τις συνθέσεις 
συμπληρώνουν μοναδικά 
υποσυστήματα, όπως το 
τροφοδοτικό Corsair, οι 
μνήμες της Kingston, που 
τρέχουν στα 3200MHz, 
ο SSD primary δίσκος 
Kingston HX Fury 240GB, 
ο 2TB σκληρός δίσκος 
της Western Digital  και το εντυπωσιακό κουτί Noctis 
450 της ΝΧΖΤ, με πολλές υποδοχές για extra δίσκους και 
σύστημα υδρόψυξης.
Info: Info Quest, 211-9991000
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Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το gaming κινεί τα νήματα στο χώρο του 
computing. Πάντα οι gamers ήταν αυτοί που αναβάθμιζαν πιο γρήγορα 
τους υπολογιστές τους από τους υπόλοιπους χρήστες και μάλιστα 
επέλεγαν ό,τι πιο σύγχρονο είχε να παρουσιάσει η αγορά.
Η κατάσταση αυτή ισχύει (αν και σε μικρότερο βαθμό) ακόμα και 
σήμερα. Μάλιστα σχετικές έρευνες αποδεικνύουν ότι αν και η αγορά 
των υπολογιστών συρρικνώνεται, η αντίστοιχη αγορά του gaming όχι 
μόνο δεν ακολουθεί, αλλά αντίθετα φαίνεται να αυξάνεται με γρήγορους 
ρυθμούς. Η αγορά με την μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι τα gaming 
αξεσουάρ και περιφερειακά. Βασικός λόγος είναι πως οι gamers 
επιλέγουν να φτιάχνουν μόνοι τους τα μηχανήματά τους επειδή αυτό 
τους δίνει μεγαλύτερο έλεγχο, περισσότερες επιλογές και βεβαίως 
απεριόριστες δυνατότητες αναβάθμισης, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. 

Πρώτα, στο «παιχνίδι» 
της ανάπτυξης!

Ο 
σύγχρονος gamer αναζητά 
πλήθος πρόσθετων και εξειδι-
κευμένων αξεσουάρ. Εκτός από 
τις απλές μνήμες, σκληρούς 
δίσκους, κάρτες γραφικών και 
επεξεργαστές, υπάρχουν και τα 

εξειδικευμένα υποσυστήματα που απευθύνονται 
σε απαιτητικούς χρήστες (και οι gamers είναι 
ίσως οι πιο απαιτητικοί). Έτσι, έχουμε τις ειδικές 
γρήγορες μνήμες, τους δίσκους SSD, τους «ξε-
κλείδωτους» επεξεργαστές και τις πανίσχυρες 
κάρτες γραφικών, αλλά και τα ειδικά κουτιά που 
θα στεγάσουν το gaming PC και βεβαίως τα απα-
ραίτητα περιφερειακά όπως οι gaming οθόνες, 
τα gaming pads, joysticks και τα ειδικά μηχανικά 
πληκτρολόγια και ποντίκια.

Εκείνο που πρέπει να αντιληφθούν οι συνερ-
γάτες είναι πως όταν πρόκειται για την απόλυτη 
gaming εμπειρία, τα περιφερειακά για τον gamer 
είναι κάτι περισσότερο από απλές χρηστικές συ-
σκευές. Τα εξειδικευμένα πληκτρολόγια, ποντίκια 
ή οθόνες εγγυώνται πως θα μεγιστοποιήσουν την 
εμπειρία και την απόλαυση, με αποτέλεσμα ο ε-
πίδοξος gamer να σπεύδει να επενδύσει μεγάλα 
ποσά για την απόκτησή τους. Ας δούμε αναλυ-
τικότερα κάποια από τα πιο δημοφιλή gaming 
περιφερειακά/ αξεσουάρ (πληκτρολόγια, ποντίκια 
κ.λπ), αλλά και υποσυστήματα ενός gaming PC 
(CPU, RAM, HDD κ.λπ). 

05.2017
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hardware στον gamer, εφόσον αναζητά κάτι κα-
λύτερο από τον παραδοσιακό σκληρό δίσκο.

> Πολλαπλές κάρτες γραφικών
Παρόμοια με τις υποσχέσεις για πολλαπλούς 
πυρήνες στους επεξεργαστές, η νέα μόδα της πα-
ρουσίας των πολλαπλών καρτών γραφικών υπο-
τίθεται πως θα προσφέρει βελτιωμένες επιδόσεις 
στο 3D σε σχέση με μια απλή κάρτα γραφικών. 
Τόσο η AMD όσο και η NVIDIA διαθέτουν σχετικές 
λύσεις, οι οποίες έχουν δύο σημαντικά πλεονε-
κτήματα. Το πρώτο είναι οι ενισχυμένες επιδόσεις 
στα παιχνίδια. Διαθέτοντας δύο κάρτες γραφικών 
που μοιράζονται τα καθήκοντα στο rendering των 
3D images, τα παιχνίδια τρέχουν σε υψηλότερα 
frame rates, υψηλότερες αναλύσεις και με επι-
πρόσθετα φίλτρα. Αυτό συνεπάγεται σημαντική 
βελτίωση της ποιότητας των γραφικών εντός των 
παιχνιδιών αυτών. 
Προφανώς υπάρχουν πολλές κάρτες γραφικών 
που μπορούν να εκμεταλλευτούν τις αναλύσεις 
1080p που είναι κοινές στις περισσότερες οθόνες. 
Το βασικό πλεονέκτημα των δύο καρτών είναι 
πως αγγίζουν ακόμα υψηλότερες αναλύσεις όπως 
εκείνες των 4Κ οθονών, οι οποίες προσφέρουν 
τέσσερις φορές την ανάλυση ή επεκτείνουν την 
εικόνα σε πολλαπλές οθόνες.
Το δεύτερο βασικό πλεονέκτημα των διπλών καρ-
τών, που οι συνεργάτες θα πρέπει να γνωρίζουν, 
είναι πως απευθύνονται σε χρήστες που επιθυ-
μούν να αναβαθμίσουν αργότερα το σύστημά τους, 
χωρίς να πρέπει να αντικαταστήσουν εντελώς την 
κάρτα τους. Αγοράζοντας μια κάρτα γραφικών και 
μια motherboard που είναι ικανή να τρέχει πολ-
λαπλές κάρτες, ο gamer έχει την επιλογή να προ-
σθέσει μια δεύτερη κάρτα γραφικών αργότερα, 
προκειμένου να ενισχύσει τις επιδόσεις χωρίς να 
πρέπει να αλλάξει εξαρχής το σύστημά του. 

> Κουτιά (cases)
Το κουτί του υπολογιστή είναι πολύ σημαντικότερο 
από ό,τι πολλοί πιστεύουν. Για ξεκίνημα, παίζει ση-
μαντικό ρόλο στη διαδικασία ψύξης του συστήμα-
τος, ενώ τελικά θα καθορίσει κατά πόσον μπορεί 
ο χρήστης να αναβαθμίσει ή όχι τον υπολογιστή 
του στο μέλλον. Συν τοις άλλοις, οι περισσότεροι 
gamers έχουν μια έφεση στα πιο εντυπωσιακά 
κουτιά, με χρωματισμούς και ειδικούς φωτισμούς. 
Μπορεί βέβαια να μην έχει άμεσο αντίκτυπο στην 

> Πληκτρολόγια και ποντίκια
Σκεφτείτε πως ένα πληκτρολόγιο και ποντίκι είναι 
οι σημαντικότερες συσκευές για την εισαγωγή 
δεδομένων και χειρισμό κάθε είδους εφαρμογής, 
άρα είναι σχεδόν τα αποκλειστικά μέσα για παίξει 
κάποιος παιχνίδια στον υπολογιστή του. Οι οθόνες 
αφής έχουν περιορισμένη χρησιμότητα, ενώ δεν 
υπάρχουν παιχνίδια άξια λόγου που μπορούν να 
βασιστούν αποκλειστικά στην τεχνολογία αυτή. Το 
αποτέλεσμα είναι πως ο συνδυασμός πληκτρολό-
γιο-ποντίκι κερδίζει στα… σημεία. 
Στα περισσότερα παιχνίδια και σε δραστηριότητες 
όπως το browsing, το ποντίκι αποτελεί το βασικό 
εργαλείο αλληλεπίδρασης. Τα περισσότερα από 
τα MMO και MOBA τύπου παιχνίδια που είναι στη 
μόδα ανήκουν στην κατηγορία point-and-click, 
και αυτό σημαίνει πως απαιτούν εξειδικευμένα 
και εργονομικά περιφερειακά που είναι άνετα για 
πολύωρη χρήση και κατάλληλα για αμφιδέξιους 
χρήστες, προσφέροντας σωστές λαβές. 
Οι αισθητήρες που εξισορροπούν ταχύτητα, ευαι-
σθησία και ακρίβεια αποτελούν must, δεδομένου 
πως οι λεπτομέρειες αυτές μπορούν να κάνουν 
τη διαφορά μεταξύ της νίκης ή της ήττας σε ένα 
παιχνίδι. Προσθέστε σε αυτά τον… εξωγήινο σχε-
διασμό και τα έντονα χρώματα που συνήθως δι-
αθέτουν τα ποντίκια αυτά, και θα καταλάβετε γιατί 
αποτελούν αγαπημένες συσκευές των gamers. 
Ομοίως, ένα πραγματικά αξιόπιστο πληκτρολόγιο 
αποτελεί τη βάση κάθε παιχνιδιού, αλλά και γενικά 
όλων των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με 
τη χρήση του υπολογιστή. Δεδομένης της σκληρής 
του χρήσης θα πρέπει να είναι ανθεκτικό και ταυ-
τόχρονα εργονομικό, ώστε να μην κουράζει μετά 
από ατέλειωτες ώρες gaming. Θα πρέπει να γνω-
ρίζετε πως κάποια features που μπορεί να μην έ-
χουν σημασία για ένα κανονικό πληκτρολόγιο είναι 
ζωτικής σημασίας για ένα gaming περιφερειακό. 
Ο οπίσθιος φωτισμός (backlighting), για παράδειγ-
μα, δεν υπάρχει απλά για να φωτίζει τα πλήκτρα σε 
ένα σκοτεινό δωμάτιο, ενώ νεότερα μοντέλα πε-
ριλαμβάνουν προσαρμοζόμενα χρώματα, πολλα-
πλές ζώνες φωτισμού με ξεχωριστό οπίσθιο φω-
τισμό για τα πλήκτρα με τα βελάκια και τα WASD, 
τονίζοντας τα πλέον χρησιμοποιούμενα από τους 
gamers πλήκτρα. Ένα ακόμα customizable χα-
ρακτηριστικό είναι τα πλήκτρα που αλλάζουν με 
άλλα που διαθέτουν διαφορετική υφή για καλύτε-
ρο έλεγχο ή ακόμα και διαφορετικό χρωματισμό 
πλαστικού. 
Ένα gaming πληκτρολόγιο πιθανώς να προσφέρει 
πολλά περισσότερα από ποιοτικά πλήκτρα, όπως 
δυνατότητες παραμετροποίησης μακροεντολών 
και εξειδικευμένων macro πλήκτρων. Κάποιοι άλ-
λοι κατασκευαστές προχωράνε περισσότερο, προ-
σθέτοντας χαρακτηριστικά όπως statistic tracking, 
επικοινωνία κειμένου και ήχου, καθώς και οθόνες 
αφής. Πολλά από αυτά τα πληκτρολόγια προσφέ-
ρουν μια επιλογή από 10 ή και 20 προγραμματι-
ζόμενα πλήκτρα, συνδυάζοντας τον εργονομικό 
σχεδιασμό που βρίσκουμε στα gaming ποντίκια 
και εφαρμόζοντάς τα στις gaming λειτουργίες του 
πληκτρολογίου. 

> Επεξεργαστής
Στις παλιότερες εποχές, το πιο σημαντικό υποσύ-
στημα σε έναν υπολογιστή ήταν ο επεξεργαστής. 
Στις ημέρες μας, ο ρόλος του παραμένει κρίσιμος, 
αλλά έχει μετριαστεί από άλλα υποσυστήματα ό-
πως οι κάρτες γραφικών, τουλάχιστον στα gaming 
PCs. Εντωμεταξύ, το κενό μεταξύ των ταχύτερων 
και ακριβότερων επεξεργαστών και των μετρίων 
επιδόσεων και φτηνότερων έχει μετριαστεί. 
Αυτό είναι θετικό νέο όσον αφορά τα gaming PCs. 
Μπορεί οι πυρήνες να αυξάνονται, οι ταχύτητες να 
βελτιώνονται όσο περνάει ο καιρός, αλλά κατά πά-
σα πιθανότητα η αγορά ενός σύγχρονου gaming 
PC ή laptop θα καλύψει τις ανάγκες του χρήστη 
για τα περισσότερα από τα παιχνίδια της αγοράς. 
Οι νέοι Kaby Lake επεξεργαστές 7ης γενιάς της 
Intel είναι γεγονός, ενώ η AMD κυκλοφόρησε τους 
8πύρηνους Ryzen 7, οι οποίοι εγγυώνται εξαιρετι-
κά αποτελέσματα και δυναμικό gaming. 

> Μνήμη 
Η μνήμη αποτελεί σημαντικό υποσύστημα σε ένα 
gaming σύστημα. Ο gamer πρέπει να διαθέτει αρ-
κετή RAM, προκειμένου να εκμεταλλευτεί πλήρως 
την ισχύ του συστήματός του για να απολαύσει το 
παιχνίδι του. Με απλά λόγια, η μνήμη προσφέρει 
στον επεξεργαστή ένα χώρο για να διεκπεραιώσει 
τις διεργασίες του. Όσο περισσότερη μνήμη δια-
θέτει ένα σύστημα τόσο ταχύτερα θα λειτουργεί, 
ώστε ο επεξεργαστής να έχει πρόσβαση σε σημα-
ντικά αρχεία. Φυσικά, στην περίπτωση των παιχνι-
διών ισχύει ο κανόνας πως η μνήμη ποτέ δεν είναι 
αρκετή (σε κάθε περίπτωση, τα 8GB προτιμώνται 
από την πλειονότητα των gamers). 

> Δίσκοι SSD
Οι δίσκοι Solid State Drive βελτιώνουν σημα-
ντικά την ταχύτητα εκκίνησης του συστήματος, 
βελτιώνοντας επίσης τη συνολική ταχύτητα του 
υπολογιστή. Αν και ένας SSD δεν πρόκειται να 
αυξήσει τα frame rates, θα αυξήσει δραματικά την 
ταχύτητα με την οποία ανοίγουν τα προγράμματα 
και οι εφαρμογές, το πόσο γρήγορα φορτώνουν τα 
δεδομένα και επομένως τα παιχνίδια, περιορίζο-
ντας σημαντικά το χρόνο αναμονής. Η αγορά ενός 
SSD δεν έχει άμεση επίπτωση στο ίδιο το παιχνίδι, 
αλλά θα συνεισφέρει στη συνολική λειτουργία το 
υπολογιστή. Σε κάθε περίπτωση, ο συνεργάτης 
θα πρέπει να προτείνει την αγορά ενός τέτοιου 

Σύμφωνα με έρευνα της Jon Peddie 
Research (JPR), η αγορά του PC 
gaming hardware έχει ξεπεράσει 
παγκοσμίως το όριο των 30 δις 

δολαρίων για πρώτη φορά!
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Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς εικονικής 
πραγματικότητας (VR) αναμένεται να αγγίξει τα 
45,09 δις δολάρια ως το 2025, σύμφωνα με μια 
νέα έρευνα της Grand View Research. Η ολοένα 
και αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα μεταξύ των 
βασικών παικτών όπως είναι οι Microsoft, Sony 
και Nintendo που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφο-
ρήσουν συμβατές με το VR παιχνιδομηχανές, έχει 
οδηγήσει στην ταχεία ανάπτυξη της αγοράς. 

Η τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας επιτρέπει 
στους gamers να τοποθετούν τη δράση σε ένα 
φανταστικό σκηνικό, όπου η φυσική παρουσία 
τους προσομοιώνεται ως μέρος του τρισδιάστατου 
περιβάλλοντος. Χάρη στη χρήση του VR εξοπλι-
σμού και των περιφερειακών, ο χρήστης μπορεί 
να παρακολουθήσει, να μετακινηθεί, ακόμα και 
να αλληλεπιδράσει με τα αντικείμενα εντός του 
παιχνιδιού. Ήδη υπάρχουν πολλές startups που 
αναπτύσσουν πρωτότυπες συσκευές για χρή-
ση τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας στα 
video games, κάτι που αναμένεται να έχει θετικό 
αντίκτυπο στην ανάπτυξη του segment μέσα στα 
επόμενα χρόνια. 

Αυτό που διαφαίνεται ξεκάθαρα είναι πως οι 
εφοδιασμένες με τεχνολογία VR κονσόλες και 
gaming PCs αναμένεται να αναδειχθούν ως αγα-
πημένες συσκευές για παιχνίδι, χάρη και στους 
εξελιγμένους επεξεργαστές τους, σε σύγκριση με 
τα desktops και τα smartphones που πιθανώς 
δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν την εμπειρία 
προσομοίωσης που προσφέρει μια κονσόλα απο-
κλειστικά αφιερωμένη στο gaming.
Από την άλλη πλευρά, οι προκλήσεις που θα 
πρέπει να αντιμετωπίσει ο αναπτυσσόμενος κλά-
δος της VR τεχνολογίας στα video games είναι η 
υψηλή αρχική επένδυση, τα προβλήματα συμβα-
τότητας των συσκευών εικονικής πραγματικότη-
τας με τις κονσόλες, η πιθανή χωρική δυσφορία 
και ο κίνδυνος άλλων σωματικών και ψυχικών 
ασθενειών που πιθανώς να προκαλούνται κατά 
περίπτωση.

Όσον αφορά τα λοιπά ευρήματα της έρευνας,  
τα πλέον ενδιαφέροντα είναι τα ακόλουθα: 
• Με αύξηση σε μέσο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης 
της τάξης του 30% κατά την προβλεπόμενη  
περίοδο, ως το 2025, το gaming hardware 
segment αναμένεται να επισκιάσει τα  
υπόλοιπα, όντας υπεύθυνο για τα περισσότερα 
κέρδη. 
• Εντός του 2015, το εκτιμώμενο μερίδιο του 
software segment άγγιξε τα 2 δις δολάρια. 
• Η ζήτηση για VR accessories όπως είναι τα head 
mounted displays, οι συσκευές αισθητήρα κίνη-
σης, τα γάντια, οι μάσκες, τα backpacks και οι στο-
λές αναμένεται να γνωρίσουν έντονη ανάπτυξη. 
• Η ζήτηση για virtual reality hardware αναμένεται 
να αυξηθεί σημαντικά, αφότου οι consumer εκδό-
σεις γίνουν διαθέσιμες. 
• Μέσα στο 2016, η αγορά του VR gaming στις 
ΗΠΑ παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση εσόδων. 
Εντούτοις, η Κίνα αναμένεται να αναβαθμιστεί σε 
βασικό παίκτη ως το 2025. 
• Η Λατινική Αμερική και οι περιοχές MEA προ-
βλέπεται να δουν την ταχύτερη αύξηση, η οποία 
μπορεί να οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση για 
τεχνολογία μέσα στα επόμενα χρόνια. 
• Μιας και η τεχνολογία είναι σχετικά πρόσφα-
τη, ένα σημαντικό ποσοστό VR accessories και 
wearables βρίσκονται επί του παρόντος στο στά-
διο της έρευνας και της ανάπτυξής τους. Τα Head 
Mounted Displays (HMDs) που κυκλοφόρησαν 
οι Oculus VR, LLC και HTC Corporation εντός του 
2015 και 2016 είναι ήδη αρκετά δημοφιλή στους 
καταναλωτές. 
• Οι Leap Motion, Razer, VirZoom και Virtuix 
είναι μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών που ανα-
πτύσσουν wearables όπως είναι οι συσκευές με 
αισθητήρες. 

Στην ίδια λογική κινείται και η έρευνα της 
Technavio, με τίτλο «Global Virtual Reality in 
Gaming Market 2016-2020», η οποία προσφέρει 
μια εις βάθος ανάλυση της αγοράς από πλευράς 
εσόδων και ανερχόμενων τάσεων της αγοράς. 

Η έρευνα αυτή κατηγοριοποιεί την παγκόσμια αγο-
ρά του VR στο gaming σε 3 βασικά segments: 
• PC
• Gaming console
• Mobile device

VR gaming market για τα PCs
Η παγκόσμια αγορά VR περιεχομένου στα PCs 
αναμένεται να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ποσοστό 
ανάπτυξης της τάξης του 127% ως το 2020. Ένας από 
τους σημαντικότερους λόγους της αύξησης αυτού 
του segment είναι η καθηλωτική εμπειρία gaming 
που προσφέρει το βασισμένο στο PC gaming, σε 
συνδυασμό με το VR. 
Για παράδειγμα, το παιχνίδι Elite Dangerous στο 
Oculus Rift απαιτεί από τους παίκτες να φορέσουν 
ένα HMD, το οποίο τους επιτρέπει να βιώνουν, να 
αλληλεπιδρούν και να ελέγχουν τις πράξεις τους 
στον εικονικό κόσμο με τη βοήθεια των virtual χει-
ριστηρίων. 

VR gaming market για gaming κονσόλες
Η παγκόσμια αγορά VR περιεχομένου στις gaming 
παιχνιδομηχανές αναμένεται να έχει μέσο ετήσιο 
ποσοστό ανάπτυξης της τάξης του 129% ως το 2020, 
κυρίως χάρη στην κυκλοφορία μιας ευρείας ποικιλί-
ας από virtual περιφερειακά που θα υποστηρίζουν τα 
παιχνίδια για κονσόλες. 

VR gaming market για mobile devices
Η παγκόσμια αγορά VR περιεχομένου στις mobile 
συσκευές αναμένεται να αυξηθεί κατά μέσο ετήσιο 
ποσοστό ανάπτυξης της τάξης του 129% ως το 2020. 
Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας VR στις mobile συ-
σκευές και στα σχετικά παιχνίδια είναι ένα από τα πιο 
πρόσφατα trends που έχουμε παρατηρήσει στην α-
γορά. Η Technavio αναμένει πως η παγκόσμια αγορά 
mobile gaming θα αυξηθεί με ρυθμούς της τάξης του 
20% κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέραμε. 

Τέλος, οι 5 μεγαλύτεροι vendors, σύμφωνα με τους 
αναλυτές της Technavio είναι οι εξής: Google, Oculus 
VR, HTC, Samsung, Sony.

Η αγορά του gaming  
VR θα αγγίξει τα $45,09 δις ως το 2025!

εμπειρία του gaming, αλλά η επιλογή του κουτιού 
είναι σημαντική διαδικασία, για να προσφέρει την 
απαραίτητη κίνηση του αέρα, τις απαραίτητες ευ-
καιρίες αναβάθμισης, αλλά και το επιθυμητό στιλ. 
Σε τελική ανάλυση, το κουτί τού gaming PC είναι 
το μόνο τμήμα τού υπολογιστή που θα είναι χρήσι-
μο ακόμα και 5 χρόνια μετά την απόκτησή του. 

> Οθόνη
Ακόμα και εάν κάποιος διαθέτει το καλύτερο 
desktop στον κόσμο, δεν θα έχει μεγάλη αξία αν 
παίζει τα παιχνίδια του σε μια μέτριας ποιότητας 
οθόνη. Η οθόνη είναι εκείνη που τελικά θα ανα-
δείξει το gaming, αλλά και τη συνολική ποιότητα 
του συστήματος. Στην πράξη, εάν ο χρήστης ξο-

δέψει ένα σημαντικό ποσό για την απόκτηση ενός 
gaming PC, η οθόνη του θα πρέπει να είναι του-
λάχιστον 1080p ή ακόμα καλύτερα 1440p. Εφόσον 
έχει την οικονομική δυνατότητα, ο gamer μπορεί 
να αποκτήσει μια οθόνη τεχνολογίας 4K.
Όσον αφορά τις τεχνολογίες, οι πλέον δημοφιλείς 
τύποι panel στις desktop οθόνες είναι οι εξής: 
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hardware στον gamer, εφόσον αναζητά κάτι κα-
λύτερο από τον παραδοσιακό σκληρό δίσκο.

> Πολλαπλές κάρτες γραφικών
Παρόμοια με τις υποσχέσεις για πολλαπλούς 
πυρήνες στους επεξεργαστές, η νέα μόδα της πα-
ρουσίας των πολλαπλών καρτών γραφικών υπο-
τίθεται πως θα προσφέρει βελτιωμένες επιδόσεις 
στο 3D σε σχέση με μια απλή κάρτα γραφικών. 
Τόσο η AMD όσο και η NVIDIA διαθέτουν σχετικές 
λύσεις, οι οποίες έχουν δύο σημαντικά πλεονε-
κτήματα. Το πρώτο είναι οι ενισχυμένες επιδόσεις 
στα παιχνίδια. Διαθέτοντας δύο κάρτες γραφικών 
που μοιράζονται τα καθήκοντα στο rendering των 
3D images, τα παιχνίδια τρέχουν σε υψηλότερα 
frame rates, υψηλότερες αναλύσεις και με επι-
πρόσθετα φίλτρα. Αυτό συνεπάγεται σημαντική 
βελτίωση της ποιότητας των γραφικών εντός των 
παιχνιδιών αυτών. 
Προφανώς υπάρχουν πολλές κάρτες γραφικών 
που μπορούν να εκμεταλλευτούν τις αναλύσεις 
1080p που είναι κοινές στις περισσότερες οθόνες. 
Το βασικό πλεονέκτημα των δύο καρτών είναι 
πως αγγίζουν ακόμα υψηλότερες αναλύσεις όπως 
εκείνες των 4Κ οθονών, οι οποίες προσφέρουν 
τέσσερις φορές την ανάλυση ή επεκτείνουν την 
εικόνα σε πολλαπλές οθόνες.
Το δεύτερο βασικό πλεονέκτημα των διπλών καρ-
τών, που οι συνεργάτες θα πρέπει να γνωρίζουν, 
είναι πως απευθύνονται σε χρήστες που επιθυ-
μούν να αναβαθμίσουν αργότερα το σύστημά τους, 
χωρίς να πρέπει να αντικαταστήσουν εντελώς την 
κάρτα τους. Αγοράζοντας μια κάρτα γραφικών και 
μια motherboard που είναι ικανή να τρέχει πολ-
λαπλές κάρτες, ο gamer έχει την επιλογή να προ-
σθέσει μια δεύτερη κάρτα γραφικών αργότερα, 
προκειμένου να ενισχύσει τις επιδόσεις χωρίς να 
πρέπει να αλλάξει εξαρχής το σύστημά του. 

> Κουτιά (cases)
Το κουτί του υπολογιστή είναι πολύ σημαντικότερο 
από ό,τι πολλοί πιστεύουν. Για ξεκίνημα, παίζει ση-
μαντικό ρόλο στη διαδικασία ψύξης του συστήμα-
τος, ενώ τελικά θα καθορίσει κατά πόσον μπορεί 
ο χρήστης να αναβαθμίσει ή όχι τον υπολογιστή 
του στο μέλλον. Συν τοις άλλοις, οι περισσότεροι 
gamers έχουν μια έφεση στα πιο εντυπωσιακά 
κουτιά, με χρωματισμούς και ειδικούς φωτισμούς. 
Μπορεί βέβαια να μην έχει άμεσο αντίκτυπο στην 

> Πληκτρολόγια και ποντίκια
Σκεφτείτε πως ένα πληκτρολόγιο και ποντίκι είναι 
οι σημαντικότερες συσκευές για την εισαγωγή 
δεδομένων και χειρισμό κάθε είδους εφαρμογής, 
άρα είναι σχεδόν τα αποκλειστικά μέσα για παίξει 
κάποιος παιχνίδια στον υπολογιστή του. Οι οθόνες 
αφής έχουν περιορισμένη χρησιμότητα, ενώ δεν 
υπάρχουν παιχνίδια άξια λόγου που μπορούν να 
βασιστούν αποκλειστικά στην τεχνολογία αυτή. Το 
αποτέλεσμα είναι πως ο συνδυασμός πληκτρολό-
γιο-ποντίκι κερδίζει στα… σημεία. 
Στα περισσότερα παιχνίδια και σε δραστηριότητες 
όπως το browsing, το ποντίκι αποτελεί το βασικό 
εργαλείο αλληλεπίδρασης. Τα περισσότερα από 
τα MMO και MOBA τύπου παιχνίδια που είναι στη 
μόδα ανήκουν στην κατηγορία point-and-click, 
και αυτό σημαίνει πως απαιτούν εξειδικευμένα 
και εργονομικά περιφερειακά που είναι άνετα για 
πολύωρη χρήση και κατάλληλα για αμφιδέξιους 
χρήστες, προσφέροντας σωστές λαβές. 
Οι αισθητήρες που εξισορροπούν ταχύτητα, ευαι-
σθησία και ακρίβεια αποτελούν must, δεδομένου 
πως οι λεπτομέρειες αυτές μπορούν να κάνουν 
τη διαφορά μεταξύ της νίκης ή της ήττας σε ένα 
παιχνίδι. Προσθέστε σε αυτά τον… εξωγήινο σχε-
διασμό και τα έντονα χρώματα που συνήθως δι-
αθέτουν τα ποντίκια αυτά, και θα καταλάβετε γιατί 
αποτελούν αγαπημένες συσκευές των gamers. 
Ομοίως, ένα πραγματικά αξιόπιστο πληκτρολόγιο 
αποτελεί τη βάση κάθε παιχνιδιού, αλλά και γενικά 
όλων των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με 
τη χρήση του υπολογιστή. Δεδομένης της σκληρής 
του χρήσης θα πρέπει να είναι ανθεκτικό και ταυ-
τόχρονα εργονομικό, ώστε να μην κουράζει μετά 
από ατέλειωτες ώρες gaming. Θα πρέπει να γνω-
ρίζετε πως κάποια features που μπορεί να μην έ-
χουν σημασία για ένα κανονικό πληκτρολόγιο είναι 
ζωτικής σημασίας για ένα gaming περιφερειακό. 
Ο οπίσθιος φωτισμός (backlighting), για παράδειγ-
μα, δεν υπάρχει απλά για να φωτίζει τα πλήκτρα σε 
ένα σκοτεινό δωμάτιο, ενώ νεότερα μοντέλα πε-
ριλαμβάνουν προσαρμοζόμενα χρώματα, πολλα-
πλές ζώνες φωτισμού με ξεχωριστό οπίσθιο φω-
τισμό για τα πλήκτρα με τα βελάκια και τα WASD, 
τονίζοντας τα πλέον χρησιμοποιούμενα από τους 
gamers πλήκτρα. Ένα ακόμα customizable χα-
ρακτηριστικό είναι τα πλήκτρα που αλλάζουν με 
άλλα που διαθέτουν διαφορετική υφή για καλύτε-
ρο έλεγχο ή ακόμα και διαφορετικό χρωματισμό 
πλαστικού. 
Ένα gaming πληκτρολόγιο πιθανώς να προσφέρει 
πολλά περισσότερα από ποιοτικά πλήκτρα, όπως 
δυνατότητες παραμετροποίησης μακροεντολών 
και εξειδικευμένων macro πλήκτρων. Κάποιοι άλ-
λοι κατασκευαστές προχωράνε περισσότερο, προ-
σθέτοντας χαρακτηριστικά όπως statistic tracking, 
επικοινωνία κειμένου και ήχου, καθώς και οθόνες 
αφής. Πολλά από αυτά τα πληκτρολόγια προσφέ-
ρουν μια επιλογή από 10 ή και 20 προγραμματι-
ζόμενα πλήκτρα, συνδυάζοντας τον εργονομικό 
σχεδιασμό που βρίσκουμε στα gaming ποντίκια 
και εφαρμόζοντάς τα στις gaming λειτουργίες του 
πληκτρολογίου. 

> Επεξεργαστής
Στις παλιότερες εποχές, το πιο σημαντικό υποσύ-
στημα σε έναν υπολογιστή ήταν ο επεξεργαστής. 
Στις ημέρες μας, ο ρόλος του παραμένει κρίσιμος, 
αλλά έχει μετριαστεί από άλλα υποσυστήματα ό-
πως οι κάρτες γραφικών, τουλάχιστον στα gaming 
PCs. Εντωμεταξύ, το κενό μεταξύ των ταχύτερων 
και ακριβότερων επεξεργαστών και των μετρίων 
επιδόσεων και φτηνότερων έχει μετριαστεί. 
Αυτό είναι θετικό νέο όσον αφορά τα gaming PCs. 
Μπορεί οι πυρήνες να αυξάνονται, οι ταχύτητες να 
βελτιώνονται όσο περνάει ο καιρός, αλλά κατά πά-
σα πιθανότητα η αγορά ενός σύγχρονου gaming 
PC ή laptop θα καλύψει τις ανάγκες του χρήστη 
για τα περισσότερα από τα παιχνίδια της αγοράς. 
Οι νέοι Kaby Lake επεξεργαστές 7ης γενιάς της 
Intel είναι γεγονός, ενώ η AMD κυκλοφόρησε τους 
8πύρηνους Ryzen 7, οι οποίοι εγγυώνται εξαιρετι-
κά αποτελέσματα και δυναμικό gaming. 

> Μνήμη 
Η μνήμη αποτελεί σημαντικό υποσύστημα σε ένα 
gaming σύστημα. Ο gamer πρέπει να διαθέτει αρ-
κετή RAM, προκειμένου να εκμεταλλευτεί πλήρως 
την ισχύ του συστήματός του για να απολαύσει το 
παιχνίδι του. Με απλά λόγια, η μνήμη προσφέρει 
στον επεξεργαστή ένα χώρο για να διεκπεραιώσει 
τις διεργασίες του. Όσο περισσότερη μνήμη δια-
θέτει ένα σύστημα τόσο ταχύτερα θα λειτουργεί, 
ώστε ο επεξεργαστής να έχει πρόσβαση σε σημα-
ντικά αρχεία. Φυσικά, στην περίπτωση των παιχνι-
διών ισχύει ο κανόνας πως η μνήμη ποτέ δεν είναι 
αρκετή (σε κάθε περίπτωση, τα 8GB προτιμώνται 
από την πλειονότητα των gamers). 

> Δίσκοι SSD
Οι δίσκοι Solid State Drive βελτιώνουν σημα-
ντικά την ταχύτητα εκκίνησης του συστήματος, 
βελτιώνοντας επίσης τη συνολική ταχύτητα του 
υπολογιστή. Αν και ένας SSD δεν πρόκειται να 
αυξήσει τα frame rates, θα αυξήσει δραματικά την 
ταχύτητα με την οποία ανοίγουν τα προγράμματα 
και οι εφαρμογές, το πόσο γρήγορα φορτώνουν τα 
δεδομένα και επομένως τα παιχνίδια, περιορίζο-
ντας σημαντικά το χρόνο αναμονής. Η αγορά ενός 
SSD δεν έχει άμεση επίπτωση στο ίδιο το παιχνίδι, 
αλλά θα συνεισφέρει στη συνολική λειτουργία το 
υπολογιστή. Σε κάθε περίπτωση, ο συνεργάτης 
θα πρέπει να προτείνει την αγορά ενός τέτοιου 

Σύμφωνα με έρευνα της Jon Peddie 
Research (JPR), η αγορά του PC 
gaming hardware έχει ξεπεράσει 
παγκοσμίως το όριο των 30 δις 

δολαρίων για πρώτη φορά!
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Twisted Nematic (TN), Vertical Alignment (VA), 
Patterned Vertical Alignment (PVA), Super PVA 
(S-PVA), Multi-Domain Vertical Alignment (MVA) 
και In-Plane Switching (IPS).
Μέχρι πρόσφατα, η πλειονότητα των οθονών 
χρησιμοποιούσε την τεχνολογία TN, μιας και είναι 
η οικονομικότερη στην κατασκευή της και προ-
σφέρει υψηλές επιδόσεις κίνησης. Πλέον όμως 
η τεχνολογία IPS έχει κυριαρχήσει – στην αγορά 
κυκλοφορούν πολλά μοντέλα IPS 27 ιντσών που 
προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ευ-
ρείες γωνίες θέασης.
Είναι πλέον δύσκολο στην περίπτωση των 
gamers να βρουν μια desktop οθόνη που δεν 
διαθέτει ανάλυση Full HD, δηλαδή ανάλυση του-
λάχιστον 1.920x1.080 και αναλογία οθόνης 16:9. 
Εάν μάλιστα κάποιος απαιτεί ακόμα περισσότερη 
λεπτομέρεια μπορεί να προτιμήσει μια WQHD ή 
UHD οθόνη. Και βέβαια, η τεχνολογία Organic 
Light Emitting Diode (OLED) υπόσχεται υψηλή 
αναλογία αντίθεσης, έντονο μαύρο και ταχύτατη 
απόκριση pixel, αλλά με σαφώς υψηλότερη τιμή. 
Μια ακόμα παράμετρος είναι ο χρόνος απόκρι-
σης (μετράται σε ms), ο οποίος είναι καθοριστι-
κός στα παιχνίδια – οθόνες με χαμηλότερους 
χρόνους απόκρισης θα έχουν ως αποτέλεσμα 
θάμπωμα των ταχέως κινούμενων εικόνων, κάτι 
που επηρεάζει το gameplay. Μπορεί στις μικρό-
τερες οθόνες το πρόβλημα να μην είναι εύκολα 
αντιληπτό, αλλά εφόσον η οθόνη έχει μέγεθος 27 
ίντσες και περισσότερο, γίνεται εμφανές. Ο χρό-
νος απόκρισης που είναι 5ms ή ακόμα καλύτερα 
2ms κρίνεται ιδανικός. 

Επιπλέον, τα gaming monitors θα πρέπει να 
προσφέρουν μεγάλη ποικιλία από εισόδους για 
να εκμεταλλευτούν πολλαπλές πηγές, συμπερι-
λαμβανομένων των παιχνιδομηχανών ή πολλών 
PCs. Η νεότερη γενιά gaming οθονών προσφέ-
ρουν τεχνολογίες G-Sync (Nvidia) ή FreeSync 
(AMD), οι οποίες μειώνουν αισθητά το φαινόμενο 
tearing, προσφέροντας ομαλή εμπειρία gaming, 
αν και ο υπολογιστής του gamer θα πρέπει να 
διαθέτει συμβατό hardware γραφικών για να εκ-
μεταλλευτεί τη λειτουργία αυτή. 
Μια και ο ήχος αποτελεί σημαντικό μέρος της 
gaming εμπειρίας, οι κατασκευαστές έχουν εν-
σωματώσει σε πολλά μοντέλα οθονών ισχυρά 
συστήματα ηχείων, ακόμα και subwoofer. Εκτός 
αυτών, προσφέρεται και η δυνατότητα σύνδεσης 
ενός gaming headset. 
Εφόσον ο χρήστης προτιμά το 3D gaming, θα 
χρειαστεί μια οθόνη με 120Hz frame rate σε συν-
δυασμό με ένα 3DVision 2 Kit της Nvidia, αλλά 
και μια διπλού link σύνδεση DVI για την προβολή 
παιχνιδιών σε 3D με τη χρήση  
ειδικών στερεοσκοπικών γυαλιών. Επιπλέον, 
υπάρχει και η εναλλακτική επιλογή των πολλών 
film-type patterned retarder (FPR) μοντέλων που 
λειτουργούν στα 60Hz και χρησιμοποιούν παθη-
τικά γυαλιά. Τέλος, μια οθόνη με USB hub για τη 
σύνδεση πολλαπλών controllers αποτελεί μια 
καλή επιλογή. 

> Game controllers
Από την απαρχή των video games, είχε προκύψει 
η ανάγκη για κάποιο μέσο (gaming controller), 
ώστε οι παίκτες να αλληλεπιδρούν και να ελέγ-
χουν αντικείμενα ή χαρακτήρες κατά τη διάρκεια 
του gameplay. Τα χειριστήρια, όπως είναι επίσης 
γνωστά, συνδέονται ενσύρματα μέσω USB ή 
ασύρματα μέσω ενός USB αναμεταδότη ή μέσω 
Bluetooth. Οι βασικότεροι τύποι χειριστηρίων είναι 
οι εξής: 

Joystick. Εξαιρετικά δημοφιλής στο παρελθόν, ο 
“μοχλός” χρησιμοποιείται κυρίως στα παιχνίδια 
τύπου flight simulator. 
Gamepads. Πρόκειται για έναν τύπου χειριστηρίου 
που συνοδεύεται από ένα σετ πλήκτρων και ένα 
joypad ή d-pad και επιτρέπει κίνηση 4 διευθύνσε-
ων. Τα gamepads της εποχής μας είναι πολύ πιο 
εξελιγμένα, προσφέροντας ακριβέστερο έλεγχο. 
Τιμόνι. Προσομοιώνει το τιμόνι οδήγησης, προ-
σφέροντας στους παίκτες των παιχνιδιών οδή-
γησης ακόμα πιο ρεαλιστικές συνθήκες κατά το 
gameplay. Το τιμόνι συνήθως συνοδεύεται από 
μοχλό ταχυτήτων που μετακινείται σε δύο κα-
τευθύνσεις για αλλαγή ταχυτήτων, αλλά και από 
πετάλια για τον έλεγχο της επιτάχυνσης και του 
φρεναρίσματος. 

> Headphones / Headset
Ένα καλής ποιότητας gaming headset είναι το 
αμέσως πιο σημαντικό περιφερειακό για έναν 
gamer μετά το ποντίκι και το χειριστήριο. Το 

headset όχι μόνο κάνει το gaming πιο απολαυ-
στικό, αλλά θα δώσει στον gamer σαφές πλεονέ-
κτημα έναντι των αντιπάλων του, προσφέροντας 
ακόμα πιο ρεαλιστικές συνθήκες. 

> Gaming mousepad 
Αν και δεν αποτελεί… gaming must, το 
mousepad θα εξασφαλίσει στον παίκτη περισσό-
τερο χώρο, προσφέροντας καταλληλότερη επιφά-
νεια για το ποντίκι σας. 

> Gaming VR
Η υπόσχεση της εικονικής πραγματικότητας έχει 
τελικά εξελιχθεί, χάρη στην κυκλοφορία των 
headsets που μπορεί κάποιος να αγοράσει και να 
χρησιμοποιήσει στο σπίτι. Το VR είναι ο πλέον συ-
ναρπαστικός τρόπος για να μεταφέρει τον gamer 
σε μια άλλη πραγματικότητα χάρη στην ισχύ της 
τεχνολογίας, με τη χρήση ενός headset και αισθη-
τήρα κίνησης και επιτρέποντάς του να περιηγηθεί 
στον εικονικό κόσμο σαν να ήταν όντως εκεί. 
Αν και μέχρι πρόσφατα η εικονική πραγματικότητα 
ήταν περισσότερο μια υπόσχεση, το νέο «κύμα» 
της τεχνολογίας αυτής αλλάζει τα πράγματα. Η 
Oculus έχει κυκλοφορήσει το Rift, η HTC και η 
Valve το φιλικό προς το Steam Vive, η Sony το 
PlayStation VR, η Samsung προσέθεσε πρόσφατα 
ένα ξεχωριστό χειριστήριο στο δικό της Gear VR, 
ενώ η πλατφόρμα Daydream της Google υπόσχε-
ται πολλά. 
Το πραγματικό πάντως ζήτημα με το VR είναι το 
περιεχόμενο, και από αυτής της πλευράς μένουν 
να γίνουν πολλά από πλευράς των μεγάλων 
publishers. Σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν μπο-
ρεί να αγνοήσει τη δυναμική των VR headsets και 
την επίδραση που θα έχουν στο gaming. Προ-
φανώς, έχουμε πολύ «δρόμο» μπροστά μας και 
σίγουρα έπεται συνέχεια. 

Αν και δεν απαιτούνται πάντα τα πιο ακριβά περι-
φερειακά για να απολαύσει κάποιος το παιχνίδι, 
το να κατέχει τα κατάλληλα εργαλεία για την ενα-
σχόληση αυτή, θα προσφέρει το κάτι παραπάνω 
από πλευράς ικανοποίησης. Το πλεονέκτημα που 
προσφέρουν τα εξειδικευμένα περιφερειακά, σε 
συνδυασμό με την απόλαυση του gaming και τη 
μακροβιότητα του ποιοτικού hardware βαραίνει 
συχνά περισσότερο από το κόστος του. Αυτό είναι 
και το story που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ο 
συνεργάτης στην επαφή με τους πελάτες του, για 
να επιτύχει ικανοποιητικές πωλήσεις. 

Η αγορά του gaming hardware
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οι κα-
τασκευαστές υπολογιστών κυκλοφόρησαν μια 
ευρεία ποικιλία συστημάτων, σε μια απέλπιδα 
προσπάθεια να αντιστρέψουν το αρνητικό από 
πλευράς πωλήσεων κλίμα. Με την αγορά των PCs 
να διανύει το 6ο συνεχόμενο έτος πτώσης, είναι 
φανερό πως οι προσπάθειες αυτές δεν υπήρξαν 
και τόσο επιτυχείς. Από την άλλη πλευρά, το PC 
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Ξεκινάμε από τις οθόνες, οι οποίες για έναν 
gamer αποτελούν ίσως το πιο σημαντικό αξε-
σουάρ. Οι δύο προτάσεις που παρουσιάζουμε 
στη συνέχεια δίνουν άλλη έννοια στον όρο «κα-
θηλωτικές».

OMEN X by HP 35 Curved Display
Ένα κορυφαίο gaming PC, όπως τα OMEN by HP 
που διαθέτουν πανίσχυρο hardware και κάρτα 
γραφικών τελευταίας τεχνολογίας θα πρέπει να 
μπορεί να αποδώσει αναλόγως. Και gaming 
σημαίνει (κυρίως) εικόνα. Εδώ δεν θα πρέπει 
κανείς να κάνει συμβιβασμούς και να μην δεχθεί 
τίποτα λιγότερο από το τέλειο! Με άλλα λόγια την 
εντυπωσιακή OMEN X by HP 35 Curved Display. 
Η συγκεκριμένη οθόνη θα ικανοποιήσει ακόμα 
και τον πιο απαιτητικό gamer αφού με τις 35 
ίντσες της και το κυρτό panel προσφέρει ρεαλι-
στική εμπειρία θέασης καλύπτοντας πλήρως το 
οπτικό πεδίο του. Επιπλέον, η απουσία πλαισίου 
στα πλαϊνά μεγιστοποιεί ακόμα περισσότερο την 
εμπειρία.
Μια τέτοια οθόνη δεν θα μπορούσε να υπολεί-
πεται ούτε στο ελάχιστο σε χαρακτηριστικά. Και 
η OMEN X by HP 35 Curved Display αγγίζει την 
κορυφή. Κατ’ αρχήν, η ανάλυσή της είναι WQHD 
δηλαδή 3.440×1.440 pixels κάτι που μεταφράζε-
ται σε 5 εκατομμύρια pixel. Έχει λόγο πλευρών 
21:9, προσφέροντας μεγαλύτερη επιφάνεια κατά 
34% σε σχέση με την κλασσική διάσταση 16:9.  
Επιπλέον, η τεχνολογία Nvidia G-SYNC αναλαμ-
βάνει να συγχρονίσει τους ρυθμούς ανανέωσης 
της κάρτας γραφικών GPU και της οθόνης, προ-
σφέροντας απόλυτα ρεαλιστική εικόνα, χωρίς 
διακοπές.
Η ποιότητα της εικόνας είναι κάτι παραπάνω από 
εκθαμβωτική. Η ροή απόλυτα ομαλή, οι απο-
χρώσεις ρεαλιστικές και το «βάθος» στις σκιές 
πιο κοντά στην πραγματικότητα. 
Σε ό,τι αφορά τις συνδέσεις, η OMEN X by HP 
35 Curved Display είναι εξοπλισμένη «σαν α-
στακός». Εκτός από τις HDMI και DisplyPort, 

περιλαμβάνονται και 3 USB 3.0 θύρες. Τέλος, η 
βάση της οθόνης μετακινείται κατακόρυφα, ενώ 
διαθέτει ρυθμιζόμενο περιβάλλοντα φωτισμό 
που ξεκουράζει το μάτι και ταιριάζει γάντι με τα 
υπόλοιπα αξεσουάρ της σειράς. 

OMEN by HP 32-inch Display
Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλη 32 ι-
ντσών οθόνη και ανάλυσης 1440p η οποία είναι 
ιδανική για κάθε gamer αφού και μεγάλη επιφά-
νεια προσφέρει, και είναι πλήρης σε ότι αφορά 
τις δυνατότητες και τις επιδόσεις και δεν κοστίζει 
μια περιουσία. Η ποιότητα εικόνας της OMEN by 
HP 32-inch Display είναι εγγυημένη, η ανάλυση 
QHD (2.560×1.440 pixels) προσφέρει πεντακάθα-
ρη εικόνα και μάλιστα σε όλες τις δυνατές γω-
νίες προβολής, ενώ όπως και το προηγούμενο 
«θηρίο» έτσι και στο συγκεκριμένο, η τεχνολογία 
AMD FreeSync συγχρονίζει απόλυτα το ρυθμό 
ανανέωσής της με την κάρτα γραφικών απογει-
ώνοντας το gameplay.
Επιπλέον, όπως μας έχει συνηθίσει η HP στη 
σειρά OMEN, η συγκεκριμένη οθόνη διαθέτει ό,τι 
θα χρειαστεί ο σύγχρονος gamer για να απολαύ-
σει το παιχνίδι του: αντίθεση 3000:1, τρεις θύρες 
USB 3.0, δύο HDMI και μία DispayPort. 
Και τα δύο μοντέλα σέβονται το περιβάλλον, 
διαθέτοντας τις απαραίτητες πιστοποιήσεις κα-
τανάλωσης ενέργειας, οπίσθιο φωτισμό LED με 
μεγάλη διάρκεια ζωής και χωρίς υδράργυρο. 

Περιφερειακά OMEN by HP 
Το gaming machine δεν είναι μόνο ο υπολογιστής 
ή η κονσόλα. Είναι και τα υπόλοιπα περιφερειακά. 
Η οικογένεια OMEN by HP διαθέτει όλα όσα χρει-
άζεται κάθε gamer που σέβεται τον εαυτό του. 
Τη σειρά συμπληρώνουν τα Headset, Keyboard 
και Mouse, όλα με τους γνωστούς χρωματικούς 
συνδυασμούς και φυσικά κορυφαία ποιότητα 
κατασκευής. 
To OMEN by HP Headset προσφέρει επαγγελμα-
τικού επιπέδου στήριξη στο κεφάλι, διαθέτοντας 
προηγμένα υλικά κατασκευής τόσο στο εσω-
τερικό, όσο και στο εσωτερικό. Έτσι, ο gamer 
ακούει και τον παραμικρό ήχο από όπου κι αν 
προέρχεται και από κάθε συχνότητα. Οι υψηλές 
συχνότητες, όπως οι σφαίρες που σφυρίζουν ή 
τα γυαλιά που σπάνε είναι ολοζώντανες. Ομοίως 
η μεσαίες και οι χαμηλές συχνότητες είναι άμεσα 
αναγνωρίσιμες χωρίς να χάνονται, ενώ τα μπάσα 
«ζεστά» και όσο έντονα χρειάζεται για να κάνουν 
εντύπωση χωρίς όμως να σκεπάζουν τους υπό-
λοιπους ήχους. 
Το απαραίτητο ποιοτικό μικρόφωνο συμπλη-
ρώνει το σύνολο επιτρέποντας την επικοινωνία 
με τους συμπαίχτες σε multiplayer δικτυακά 
παιχνίδια. Τα OMEN by HP Keyboard και Mouse 
συμπληρώνουν τα απαραίτητα περιφερειακά 
του απόλυτου gaming PC. Το πληκτρολόγιο έχει 
σχεδιαστεί ειδικά για να απογειώσει το gaming 
διαθέτοντας και εντυπωσιακό φωτισμό, αλλά και 
δυνατότητες προγραμματισμού μακροεντολών. 
Χωρίζεται σε 5 διαφορετικές ζώνες τις οποίες ο 
χρήστης μπορεί να προγραμματίσει το φωτισμό 
ανάλογα, επιλέγοντας ανάμεσα σε 16,8 εκατομ-
μύρια χρώματα, ενώ 88 πλήκτρα επιτρέπουν τον 
προγραμματισμό για εκτέλεση εντολών με ένα 
πάτημα ανάλογα με το παιχνίδι. 
Όταν η ακρίβεια και η ταχύτητα αποτελεί ζήτη-
μα… ζωής και θανάτου και μπορεί να κάνει τη 
διαφορά ανάμεσα στο θρίαμβο και τη συντριβή, 
το OMEN by HP Mouse υπόσχεται απόλυτη ποι-
ότητα, απόδοση και εργονομία. Είναι ανθεκτικό, 
με ειδική επιφάνεια για να αντέχει στις καταπο-
νήσεις και τον ιδρώτα και πλήκτρα ειδικής κατα-
σκευής που λειτουργούν απρόσκοπτα ακόμα και 
μετά από έντονες συγκινήσεις.

OMEN by HP: Το gaming σε άλλο επίπεδο
To brand OMEN by HP έχει πλέον καθιερωθεί στην κοινότητα των gamers. Εκτός από τα εντυπωσιακά, όσο και πανίσχυρα gaming PC, η οικογένεια 
OMEN by HP περιλαμβάνει οθόνες και αξεσουάρ που πηγαίνουν το gaming σε άλλο επίπεδο. Όλα τα προϊόντα χαρακτηρίζονται από μαύρο ματ χρώμα 
με έντονες κόκκινες λεπτομέρειες. Η ποιότητα κατασκευής των προϊόντων αγγίζει το τέλειο, όπως επίσης και οι επιδόσεις τους.
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Twisted Nematic (TN), Vertical Alignment (VA), 
Patterned Vertical Alignment (PVA), Super PVA 
(S-PVA), Multi-Domain Vertical Alignment (MVA) 
και In-Plane Switching (IPS).
Μέχρι πρόσφατα, η πλειονότητα των οθονών 
χρησιμοποιούσε την τεχνολογία TN, μιας και είναι 
η οικονομικότερη στην κατασκευή της και προ-
σφέρει υψηλές επιδόσεις κίνησης. Πλέον όμως 
η τεχνολογία IPS έχει κυριαρχήσει – στην αγορά 
κυκλοφορούν πολλά μοντέλα IPS 27 ιντσών που 
προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ευ-
ρείες γωνίες θέασης.
Είναι πλέον δύσκολο στην περίπτωση των 
gamers να βρουν μια desktop οθόνη που δεν 
διαθέτει ανάλυση Full HD, δηλαδή ανάλυση του-
λάχιστον 1.920x1.080 και αναλογία οθόνης 16:9. 
Εάν μάλιστα κάποιος απαιτεί ακόμα περισσότερη 
λεπτομέρεια μπορεί να προτιμήσει μια WQHD ή 
UHD οθόνη. Και βέβαια, η τεχνολογία Organic 
Light Emitting Diode (OLED) υπόσχεται υψηλή 
αναλογία αντίθεσης, έντονο μαύρο και ταχύτατη 
απόκριση pixel, αλλά με σαφώς υψηλότερη τιμή. 
Μια ακόμα παράμετρος είναι ο χρόνος απόκρι-
σης (μετράται σε ms), ο οποίος είναι καθοριστι-
κός στα παιχνίδια – οθόνες με χαμηλότερους 
χρόνους απόκρισης θα έχουν ως αποτέλεσμα 
θάμπωμα των ταχέως κινούμενων εικόνων, κάτι 
που επηρεάζει το gameplay. Μπορεί στις μικρό-
τερες οθόνες το πρόβλημα να μην είναι εύκολα 
αντιληπτό, αλλά εφόσον η οθόνη έχει μέγεθος 27 
ίντσες και περισσότερο, γίνεται εμφανές. Ο χρό-
νος απόκρισης που είναι 5ms ή ακόμα καλύτερα 
2ms κρίνεται ιδανικός. 

Επιπλέον, τα gaming monitors θα πρέπει να 
προσφέρουν μεγάλη ποικιλία από εισόδους για 
να εκμεταλλευτούν πολλαπλές πηγές, συμπερι-
λαμβανομένων των παιχνιδομηχανών ή πολλών 
PCs. Η νεότερη γενιά gaming οθονών προσφέ-
ρουν τεχνολογίες G-Sync (Nvidia) ή FreeSync 
(AMD), οι οποίες μειώνουν αισθητά το φαινόμενο 
tearing, προσφέροντας ομαλή εμπειρία gaming, 
αν και ο υπολογιστής του gamer θα πρέπει να 
διαθέτει συμβατό hardware γραφικών για να εκ-
μεταλλευτεί τη λειτουργία αυτή. 
Μια και ο ήχος αποτελεί σημαντικό μέρος της 
gaming εμπειρίας, οι κατασκευαστές έχουν εν-
σωματώσει σε πολλά μοντέλα οθονών ισχυρά 
συστήματα ηχείων, ακόμα και subwoofer. Εκτός 
αυτών, προσφέρεται και η δυνατότητα σύνδεσης 
ενός gaming headset. 
Εφόσον ο χρήστης προτιμά το 3D gaming, θα 
χρειαστεί μια οθόνη με 120Hz frame rate σε συν-
δυασμό με ένα 3DVision 2 Kit της Nvidia, αλλά 
και μια διπλού link σύνδεση DVI για την προβολή 
παιχνιδιών σε 3D με τη χρήση  
ειδικών στερεοσκοπικών γυαλιών. Επιπλέον, 
υπάρχει και η εναλλακτική επιλογή των πολλών 
film-type patterned retarder (FPR) μοντέλων που 
λειτουργούν στα 60Hz και χρησιμοποιούν παθη-
τικά γυαλιά. Τέλος, μια οθόνη με USB hub για τη 
σύνδεση πολλαπλών controllers αποτελεί μια 
καλή επιλογή. 

> Game controllers
Από την απαρχή των video games, είχε προκύψει 
η ανάγκη για κάποιο μέσο (gaming controller), 
ώστε οι παίκτες να αλληλεπιδρούν και να ελέγ-
χουν αντικείμενα ή χαρακτήρες κατά τη διάρκεια 
του gameplay. Τα χειριστήρια, όπως είναι επίσης 
γνωστά, συνδέονται ενσύρματα μέσω USB ή 
ασύρματα μέσω ενός USB αναμεταδότη ή μέσω 
Bluetooth. Οι βασικότεροι τύποι χειριστηρίων είναι 
οι εξής: 

Joystick. Εξαιρετικά δημοφιλής στο παρελθόν, ο 
“μοχλός” χρησιμοποιείται κυρίως στα παιχνίδια 
τύπου flight simulator. 
Gamepads. Πρόκειται για έναν τύπου χειριστηρίου 
που συνοδεύεται από ένα σετ πλήκτρων και ένα 
joypad ή d-pad και επιτρέπει κίνηση 4 διευθύνσε-
ων. Τα gamepads της εποχής μας είναι πολύ πιο 
εξελιγμένα, προσφέροντας ακριβέστερο έλεγχο. 
Τιμόνι. Προσομοιώνει το τιμόνι οδήγησης, προ-
σφέροντας στους παίκτες των παιχνιδιών οδή-
γησης ακόμα πιο ρεαλιστικές συνθήκες κατά το 
gameplay. Το τιμόνι συνήθως συνοδεύεται από 
μοχλό ταχυτήτων που μετακινείται σε δύο κα-
τευθύνσεις για αλλαγή ταχυτήτων, αλλά και από 
πετάλια για τον έλεγχο της επιτάχυνσης και του 
φρεναρίσματος. 

> Headphones / Headset
Ένα καλής ποιότητας gaming headset είναι το 
αμέσως πιο σημαντικό περιφερειακό για έναν 
gamer μετά το ποντίκι και το χειριστήριο. Το 

headset όχι μόνο κάνει το gaming πιο απολαυ-
στικό, αλλά θα δώσει στον gamer σαφές πλεονέ-
κτημα έναντι των αντιπάλων του, προσφέροντας 
ακόμα πιο ρεαλιστικές συνθήκες. 

> Gaming mousepad 
Αν και δεν αποτελεί… gaming must, το 
mousepad θα εξασφαλίσει στον παίκτη περισσό-
τερο χώρο, προσφέροντας καταλληλότερη επιφά-
νεια για το ποντίκι σας. 

> Gaming VR
Η υπόσχεση της εικονικής πραγματικότητας έχει 
τελικά εξελιχθεί, χάρη στην κυκλοφορία των 
headsets που μπορεί κάποιος να αγοράσει και να 
χρησιμοποιήσει στο σπίτι. Το VR είναι ο πλέον συ-
ναρπαστικός τρόπος για να μεταφέρει τον gamer 
σε μια άλλη πραγματικότητα χάρη στην ισχύ της 
τεχνολογίας, με τη χρήση ενός headset και αισθη-
τήρα κίνησης και επιτρέποντάς του να περιηγηθεί 
στον εικονικό κόσμο σαν να ήταν όντως εκεί. 
Αν και μέχρι πρόσφατα η εικονική πραγματικότητα 
ήταν περισσότερο μια υπόσχεση, το νέο «κύμα» 
της τεχνολογίας αυτής αλλάζει τα πράγματα. Η 
Oculus έχει κυκλοφορήσει το Rift, η HTC και η 
Valve το φιλικό προς το Steam Vive, η Sony το 
PlayStation VR, η Samsung προσέθεσε πρόσφατα 
ένα ξεχωριστό χειριστήριο στο δικό της Gear VR, 
ενώ η πλατφόρμα Daydream της Google υπόσχε-
ται πολλά. 
Το πραγματικό πάντως ζήτημα με το VR είναι το 
περιεχόμενο, και από αυτής της πλευράς μένουν 
να γίνουν πολλά από πλευράς των μεγάλων 
publishers. Σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν μπο-
ρεί να αγνοήσει τη δυναμική των VR headsets και 
την επίδραση που θα έχουν στο gaming. Προ-
φανώς, έχουμε πολύ «δρόμο» μπροστά μας και 
σίγουρα έπεται συνέχεια. 

Αν και δεν απαιτούνται πάντα τα πιο ακριβά περι-
φερειακά για να απολαύσει κάποιος το παιχνίδι, 
το να κατέχει τα κατάλληλα εργαλεία για την ενα-
σχόληση αυτή, θα προσφέρει το κάτι παραπάνω 
από πλευράς ικανοποίησης. Το πλεονέκτημα που 
προσφέρουν τα εξειδικευμένα περιφερειακά, σε 
συνδυασμό με την απόλαυση του gaming και τη 
μακροβιότητα του ποιοτικού hardware βαραίνει 
συχνά περισσότερο από το κόστος του. Αυτό είναι 
και το story που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ο 
συνεργάτης στην επαφή με τους πελάτες του, για 
να επιτύχει ικανοποιητικές πωλήσεις. 

Η αγορά του gaming hardware
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οι κα-
τασκευαστές υπολογιστών κυκλοφόρησαν μια 
ευρεία ποικιλία συστημάτων, σε μια απέλπιδα 
προσπάθεια να αντιστρέψουν το αρνητικό από 
πλευράς πωλήσεων κλίμα. Με την αγορά των PCs 
να διανύει το 6ο συνεχόμενο έτος πτώσης, είναι 
φανερό πως οι προσπάθειες αυτές δεν υπήρξαν 
και τόσο επιτυχείς. Από την άλλη πλευρά, το PC 
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gaming και τα περιφερειακά του είναι μια διαφο-
ρετική περίπτωση.

Σύμφωνα με έρευνα της Jon Peddie Research 
(JPR), τη κορυφαίας συμβουλευτικής εταιρείας 
στο χώρο των graphics και multimedia, η αγορά 
του PC gaming hardware έχει ξεπεράσει παγκο-
σμίως το όριο των 30 δις δολαρίων για πρώτη φο-
ρά. Αποτελούμενη τόσο από έτοιμους όσο και DIY 
gaming υπολογιστές, αναβαθμίσεις και περιφε-
ρειακά, όπως οι συσκευές input και τα συστήματα 
ήχου/ επικοινωνίας, η αγορά αυτή ξεπέρασε το30 
δις δολάρια το 2016, με πρόβλεψη αύξησης σε 
ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6% ως και το 2019. 
Η JPR έχει μετονομάσει τα 3 βασικά segments 
του hardware που παρακολουθεί σε Entry-Level, 
Mid-Range και High-End (από Mainstream, 
Performance και Enthusiast). Ο Jon Peddie 
(πρόεδρος της JPR) υποστήριξε πως οι gamers 
με χαμηλότερο budget είναι εξίσου παθιασμένοι 
με το gaming όσο και εκείνοι με περισσότερους 
πόρους και ανήκουν στους enthusiasts -με την 
κυριολεκτική σημασία του όρου-, οπότε η εταιρεία 
αποφάσισε να προχωρήσει σε μια πιο περιγραφι-
κή ορολογία.
Εξαιτίας μιας ισχυρής παράδοσης gaming, μεγά-
λου πληθυσμού και απουσίας σημαντικής διείσδυ-
σης παιχνιδομηχανών, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού 
βρίσκεται στην πρώτη θέση τόσο από πλευράς 
ανάπτυξης όσο και μεγέθους αγοράς, με προβλε-
πόμενο μέσο όρο ανάπτυξης 7% ως το 2019. Από 
την άλλη, η Βόρεια Αμερική και η Δυτική Ευρώπη 
ξεπερνούν την Ασία όσον αφορά το high-end 
hardware, αν και με μικρότερους ρυθμούς αύξη-
σης της τάξης του 5,78% και 6,63% αντίστοιχα, σε 
σύγκριση με το 9,61% της Ασίας, η οποία φαίνεται 
να προτιμάει lower-end και mid-range hardware. 
Αυτός είναι πιθανώς και ο λόγος για τον οποίο η 
AMD κυκλοφόρησε πολλούς Radeon SKUs ειδικά 
για την αγορά της Κίνας. Η «όρεξη» της Δύσης για 
συστήματα PC gaming, και αυτό έχει σημασία, με 
κόστος ακόμα και κάποιες χιλιάδες δολάρια φαί-
νεται να είναι ακόρεστη. 
Η σύγκριση της αγοραστικής κίνησης του 2015 σε 
σχέση με εκείνη του 2016 μας δείχνει τα εξής: Η 
low-end κατανάλωση αυξήθηκε κατά 5,7% (από 
τα $6,31 δις στα $6,6 δις), η mid-range στο 39% 
(από 7,64 δις στα $10,61 δις), ενώ η high-end ε-
κτοξεύτηκε στο 22% (από $10,7 δις στα $13,05 δις). 
Το μεγαλύτερο μέρος του high-end segment το 
κάλυψαν οι λύσεις της Nvidia, αλλά η στοχευμένη 
στρατηγική της ανανέωσης των mid-range προϊ-
όντων της AMD φαίνεται πως έχει αποδώσει καρ-
πούς. Αυτό τουλάχιστον αναμένεται να δείξουν τα 
αποτελέσματα του 4ου τριμήνου της εταιρείας. 

Το μεγάλο άλμα των πωλήσεων από το 2015 
στο 2016 δείχνει πως οι αγορές ανταποκρίνονται 
πολύ καλά στην αυξανόμενη απαίτηση για 14nm 
hardware. Ο νέος Ryzen στης AMD και η επερχό-
μενη Vega GPU θα μπορούσε να έχει παρόμοια 
αποτελέσματα, αν και θα πρέπει να περιμένουμε 
να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι μακροικονομικές 

συνθήκες παγκοσμίως προτού εξαγάγουμε ασφα-
λή συμπεράσματα. Γνωρίζουμε πως τα κέρδη της 
Nvidia αυξήθηκαν σημαντικά εξαιτίας της ανανε-
ωμένης αρχιτεκτονικής 14nm, αλλά ουσιαστικά 
εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημα της 1ης κίνησης 
στη «σκακιέρα», μιας και η AMD δεν είχε κάποια 
αντίστοιχη GPU που θα μπορούσε να τη συναγω-
νιστεί στην υψηλότερη κλίμακα τιμών. 
Είναι βέβαιο πως, δεδομένης της ζήτησης, ολο-
ένα και περισσότεροι OEMs και επιχειρήσεις θα 
στρέψουν την προσοχή τους στην αγορά αυτή, 
καθώς περνάει ο καιρός. Εφόσον το gaming εί-
ναι ένας από τους λίγους τομείς όπου οι πελάτες 
συνεχίζουν να αγοράζουν hardware, ακόμα και οι 
mainstream επιχειρήσεις θα θέλουν μερίδιο στην 
«πίτα». Στη λογική αυτή, η υπόθεση της JPR πως 
η αγορά των PC χωρίζεται ουσιαστικά στα συστή-
ματα για βασική χρήση γραφείου και Internet για 
τους περισσότερους πελάτες και στα Desktops 
(συμπεριλαμβάνονται τα gaming PCs) για τους 
power users, αποδεικνύεται αληθής. 
Δεδομένου λοιπόν πως αυτή η μερίδα του αγορα-
στικού κοινού αποτελεί τη βασική πηγή κέρδους, 
μπορούμε να στοιχηματίσουμε πως θα είναι πολ-
λές οι επιχειρήσεις που θα συνεισφέρουν με high-
end προϊόντα και περιφερειακά, ακόμα και εάν 
δεν ειδικεύονταν εξαρχής στο χώρο του gaming. 

Σύμφωνα μάλιστα με τον Ted Pollak (Senior 
Game Industry Analyst της JPR) οι παγκόσμιοι 
καταναλωτές συνεχίζουν να αγκαλιάζουν την 
πλατφόρμα του PC για τα video games εξαιτί-
ας πολλαπλών παραγόντων. Η εργονομία του 
desktop είναι δημοφιλής, εξαιτίας του ότι η από-
σταση της οθόνης προσφέρει αυξημένη λεπτομέ-
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ρεια κατά τη χρήση οθονών HD και UHD. 
Επιπρόσθετα, προσφέρεται καλύτερος έλεγχος μέ-
σω του interface πληκτρολογίου και ποντικιού και 
αυτό έχει επαληθευτεί μέσω των eSports που ως 
επί το πλείστον παίζονται σε PCs. Ακόμα, οι σχεδι-
αστές προϊόντων έχουν δώσει στους PC gamers 
χιλιάδες επιλογές για πλήρες customization, τόσο 
από λειτουργικής όσο και από αισθητικής άποψης. 
Παραδείγματα αυτού περιλαμβάνουν εξειδικευμέ-
να συστήματα χειριστηρίων για παιχνίδια οδήγη-
σης και πτήσης, συστήματα πολλαπλών οθονών, 
πανίσχυρα γραφικά και μια ευρεία ποικιλία από 
gaming notebooks - από υποκατάστατα των 
desktop συστημάτων, ως καινοτόμες λεπτές και 
ελαφριές προτάσεις. 
Συνεχίζοντας, ο Ted Pollak τονίζει πως η υγρή ψύ-
ξη, ο φωτισμός, οι δίσκοι SSD, τα εξειδικευμένα 
ποντίκια και τα μηχανικά πληκτρολόγια, οι gaming 
οθόνες και τα cases προσφέρουν στους gamers 
περισσότερες επιλογές από ποτέ. Εξάλλου, οι 
Nvidia και AMD δεν παραγνωρίζουν την αγοραστι-
κή ισχύ του segment αυτού, με κυκλοφορίες που 
προσφέρουν ικανοποιητική ισχύ σε χαμηλή τιμή. 
Ένα από ενδιαφέροντα φαινόμενα κατά τη JPR 
είναι πως πυκνώνουν οι τάξεις των PC gamers 
στις κατηγορίες Mid και High-End. Επίσης, πως 
οι πωλήσεις των PCs σχετίζονται άμεσα με το 
μοντέλο χρήσης των video games, κάτι που είναι 
σημαντικό να κατανοήσουμε εν μέσω μιας στά-
σιμης ή πτωτικής αγοράς υπολογιστών. Καθώς 
οι βασικές λειτουργίες του υπολογιστή υποστη-
ρίζονται ολοένα και περισσότερο από τις mobile 
συσκευές, τελικά το PC παίζει το ρόλο εργαλείου 
για power users – είτε πρόκειται για gaming, ε-
πεξεργασία φωτογραφίας και βίντεο, δημιουργίας 
περιεχομένου κ.ο.κ. 

Ο ρόλος των συνεργατών
Όπως βλέπουμε το gaming hardware και η αγορά 
των περιφερειακών προσφέρει πληθώρα από 
επιλογές, πολλές εκ των οποίων με υψηλό περι-
θώριο κέρδους για το κανάλι συνεργατών. Από 
την τάση αυτή, μόνο οφέλη μπορούν να αποκομί-
σουν όσοι εμπλέκονται στην αγορά του computing 
(καταναλωτές, κατασκευαστές, μεταπωλητές, συ-
νεργάτες κ.λπ). Αυτή ακριβώς την τάση θα πρέπει 
να αξιοποιήσει η αγορά. Η ευκαιρία ανάπτυξης εν 
μέσω οικονομικής κρίσης υπάρχει. Το ζήτημα εί-
ναι το κανάλι των συνεργατών να την αξιοποιήσει 
και να την αξιοποιήσει σωστά. Τι σημαίνει αυτό; 
Περισσότερες διαθέσιμες επιλογές, σύγχρονο 
hardware και φυσικά γνώση του αντικειμένου.
Είναι επομένως καλό ο μεταπωλητής να γνω-
ρίζει το πλήρες φάσμα των περιφερειακών που 
σχετίζονται με το χώρο αυτόν, ώστε να προτείνει 
αντίστοιχα τις ενδεδειγμένες λύσεις στον πελάτη 
που προστρέχει σε αυτόν για τη συμβουλή και τις 
υποδείξεις του. Κατ’ αυτό τον τρόπο σφυρηλατεί 
μια αμοιβαία επωφελή σχέση, η οποία μπορεί να 
έχει συνέχεια σε βάθος χρόνου με τη μορφή after 
sales, maintenance κ.ο.κ. TCP



Το παιχνίδι γίνεται “πραγματικότητα” με τις νέες gaming οθόνες της LG

LG ‘‘ultra’’ gaming monitors

Προσθέστε το απόλυτο όπλο στο gaming ο-
πλοστάσιό σας. Τα κορυφαία monitors της LG 
διαθέτουν τα πιο εξελιγμένα ποσοστά ανανέ-
ωσης από οποιαδήποτε άλλη gaming οθόνη, 
εξοπλίζονται με καινοτόμες τεχνολογίες όπως 
η AMD FreeSync και έχουν σούπερ γρήγορους 
χρόνους απόκρισης. 
Στα προηγούμενα προσθέστε τις πολλαπλές λει-
τουργίες gaming, το εκπληκτικό χρώμα και τη 
σαφήνεια από οποιαδήποτε γωνία και αμέσως 
γίνεται αντιληπτό ότι ένα monitor της LG είναι 
ο ιδανικός σύντροφος για κάθε gamer που δεν 
θέλει να κάνει συμβιβασμούς στο hardware που 
επιλέγει. Άλλωστε, gaming σημαίνει εμπειρία 
κυρίως στην εικόνα και η LG προσφέρει δύο 
σειρές που εντυπωσιάζουν με τις δυνατότητές 
τους και κυρίως με την απόδοσή τους. 

LG GM79G Gaming Series
[ΕΙΚΟΝΑ: LG 24GM79G Monitor Photo 3.jpg]
Η 24GM79G εντυπωσιάζει με την πραγματικά 
απίστευτη απόδοση, την ακρίβεια και τον ρεα-
λισμό στο χρώμα. Διαθέτει διαγώνιο 24 ιντσών, 
αναλογία πλευρών 16:9, ρυθμό ανανέωσης 
144Hz και ανάλυση Full HD (1920x1080pixels). 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να είναι 
εντυπωσιακά αλλά από μόνα τους λίγη αξία 
έχουν. Αυτό που έχει σημασία είναι οι επιδόσεις 
στο παιχνίδι και εδώ η LG διαπρέπει. Ζωντανό 
μαύρο, πλούσια παλέτα χρωμάτων ρεαλιστικής 
απόδοσης, δραματική αντίθεση, ομαλή ροή 
χωρίς καθυστερήσεις (τέλος στο ενοχλητικό lag) 
είναι μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα που 
θα βιώσει ο gamer ανεξάρτητα από το είδος του 
παιχνιδιού και τη δράση που διαδραματίζεται 
μπροστά του.  

LG 21:9 Ultra Wide Gaming UM69G
21:9 σημαίνει ότι ο gamer βυθίζεται κυριολε-
κτικά στο παιχνίδι με το οπτικό του πεδίο να 
καλύπτεται πλήρως από τη δράση. Με τη συ-
γκεκριμένη σειρά UltraWide που περιλαμβάνει 
AMD FreeSync οι gamers θα βρίσκονται πάντα 
ένα βήμα μπροστά από τους αντιπάλους τους. 

Είναι διαθέσιμα σε 34  και 29 ίντσες αναλογίας, 
εξοπλίζονται με πάνελ ανάλυσης 2.560 x 1.080 
pixels, προσφέροντας υψηλή ευκρίνεια και ευ-
ρύ οπτικό πεδίο. 
Η τεχνολογία UltraWide IPS δίνει στους χρήστες 
τη δυνατότητα να απολαμβάνουν αψεγάδιαστες 
και ρεαλιστικές εικόνες από οποιαδήποτε γωνία 
και αν παρακολουθούν, ενώ το χρωματικό πε-
δίο sRGB άνω του 99%, προσφέρει έντονα και 
ζωντανά χρώματα για μία απολαυστική εμπειρία 
θέασης υψηλής ποιότητας. 

Motion Blur Reduction: Διαθέτοντας την ενός 
χιλιοστού του δευτερολέπτου (1ms) λειτουργία 
Motion Blur Reduction, επιτρέπει την ακόμα πιο 
φυσική ροή των γραφικών, εξαλείφοντας μια 
για πάντα τα afterimages, ένα πολύ ενοχλητικό 
φαινόμενο σε παιχνίδια με πολύ γρήγορο ρυθ-
μό και εναλλαγές εικόνας. 
AMD FreeSync: Η τεχνολογία AMD FreeSync 
συγχρονίζει το ρυθμό ανανέωσης της οθόνης 
μα την κάρτα γραφικών προσφέροντας απί-

στευτες εμπειρίες high – end gaming με από-
λυτα ομαλή εικόνα ανεξάρτητα από το είδος του 
παιχνιδιού. 
Black Stabilizer: Η λειτουργία Black Stabilizer, 
βελτιώνει την ορατότητα ακόμα και στις πιο 
σκοτεινές περιοχές, προσφέροντας πραγματικά 
σταθερό μαύρο χωρίς γκρίζες αποχρώσεις.
Dynamic Action Sync: Η συγκεκριμένη λει-
τουργία μειώνει σημαντικά τη χρονοκαθυστέ-
ρηση στην είσοδο δεδομένων (το λεγόμενο 

input lag), ώστε οι gamers να μπορούν να απο-
λαμβάνουν το γρήγορο ρυθμό των παιχνιδιών 
χωρίς καθυστερήσεις. 
Game Mode: Η οθόνη προσφέρει την επιλογή 
Game Mode, μέσω της οποίας ο χρήστης μπο-
ρεί να προσαρμόσει την ποιότητα της εικόνας 
ανάλογα με το είδος (genre) του παιχνιδιού που 
παίζει όπως FPS, RTS και Custom Game. 
Πρωτοποριακός σχεδιασμός: Ο πρωτοπορι-
ακός τους σχεδιασμός τα καθιστά την ιδανική 

επιλογή για οποιοδήποτε gaming set up 
δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να «βυ-
θιστεί» στον κόσμο των παιχνιδιών.
Πιστοποίηση Energy Star: Τα νέα monitors 
της LG είναι ενεργειακά αποδοτικά, πιστο-
ποιημένα από τον οργανισμό Energy Star. 
Τα προϊόντα που είναι πιστοποιημένα κατά 
Energy Star καταναλώνουν κατά μέσο όρο 
25% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τα συμ-
βατικά προϊόντα.

Οι εντυπωσιακές τεχνολογίες που διαθέτουν τα gaming monitors της LG συνεχίζονται:
Προηγμένες λειτουργίες για απόλυτη gaming εμπειρία
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gaming και τα περιφερειακά του είναι μια διαφο-
ρετική περίπτωση.

Σύμφωνα με έρευνα της Jon Peddie Research 
(JPR), τη κορυφαίας συμβουλευτικής εταιρείας 
στο χώρο των graphics και multimedia, η αγορά 
του PC gaming hardware έχει ξεπεράσει παγκο-
σμίως το όριο των 30 δις δολαρίων για πρώτη φο-
ρά. Αποτελούμενη τόσο από έτοιμους όσο και DIY 
gaming υπολογιστές, αναβαθμίσεις και περιφε-
ρειακά, όπως οι συσκευές input και τα συστήματα 
ήχου/ επικοινωνίας, η αγορά αυτή ξεπέρασε το30 
δις δολάρια το 2016, με πρόβλεψη αύξησης σε 
ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6% ως και το 2019. 
Η JPR έχει μετονομάσει τα 3 βασικά segments 
του hardware που παρακολουθεί σε Entry-Level, 
Mid-Range και High-End (από Mainstream, 
Performance και Enthusiast). Ο Jon Peddie 
(πρόεδρος της JPR) υποστήριξε πως οι gamers 
με χαμηλότερο budget είναι εξίσου παθιασμένοι 
με το gaming όσο και εκείνοι με περισσότερους 
πόρους και ανήκουν στους enthusiasts -με την 
κυριολεκτική σημασία του όρου-, οπότε η εταιρεία 
αποφάσισε να προχωρήσει σε μια πιο περιγραφι-
κή ορολογία.
Εξαιτίας μιας ισχυρής παράδοσης gaming, μεγά-
λου πληθυσμού και απουσίας σημαντικής διείσδυ-
σης παιχνιδομηχανών, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού 
βρίσκεται στην πρώτη θέση τόσο από πλευράς 
ανάπτυξης όσο και μεγέθους αγοράς, με προβλε-
πόμενο μέσο όρο ανάπτυξης 7% ως το 2019. Από 
την άλλη, η Βόρεια Αμερική και η Δυτική Ευρώπη 
ξεπερνούν την Ασία όσον αφορά το high-end 
hardware, αν και με μικρότερους ρυθμούς αύξη-
σης της τάξης του 5,78% και 6,63% αντίστοιχα, σε 
σύγκριση με το 9,61% της Ασίας, η οποία φαίνεται 
να προτιμάει lower-end και mid-range hardware. 
Αυτός είναι πιθανώς και ο λόγος για τον οποίο η 
AMD κυκλοφόρησε πολλούς Radeon SKUs ειδικά 
για την αγορά της Κίνας. Η «όρεξη» της Δύσης για 
συστήματα PC gaming, και αυτό έχει σημασία, με 
κόστος ακόμα και κάποιες χιλιάδες δολάρια φαί-
νεται να είναι ακόρεστη. 
Η σύγκριση της αγοραστικής κίνησης του 2015 σε 
σχέση με εκείνη του 2016 μας δείχνει τα εξής: Η 
low-end κατανάλωση αυξήθηκε κατά 5,7% (από 
τα $6,31 δις στα $6,6 δις), η mid-range στο 39% 
(από 7,64 δις στα $10,61 δις), ενώ η high-end ε-
κτοξεύτηκε στο 22% (από $10,7 δις στα $13,05 δις). 
Το μεγαλύτερο μέρος του high-end segment το 
κάλυψαν οι λύσεις της Nvidia, αλλά η στοχευμένη 
στρατηγική της ανανέωσης των mid-range προϊ-
όντων της AMD φαίνεται πως έχει αποδώσει καρ-
πούς. Αυτό τουλάχιστον αναμένεται να δείξουν τα 
αποτελέσματα του 4ου τριμήνου της εταιρείας. 

Το μεγάλο άλμα των πωλήσεων από το 2015 
στο 2016 δείχνει πως οι αγορές ανταποκρίνονται 
πολύ καλά στην αυξανόμενη απαίτηση για 14nm 
hardware. Ο νέος Ryzen στης AMD και η επερχό-
μενη Vega GPU θα μπορούσε να έχει παρόμοια 
αποτελέσματα, αν και θα πρέπει να περιμένουμε 
να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι μακροικονομικές 

συνθήκες παγκοσμίως προτού εξαγάγουμε ασφα-
λή συμπεράσματα. Γνωρίζουμε πως τα κέρδη της 
Nvidia αυξήθηκαν σημαντικά εξαιτίας της ανανε-
ωμένης αρχιτεκτονικής 14nm, αλλά ουσιαστικά 
εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημα της 1ης κίνησης 
στη «σκακιέρα», μιας και η AMD δεν είχε κάποια 
αντίστοιχη GPU που θα μπορούσε να τη συναγω-
νιστεί στην υψηλότερη κλίμακα τιμών. 
Είναι βέβαιο πως, δεδομένης της ζήτησης, ολο-
ένα και περισσότεροι OEMs και επιχειρήσεις θα 
στρέψουν την προσοχή τους στην αγορά αυτή, 
καθώς περνάει ο καιρός. Εφόσον το gaming εί-
ναι ένας από τους λίγους τομείς όπου οι πελάτες 
συνεχίζουν να αγοράζουν hardware, ακόμα και οι 
mainstream επιχειρήσεις θα θέλουν μερίδιο στην 
«πίτα». Στη λογική αυτή, η υπόθεση της JPR πως 
η αγορά των PC χωρίζεται ουσιαστικά στα συστή-
ματα για βασική χρήση γραφείου και Internet για 
τους περισσότερους πελάτες και στα Desktops 
(συμπεριλαμβάνονται τα gaming PCs) για τους 
power users, αποδεικνύεται αληθής. 
Δεδομένου λοιπόν πως αυτή η μερίδα του αγορα-
στικού κοινού αποτελεί τη βασική πηγή κέρδους, 
μπορούμε να στοιχηματίσουμε πως θα είναι πολ-
λές οι επιχειρήσεις που θα συνεισφέρουν με high-
end προϊόντα και περιφερειακά, ακόμα και εάν 
δεν ειδικεύονταν εξαρχής στο χώρο του gaming. 

Σύμφωνα μάλιστα με τον Ted Pollak (Senior 
Game Industry Analyst της JPR) οι παγκόσμιοι 
καταναλωτές συνεχίζουν να αγκαλιάζουν την 
πλατφόρμα του PC για τα video games εξαιτί-
ας πολλαπλών παραγόντων. Η εργονομία του 
desktop είναι δημοφιλής, εξαιτίας του ότι η από-
σταση της οθόνης προσφέρει αυξημένη λεπτομέ-

Είναι 
βέβαιο, 
δεδομένης 
της 

αυξημένης ζήτησης, 
πως ολοένα και 
περισσότεροι OEMs 
και επιχειρήσεις θα 
στρέψουν την προσοχή 
τους στην αγορά του 
gaming hardware και 
περιφερειακών, καθώς 
περνάει ο καιρός. 

ρεια κατά τη χρήση οθονών HD και UHD. 
Επιπρόσθετα, προσφέρεται καλύτερος έλεγχος μέ-
σω του interface πληκτρολογίου και ποντικιού και 
αυτό έχει επαληθευτεί μέσω των eSports που ως 
επί το πλείστον παίζονται σε PCs. Ακόμα, οι σχεδι-
αστές προϊόντων έχουν δώσει στους PC gamers 
χιλιάδες επιλογές για πλήρες customization, τόσο 
από λειτουργικής όσο και από αισθητικής άποψης. 
Παραδείγματα αυτού περιλαμβάνουν εξειδικευμέ-
να συστήματα χειριστηρίων για παιχνίδια οδήγη-
σης και πτήσης, συστήματα πολλαπλών οθονών, 
πανίσχυρα γραφικά και μια ευρεία ποικιλία από 
gaming notebooks - από υποκατάστατα των 
desktop συστημάτων, ως καινοτόμες λεπτές και 
ελαφριές προτάσεις. 
Συνεχίζοντας, ο Ted Pollak τονίζει πως η υγρή ψύ-
ξη, ο φωτισμός, οι δίσκοι SSD, τα εξειδικευμένα 
ποντίκια και τα μηχανικά πληκτρολόγια, οι gaming 
οθόνες και τα cases προσφέρουν στους gamers 
περισσότερες επιλογές από ποτέ. Εξάλλου, οι 
Nvidia και AMD δεν παραγνωρίζουν την αγοραστι-
κή ισχύ του segment αυτού, με κυκλοφορίες που 
προσφέρουν ικανοποιητική ισχύ σε χαμηλή τιμή. 
Ένα από ενδιαφέροντα φαινόμενα κατά τη JPR 
είναι πως πυκνώνουν οι τάξεις των PC gamers 
στις κατηγορίες Mid και High-End. Επίσης, πως 
οι πωλήσεις των PCs σχετίζονται άμεσα με το 
μοντέλο χρήσης των video games, κάτι που είναι 
σημαντικό να κατανοήσουμε εν μέσω μιας στά-
σιμης ή πτωτικής αγοράς υπολογιστών. Καθώς 
οι βασικές λειτουργίες του υπολογιστή υποστη-
ρίζονται ολοένα και περισσότερο από τις mobile 
συσκευές, τελικά το PC παίζει το ρόλο εργαλείου 
για power users – είτε πρόκειται για gaming, ε-
πεξεργασία φωτογραφίας και βίντεο, δημιουργίας 
περιεχομένου κ.ο.κ. 

Ο ρόλος των συνεργατών
Όπως βλέπουμε το gaming hardware και η αγορά 
των περιφερειακών προσφέρει πληθώρα από 
επιλογές, πολλές εκ των οποίων με υψηλό περι-
θώριο κέρδους για το κανάλι συνεργατών. Από 
την τάση αυτή, μόνο οφέλη μπορούν να αποκομί-
σουν όσοι εμπλέκονται στην αγορά του computing 
(καταναλωτές, κατασκευαστές, μεταπωλητές, συ-
νεργάτες κ.λπ). Αυτή ακριβώς την τάση θα πρέπει 
να αξιοποιήσει η αγορά. Η ευκαιρία ανάπτυξης εν 
μέσω οικονομικής κρίσης υπάρχει. Το ζήτημα εί-
ναι το κανάλι των συνεργατών να την αξιοποιήσει 
και να την αξιοποιήσει σωστά. Τι σημαίνει αυτό; 
Περισσότερες διαθέσιμες επιλογές, σύγχρονο 
hardware και φυσικά γνώση του αντικειμένου.
Είναι επομένως καλό ο μεταπωλητής να γνω-
ρίζει το πλήρες φάσμα των περιφερειακών που 
σχετίζονται με το χώρο αυτόν, ώστε να προτείνει 
αντίστοιχα τις ενδεδειγμένες λύσεις στον πελάτη 
που προστρέχει σε αυτόν για τη συμβουλή και τις 
υποδείξεις του. Κατ’ αυτό τον τρόπο σφυρηλατεί 
μια αμοιβαία επωφελή σχέση, η οποία μπορεί να 
έχει συνέχεια σε βάθος χρόνου με τη μορφή after 
sales, maintenance κ.ο.κ. TCP
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Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση στο χώρο των γραφικών τεχνών τα τελευταία χρόνια, η οποία 
πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία LK Printing εγκατέστησε το έγχρωμο 
παραγωγικό σύστημα Xerox iGen5, πολλαπλασιάζοντας με την επένδυση αυτή τις εκτυπωτικές υπηρεσίες που 
μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της. 

Μεγάλη επένδυση με τη  
σφραγίδα της Xerox

Η 
συγκεκριμένη παραγωγική λύση, 
με τιμή καταλόγου που ξεπερ-
νάει το μισό εκατομμύριο ευρώ, 
αποτελεί το πρώτο αντίστοιχο 
μηχάνημα παραγωγής που εγκα-
ταστάθηκε στην Ελλάδα τα τρία 

τελευταία χρόνια, ενώ τη συμφωνία και την εγκα-
τάσταση υποστήριξε ο επίσημος αντιπρόσωπος της 
Xerox στη Θεσσαλονίκη, Copycraff. 
Η εταιρία «Ψηφιακές Εκτυπώσεις L&K» ιδρύθηκε 
το 1976. Με την πάροδο του χρόνου και τις αλλα-
γές στις ανάγκες της αγοράς, εξελίχθηκε από ένα 
κλασικό φωτοτυπείο, σε ένα σύγχρονο κέντρο εκτυ-
πώσεων και δημιουργικών λύσεων. Σήμερα η εται-
ρεία διαθέτει εμπειρία, τεχνογνωσία και κορυφαία 
τεχνολογία, καθώς και ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
ελέγχου και διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001), πλή-
ρως εξοπλισμένη για να καλύψει όλες τις σύγχρονες 
ανάγκες των πελατών της. Προσφέρει υπηρεσίες 
εκτυπώσεως, σκαναρίσματος, γραμμικού σχεδίου, 
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ανάλυση
“Η συγκεκριμένη παραγωγική λύση, 
με τιμή καταλόγου που ξεπερνάει το 
μισό εκατομμύριο ευρώ, αποτελεί 
το πρώτο αντίστοιχο μηχάνημα 

παραγωγής που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα  
τα τρία τελευταία χρόνια.

Από την αμμωνία στο  
ηλεκτρονικό αρχείο
Συνέντευξη με τον Θωμά Λαμπριανίδη, ιδιοκτήτη της LK Printing

Δεδομένου πως είσαστε στον κλάδο εδώ και πάνω 
από 40 χρόνια και έχετε «περάσει» από όλα τα 
στάδια της τεχνολογίας εκτύπωσης, τι πιστεύετε ότι 
προσφέρει η ψηφιακή εκτύπωση έναντι των ανα-
λογικών τεχνικών; 

Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο εποχές είναι μεγάλες. 
Θα έλεγα άσπρο - μαύρο.
Από το 1980 μέχρι το 2017 έχουν αλλάξει πολλά 
πράγματα. Ήμασταν στην εποχή της αμμωνίας και 
της διαφάνειας και περάσαμε στην ξηρογραφία και 
στο ηλεκτρονικό αρχείο. Από το φωτοαντιγραφικό 
με μελάνι περάσαμε στον ψηφιακό εκτυπωτή. 
Σήμερα, οι ανάγκες είναι ολοένα αυξανόμενες, με 
μεγαλύτερες ταχύτητες, ποιότητα στην εκτύπωση, 
μείωση λειτουργικού κόστους και με ένα πολύ μεγα-
λύτερο πελατειακό κοινό.

Για ποιο λόγο επιλέξατε τη Xerox για τη συγκε-
κριμένη εγκατάσταση; Ποια συγκριτικά πλεο-

νεκτήματα κατά τη γνώμη σας προσφέρει στο 
χώρο της παραγωγικής εκτύπωσης έναντι του 
ανταγωνισμού;
 
Η συνεργασία με την Χerox Hellas άρχισε από το 
1990 και συνεχίζεται έως σήμερα, κοντά στα 27 
χρόνια, οπότε γνωρίζοντας τι σημαίνει Χerox, οι 
προσδοκίες μας είναι εφάμιλλες του ονόματός της. 
Στόχος μας, πάντοτε, ήταν να καλύψουμε τις ολοένα 
αυξανόμενες ανάγκες μας για παραγωγή ποιοτικών 
και με ακρίβεια στο χρώμα εκτυπώσεων, καθώς 
και να προσφέρουμε νέες επιλογές στους πελάτες 
μας με καινοτόμες τεχνολογίες όπως το Clear Dry 
Ink που προσφέρει η Xerox.

Η συγκεκριμένη λύση αντικατέστησε κάποια άλλη 
ή πρόκειται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες 
της επιχείρησής σας; Και ποιες είναι αυτές; Τι πα-
ραπάνω θα προσφέρετε στους πελάτες σας με τη 
συγκεκριμένη μηχανή; 

Ναι, αντικατέστησε μια άλλη μηχανή της ίδιας φιλο-
σοφίας ένα i-Gen 3. Με το iGen 5 πρόκειται να κα-
λύψουμε τις ολοένα αυξανόμενες εκτυπωτικές μας 
ανάγκες με καλύτερο τρόπο. Με το νέο εργονομικό 
εξοπλισμό της μηχανής, το iGen 5 είναι  πιο παρα-
γωγικό, πιο σταθερό και αποδίδει ένα μεγαλύτερο 
βάθος χρωμάτων. Βέβαια, αυτό που εντυπωσιάζει 
ιδιαίτερα, είναι το πέμπτο χρώμα.

Μπορεί η ψηφιακή εκτύπωση να καλύψει και 
πολύ μεγάλα τιράζ; Υπάρχει πλέον ανάγκη για 
μεγάλους όγκους εκτυπώσεων ή λόγω της οικο-
νομικής κρίσης έχουμε περάσει στα πολλά και 
μικρά τιράζ; 

Μπορεί μεν η ψηφιακή εκτύπωση να καλύψει με-
γάλα τιράζ, αλλά σίγουρα δεν συγκρινόμαστε με την 
φιλοσοφία ενός τυπογραφείου. Η νέα εποχή μας 
φέρνει σε επαναλαμβανόμενα διαφορετικά τιράζ, ε-
ξατομικευμένα σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.

φινιρίσματος και δημιουργικού σχεδιασμού. Ιδι-
αίτερη άνθιση παρουσιάζει και η καθετοποιημένη 
μονάδα παραγωγής προσκλητηρίων που λειτουργεί 
σαν μια ξεχωριστή end-to-end  δραστηριότητα μέσα 
στην επιχείρηση. 
Αξίζει επίσης να αναφέρουμε η σχέση της LK 
Printing με τη Xerox Hellas  μετράει περισσότερα 
από  25 χρόνια και σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος 
του εξοπλισμού της εταιρείας αποτελείται από παρα-
γωγικές λύσεις της Xerox. 

Στο πλαίσιο της σχετικής εκδήλωσης για την ανακοί-
νωση της συγκεκριμένης εγκατάστασης, ο κ. Βασί-
λης Ραμπάτ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της Xerox Hellas τόνισε ότι η συγκεκριμένη επέν-
δυση υποδηλώνει ότι υπάρχει ακόμη μια σημαντική 
δυναμική στο χώρο των γραφικών τεχνών, πράγμα 
πολύ σημαντικό για το μέλλον του κλάδου. Ειδικότε-
ρα για το Xerox iGen5 ο κ. Ραμπάτ ανέφερε αποτελεί 
μια ιδανική λύση για εξαιρετικά αποτελέσματα σε 
πρακτικό επίπεδο: απαράμιλλη ποιότητα, απόλυτη 
ακρίβεια χρώματος, οικονομίες κλίμακας κ.ά. 

Παράλληλα, ο κ. Θωμάς Λαμπριανίδης επικεφαλής 
της LK Printing ανέφερε ότι στόχος της εταιρείας 
ήταν και είναι η κάλυψη των ολοένα και αυξανόμε-
νων αναγκών των πελατών της για ποιοτικές εκτυ-
πώσεις και το νέο παραγωγικό μηχάνημα θα έχει τη 
δυνατότητα διαχείρισης ακόμη μεγαλύτερου όγκου 
παραγγελιών. TCP
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Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση στο χώρο των γραφικών τεχνών τα τελευταία χρόνια, η οποία 
πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία LK Printing εγκατέστησε το έγχρωμο 
παραγωγικό σύστημα Xerox iGen5, πολλαπλασιάζοντας με την επένδυση αυτή τις εκτυπωτικές υπηρεσίες που 
μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της. 

Μεγάλη επένδυση με τη  
σφραγίδα της Xerox

Η 
συγκεκριμένη παραγωγική λύση, 
με τιμή καταλόγου που ξεπερ-
νάει το μισό εκατομμύριο ευρώ, 
αποτελεί το πρώτο αντίστοιχο 
μηχάνημα παραγωγής που εγκα-
ταστάθηκε στην Ελλάδα τα τρία 

τελευταία χρόνια, ενώ τη συμφωνία και την εγκα-
τάσταση υποστήριξε ο επίσημος αντιπρόσωπος της 
Xerox στη Θεσσαλονίκη, Copycraff. 
Η εταιρία «Ψηφιακές Εκτυπώσεις L&K» ιδρύθηκε 
το 1976. Με την πάροδο του χρόνου και τις αλλα-
γές στις ανάγκες της αγοράς, εξελίχθηκε από ένα 
κλασικό φωτοτυπείο, σε ένα σύγχρονο κέντρο εκτυ-
πώσεων και δημιουργικών λύσεων. Σήμερα η εται-
ρεία διαθέτει εμπειρία, τεχνογνωσία και κορυφαία 
τεχνολογία, καθώς και ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
ελέγχου και διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001), πλή-
ρως εξοπλισμένη για να καλύψει όλες τις σύγχρονες 
ανάγκες των πελατών της. Προσφέρει υπηρεσίες 
εκτυπώσεως, σκαναρίσματος, γραμμικού σχεδίου, 
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Δεδομένου του ότι τα σύγχρονα ERP & CRM 
διαθέτουν τις δικές τους mobile λύσεις, ποιο 
είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της δικής 
σας enterprise mobility προσέγγισης; Με ποιο 
τρόπο μέσα από τις λύσεις σας, μπορεί ο πελά-
της να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, όπως 
cloud και χρήση smartphone/tablet;
Η Regate στα 13 χρόνια λειτουργίας της εξειδι-
κεύεται στις mobile λύσεις και δίνει μοναδικές 
λειτουργικότητες που δίνουν στο mobile χρήστη 
πολλαπλές δυνατότητες στο πεδίο. Το Regate 
Effective – mobile CRM είναι μια 3rd party πλατ-
φόρμα που μπορεί να συγχρονίσει με όλα τα 
ERP που υπάρχουν στην αγορά. Αποτελεί μια 
μοναδική λύση συγκριτικά με τα ERP και τα CRM 
που κυκλοφορούν καθώς ξεκινάει με βάση τον 
mobile user και την επίσκεψή του στο σημείο 
του πελάτη του σε συνδυασμό με τα δεδομένα 
που λαμβάνει από το ERP που διαθέτει η κάθε ε-
πιχείρηση, ενώ τα υπόλοιπα συστήματα ξεκινάνε 
με βάση το εμπορολογιστικό σύστημα της κάθε 
εταιρείας. 
Έτσι, η δική μας προσέγγιση είναι από τον έξω 
κόσμο προς την επιχείρηση ενώ οι mobile λύ-
σεις των ERP, CRM είναι από την επιχείρηση 
προς τον έξω κόσμο.
Το  Regate Effective – mobile CRM δίνει τη δυ-

τα σύγχρονα mobile περιβάλλοντα, όπως για 
παράδειγμα το Android;
Η δική μας αντιμετώπιση από την πρώτη ημέρα, 
ήταν να εμπλέκουμε τον πελάτη στην υλοποίηση 
νέων αναγκών, από τη σχεδίαση μέχρι και την 
υλοποίηση της τελευταίας οθόνης. Ως επί το 
πλείστον, οι πελάτες προέρχονται από το εμπορι-
κό τμήμα, με αποτέλεσμα να δίνουν έμφαση στην 
απλότητα και στην εύκολη λειτουργικότητα. 
Σε σύγκριση με όλα τα διαθέσιμα mobile CRM 
και mobile SFA της αγοράς, θα δείτε ότι δικό μας 
είναι πελατοκεντρικό, και δεν ακολουθεί τη φιλο-
σοφία του παραστατικού και του συναλλασσόμε-
νου. Ταυτόχρονα όμως, και επειδή το επιτρέπει 
η τεχνολογία, γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή ποια 
συσκευή και σε ποια διάσταση οθόνης λειτουρ-
γεί ο χρήστης μας, και αναμορφώνουμε τις φόρ-
μες και τις οθόνες αντίστοιχα. Έτσι σε tablet ο 
χρήστης βλέπει dashboards, τα οποία αυτόματα 
κρύβονται σε ένα smartphone. 

Ποια είναι η πολιτική σας σε ό,τι αφορά το  
κανάλι των συνεργατών; Πόσους συνεργάτες 
διαθέτετε αυτή τη στιγμή και ποιο είναι το  
πλάνο σας; 
Η εταιρεία μετά από 13 χρόνια σε direct πωλή-

Η εταιρεία μετά από 13 χρόνια σε direct πωλήσεις 
έχει καταφέρει να αποκτήσει λειτουργικότητα, 
references και lighthouses σε κάθετες αγορές. 
Επιθυμεί λοιπόν να συνεχίσει την εμπορική της 

ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένου δικτύου 
συνεργατών σε όλη την Ελλάδα με κριτήρια την γεωγραφική 
περιοχή αλλά και την  εξειδίκευση του καθενός.
Γιώργος Τσατσάκος, εμπορικός διευθυντής της Regate.

Όλοι μιλούν για enterprise mobility, αλλά μια εταιρεία έχει χτίσει επάνω σε αυτό. Η Regate αναπτύσσει λύσεις για 
τους επαγγελματίες που βρίσκονται στο δρόμο, αξιοποιώντας την πιο σύγχρονη τεχνολογία και φορητές συσκευές. 
Η νέα προσέγγιση της εταιρείας βάζει σε πρώτο πλάνο τους συνεργάτες, κάτι που θα την βοηθήσει να αναπτυχθεί 
ακόμα περισσότερο όπως μας εξηγεί ο Γιώργος Τσατσάκος.

Enterprise mobility στην πράξη

νατότητα στους ανθρώπους που είναι στο πεδίο 
να έχουν μια «τρίπτυχη» προσέγγιση, όπως 
είναι το Planning, Execution και Reporting, η 
οποία δίνει τη δυνατότητα και στον back office 
administrator να λάβει, πέρα από την εμπορική 
πληροφόρηση, την εξειδικευμένη πληροφόρηση 
για τα actions των ανθρώπων που βρίσκονται 
στο πεδίο.
Επίσης, η Regate ως Mobile Vendor ακολουθεί 
τις τάσεις τις αγοράς και της τεχνολογίας με α-
ποτέλεσμα το Regate Effective να είναι συμβατό 
με όλες τις συσκευές και τα λειτουργικά που 
κυκλοφορούν στη αγορά, αξιοποιώντας όλες τις 
δυνατότητες που μας δίνει το κάθε λειτουργικό 
σύστημα. 
Επιπλέον το Regate Effective διατίθεται στους  
πελάτες και με το παραδοσιακό on premise 
μοντέλο αλλά και σαν software-as-a-service σε 
cloud περιβάλλον. 

Ένα πάγιο πρόβλημα που συναντάμε στις λύ-
σεις enterprise mobility είναι το γεγονός ότι οι 
κατασκευαστές προσπαθούν να «στριμώξουν» 
όλη τη λειτουργικότητα σε μια μικρή οθόνη, 
εις βάρος του user friendliness. Πώς αντιμε-
τωπίζετε εσείς αυτό το θέμα; Σε ποιο βαθμό 
αξιοποιείτε τις δυνατότητες που προσφέρουν 
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Η τελευταία version του προϊόντος 
μας, Regate Effective, δίνει τη 
δυνατότητα στους συνεργάτες 
να μπορούν να υλοποιήσουν μια 

εγκατάσταση στο 85% των απαιτήσεων της με on/
off swiches και με έτοιμες διαδικασίες ώστε να 
μη χρειάζεται να αναπτύσσουν και να γράφουν 
κώδικα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Η 
προστιθέμενη αξία στον συνεργάτη είναι ότι 
μπορεί πλέον να ελαχιστοποιήσει τις ώρες/κόστος 
υλοποίησης ενός έργου. 
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σεις έχει καταφέρει να αποκτήσει λειτουργικότη-
τα, references και lighthouses σε κάθετες αγο-
ρές όπως είναι οι φαρμακευτικές, τρόφιμο-ποτό, 
FMCG, χρώματα-χημικά, διανομείς, εταιρείες με 
τεχνικούς.
Επιθυμεί λοιπόν να συνεχίσει την εμπορική της 
ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένου 
δικτύου συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη 
στιγμή έχουμε 15 πιστοποιημένους συνεργάτες. 
Μάλιστα τον περασμένο Μάρτιο πραγματοποι-
ήσαμε με μεγάλη επιτυχία το πρώτο Partner’s 
Training Day, όπου συνεργάτες από όλη την 
Ελλάδα εκπαιδεύτηκαν  στον τρόπο πώλησης 
και υλοποίησης της εφαρμογής Regate Effective. 
Τους δόθηκαν τόσο τα εργαλεία όσο και η α-
παραίτητη γνώση προκειμένου να μπορούν να 
βγουν δυναμικά στην αγορά.
Στο πλάνο επέκτασης του δικτύου είναι μέχρι το 
τέλος του 2017 να έχουμε φτάσει τους 25 συνερ-
γάτες και συνολικά να αγγίξουμε τους 50.  
Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός υγιούς δι-
κτύου συνεργατών με κριτήρια την γεωγραφική 
περιοχή αλλά και την εξειδίκευση του καθενός 
είτε προϊοντικά είτε σε συγκεκριμένες κάθετες 
αγορές, οι οποίοι θα λειτουργούν συνεργατικά 
και όχι ανταγωνιστικά μια και η Regate έχει θέ-
σει τους κανόνες γι’ αυτό.

Direct vs Partner. Δεδομένου ότι προσεγγίζε-
τε τους πελάτες σας απευθείας, διευκρινίστε 
μας σε ποιες περιπτώσεις επιλέγετε να «δώ-
σετε» έναν πελάτη σε συνεργάτη σας; Πώς 
αντιμετωπίζετε τέτοια θέματα «εσωτερικού 
ανταγωνισμού»; Υπάρχει κάποιο μοντέλο που 
ακολουθείτε όπως για παράδειγμα η απευθείας 
προσέγγιση της Regate στους μεγάλους πελά-
τες και τους μικρότερους μέσω του δικτύου 
των συνεργατών σας; 
Η ειδοποιός διαφορά της Regate, είναι το ξεκά-
θαρο μοντέλο προσέγγισης και τιμολόγησης που 
έχει να κάνει πάντα με το δίκτυο. Η  Regate θα 
συνεχίσει να προσεγγίζει τελικούς πελάτες, μόνη 
της ή ως sales support σε κάποιον συνεργάτη, 
με σκοπό να ενημερώνει την αγορά για τις λύ-
σεις και τις δυνατότητές της. Από κει και πέρα 
ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή και την 
κάθετη αγορά που ανήκει ο πελάτης φροντίζει 
να κάνει engage τον κατάλληλο συνεργάτη στην 
πώληση, στα on boarding services, στα services 
που αφορούν το ERP Connectivity.
Δεν τίθεται κανένα θέμα «εσωτερικού ανταγωνι-
σμού» γιατί πλέον η δικτυοκεντρική προσέγγιση 
της Regate έχει μπει στη νοοτροπία όλων των 
στελεχών της εταιρείας. Για παράδειγμα μία από 
τις πρώτες ερωτήσεις που κάνει πλέον ένας 
direct πωλητής της Regate στον τελικό πελάτη 
είναι «ποιος συνεργάτης σας υποστηρίζει μέχρι 
στιγμής στα θέματα μηχανογράφησης» με σκοπό 
να τον προσεγγίσουμε και να συνεργαστούμε στο 
επίπεδο που αυτός θέλει και μπορεί.
Γενικά στην εταιρεία μας επικρατεί το ομαδικό 
πνεύμα και το κοινό όραμα! 
Περιγράψτε μας το νέο πρόγραμμα συνεργατών 

«85% no code» που λανσάρατε τον περασμένο 
Μάρτιο. Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζει το 
δίκτυο των συνεργατών σας; Ποιο είναι το πλε-
ονέκτημα του συγκεκριμένου προγράμματος 
στην προσέγγιση νέων πελατών; 
Η τελευταία version του προϊόντος μας, Regate 
Effective, δίνει τη δυνατότητα στους συνεργάτες 
να μπορούν να υλοποιήσουν μια εγκατάσταση 
στο 85% των απαιτήσεων της με on/off swiches 
και με έτοιμες διαδικασίες ώστε να μη χρειά-
ζεται να αναπτύσσουν και να γράφουν κώδικα 
κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.
Η προστιθέμενη αξία στον συνεργάτη είναι ότι 
μπορεί πλέον να ελαχιστοποιήσει τις ώρες/κό-
στος υλοποίησης ενός έργου. 
Επιπλέον, το δίκτυο συνεργατών μπορεί να  
καρπωθεί τα references που έχει δημιουργήσει 
όλα αυτά τα χρόνια η Regate με τη χρήση του 
προϊόντος της, από τους leaders διαφόρων κά-
θετων αγορών. 

Πώς βλέπετε τον ανταγωνισμό στο χώρο που 
δραστηριοποιήστε από ελληνικές αλλά και πο-
λυεθνικές εταιρείες;
Θεωρούμε ότι όσα περισσότερα στόματα στην 
αγορά μιλούν για mobile λύσεις βοηθούν την 
αγορά να γνωρίσει και να κατανοήσει την ανά-
γκη και την ευκαιρία για καλύτερη οργάνωση 
και εξωστρέφεια. Άρα, τους βλέπουμε όλους ως 
συναγωνιστές  που ο καθένας στο τέλος της ημέ-
ρας κατακτά το μερίδιο που του ανήκει. 

Ποια είναι η τάση στο enterprise mobility τόσο 
διεθνώς, όσο και στη χώρα μας; Πώς βλέπετε 
την κατάσταση στη λεγόμενη «ψηφιακή μετάβα-
ση» στην Ελλάδα; Οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνο-
νται τα οφέλη της χρήσης ψηφιακών τεχνολογι-
ών και είναι διαθέσιμες να επενδύσουν;

Όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
σήμερα στην ελληνική αγορά, γνωρίζουν και 
αντιλαμβάνονται τα οφέλη της χρήσης νέων 
τεχνολογιών. Όμως, όπως σε κάθε φθίνουσα 
αγορά, οι επενδύσεις σε IT και άλλες νέες 
τεχνολογίες κόβονται πρώτες. Γνωρίζοντας 
αυτά τα δυο συστατικά, η στρατηγική μας προς 
το δίκτυο και προς τους τελικούς πελάτες του 
δικτύου είναι «εύπεπτα» προϊόντα με χαμηλό 
κόστος εγκατάστασης και παροχή σημαντικών 
δυνατοτήτων, ώστε να τους έχουμε προετοι-
μασμένους όταν θα το επιτρέψει το πολιτικό 
και οικονομικό πεδίο, να επενδύσουν με ε-
πιστροφή σημαντικού οφέλους. Ταυτόχρονα, 
φροντίζουμε μέσα από συνεχείς επικοινωνίες 
και video case studies, να τους κρατάμε ενή-
μερους τόσο για τις εξελίξεις στο εξωτερικό 
(όπως τα βλέπουμε μέσα από το Mobile World 
Congress) αλλά και για τα best practices συνα-
φών εταιρειών στην ελληνικό χώρο.

Ποια είναι τα πλάνα σας για το μέλλον;
Με μία φράση θα έλεγα ότι είναι το τρίπτυχο 
Volume-New Business-International Activity. 
Volume: Μέσω της ανάπτυξης του δικτύου 
συνεργατών προσδοκούμε την διείσδυση των 
mobile λύσεων σε όλη την πυραμίδα των ελ-
ληνικών επιχειρήσεων.
New Business: Με τον μεγαλύτερο όγκο των 
εγκαταστάσεων στα χέρια των συνεργατών 
Regate μπορεί να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη 
mobile λύσεων για νέους ρόλους χρηστών σε 
νέες κάθετες αγορές. Με τον τρόπο αυτό ανοί-
γουμε δρόμο για εμάς και το δίκτυο.
International Activity: Επέκταση στη Μέση Α-
νατολή και την Υποσαχάρια Αφρική με το ίδιο 
μοντέλο συνεργατών σε κάθε περιοχή, όπου ο 
κάθε συνεργάτης θα εμπλουτίσει το προϊόν με 
το business των εκάστοτε περιοχών. 
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Δεδομένου του ότι τα σύγχρονα ERP & CRM 
διαθέτουν τις δικές τους mobile λύσεις, ποιο 
είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της δικής 
σας enterprise mobility προσέγγισης; Με ποιο 
τρόπο μέσα από τις λύσεις σας, μπορεί ο πελά-
της να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, όπως 
cloud και χρήση smartphone/tablet;
Η Regate στα 13 χρόνια λειτουργίας της εξειδι-
κεύεται στις mobile λύσεις και δίνει μοναδικές 
λειτουργικότητες που δίνουν στο mobile χρήστη 
πολλαπλές δυνατότητες στο πεδίο. Το Regate 
Effective – mobile CRM είναι μια 3rd party πλατ-
φόρμα που μπορεί να συγχρονίσει με όλα τα 
ERP που υπάρχουν στην αγορά. Αποτελεί μια 
μοναδική λύση συγκριτικά με τα ERP και τα CRM 
που κυκλοφορούν καθώς ξεκινάει με βάση τον 
mobile user και την επίσκεψή του στο σημείο 
του πελάτη του σε συνδυασμό με τα δεδομένα 
που λαμβάνει από το ERP που διαθέτει η κάθε ε-
πιχείρηση, ενώ τα υπόλοιπα συστήματα ξεκινάνε 
με βάση το εμπορολογιστικό σύστημα της κάθε 
εταιρείας. 
Έτσι, η δική μας προσέγγιση είναι από τον έξω 
κόσμο προς την επιχείρηση ενώ οι mobile λύ-
σεις των ERP, CRM είναι από την επιχείρηση 
προς τον έξω κόσμο.
Το  Regate Effective – mobile CRM δίνει τη δυ-

τα σύγχρονα mobile περιβάλλοντα, όπως για 
παράδειγμα το Android;
Η δική μας αντιμετώπιση από την πρώτη ημέρα, 
ήταν να εμπλέκουμε τον πελάτη στην υλοποίηση 
νέων αναγκών, από τη σχεδίαση μέχρι και την 
υλοποίηση της τελευταίας οθόνης. Ως επί το 
πλείστον, οι πελάτες προέρχονται από το εμπορι-
κό τμήμα, με αποτέλεσμα να δίνουν έμφαση στην 
απλότητα και στην εύκολη λειτουργικότητα. 
Σε σύγκριση με όλα τα διαθέσιμα mobile CRM 
και mobile SFA της αγοράς, θα δείτε ότι δικό μας 
είναι πελατοκεντρικό, και δεν ακολουθεί τη φιλο-
σοφία του παραστατικού και του συναλλασσόμε-
νου. Ταυτόχρονα όμως, και επειδή το επιτρέπει 
η τεχνολογία, γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή ποια 
συσκευή και σε ποια διάσταση οθόνης λειτουρ-
γεί ο χρήστης μας, και αναμορφώνουμε τις φόρ-
μες και τις οθόνες αντίστοιχα. Έτσι σε tablet ο 
χρήστης βλέπει dashboards, τα οποία αυτόματα 
κρύβονται σε ένα smartphone. 

Ποια είναι η πολιτική σας σε ό,τι αφορά το  
κανάλι των συνεργατών; Πόσους συνεργάτες 
διαθέτετε αυτή τη στιγμή και ποιο είναι το  
πλάνο σας; 
Η εταιρεία μετά από 13 χρόνια σε direct πωλή-

Η εταιρεία μετά από 13 χρόνια σε direct πωλήσεις 
έχει καταφέρει να αποκτήσει λειτουργικότητα, 
references και lighthouses σε κάθετες αγορές. 
Επιθυμεί λοιπόν να συνεχίσει την εμπορική της 

ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένου δικτύου 
συνεργατών σε όλη την Ελλάδα με κριτήρια την γεωγραφική 
περιοχή αλλά και την  εξειδίκευση του καθενός.
Γιώργος Τσατσάκος, εμπορικός διευθυντής της Regate.

Όλοι μιλούν για enterprise mobility, αλλά μια εταιρεία έχει χτίσει επάνω σε αυτό. Η Regate αναπτύσσει λύσεις για 
τους επαγγελματίες που βρίσκονται στο δρόμο, αξιοποιώντας την πιο σύγχρονη τεχνολογία και φορητές συσκευές. 
Η νέα προσέγγιση της εταιρείας βάζει σε πρώτο πλάνο τους συνεργάτες, κάτι που θα την βοηθήσει να αναπτυχθεί 
ακόμα περισσότερο όπως μας εξηγεί ο Γιώργος Τσατσάκος.

Enterprise mobility στην πράξη

νατότητα στους ανθρώπους που είναι στο πεδίο 
να έχουν μια «τρίπτυχη» προσέγγιση, όπως 
είναι το Planning, Execution και Reporting, η 
οποία δίνει τη δυνατότητα και στον back office 
administrator να λάβει, πέρα από την εμπορική 
πληροφόρηση, την εξειδικευμένη πληροφόρηση 
για τα actions των ανθρώπων που βρίσκονται 
στο πεδίο.
Επίσης, η Regate ως Mobile Vendor ακολουθεί 
τις τάσεις τις αγοράς και της τεχνολογίας με α-
ποτέλεσμα το Regate Effective να είναι συμβατό 
με όλες τις συσκευές και τα λειτουργικά που 
κυκλοφορούν στη αγορά, αξιοποιώντας όλες τις 
δυνατότητες που μας δίνει το κάθε λειτουργικό 
σύστημα. 
Επιπλέον το Regate Effective διατίθεται στους  
πελάτες και με το παραδοσιακό on premise 
μοντέλο αλλά και σαν software-as-a-service σε 
cloud περιβάλλον. 

Ένα πάγιο πρόβλημα που συναντάμε στις λύ-
σεις enterprise mobility είναι το γεγονός ότι οι 
κατασκευαστές προσπαθούν να «στριμώξουν» 
όλη τη λειτουργικότητα σε μια μικρή οθόνη, 
εις βάρος του user friendliness. Πώς αντιμε-
τωπίζετε εσείς αυτό το θέμα; Σε ποιο βαθμό 
αξιοποιείτε τις δυνατότητες που προσφέρουν 
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Α
κούμε συνεχώς για το Internet of 
Things αλλά πού είναι; Πότε θα 
γίνει μέρος της καθημερινότητάς 
μας; Πού είναι οι αμέτρητες συ-
σκευές που θα συνδέονται στο 
Internet και η αντίστοιχη αγορά 

των δισεκατομμυρίων; Ο Mika Mika Rissa, senior 
director BigData & IoT της Oracle EMEA ανέλαβε να 
μας ξεκαθαρίσει την κατάσταση παρουσιάζοντας με-
ρικά χαρακτηριστικά παραδείγματα από βιομηχανίες 
που ενσωματώνουν τεχνολογίες IoT όχι στο μέλλον, 
αλλά εδώ και τώρα. 
Ο Mika χωρίζει το χώρο του IoT σε δύο βασικές 
κατηγορίες. Στην πρώτη έχουμε την κατανα-
λωτική αγορά και τις διάφορες συνδεδεμένες 
συσκευές και στη δεύτερη τις συσκευές βιομη-
χανικού αυτοματισμού. Στη δεύτερη κατηγορία 
κατατάσσονται οι περιπτώσεις του CERN και η 
ναυτιλία που θα δούμε πιο κάτω, αλλά και κάθε 
άλλη μεγάλη βιομηχανική εγκατάσταση (τα ερ-
γοστάσια παραγωγής ενέργειας είναι ένα καλό 
παράδειγμα). 
Ωστόσο, ο καταναλωτής χρειάζεται παραδείγματα 
βγαλμένα μέσα από τη ζωή του για να αντιληφθεί 
το πραγματικό όφελος του IoT. Ένα από αυτά 
είναι η αυτοκινητοβιομηχανία η οποία από την 
πρώτη στιγμή υιοθέτησε τη συγκεκριμένη τεχνο-
λογία. Μπορεί στην Ελλάδα να μην το βλέπουμε 
στην πράξη, αλλά σε ΗΠΑ και Δ. Ευρώπη τα πε-
ρισσότερα οχήματα πωλούνται με ενσωματωμέ-
νη συνδεσιμότητα και (συνδρομητικές) υπηρεσίες 
υποστήριξης προς τον οδηγό (τεράστιο το όφελος 
στον επαγγελματικό κλάδο). Έτσι, όχι μόνο μπορεί 
να γίνει πρόβλεψη βλαβών και αντικατάσταση 
εξαρτημάτων (της μπαταρίας για παράδειγμα) αλ-
λά η εταιρεία υποστήριξης μπορεί να ειδοποιήσει 
τον οδηγό ότι το αυτοκίνητό του είναι ξεκλείδωτο 
και να του το κλειδώσει από μακριά. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της General 
Motors η οποία αξιοποιεί τις λύσεις cloud IoT της 
Oracle παρακολουθώντας και υποστηρίζοντας πά-
νω από δέκα εκατομμύρια συνδεδεμένα οχήματα.

Από το CERN στη ναυτιλία 
Όταν σκεφτόμαστε Internet of Things σίγουρα το 
μυαλό μας δεν πηγαίνει στο CERN και τους επιταχυ-
ντές αδρονίων. Δεν θα λέγαμε ότι πρόκειται για ένα 
παράδειγμα «βγαλμένο μέσα από τη ζωή», ωστόσο 
ο Mika μας τόνισε ότι το CERN έχει επιλέξει τις λύ-
σεις της Oracle για την ανάλυση των δεδομένων. 
Και όταν μιλάμε για big data, τίποτα δεν συγκρίνεται 
με τα data που παράγουν οι επιταχυντές του CERN. 
Η μεγαλύτερη μηχανή που έχει κατασκευάσει ο άν-
θρωπος παράγει το 1 petabyte το δευτερόλεπτο. 

Επίσης, μέσα στους επιταχυντές υπάρχουν άπειροι 
αισθητήρες που παρακολουθούν τα διάφορα συστή-
ματα υποστήριξης. Οι αισθητήρες αυτοί παράγουν 
με τη σειρά τους μεγάλο όγκο δεδομένων τα οποία 
αναλύονται από τις λύσεις της Oracle προβλέποντας 
και προλαμβάνοντας πιθανές αστοχίες και προγραμ-
ματίζοντας τη συντήρηση. Η διαδικασία αυτή γίνεται 
αυτόματα χάρη στο εργαλείο Oracle Information 
Discovery το οποίο αναλαμβάνει να οπτικοποιεί τα 
δεδομένα. Έτσι, το προσωπικό της εγκατάστασης 
γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την κατάσταση των συ-

στημάτων, ενώ μπορεί να πραγματοποιεί πρόβλεψη 
της συντήρησης. 
Περνώντας σε πιο απτά παραδείγματα, ο Mika 
μας ανέφερε ότι ειδικά στην Ελλάδα, το Internet of 
Things όπως εφαρμόζεται στο CERN θα μπορούσε 
κάλλιστα να υλοποιηθεί στη ναυτιλία. Δεδομένου ότι 
η χώρα μας διαθέτει έναν τεράστιο εμπορικό στόλο, 
θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν πολλά χρήματα 
εγκαθιστώντας αισθητήρες στις μηχανές των πλοί-
ων, ούτως ώστε να μπορεί να παρακολουθείται η 
σωστή λειτουργία, να προβλέπονται πιθανές βλάβες 
και να προγραμματίζεται η συντήρηση στο σωστό 
χρόνο. Εταιρείες που κατασκευάζουν τέτοιους 
αισθητήρες υπάρχουν, αλλά το πρόβλημα είναι ότι 
η εγκατάσταση σε υφιστάμενα πλοία παλαιάς τε-
χνολογίας κοστίζει πολλά χρήματα και το να πείσει 
κανείς για το μακροπρόθεσμο όφελος είναι μια 
μεγάλη πρόκληση την οποία η Oracle αντιμετωπίζει 
καθημερινά. 

Να η ευκαιρία για το κανάλι 
Ο τρόπος που λειτουργεί η Oracle στο κομμάτι του 
IoT και των big data είναι μέσω απευθείας πωλήσε-
ων στον τελικό πελάτη. Το κανάλι δεν φαίνεται και 
τόσο «ζωηρό» στο συγκεκριμένο χώρο. «Μακάρι 
να υπήρχαν περισσότεροι συνεργάτες που να έχουν 
ενσωματώσει τη συγκεκριμένη τεχνολογία», μας 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο Mika. 
Από την άλλη, ενώ στην πραγματικότητα η εμπλο-
κή της Oracle στο χώρο του Internet of Things 
είναι σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάλυση των 
δεδομένων, αποτελεί και τον μεσάζοντα ανάμεσα 
σε διάφορους κατασκευαστές. Όπως μας ανέφερε 
ο Mika, η εταιρία συνεργάζεται με τους μεγαλύτε-
ρους κατασκευαστές σε όλο τον κόσμο. Έτσι, πη-
γαίνει στον πελάτη με συνολική πρόταση, η οποία 
περιλαμβάνει τους αισθητήρες, την επικοινωνία 
και φυσικά την cloud πλατφόρμα συγκέντρωσης 
και ανάλυσης των δεδομένων. Από εκεί και πέρα, 
φέρνει σε επαφή τον πελάτη με τον κατασκευαστή 
του απαραίτητου hardware προκειμένου να αξιο-
λογηθεί η συνολική λύση. TCP

Mika Rissa, senior director Big Data & IoT,  
Oracle EMEA

Καμία τεχνολογική εφαρμογή δεν παράγει περισσότερα data από το Internet of Things και όταν πρόκειται για big 
data analysis, η Oracle βρίσκεται στο στοιχείο της. Στο πλαίσιο της ημερίδας της Oracle με θέμα τα Big Data που 
πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον 
ειδικό στο χώρο του IoT, Mika Rissa.

Τα πραγματικά οφέλη του 
Internet of Things 
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Ασύρματο δίκτυο  
εκεί που υπάρχει ανάγκη

Ξ
εκινώντας να πούμε ότι το 
EnGenius EWS310AP, Dual-
Band Wireless N600 Managed 
Indoor Access Point, όπως 
είναι η πλήρης ονομασία του, 
ανήκει στη σειρά Neutron της 

EnGenius. Έτσι, μπορεί να αξιοποιηθεί είτε ως 
αυτόνομο access point, είτε ως τμήμα μιας λύσης 
διαχείρισης δικτύου με συσκευές (access points 
και switches για παράδειγμα) που ανήκουν στην 
ίδια οικογένεια. 
Τα δίκτυα Neutron Series είναι ευέλικτα, ευπρο-
σάρμοστα και εύκολα στη διαχείριση μέσω μιας 
κεντρικής κονσόλας και μάλιστα ανεξάρτητα από 
τον αριθμό των συσκευών. Μάλιστα η διαχείριση 
μπορεί να γίνει είτε τοπικά είτε μέσω cloud. 

Το EWS310AP είναι ένα access point εσωτερικού 
χώρου, το οποίο όπως είπαμε τοποθετείται στο 
ταβάνι. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται η ειδική 
βάση για σταθερή τοποθέτηση ή ειδικοί T-Rail 
σύνδεσμοι για τοποθέτηση σε ράγα. 
Η συσκευή ακολουθεί το πρωτόκολλο  
802.11n και είναι dual band. Υποστηρίζει ταχύ-
τητα διαμεταγωγής έως 300Mbps στα 2,4GHz 
και 5GHz. Μάλιστα, είναι σε θέση να εντοπίζει 
και συνδέει αυτόματα τους dual band clients 
στη μπάντα των 5GHz βελτιστοποιώντας το 
bandwidth του δικτύου. 

Εύκολη ρύθμιση
Η ρύθμιση του EWS310AP δεν θα μπορούσε να 
είναι πιο εύκολη. Το interface του είναι απλό, 
χωρίς πολύπλοκα και δυσκολονόητα μενού, 
κάνοντάς το ιδανικό για μικρά γραφεία που δεν 
διαθέτουν administrators δικτύου με ειδικές 
γνώσεις.
Εάν η εταιρεία διαθέτει ήδη ένα EnGenius 
Wireless Management Switch, το EWS310AP, 
μπορεί να συνδεθεί αρχικά μέσω Ethernet εκεί 
(η συσκευή διαθέτει μία Gigabit Ethernet θύ-
ρα) και η ρύθμιση να πραγματοποιηθεί μέσω 
του switch. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι το 
EWS310AP υποστηρίζει power over ethernet, 
που σημαίνει ότι μπορεί να πάρει ρεύμα απευ-
θείας από το switch. Ειδάλλως, θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί το συνοδευτικό τροφοδοτικό.
Στις περιπτώσεις που θα χρησιμοποιηθεί σαν αυ-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Λειτουργία: Access Point

Ασύρματο πρωτόκολλο: IEEE802.11b/g/n @ 2,4 GHz, 
IEEE 802.11a/n @ 5 GHz 

Ethernet: 1 x 10/100/1000 Gigabit 
Ethernet 

Ασφάλεια: WPA, WPA2, WPS, 
WPA2-Enterprise, 802.1x 
Authentification, RADIUS 
Server

Συμπεράσματα
Απλό, ισχυρό, εύκολο στη χρήση και κυρίως 
dual band, το EnGenius EWS310AP, Dual-Band 
Wireless N600 Managed Indoor Access Point 
θα ικανοποιήσει τη μικρή και μεσαία επιχείρηση 
που επιθυμεί μεγάλη εμβέλεια ασύρματου δικτύ-
ου. Η αυτόματη επιλογή της μπάντας μεγιστοποιεί 
την απόδοση και δεν «μπουκώνει» το δίκτυο, 
ενώ οι επιλογές ασφάλειας θα καλύψουν όλες τις 
περιπτώσεις. Σε γενικές γραμμές πρόκειται για 
ένα πολύ καλό access point, τόσο για αυτόνομη 
χρήση, όσο και ως μέρος ενός managed δικτύου 
της οικογένειας Neutron. TCP

τόνομο access point, θα πρέπει αρχικά να συνδε-
θεί με Ethernet σε έναν υπολογιστή και κατόπιν 
μέσω του interface του να ρυθμιστεί η λειτουργία 
του. Η συσκευή υποστηρίζει τρία mode λειτουρ-
γίας: WLAN, WDS AP και WDS Bridge. Η πρώτη 
λειτουργία είναι η πιο συχνή και δημιουργεί ένα 
ασύρματο δίκτυο μέσα σε ένα υφιστάμενο δίκτυο, 
η δεύτερη αφορά την επέκταση ενός ασύρματου 
δικτύου με χρήση πρόσθετων access points και 
η τρίτη τη σύνδεση δύο κοντινών LAN.
Ειδικά για το WDS AP mode, τα access points 
της EnGenius έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνερ-
γάζονται απρόσκοπτα. 

Λειτουργίες
Χωρίς να αποτελεί ένα σούπερ εξοπλισμένο 
access point για πολύπλοκα εταιρικά δίκτυα, 
το EWS310AP ενσωματώνει όλες τις χρήσιμες 
λειτουργίες που θα χρειαστεί μια εταιρεία, όπως 
για παράδειγμα τη δυνατότητα αποκλεισμού 
επικοινωνίας μεταξύ συνδεδεμένων clients, τη 
ρύθμιση του αριθμού των clients που επιτρέπεται 
να συνδέονται ταυτόχρονα στο δίκτυο κ.λπ. 
Το EWS310AP υποστηρίζει επίσης VLAN, SNMP, 
VPN, QoS, φιλτράρισμα MAC κ.λπ. Επιπλέον, 
προσφέρει δυνατότητα σάρωσης κοντινών δικτύ-
ων, αναλυτικά στατιστικά χρήσης, παρακολούθη-
ση του throughput σε πραγματικό χρόνο, δυνατό-
τητα προγραμματισμού του ασύρματου δικτύου, 
αποκλεισμό clients και πολλά άλλα. 

Τοποθετείται στο ταβάνι και προσφέρει κάλυψη μεγάλων χώρων για οικιακή και business χρήση. Είναι dual 
band και διαθέτει εύκολες ρυθμίσεις και εγκατάσταση. Το EnGenius EWS310AP εντυπωσιάζει με την ευκολία 
χρήσης, αλλά και με τις δυνατότητες που προσφέρει.

Κατασκευαστής: EnGenius Technologies
Διάθεση: Professional Services 
Προτεινόμενη τιμή λιανικής: € 128 + ΦΠΑ 
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Α
κούμε συνεχώς για το Internet of 
Things αλλά πού είναι; Πότε θα 
γίνει μέρος της καθημερινότητάς 
μας; Πού είναι οι αμέτρητες συ-
σκευές που θα συνδέονται στο 
Internet και η αντίστοιχη αγορά 

των δισεκατομμυρίων; Ο Mika Mika Rissa, senior 
director BigData & IoT της Oracle EMEA ανέλαβε να 
μας ξεκαθαρίσει την κατάσταση παρουσιάζοντας με-
ρικά χαρακτηριστικά παραδείγματα από βιομηχανίες 
που ενσωματώνουν τεχνολογίες IoT όχι στο μέλλον, 
αλλά εδώ και τώρα. 
Ο Mika χωρίζει το χώρο του IoT σε δύο βασικές 
κατηγορίες. Στην πρώτη έχουμε την κατανα-
λωτική αγορά και τις διάφορες συνδεδεμένες 
συσκευές και στη δεύτερη τις συσκευές βιομη-
χανικού αυτοματισμού. Στη δεύτερη κατηγορία 
κατατάσσονται οι περιπτώσεις του CERN και η 
ναυτιλία που θα δούμε πιο κάτω, αλλά και κάθε 
άλλη μεγάλη βιομηχανική εγκατάσταση (τα ερ-
γοστάσια παραγωγής ενέργειας είναι ένα καλό 
παράδειγμα). 
Ωστόσο, ο καταναλωτής χρειάζεται παραδείγματα 
βγαλμένα μέσα από τη ζωή του για να αντιληφθεί 
το πραγματικό όφελος του IoT. Ένα από αυτά 
είναι η αυτοκινητοβιομηχανία η οποία από την 
πρώτη στιγμή υιοθέτησε τη συγκεκριμένη τεχνο-
λογία. Μπορεί στην Ελλάδα να μην το βλέπουμε 
στην πράξη, αλλά σε ΗΠΑ και Δ. Ευρώπη τα πε-
ρισσότερα οχήματα πωλούνται με ενσωματωμέ-
νη συνδεσιμότητα και (συνδρομητικές) υπηρεσίες 
υποστήριξης προς τον οδηγό (τεράστιο το όφελος 
στον επαγγελματικό κλάδο). Έτσι, όχι μόνο μπορεί 
να γίνει πρόβλεψη βλαβών και αντικατάσταση 
εξαρτημάτων (της μπαταρίας για παράδειγμα) αλ-
λά η εταιρεία υποστήριξης μπορεί να ειδοποιήσει 
τον οδηγό ότι το αυτοκίνητό του είναι ξεκλείδωτο 
και να του το κλειδώσει από μακριά. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της General 
Motors η οποία αξιοποιεί τις λύσεις cloud IoT της 
Oracle παρακολουθώντας και υποστηρίζοντας πά-
νω από δέκα εκατομμύρια συνδεδεμένα οχήματα.

Από το CERN στη ναυτιλία 
Όταν σκεφτόμαστε Internet of Things σίγουρα το 
μυαλό μας δεν πηγαίνει στο CERN και τους επιταχυ-
ντές αδρονίων. Δεν θα λέγαμε ότι πρόκειται για ένα 
παράδειγμα «βγαλμένο μέσα από τη ζωή», ωστόσο 
ο Mika μας τόνισε ότι το CERN έχει επιλέξει τις λύ-
σεις της Oracle για την ανάλυση των δεδομένων. 
Και όταν μιλάμε για big data, τίποτα δεν συγκρίνεται 
με τα data που παράγουν οι επιταχυντές του CERN. 
Η μεγαλύτερη μηχανή που έχει κατασκευάσει ο άν-
θρωπος παράγει το 1 petabyte το δευτερόλεπτο. 

Επίσης, μέσα στους επιταχυντές υπάρχουν άπειροι 
αισθητήρες που παρακολουθούν τα διάφορα συστή-
ματα υποστήριξης. Οι αισθητήρες αυτοί παράγουν 
με τη σειρά τους μεγάλο όγκο δεδομένων τα οποία 
αναλύονται από τις λύσεις της Oracle προβλέποντας 
και προλαμβάνοντας πιθανές αστοχίες και προγραμ-
ματίζοντας τη συντήρηση. Η διαδικασία αυτή γίνεται 
αυτόματα χάρη στο εργαλείο Oracle Information 
Discovery το οποίο αναλαμβάνει να οπτικοποιεί τα 
δεδομένα. Έτσι, το προσωπικό της εγκατάστασης 
γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την κατάσταση των συ-

στημάτων, ενώ μπορεί να πραγματοποιεί πρόβλεψη 
της συντήρησης. 
Περνώντας σε πιο απτά παραδείγματα, ο Mika 
μας ανέφερε ότι ειδικά στην Ελλάδα, το Internet of 
Things όπως εφαρμόζεται στο CERN θα μπορούσε 
κάλλιστα να υλοποιηθεί στη ναυτιλία. Δεδομένου ότι 
η χώρα μας διαθέτει έναν τεράστιο εμπορικό στόλο, 
θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν πολλά χρήματα 
εγκαθιστώντας αισθητήρες στις μηχανές των πλοί-
ων, ούτως ώστε να μπορεί να παρακολουθείται η 
σωστή λειτουργία, να προβλέπονται πιθανές βλάβες 
και να προγραμματίζεται η συντήρηση στο σωστό 
χρόνο. Εταιρείες που κατασκευάζουν τέτοιους 
αισθητήρες υπάρχουν, αλλά το πρόβλημα είναι ότι 
η εγκατάσταση σε υφιστάμενα πλοία παλαιάς τε-
χνολογίας κοστίζει πολλά χρήματα και το να πείσει 
κανείς για το μακροπρόθεσμο όφελος είναι μια 
μεγάλη πρόκληση την οποία η Oracle αντιμετωπίζει 
καθημερινά. 

Να η ευκαιρία για το κανάλι 
Ο τρόπος που λειτουργεί η Oracle στο κομμάτι του 
IoT και των big data είναι μέσω απευθείας πωλήσε-
ων στον τελικό πελάτη. Το κανάλι δεν φαίνεται και 
τόσο «ζωηρό» στο συγκεκριμένο χώρο. «Μακάρι 
να υπήρχαν περισσότεροι συνεργάτες που να έχουν 
ενσωματώσει τη συγκεκριμένη τεχνολογία», μας 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο Mika. 
Από την άλλη, ενώ στην πραγματικότητα η εμπλο-
κή της Oracle στο χώρο του Internet of Things 
είναι σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάλυση των 
δεδομένων, αποτελεί και τον μεσάζοντα ανάμεσα 
σε διάφορους κατασκευαστές. Όπως μας ανέφερε 
ο Mika, η εταιρία συνεργάζεται με τους μεγαλύτε-
ρους κατασκευαστές σε όλο τον κόσμο. Έτσι, πη-
γαίνει στον πελάτη με συνολική πρόταση, η οποία 
περιλαμβάνει τους αισθητήρες, την επικοινωνία 
και φυσικά την cloud πλατφόρμα συγκέντρωσης 
και ανάλυσης των δεδομένων. Από εκεί και πέρα, 
φέρνει σε επαφή τον πελάτη με τον κατασκευαστή 
του απαραίτητου hardware προκειμένου να αξιο-
λογηθεί η συνολική λύση. TCP

Mika Rissa, senior director Big Data & IoT,  
Oracle EMEA

Καμία τεχνολογική εφαρμογή δεν παράγει περισσότερα data από το Internet of Things και όταν πρόκειται για big 
data analysis, η Oracle βρίσκεται στο στοιχείο της. Στο πλαίσιο της ημερίδας της Oracle με θέμα τα Big Data που 
πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον 
ειδικό στο χώρο του IoT, Mika Rissa.

Τα πραγματικά οφέλη του 
Internet of Things 
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Περίγραψε εν συντομία την πραγματική φύση της 
δουλειάς σου. Κατά πόσο ανταποκρίνεται στον 
επίσημο τίτλο σου;
Σαν εταιρεία φροντίζουμε ώστε να μπορούν όλοι 
να χαίρονται τα οφέλη του διαδικτύου με ασφάλεια. 
Αυτή είναι και η φύση της δουλειάς μου, να ενημε-
ρώνω και να προτείνω λύσεις με σκοπό πάντα την 
καλύτερη προστασία.

Αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Σαφώς και την αγαπώ. Ο ρόλος μου δεν είναι απλά 
να προωθώ προϊόντα ασφαλείας αλλά να προστα-
τεύω τους πελάτες μας, από τους κινδύνους που 
εμφανίζονται καθημερινά στον κυβερνοχώρο. Μου 
δίνει απίστευτη ικανοποίηση και με ολοκληρώνει 
ως άτομο.

Δεν αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Δεν μου δίνει τη δυνατότητα κλείσω το κινητό μου! 
Πλάκα κάνω φυσικά.

Ποια ήταν η πρώτη σου επαγγελματική εμπειρία; 
Πως αισθανόσουν για τα χρήματα που έπαιρνες;
Η πρώτη μου επαγγελματική εμπειρία ήταν πριν 
20+ έτη ως τεχνικός υπολογιστών Novel Light, 
Windows 3.11. Με τα χρήματα που έπαιρνα αισθα-
νόμουν περίφημα. Άλλες εποχές, διαφορετικές 
υποχρεώσεις και προτεραιότητες. Ούτε το νόμισμα 
δεν είναι ίδιο πλέον!

Πώς μπήκες στην αγορά του IT; Θα επέλεγες κά-
ποια άλλη και αν ναι ποια; 
Ξεκίνησα να εργάζομαι σαν τεχνικός ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών τυχαία. Το 1995 πήγα να 
αγοράσω έναν υπολογιστή από μια εταιρεία πλη-
ροφορικής (Silicon Star) και κουβεντιάζοντας με 
τον τεχνικό προϊστάμενο της εταιρείας για τους 
υπολογιστές που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν το 
χόμπι μου κατέληξα να εργάζομαι στην εταιρεία 
αυτή ως τεχνικός. Στα 20+ χρόνια που ασχολούμαι 
με το IT, θα απαντήσω κατηγορηματικά: Όχι δεν θα 
επέλεγα καμία άλλη αγορά. 

Για ποιες εταιρείες δεν θα δούλευες ποτέ;
Πότε μη λές ποτέ! Ζώντας στην Ελλάδα της κρίσης 
σήμερα, καλό είναι να εκτίμαμε αυτά που έχουμε 
και να μην αναλωνόμαστε με αυτά που θα θέλαμε 
να έχουμε!

Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Αν μπορού-
σες να είσαι κάποιος από αυτούς, ποιον θα επέλε-
γες και γιατί;
Θα ήμουν τρισευτυχισμένος αν ήμουν ο οποιοσ-

Ο Φίλιππος μπήκε τυχαία στο χώρο της πληροφορικής, αλλά κατηγορηματικά δηλώνει ότι δεν θα επέλεγε 
κανέναν άλλον κλάδο. Από την άλλη δεν λέει μεγάλα λόγια, διότι ζει κι αυτός όπως όλοι μας στην Ελλάδα της 
οικονομικής κρίσης.

Ο χώρος του IT security απαιτεί συνεχή εγρήγορση

δήποτε απο τους τρεις, είναι πολύ πετυχημένοι και 
καταξιωμένοι στο χώρο μας. Ένας συνδιασμός και 
των τριών θα ήταν ιδανικός.

Τι πιστεύεις ότι νιώθουν πιο έντονα οι συνεργάτες 
σου για σένα; Τι θα ήθελες να νιώθουν; 
Μέσα από την αμοιβαία συνεργασία και το προσο-
δοφόρο διάλογο μπορούμε να πετύχουμε το κα-
λύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Απαραίτητο συστατικό 
είναι η  εμπιστοσύνη την οποία νομίζω ότι εμπνέω 
στους συνεργάτες μου.

Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά χόμπι σου;
Μου αρέσουν πολύ οι δραστηριότητες στο βουνό 
(περιηγήσεις, χειμερινά σπορ κ.λπ.) αλλά φυσικά το 
computer gaming είναι ψηλά στην λίστα μου.

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και ποιο το 
αγαπημένο σου εστιατόριο;
Κλασική επίλογη… το πιτόγυρο σε οποιαδήποτε πα-
ραλλαγή! Θα επιλέξω τα εστιατόρια της Β. Ελλάδος 
και πιο συγκεκριμένα της Θεσσαλονίκης.

Μπίρα, ούζο, κρασί, σαμπάνια ή κάτι άλλο;
Όλα τα παραπάνω ανάλογα την περίσταση και την 
παρέα. Ίσως οι μπιρίτσες να είναι λίγο πιο ψηλά  
στις προτιμήσεις μου.

Ποια εταιρεία (εκτός αυτής που δουλεύεις J) 
θεωρείς ότι έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην 
ελληνική αγορά του software και ποια σε αυτή του 
hardware;
Υπάρχουν πολλές εταιρείες που επηρέασαν στο 

παρελθόν και αρκετές που επηρεάζουν σήμερα  
την Ελληνική αγορά του ΙΤ, αν τις αναφέρω όλες θα 
χρειαστούμε αρκετές σελίδες και σίγουρα κάποιες 
θα ξεχάσουμε διότι αρκετές δεν υπάρχουν σήμερα.

Ανάφερε τρία πρόσωπα από την ελληνική αγορά 
τεχνολογίας τα οποία θαυμάζεις, καθώς και το 
λόγο.
Υπάρχουν πολλοι συνεργάτες και αρκετοί φίλοι όλα 
αυτά τα χρόνια μέσα στον κλάδο μας, έχω συλλέξει 
πολλες εμπειρίες αλλά δεν είμαι σιγούρος αν θα 
ήθελαν να αναφέρω τα ονόματά τους.

Ανάφερε μία προσωπική επιτυχία για την οποία 
είσαι πραγματικά πολύ υπερήφανος.
Θα αναφερθώ σε κάτι που βρίσκεται σε εξέλιξη αλ-
λά ήδη αισθάνομαι πολύ περήφανος με το μέχρι τώ-
ρα αποτέλεσμα: Την ανάπτυξη της Bitdefender στην 
Ελλάδα & Κύπρο τα τελευταία δύο χρόνια περίπου.

Ποια ήταν η φράση ή η πράξη για την οποία έχεις 
μετανιώσει πραγματικά;
Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα, οι επιτυχίες μου με 
γέμισαν χαρά και τα λάθη μου με βελτίωσαν ως άν-
θρωπο σε επαγγελματικό και προσωπικο επίπεδο. 

Πες μας κάτι που σου είπε ο πατέρας σου ή η μη-
τέρα σου και σε έχει βοηθήσει είτε στην επαγγελ-
ματική είτε στην προσωπική σου ζωή.
Κάποτε μου είπε ο πατέρας μου είπε «εάν κάνεις 
κάτι να το κάνεις επειδή το γουστάρεις αλλιώς μην 
το κάνεις καθόλου» και από τότε το ακολουθώ πι-
στά. Επιπλέον και οι δύο γονείς μου πάντα μου έλε-
γαν να είμαι ο εαυτός μου και πως εάν δώσω καλό 
θα μου επιστραφεί καλό.

Κατά πόσο θυσιάζεις τον προσωπικό σου χρόνο 
και αυτόν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα; 
Είσαι ικανοποιημένος;
Δυστυχώς συχνά. Για παράδειγμα, πριν μερικές 
μέρες με την επιθέση του Wannacry όπου ξεκίνησε 
Παρασκευή απόγευμα, ήμασταν όλο το Σαββατοκύ-
ριακο στις επάλξεις για να ενημερώσουμε συνεργά-
τες και πελάτες. Πάντως η αφοσιώση στους δικούς 
μου ανθρώπους είναι δεδομένη και παντά θα υπάρ-
χει ο κατάλληλος χρόνος για αυτούς.

Ποιο ήταν (μέχρι στιγμής) το όνειρο ή η επιθυμία 
που πραγματοποιήθηκε και που ποτέ δεν πίστευες 
ότι θα μπορούσε να συμβεί;
Πολλά απραγματοποίητα όνειρα και αρκετά πραγ-
ματοποιημένα. Το μεγαλύτερο πραγματοποιημένο 
όνειρο είναι ο γιος μου. TCP

Φίλιππος Μελισσουργός, channel sales manager 
της Blue Soft & IT
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Σαν εταιρεία φροντίζουμε ώστε να μπορούν όλοι 
να χαίρονται τα οφέλη του διαδικτύου με ασφάλεια. 
Αυτή είναι και η φύση της δουλειάς μου, να ενημε-
ρώνω και να προτείνω λύσεις με σκοπό πάντα την 
καλύτερη προστασία.

Αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Σαφώς και την αγαπώ. Ο ρόλος μου δεν είναι απλά 
να προωθώ προϊόντα ασφαλείας αλλά να προστα-
τεύω τους πελάτες μας, από τους κινδύνους που 
εμφανίζονται καθημερινά στον κυβερνοχώρο. Μου 
δίνει απίστευτη ικανοποίηση και με ολοκληρώνει 
ως άτομο.

Δεν αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Δεν μου δίνει τη δυνατότητα κλείσω το κινητό μου! 
Πλάκα κάνω φυσικά.

Ποια ήταν η πρώτη σου επαγγελματική εμπειρία; 
Πως αισθανόσουν για τα χρήματα που έπαιρνες;
Η πρώτη μου επαγγελματική εμπειρία ήταν πριν 
20+ έτη ως τεχνικός υπολογιστών Novel Light, 
Windows 3.11. Με τα χρήματα που έπαιρνα αισθα-
νόμουν περίφημα. Άλλες εποχές, διαφορετικές 
υποχρεώσεις και προτεραιότητες. Ούτε το νόμισμα 
δεν είναι ίδιο πλέον!

Πώς μπήκες στην αγορά του IT; Θα επέλεγες κά-
ποια άλλη και αν ναι ποια; 
Ξεκίνησα να εργάζομαι σαν τεχνικός ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών τυχαία. Το 1995 πήγα να 
αγοράσω έναν υπολογιστή από μια εταιρεία πλη-
ροφορικής (Silicon Star) και κουβεντιάζοντας με 
τον τεχνικό προϊστάμενο της εταιρείας για τους 
υπολογιστές που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν το 
χόμπι μου κατέληξα να εργάζομαι στην εταιρεία 
αυτή ως τεχνικός. Στα 20+ χρόνια που ασχολούμαι 
με το IT, θα απαντήσω κατηγορηματικά: Όχι δεν θα 
επέλεγα καμία άλλη αγορά. 

Για ποιες εταιρείες δεν θα δούλευες ποτέ;
Πότε μη λές ποτέ! Ζώντας στην Ελλάδα της κρίσης 
σήμερα, καλό είναι να εκτίμαμε αυτά που έχουμε 
και να μην αναλωνόμαστε με αυτά που θα θέλαμε 
να έχουμε!

Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Αν μπορού-
σες να είσαι κάποιος από αυτούς, ποιον θα επέλε-
γες και γιατί;
Θα ήμουν τρισευτυχισμένος αν ήμουν ο οποιοσ-

Ο Φίλιππος μπήκε τυχαία στο χώρο της πληροφορικής, αλλά κατηγορηματικά δηλώνει ότι δεν θα επέλεγε 
κανέναν άλλον κλάδο. Από την άλλη δεν λέει μεγάλα λόγια, διότι ζει κι αυτός όπως όλοι μας στην Ελλάδα της 
οικονομικής κρίσης.

Ο χώρος του IT security απαιτεί συνεχή εγρήγορση

δήποτε απο τους τρεις, είναι πολύ πετυχημένοι και 
καταξιωμένοι στο χώρο μας. Ένας συνδιασμός και 
των τριών θα ήταν ιδανικός.

Τι πιστεύεις ότι νιώθουν πιο έντονα οι συνεργάτες 
σου για σένα; Τι θα ήθελες να νιώθουν; 
Μέσα από την αμοιβαία συνεργασία και το προσο-
δοφόρο διάλογο μπορούμε να πετύχουμε το κα-
λύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Απαραίτητο συστατικό 
είναι η  εμπιστοσύνη την οποία νομίζω ότι εμπνέω 
στους συνεργάτες μου.

Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά χόμπι σου;
Μου αρέσουν πολύ οι δραστηριότητες στο βουνό 
(περιηγήσεις, χειμερινά σπορ κ.λπ.) αλλά φυσικά το 
computer gaming είναι ψηλά στην λίστα μου.

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και ποιο το 
αγαπημένο σου εστιατόριο;
Κλασική επίλογη… το πιτόγυρο σε οποιαδήποτε πα-
ραλλαγή! Θα επιλέξω τα εστιατόρια της Β. Ελλάδος 
και πιο συγκεκριμένα της Θεσσαλονίκης.

Μπίρα, ούζο, κρασί, σαμπάνια ή κάτι άλλο;
Όλα τα παραπάνω ανάλογα την περίσταση και την 
παρέα. Ίσως οι μπιρίτσες να είναι λίγο πιο ψηλά  
στις προτιμήσεις μου.

Ποια εταιρεία (εκτός αυτής που δουλεύεις J) 
θεωρείς ότι έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην 
ελληνική αγορά του software και ποια σε αυτή του 
hardware;
Υπάρχουν πολλές εταιρείες που επηρέασαν στο 

παρελθόν και αρκετές που επηρεάζουν σήμερα  
την Ελληνική αγορά του ΙΤ, αν τις αναφέρω όλες θα 
χρειαστούμε αρκετές σελίδες και σίγουρα κάποιες 
θα ξεχάσουμε διότι αρκετές δεν υπάρχουν σήμερα.

Ανάφερε τρία πρόσωπα από την ελληνική αγορά 
τεχνολογίας τα οποία θαυμάζεις, καθώς και το 
λόγο.
Υπάρχουν πολλοι συνεργάτες και αρκετοί φίλοι όλα 
αυτά τα χρόνια μέσα στον κλάδο μας, έχω συλλέξει 
πολλες εμπειρίες αλλά δεν είμαι σιγούρος αν θα 
ήθελαν να αναφέρω τα ονόματά τους.

Ανάφερε μία προσωπική επιτυχία για την οποία 
είσαι πραγματικά πολύ υπερήφανος.
Θα αναφερθώ σε κάτι που βρίσκεται σε εξέλιξη αλ-
λά ήδη αισθάνομαι πολύ περήφανος με το μέχρι τώ-
ρα αποτέλεσμα: Την ανάπτυξη της Bitdefender στην 
Ελλάδα & Κύπρο τα τελευταία δύο χρόνια περίπου.

Ποια ήταν η φράση ή η πράξη για την οποία έχεις 
μετανιώσει πραγματικά;
Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα, οι επιτυχίες μου με 
γέμισαν χαρά και τα λάθη μου με βελτίωσαν ως άν-
θρωπο σε επαγγελματικό και προσωπικο επίπεδο. 

Πες μας κάτι που σου είπε ο πατέρας σου ή η μη-
τέρα σου και σε έχει βοηθήσει είτε στην επαγγελ-
ματική είτε στην προσωπική σου ζωή.
Κάποτε μου είπε ο πατέρας μου είπε «εάν κάνεις 
κάτι να το κάνεις επειδή το γουστάρεις αλλιώς μην 
το κάνεις καθόλου» και από τότε το ακολουθώ πι-
στά. Επιπλέον και οι δύο γονείς μου πάντα μου έλε-
γαν να είμαι ο εαυτός μου και πως εάν δώσω καλό 
θα μου επιστραφεί καλό.

Κατά πόσο θυσιάζεις τον προσωπικό σου χρόνο 
και αυτόν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα; 
Είσαι ικανοποιημένος;
Δυστυχώς συχνά. Για παράδειγμα, πριν μερικές 
μέρες με την επιθέση του Wannacry όπου ξεκίνησε 
Παρασκευή απόγευμα, ήμασταν όλο το Σαββατοκύ-
ριακο στις επάλξεις για να ενημερώσουμε συνεργά-
τες και πελάτες. Πάντως η αφοσιώση στους δικούς 
μου ανθρώπους είναι δεδομένη και παντά θα υπάρ-
χει ο κατάλληλος χρόνος για αυτούς.

Ποιο ήταν (μέχρι στιγμής) το όνειρο ή η επιθυμία 
που πραγματοποιήθηκε και που ποτέ δεν πίστευες 
ότι θα μπορούσε να συμβεί;
Πολλά απραγματοποίητα όνειρα και αρκετά πραγ-
ματοποιημένα. Το μεγαλύτερο πραγματοποιημένο 
όνειρο είναι ο γιος μου. TCP

Φίλιππος Μελισσουργός, channel sales manager 
της Blue Soft & IT



Κερδίστε χρόνο και χρήματα με μια νέα συσκευή 

Μείωση κόστους 
συντήρησης
PCs που είναι 4+ ετών, 
κοστίζουν τουλάχιστον 
1.5x περισσότερο 
σε επισκευές ενώ το 
κόστος συντήρησής 
/ λειτουργίας τους 
ανέρχεται σε 4261 ευρώ 
ετησίως.

Αύξηση 
παραγωγικότητας
PCs παλαιότερα των 
4 ετών μειώνουν την 
παραγωγικότητα 2.1x 
φορές και στοιχίζουν 
σε μια επιχείρηση κατά 
μέσο όρο σε 1,2602 
ευρώ διαφυγόντα κέρδη 
ετησίως.

Αύξηση  
Απόδοσης
Οι συσκευές με  
Windows 10 Pro 
αυξάνουν 2.5x τις 
επιδόσεις2 και 3x 
τη διάρκεια της 
μπαταρίας3 σε σχέση 
με PCs 5 ετών ή 
παλαιότερα.

Μεγαλύτερη 
ασφάλεια
Οι νέες συσκευές 
με Windows 10 Pro 
προστατεύουν το PC 
από botnets / rootkits 
αποτρέποντας τα mal-
ware να πάρουν  
τον έλεγχο του boot 
process.

Αποκτήστε ένα καινούργιο Windows 
PC και κάντε  περισσότερα για την 
επιχείρησή σας

Αυξήστε τις επιλογές, την ευελιξία και την ασφάλειά σας

Το πλεονέκτημα των Windows:
World-class security μέσα στο ίδιο το λειτουργικό σύστημα για
να προστατέψει ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα. Χρησιμοποιείστε τον κωδικό σας και 
μια δεύτερη συσκευή (πχ. Κινητό τηλέφωνο)
για επαλήθευση της ταυτότητας. Οι νέες Windows Pro συσκευές
διαθέτουν facial ή και fingerprint recognition για το Log-on
Απαράμιλλες επιλογές σε form-factors και τιμές. Νέες
συσκευές ταχύτερες, ελαφρύτερες, με μοντέρνο σχεδιασμό και 
ανθεκτικότερη κατασκευή, συμβατές με τη μεγαλύτερη γκάμα περιφερειακών που 
περιλαμβάνουν εκτυπωτές, κάμερες, πληκτρολόγια,  
ποντίκια και άλλα.
Τρέξτε όλες τις business εφαρμογές σας από το ERP ή το εμπορολογιστικό σας 
πρόγραμμα, μέχρι τις πλήρεις εκδόσεις του Office, Photoshop, Quicken και άλλων. Η Mic-
rosoft σας εξασφαλίζει την υποστήριξη των περισσότερων κρίσιμων εφαρμογών για την 
επιχείρησή σας. Πολλές από τις εφαρμογές αυτές δεν είναι ακόμη συμβατές ή διαθέσιμες για 
Mac, ή ως Web apps για τη λειτουργία τους σε Chromebooks.

1Pivoting SMBs to Buy PCs; Techaisle, 2015; 2Performance of 6th Gen Intel® Core™ processors in Windows 10 devices, based on measured SYSmark 2014, Comparisons based on Intel® Core™ i5-
6200U vs. Intel® Core™ i5-520UM on Windows 10 PC. 3Performance of 6th Gen Intel® Core™ processors in Windows 10 devices, estimated based on Windows 8.1 Local HD Video Playback Power, 
Comparisons based on Intel® Core™ i5-6200U vs. Intel® Core™ i5-520UM; 4Windows 8.1 and Windows 10 PCs use UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) and ELAM (Early Load Anti-Mal-
ware) able to verify operating system has not been tampered with by attackers to protect during the boot process; *Windows Hello requires specialized biometric hardware.


