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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

FOCUS ON ΑΦΙΕΡΩΜΑ

REVIEWS

Xerox – 45 χρόνια  
στην Ελλάδα
Το Tech Channel Partner, 
μίλησε με τον Βασίλη Ραμπάτ, 
διευθύνοντα σύμβουλο της 
εταιρείας, και καθ’ ύλην αρμόδιο 
για να μας εξηγήσει την πορεία 
τής Xerox στη χώρα μας. Σελ. 14

Η μεγάλη ευκαιρία 
του Α3 printing
Η δημοτικότητα των εκτυπωτών 
A3 αυξάνεται συνεχώς σε σχέση 
με το παραδοσιακό μέγεθος Α4 και 
μάλιστα η αγορά των συσκευών 
A3 αναμένεται να αγγίξει τα $55 
δις το χρόνο. Ο ανταγωνισμός 
στις εκτυπωτικές λύσεις A3 είναι 
μεγάλος και προφανώς, η ευκαιρία 
για το κανάλι των συνεργατών 
είναι μεγάλη. Σελ. 16

Η μάστιγα του 
ransomware
Μετά την πρόσφατη παγκόσμια 
επίθεση του WannaCry, οι 
επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι 
το ransomware δεν είναι κάτι 
που απασχολεί μόνο τους απλούς 
χρήστες. Τα εταιρικά δεδομένα 
έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία και 
το κόστος αποκατάστασης από 
είναι τεράστιο και πολλές φορές 
ανυπολόγιστο.Σελ. 28

www.regate.gr
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Οθόνη Philips  
27’’ Quad HD
Lenovo  
Yoga Book Android 

Σελ. 36-37



*Αφορά στο ΤhinkPad T470, λεπτομέρειες για την αυτονομία στο: http://psref.lenovo.com/Product/ThinkPad_T470, http://psref.lenovo.com/Product/ThinkPad_T570 , http://psref.lenovo.
com/Product/ThinkPad_X270. 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.

Windows 10 Pro: εγγύηση 
επαγγελματικής επιτυχίας.

INNOVATION
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΠΟΥ ΜΕΓΊΣΤΟΠΟΊΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΊΚΟΤΗΤΑ.

ΕΊΔΊΚΑ ΣΧΕΔΊΑΣΜΕΝΕΣ ΓΊΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ.

Η Lenovo συνιστά Windows 10 Pro.

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ  
ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΜΕ ΟΘΟΝΗ OLED.
Εντυπωσιαστείτε και εντυπωσιάστε, ετοιμάζοντας μια παρουσίαση ή 
παρακολουθώντας απλά ένα video.
Έντονη  αντίθεση μεταξύ σκοτεινών και ανοιχτόχρωμων περιοχών 
και εντυπωσιακά ζωηρή απόδοση χρωμάτων.

X1 Yoga 2nd gen

M710

On the go πολύ παραπάνω από 1 ημέρα εργασίας
Απελευθερώστε την παραγωγικότητα εν κινήσει με αυτονομίες που φτάνουν έως τις 
28.6 ώρες* χάρη στις διπλές μπαταρίες των ThinkPad T470/T570 και ThinkPad Χ270.
 
Για ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία….
η τεχνολογία Power Bridge επιτρέπει την αντικατάσταση της εξωτερικής μπαταρίας 
χωρίς απενεργοποίηση του μηχανήματος (hot swap)
 
Πώς?
Η 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.

TΕΡΑΣΤΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Smart USB Protection για τα ThinkCentres.
Έξυπνη τεχνολογία που προστατεύει τα ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα. Περιορίστε την πρόσβαση 
συσκευών αποθήκευσης στις θύρες USB μέσω BIOS, επιτρέποντας ταυτόχρονα την χρήση των 
περιφερειακών σας συσκευών.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΕΝΏΝ
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Εφήμερες startup, 
αειθαλείς δεινόσαυροι

ΑΝΤΏΝΗΣ ΡΟΥΣΕΛΙΏΤΑΚΗΣ
antony@socialhandlers.com

Τ
ο τελευταίο διάστημα, έχω σχεδόν 
βαρεθεί (ΟΚ, χωρίς το «σχεδόν») να 
ακούω για startups και να βλέπω 
διάφορες πρωτοβουλίες για «στήριξη», 
«εκκολαπτήρια», «θερμοκοιτίδες», «angels» 
(σε διάφορα χρώματα), «mentors» κ.λπ.

Η ουσία, είναι ότι πρόκειται για επιχειρήσεις. Το startup δεν 
είναι κάτι άλλο από μία sexy λέξη για το «νεοσύστατη» και 
τίποτε περισσότερο. Βέβαια, με βάση τα κελεύσματα των 
καιρών, το επίθετο αυτό έρχεται να υπονοήσει διάφορα 
άλλα επιπλέον (χωρίς απαραίτητα κάποια λογική), όπως για 
παράδειγμα το ότι πρόκειται για την ιδέα που θα αλλάξει τον 
κόσμο, ότι υπάρχει εξωστρέφεια.

Η πικρή αλήθεια είναι ότι τα ποσοστά… «θνησιμότητας» είναι 
εξαιρετικά υψηλά. Μόλις οι μισές startup τα καταφέρνουν 
τα πρώτα δύο χρόνια, και περίπου 1 στις 3 μετά από μία 
πενταετία. Φυσικά, δεν συζητάμε για το αν βγάζουν «τόνους» 
λεφτά (κάποιες το κάνουν). Περιοριζόμαστε στην επιβίωση.
Μέσα στη δεκαετία, που για τους περισσότερους αποτελεί 
και την πλέον σοβαρή ένδειξη ως προς την αντοχή μίας 
επιχείρησης, το 90% με 96% αποτυγχάνει, αφήνοντας 
κατά μέσο όρο μόνο 1 στις 20 πάλαι ποτέ startups, στον 
επιχειρηματικό στίβο.
Από την άλλη μεριά, έχουμε τους… δεινόσαυρους. 
Δεινόσαυρους σαν την Microsoft, την IBM, την Oracle, τη 
Xerox κ.α. Πρόκειται για δυσκίνητα όντα, συνήθως γεμάτα… 
εντροπία που καθυστερεί κάθε τους κίνηση, αλλά και 
αδράνεια που αψηφά κάθε αντίσταση.

Αυτοί λοιπόν, οι «παλιοί», έχουν άλλα όπλα στη φαρέτρα τους. 
Είναι too-big-to-fail αφενός, ενώ τους περισσεύει muscle 
ώστε απλά να εξαγοράσουν (γιατί στο να δημιουργήσουν 
συνήθως χωλαίνουν), ό,τι τους λείπει.
Έτσι, δεν είναι καθόλου περίεργο ότι το όνειρο όλων των 
startups (ασχέτως με το τι ισχυρίζονται στα διάφορα events), 
δεν είναι να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά να εξαγοραστούν από 
κάποιον δεινόσαυρο!
Σε αυτό το σπορ (των εξαγορών), επιδίδονται σχεδόν όλοι οι 

παλαιοί παίκτες, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο, και ούτε στην ίδια 
έκταση. Εταιρείες όπως η Google, η Microsoft και η Oracle, 
εξαγοράζουν τα πάντα-όλα, κάποιες άλλες όπως η SAP, η 
Dell και η Cisco παρουσιάζονται λίγο (αλλά λίγο όμως) πιο 
στοχευμένες, ενώ υπάρχει και μία κατηγορία όπως αυτή της 
IBM, που το πλάνο είναι εξαιρετικά συγκεκριμένο και σαφές 
από πολύ νωρίς.
Κοντά σε αυτήν την κατηγορία, θα βάλω και τη Xerox, η οποία 
αφενός είναι πιο εκλεκτική στις κινήσεις της, αφετέρου δεν 
διστάζει να διορθώσει τα πράγματα εάν κάτι δεν δουλέψει 
όπως αρχικά υπολογίζονταν.

Αυτή η «συνεσταλμένη» στρατηγική μπορεί να φαίνεται 
λιγότερο cool ή λιγότερο sexy σε κάποιους θερμόαιμους 
(αυτούς που είναι έτοιμοι να ρισκάρουν με τα λεφτά των… 
άλλων), αλλά είναι αυτή ακριβώς η στρατηγική που έχει 
φτάσει τη Xerox στα 111 χρόνια(!), και τη Xerox Ελλάς στα 45. 
Και η πραγματική οικονομία, έχει ανάγκη από τέτοια 
σταθερότητα, ειδικά στη χώρα μας. Συγχαρητήρια και 
χρόνια πολλά λοιπόν, και εύχομαι όλοι εμείς οι πιο «νέοι» να 
μπορέσουμε να γιορτάσουμε την ίδια επέτειο.

Όπως μου είπε 
παλαιότερος 
CEO, ενός εκ 
των προανα-

φερθέντων δεινοσαύρων, 
το καράβι στρίβει δύσκολα 
και κινείται αργά. Αλίμονο 
όμως σε όποιον βρεθεί 
μπροστά του. Δύσκολα 
σταματάει…
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*Αφορά στο ΤhinkPad T470, λεπτομέρειες για την αυτονομία στο: http://psref.lenovo.com/Product/ThinkPad_T470, http://psref.lenovo.com/Product/ThinkPad_T570 , http://psref.lenovo.
com/Product/ThinkPad_X270. 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.  
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Windows 10 Pro: εγγύηση 
επαγγελματικής επιτυχίας.

INNOVATION
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΠΟΥ ΜΕΓΊΣΤΟΠΟΊΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΊΚΟΤΗΤΑ.

ΕΊΔΊΚΑ ΣΧΕΔΊΑΣΜΕΝΕΣ ΓΊΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ.

Η Lenovo συνιστά Windows 10 Pro.

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ  
ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΜΕ ΟΘΟΝΗ OLED.
Εντυπωσιαστείτε και εντυπωσιάστε, ετοιμάζοντας μια παρουσίαση ή 
παρακολουθώντας απλά ένα video.
Έντονη  αντίθεση μεταξύ σκοτεινών και ανοιχτόχρωμων περιοχών 
και εντυπωσιακά ζωηρή απόδοση χρωμάτων.

X1 Yoga 2nd gen

M710

On the go πολύ παραπάνω από 1 ημέρα εργασίας
Απελευθερώστε την παραγωγικότητα εν κινήσει με αυτονομίες που φτάνουν έως τις 
28.6 ώρες* χάρη στις διπλές μπαταρίες των ThinkPad T470/T570 και ThinkPad Χ270.
 
Για ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία….
η τεχνολογία Power Bridge επιτρέπει την αντικατάσταση της εξωτερικής μπαταρίας 
χωρίς απενεργοποίηση του μηχανήματος (hot swap)
 
Πώς?
Η 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.

TΕΡΑΣΤΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Smart USB Protection για τα ThinkCentres.
Έξυπνη τεχνολογία που προστατεύει τα ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα. Περιορίστε την πρόσβαση 
συσκευών αποθήκευσης στις θύρες USB μέσω BIOS, επιτρέποντας ταυτόχρονα την χρήση των 
περιφερειακών σας συσκευών.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΕΝΏΝ
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Το cloud είναι  
ο νέος κανόνας 

ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ
nick@socialhandlers.com

Η 
έρευνα της εταιρείας σε περίπου 300 επαγγελματίες τής 
πληροφορικής που χρησιμοποιούν ήδη κάποια μορφή 
υπηρεσιών cloud, έδειξε αυξημένη εμπιστοσύνη σε 
θέματα ασφάλειας, τα οποία αποτελούν ίσως και τον 
πλέον κρίσιμο παράγοντα για τη μετάβαση στο cloud. 
Το 45% των ερωτηθέντων μάλιστα, πλέον θεωρεί ότι 

η ασφάλεια είναι από τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης υπηρεσιών 
cloud, κάτι που αποτελεί σαφέστατη αλλαγή από το παρελθόν όπου το 
συγκεκριμένο ζήτημα αντιμετωπιζόταν με ιδιαίτερο σκεπτικισμό. 

Όμως δεν είναι μόνο η ασφάλεια που αναφέρεται ως πλεονέκτημα στην 
έρευνα. Το 41% των ερωτηθέντων ανέφεραν αύξηση της αποδοτικότητας 
από τη χρήση υπηρεσιών cloud, το 40% ανέφερε σημαντικά οφέλη στο χώρο 
αποθήκευσης των δεδομένων και ένα 33% ανέφερε σαφέστατη βελτίωση 
στην ευελιξία. Τέλος, οι δυνατότητες κλιμάκωσης που φέρνει το cloud 
αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για το 28% των ερωτηθέντων. 
Ολοένα και περισσότερο πλέον βλέπουμε επιχειρήσεις που θέλουν να 
κάνουν μια αναβάθμιση της υποδομής τους ή μια νέα υπηρεσία, να 
εξετάζουν ως πρώτη επιλογή τις λύσεις cloud. Μάλιστα ένα ποσοστό τής 
τάξης του 53%, για να μπορέσει να χαράξει μια στρατηγική cloud, οδηγήθηκε 
στην πρόσληψη κάποιας εταιρείας συμβούλου. 
Οι εταιρείες μπορούν να προσπαθήσουν να φτάσουν στο αποτέλεσμα 
και μόνες τους, αλλά είναι σίγουρο ότι με τη βοήθεια ενός συνεργάτη θα 
μπορέσουν να έχουν ταχύτερα αποτελέσματα, γιατί το cloud computing έχει 
αλλάξει σημαντικά σε σχέση με τον παρελθόν. Υπάρχει το παραδοσιακό 
IT και υπάρχει το IT τής εποχής του cloud. Τόσο η ίδια υποδομή όσο και 
ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της υποδομής έχει αλλάξει 
δραματικά. 
Σε αυτό το σημείο όμως, θα πρέπει να έχετε πάντα υπόψη ότι ειδικά οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν μεγάλα budgets, οπότε οι λύσεις που 
θα τους παρέχετε θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερα γρήγορο χρόνο υλοποίησης. 

Λαμπρό μέλλον για το hybrid
Πάνω από το 80% των επιχειρήσεων που δεν χρησιμοποιούν την 
προσέγγιση του hybrid cloud, εξετάζουν τη συγκεκριμένη επιλογή 

βάσει τής έρευνας. Παρόλα αυτά, το private cloud αποτελεί την πλέον 
διαδεδομένη επιλογή σήμερα, με ποσοστό της τάξης τού 68% ανάμεσα στους 
ερωτηθέντες. 

Πολλές εταιρείες παροχής λύσεων αντιμετωπίζουν το hybrid cloud σαν έναν 
βασικό στοιχείο της στρατηγικής τους για να βγουν στην αγορά. Μάλιστα 
αποτελεί και σε πολλές περιπτώσεις το ενδιάμεσο για να μπορέσει μια 
επιχείρηση να φτάσει σε πλήρη cloud λύση. 

Αλλά και για την AI 
Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι ότι ένα 18% των 
ερωτηθέντων αναφέρουν ότι οι υπηρεσίες cloud που χρησιμοποιούν 
διαθέτουν χαρακτηριστικά AI. Το 60% αυτού του συνόλου των εταιρειών 
έχουν χρησιμοποιήσει τέτοιες λύσεις είτε το 2015 είτε το 2016. Τα εν 
λόγω χαρακτηριστικά αποτελούν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον add-on 
του cloud, ειδικά σε θέματα όπως είναι η ασφάλεια, όπου το AI μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση των εταιρικών δικτύων και την 
ανακάλυψη πιθανών κινδύνων. 

Πολλές εταιρείες παροχής 
λύσεων αντιμετωπίζουν 
το hybrid cloud σαν 
έναν βασικό στοιχείο 

της στρατηγικής τους για να βγουν 
στην αγορά. Μάλιστα αποτελεί και σε 
πολλές περιπτώσεις το ενδιάμεσο για να 
μπορέσει μια επιχείρηση να φτάσει σε 
πλήρη cloud λύση.

Το cloud αποτελεί τη νέα νόρμα για τις επιχειρήσεις, καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις 
ανεβαίνουν στο αντίστοιχο «βαγόνι», αυξάνοντας συνεχώς τις επενδύσεις, όπως καταδεικνύει και 
μια πρόσφατη έρευνα ανάμεσα σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους από την εταιρεία Clutch. 
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Το cloud είναι  
ο νέος κανόνας 

ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ
nick@socialhandlers.com

Η 
έρευνα της εταιρείας σε περίπου 300 επαγγελματίες τής 
πληροφορικής που χρησιμοποιούν ήδη κάποια μορφή 
υπηρεσιών cloud, έδειξε αυξημένη εμπιστοσύνη σε 
θέματα ασφάλειας, τα οποία αποτελούν ίσως και τον 
πλέον κρίσιμο παράγοντα για τη μετάβαση στο cloud. 
Το 45% των ερωτηθέντων μάλιστα, πλέον θεωρεί ότι 

η ασφάλεια είναι από τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης υπηρεσιών 
cloud, κάτι που αποτελεί σαφέστατη αλλαγή από το παρελθόν όπου το 
συγκεκριμένο ζήτημα αντιμετωπιζόταν με ιδιαίτερο σκεπτικισμό. 
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Λαμπρό μέλλον για το hybrid
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επιχείρηση να φτάσει σε πλήρη cloud λύση. 

Αλλά και για την AI 
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διαθέτουν χαρακτηριστικά AI. Το 60% αυτού του συνόλου των εταιρειών 
έχουν χρησιμοποιήσει τέτοιες λύσεις είτε το 2015 είτε το 2016. Τα εν 
λόγω χαρακτηριστικά αποτελούν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον add-on 
του cloud, ειδικά σε θέματα όπως είναι η ασφάλεια, όπου το AI μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση των εταιρικών δικτύων και την 
ανακάλυψη πιθανών κινδύνων. 

Πολλές εταιρείες παροχής 
λύσεων αντιμετωπίζουν 
το hybrid cloud σαν 
έναν βασικό στοιχείο 

της στρατηγικής τους για να βγουν 
στην αγορά. Μάλιστα αποτελεί και σε 
πολλές περιπτώσεις το ενδιάμεσο για να 
μπορέσει μια επιχείρηση να φτάσει σε 
πλήρη cloud λύση.

Το cloud αποτελεί τη νέα νόρμα για τις επιχειρήσεις, καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις 
ανεβαίνουν στο αντίστοιχο «βαγόνι», αυξάνοντας συνεχώς τις επενδύσεις, όπως καταδεικνύει και 
μια πρόσφατη έρευνα ανάμεσα σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους από την εταιρεία Clutch. 
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Οικογένεια Elite: Κορυφαία 
χαρακτηριστικά με απίστευτη 
σχεδίαση
Η σειρά Elite της HP χαρακτηρίζεται από την εξαιρετικής ποιότητας κατα-
σκευή. Ο σχεδιασμός των υπολογιστών ενσωματώνει πολυετή εμπειρία, 
πρωτοποριακή μηχανική και υψηλής ποιότητας υλικά που συνδυάζονται 
αρμονικά στους εξελιγμένους και ανθεκτικούς HP Elite υπολογιστές. Πρό-
κειται για μια εξαιρετική επιλογή, καθώς οι συσκευές αυτές συνδυάζουν τη 
βέλτιστη ασφάλεια με καλαισθησία, αντοχή και λειτουργικότητα. 
Συγκεκριμένα, τα Elite PCs είναι σχεδιασμένα για να συμμορφώνονται με τα 
αυστηρά MIΙ STD τεστ αντοχής, ενώ έχουν περάσει και τους εξαντλητικούς ε-
λέγχους της HP. Αυτό σημαίνει πως μπορείτε να τα πάρετε μαζί σας όπου κι αν 
βρεθείτε, ακόμα και σε αφιλόξενα περιβάλλοντα, δίχως φόβο για ατυχήματα που 
θα περιορίσουν ή θα θέσουν σε κίνδυνο τις επαγγελματικές σας ανάγκες. 

Ένας ακόμα τομέας στον οποίο η οικογένεια HP Elite διαπρέπει είναι εκείνος 
της συνεργασίας σε επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας. Φιλοξενήστε επι-
τυχημένα virtual meetings και συνεργαστείτε απρόσκοπτα από οπουδήποτε, 
δεδομένου πως τα HP Elite PCs είναι ειδικά κατασκευασμένα για συνεργασία. 
Σε αυτό συνεισφέρει και ο ποιοτικός ήχος των Bang & Olufsen, όπου σε 
συνδυασμό με το HP Noise Cancelation και HP Clear Sound Amp προσφέ-
ρει κρυστάλλινο και καθαρό ήχο. 
Παραμείνετε ένα βήμα μπροστά από hackers, επιτήδειους και μη εγκεκρι-
μένους χρήστες με τα HP Elite PCs. Οι υπολογιστές αυτοί είναι ειδικά σχεδι-
ασμένοι για να προφυλάσσουν τις συσκευές, τα δεδομένα και την ταυτότητα 
του χρήστη τους, χάρη στα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους: Συγκεκριμένα 
στα HP Sure Start Gen3, στο self-healing BIOS, στην ενσωματωμένη οθόνη 
privacy HP Sure View και σε μια ποικιλία από βιομετρικά χαρακτηριστικά 
ασφαλείας. 

Ας δούμε εν τάχει ποια είναι τα μοντέλα της σειράς:
• Το HP EliteBook x360 είναι το πλέον λεπτό και ασφαλές business 
convertible. Ιδανικό για… mobile επαγγελματίες. 
• Το EliteBook 1040 είναι το λεπτότερο business class notebook 14 ιντσών, 
με εξαιρετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, διαχείρισης και δυνατές επιδόσεις. 
• Το HP EliteBook Folio είναι το λεπτότερο και ελαφρύτερο επιπέδου 
business notebook, με premium features και εξαιρετικές επιδόσεις.
• Το HP EliteBook 840 ανταποκρίνεται ακόμα και στις απαιτητικότερες εργα-
σίες με επιδόσεις enterprise επιπέδου, βελτιωμένη ασφάλεια και δυνατότη-
τες συνεργασίας. 
• Το HP EliteBook 745 είναι ένα ελαφρύ, οικονομικό notebook, με χαρακτη-
ριστικά συνεργασίας, όπως ήχο Bang & Olufsen και Skype for Business, 
αλλά και σημαντικά χαρακτηριστικά ασφαλείας. 

Printing Security: Πόσο ευάλωτη 
είναι η επιχείρησή σας;
Εάν πιστεύετε πως η επιχείρησή σας είναι πλήρως καλυμμένη από πλευράς 
ασφάλειας, θα πρέπει να σκεφτείτε πόσες από τις εκτυπωτικές συσκευές σας 
παραμένουν αφύλακτες. Ο Michael Howard (HP WW Chief Security Advisor) 
και ο Jason O’Keefe (HP Print Security Advisor) συνομίλησαν με έναν αριθμό 
από managers σχετικά με την ασφάλεια των συσκευών τους. Τα συμπερά-
σματα των συζητήσεων αυτών παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. 

Σε πρώτο επίπεδο, παρατηρείται συχνά έλλειψη συνεννόησης μεταξύ  
των ομάδων print και ασφάλειας και συγκεκριμένα αδυναμία κατανόησης 
των προτεραιοτήτων και της πραγματικότητας. Το πρόβλημα είναι ακόμα πιο 
έντονο σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν ειδικό τμήμα security 
και printing. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό πως εφόσον η συσκευή  
θα συνδεθεί στο δίκτυο, η ασφάλεια είναι σημαντικός παράγοντας και ότι 
εάν μια συσκευή αφεθεί αφύλακτη, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκύψουν 
προβλήματα.
Πολλές από τις επιχειρήσεις δεν θεωρούν πως χρειάζονται ασφάλεια για τις 
υποδομές του print τους, οπότε ο παράγοντας αυτός παραμένει χαμηλά ως 
προτεραιότητα. Όταν τους παρουσιάστηκαν σχετικές έρευνες, ακολούθησε 
δυσπιστία και σοκ, κάτι που καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις υποτιμούν το 
πόσο ευπαθείς είναι στον τομέα των υποδομών τους. Τα τμήματα ασφαλείας 
χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν πως οι print vendors χρησιμοποιούν λει-
τουργικά συστήματα όπως τα Windows, Android και Java, τα οποία απαιτούν 
τακτικά αναβαθμίσεις και εφαρμογή των patches.
Επιπλέον, πολλά τμήματα ασφαλείας δεν γνωρίζουν ακριβώς πόσες εκτυπω-
τικές συσκευές υπάρχουν στην επιχείρηση. Συνεπώς, το print μπορεί να ανα-
δειχθεί σε πραγματικό «τυφλό σημείο» ασφαλείας, με σοβαρές επιπτώσεις. 
Ποιες είναι όμως οι στρατηγικές που οι ειδικοί της HP προτείνουν ως λύση 
προκειμένου να επιδιορθωθούν τα κενά ασφαλείας στο print; 

• Τακτική αναβάθμιση του firmware
• Μείωση του administration, σε όλη την έκταση της υποδομής του print
• Αναβάθμιση των βάσεων δεδομένων του print από την express στην 
enterprise edition
• Υλοποίηση διεργασιών και τεκμηρίωσης, προκειμένου να κρατηθεί η ασφά-
λεια συνεπής και μετρήσιμη
• Παροχή εκπαιδευτικής ενημέρωσης στους διαχειριστές του print

Η ασφάλεια του print, όπως ακριβώς και η εταιρική ασφάλεια είναι μια συ-
νεχής διαδικασία. Ως αποτέλεσμα, είναι κρίσιμο για τις επιχειρήσεις να βελ-
τιώνονται σε συνεχή βάση, μέσω της ολοένα και πληρέστερης διαδικασίας 
αξιολόγησης, αλλά και επαφής με τη γνώμη των ειδικών. 



Οι εκτυπωτές τής HP 
προστατεύουν τα δεδομένα σας 
Οι software λύσεις της HP θα σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε πως μόνο οι 
εγκεκριμένοι και πιστοποιημένοι χρήστες και συσκευές θα έχουν πρόσβαση στο 
δίκτυο εκτύπωσης, ενώ τα δεδομένα σας θα παραμείνουν κρυπτογραφημένα. Ας 
δούμε αναλυτικότερα τα εργαλεία. 

HP Access Control Secure Authentication
Πρόκειται για ένα εργαλείο που προσφέρει μεγάλη ποικιλία από επιλογές ταυτο-
ποίησης – συμπεριλαμβανομένων των HP αναγνωστών καρτών εγγύτητας, των 
αλφαριθμητικών κωδικών αναγνώρισης ή αριθμών (PIN, PIC) και των έξυπνων 
καρτών, ώστε να προφυλαχθούν οι συσκευές σας και να αποτραπεί η μη εξουσι-
οδοτημένη χρήση. 

HP Capture and Route
Το HP Capture and Route είναι μια απλή λύση που λειτουργεί με το πάτημα ενός 
κουμπιού. Πλέον τα έγγραφα μπορούν να γίνουν ακόμα πιο προσβάσιμα και εύ-
κολα να τα αναζητήσετε, να τα διανείμετε και να τα εντοπίσετε. Με τον τρόπο αυτό 
βελτιώνεται η παραγωγικότητα και εξορθολογίζονται οι διεργασίες, ενώ ταυτό-
χρονα υποστηρίζεται η ασφάλεια των εγγράφων και οι απαιτήσεις απορρήτου. 

HP Universal Print Driver
Πρόκειται για δωρεάν λύση driver που όχι μόνο αντικαθιστά τους ξεχωριστούς 
print drivers, αλλά περιλαμβάνει και ένα κρυπτογραφημένο feature εκτύπωσης 
για ευαίσθητα έγγραφα. 

HP JetAdvantage Connect
Εκμεταλλευτείτε τα υπάρχοντα δικτυακά εργαλεία και πολιτικές για τη διαχείριση 
εκτύπωσης από κινητά και tablets, ενώ ταυτόχρονα παρέχετε στους χρήστες δυ-
νατότητες ασφαλούς εκτύπωσης τόσο εύκολα όσο από ένα PC. 

Λύσεις job accounting
Προσθέστε μια λύση job accounting για τον εντοπισμό εκτυπωμένων δεδο-
μένων, δημιουργία reports, κατανομή δαπανών εκτύπωσης κ.ο.κ. με τα εξής 
εργαλεία:

HP Access Control Job Accounting
Αποκτήστε τον έλεγχο των εκτυπώσεών και των δαπανών σας: Παρακολου-
θήστε, κατανείμετε και διαχειριστείτε τις, μέσω του εντοπισμού χρήσης ανά συ-
σκευή, χρήστη, project και τμήμα. 

Γνωρίστε τις οθόνες Omen by HP
Η οικογένεια gaming Omen της HP είναι έτοιμη για όλες τις προκλήσεις. Και-
νοτόμες συσκευές, εξειδικευμένα περιφερειακά και σχεδιασμός αιχμής στη 
διάθεση του gamer: laptops, desktops, gaming VR, headsets, πληκτρολόγια, 
ποντίκια και φυσικά οθόνες. Ας δούμε δύο μοντέλα που πραγματικά προσφέ-
ρουν μια φρέσκια… οπτική στο gaming. 

OMEN X by HP 35 Curved Display (X3W57AA)
Η εν λόγω κυρτή οθόνη ανταποκρίνεται πλήρως στον ορισμό «καθηλωτική». 
Με διαγώνιο οθόνης 35 ιντσών καλύπτει πλήρως το οπτικό πεδίο του gamer, 
επιτρέποντάς του να απολαύσει το παιχνίδι του στο μέγιστο βαθμό. 
Η κυρτή οθόνη Ultra WQHD προσφέρει εντυπωσιακή ανάλυση 3.440x1.440 
και 5 εκατομμύρια pixel για μοναδική ευκρίνεια και πεντακάθαρες λεπτομέ-
ρειες, ενώ ταυτόχρονα, χάρη στο σχήμα της, χαρίζει μια έντονα ρεαλιστική 
εμπειρία θέασης και μεγαλύτερο οπτικό πεδίο. Σε αυτό συνεισφέρει και το 
γεγονός πως μιας και δεν υπάρχει πλαίσιο γύρω από την οθόνη, θα απολαύ-
σετε εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής και λειτουργικό συνδυασμό πολλών 
οθονών.
Η οθόνη Omen x είναι μεγαλύτερη κατά 34%, σε σύγκριση με μια οθόνη 16:9, 
ενώ ταυτόχρονα διαθέτει κορυφαίο λόγο αντίθεσης. Συγκεκριμένα, ο λόγος α-
ντίθεσης είναι 2.500:1, ώστε απολαύσετε πιο ρεαλιστικές μαύρες αποχρώσεις 
που προσθέτουν περισσότερο βάθος στις σκιές, ακόμα και χωρίς επαρκή φω-
τισμό για πρόσθετες λεπτομέρειες σε κάθε φωτογραφία, ταινία ή video game.
Ο χρόνος απόκρισης των 4ms με Overdrive θα διασφαλίσει την ομαλή ροή, 
την καθαρότητα και την απουσία θαμπάδας από το παιχνίδι. Επιπλέον, η τε-
χνολογία NVIDIA G-SYNC θα συγχρονίσει τους ρυθμούς ανανέωσης της GPU 
και της οθόνης, προσφέροντας εμπειρία παιχνιδιών με ένταση, ροή και δίχως 
διακοπές. 
Τέλος, να προσθέσουμε και τις πολλαπλές θύρες διασύνδεσης (HDMI, 
DisplayPort και USB 3.0) για να συνδέσετε τις ψηφιακές σας συσκευές. 

OMEN by HP 32-inch Display (W9S97AA)
Μεγάλου μεγέθους οθόνη, για ακόμα μεγαλύτερη απόλαυση στο gaming. Η 
32 ιντσών Omen by HP προσφέρει εντυπωσιακή λεπτομέρεια και ευκρίνεια, 
με ανάλυση 2.560x1.440. Η QHD οθόνη αποδίδει λεπτομερή εικόνα, με 77% 
περισσότερα pixel από τις τυπικές οθόνες Full HD!
Η 32 ιντσών W9S97AA προσφέρει πανοραμική προβολή, από σχεδόν οποια-
δήποτε θέση, με καθαρή εικόνα σε όλες τις γωνίες οριζόντιας και κατακόρυ-
φης προβολής 178°. 
Χάρη στο χρόνο απόκρισης 5 ms και το ρυθμό ανανέωσης 75 Hz που περιο-
ρίζει τις κηλίδες και τη θαμπάδα, ο gamer θα μπορεί να αντιδράσει άμεσα σε 
ό,τι προβάλλεται στην οθόνη του. 
Επιπλέον, η πιστοποίηση AMD FreeSync σημαίνει πως η οθόνη μπορεί να 
συγχρονίσει το ρυθμό ανανέωσης με την GPU.
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Οικογένεια Elite: Κορυφαία 
χαρακτηριστικά με απίστευτη 
σχεδίαση
Η σειρά Elite της HP χαρακτηρίζεται από την εξαιρετικής ποιότητας κατα-
σκευή. Ο σχεδιασμός των υπολογιστών ενσωματώνει πολυετή εμπειρία, 
πρωτοποριακή μηχανική και υψηλής ποιότητας υλικά που συνδυάζονται 
αρμονικά στους εξελιγμένους και ανθεκτικούς HP Elite υπολογιστές. Πρό-
κειται για μια εξαιρετική επιλογή, καθώς οι συσκευές αυτές συνδυάζουν τη 
βέλτιστη ασφάλεια με καλαισθησία, αντοχή και λειτουργικότητα. 
Συγκεκριμένα, τα Elite PCs είναι σχεδιασμένα για να συμμορφώνονται με τα 
αυστηρά MIΙ STD τεστ αντοχής, ενώ έχουν περάσει και τους εξαντλητικούς ε-
λέγχους της HP. Αυτό σημαίνει πως μπορείτε να τα πάρετε μαζί σας όπου κι αν 
βρεθείτε, ακόμα και σε αφιλόξενα περιβάλλοντα, δίχως φόβο για ατυχήματα που 
θα περιορίσουν ή θα θέσουν σε κίνδυνο τις επαγγελματικές σας ανάγκες. 

Ένας ακόμα τομέας στον οποίο η οικογένεια HP Elite διαπρέπει είναι εκείνος 
της συνεργασίας σε επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας. Φιλοξενήστε επι-
τυχημένα virtual meetings και συνεργαστείτε απρόσκοπτα από οπουδήποτε, 
δεδομένου πως τα HP Elite PCs είναι ειδικά κατασκευασμένα για συνεργασία. 
Σε αυτό συνεισφέρει και ο ποιοτικός ήχος των Bang & Olufsen, όπου σε 
συνδυασμό με το HP Noise Cancelation και HP Clear Sound Amp προσφέ-
ρει κρυστάλλινο και καθαρό ήχο. 
Παραμείνετε ένα βήμα μπροστά από hackers, επιτήδειους και μη εγκεκρι-
μένους χρήστες με τα HP Elite PCs. Οι υπολογιστές αυτοί είναι ειδικά σχεδι-
ασμένοι για να προφυλάσσουν τις συσκευές, τα δεδομένα και την ταυτότητα 
του χρήστη τους, χάρη στα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους: Συγκεκριμένα 
στα HP Sure Start Gen3, στο self-healing BIOS, στην ενσωματωμένη οθόνη 
privacy HP Sure View και σε μια ποικιλία από βιομετρικά χαρακτηριστικά 
ασφαλείας. 

Ας δούμε εν τάχει ποια είναι τα μοντέλα της σειράς:
• Το HP EliteBook x360 είναι το πλέον λεπτό και ασφαλές business 
convertible. Ιδανικό για… mobile επαγγελματίες. 
• Το EliteBook 1040 είναι το λεπτότερο business class notebook 14 ιντσών, 
με εξαιρετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, διαχείρισης και δυνατές επιδόσεις. 
• Το HP EliteBook Folio είναι το λεπτότερο και ελαφρύτερο επιπέδου 
business notebook, με premium features και εξαιρετικές επιδόσεις.
• Το HP EliteBook 840 ανταποκρίνεται ακόμα και στις απαιτητικότερες εργα-
σίες με επιδόσεις enterprise επιπέδου, βελτιωμένη ασφάλεια και δυνατότη-
τες συνεργασίας. 
• Το HP EliteBook 745 είναι ένα ελαφρύ, οικονομικό notebook, με χαρακτη-
ριστικά συνεργασίας, όπως ήχο Bang & Olufsen και Skype for Business, 
αλλά και σημαντικά χαρακτηριστικά ασφαλείας. 

Printing Security: Πόσο ευάλωτη 
είναι η επιχείρησή σας;
Εάν πιστεύετε πως η επιχείρησή σας είναι πλήρως καλυμμένη από πλευράς 
ασφάλειας, θα πρέπει να σκεφτείτε πόσες από τις εκτυπωτικές συσκευές σας 
παραμένουν αφύλακτες. Ο Michael Howard (HP WW Chief Security Advisor) 
και ο Jason O’Keefe (HP Print Security Advisor) συνομίλησαν με έναν αριθμό 
από managers σχετικά με την ασφάλεια των συσκευών τους. Τα συμπερά-
σματα των συζητήσεων αυτών παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. 

Σε πρώτο επίπεδο, παρατηρείται συχνά έλλειψη συνεννόησης μεταξύ  
των ομάδων print και ασφάλειας και συγκεκριμένα αδυναμία κατανόησης 
των προτεραιοτήτων και της πραγματικότητας. Το πρόβλημα είναι ακόμα πιο 
έντονο σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν ειδικό τμήμα security 
και printing. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό πως εφόσον η συσκευή  
θα συνδεθεί στο δίκτυο, η ασφάλεια είναι σημαντικός παράγοντας και ότι 
εάν μια συσκευή αφεθεί αφύλακτη, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκύψουν 
προβλήματα.
Πολλές από τις επιχειρήσεις δεν θεωρούν πως χρειάζονται ασφάλεια για τις 
υποδομές του print τους, οπότε ο παράγοντας αυτός παραμένει χαμηλά ως 
προτεραιότητα. Όταν τους παρουσιάστηκαν σχετικές έρευνες, ακολούθησε 
δυσπιστία και σοκ, κάτι που καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις υποτιμούν το 
πόσο ευπαθείς είναι στον τομέα των υποδομών τους. Τα τμήματα ασφαλείας 
χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν πως οι print vendors χρησιμοποιούν λει-
τουργικά συστήματα όπως τα Windows, Android και Java, τα οποία απαιτούν 
τακτικά αναβαθμίσεις και εφαρμογή των patches.
Επιπλέον, πολλά τμήματα ασφαλείας δεν γνωρίζουν ακριβώς πόσες εκτυπω-
τικές συσκευές υπάρχουν στην επιχείρηση. Συνεπώς, το print μπορεί να ανα-
δειχθεί σε πραγματικό «τυφλό σημείο» ασφαλείας, με σοβαρές επιπτώσεις. 
Ποιες είναι όμως οι στρατηγικές που οι ειδικοί της HP προτείνουν ως λύση 
προκειμένου να επιδιορθωθούν τα κενά ασφαλείας στο print; 

• Τακτική αναβάθμιση του firmware
• Μείωση του administration, σε όλη την έκταση της υποδομής του print
• Αναβάθμιση των βάσεων δεδομένων του print από την express στην 
enterprise edition
• Υλοποίηση διεργασιών και τεκμηρίωσης, προκειμένου να κρατηθεί η ασφά-
λεια συνεπής και μετρήσιμη
• Παροχή εκπαιδευτικής ενημέρωσης στους διαχειριστές του print

Η ασφάλεια του print, όπως ακριβώς και η εταιρική ασφάλεια είναι μια συ-
νεχής διαδικασία. Ως αποτέλεσμα, είναι κρίσιμο για τις επιχειρήσεις να βελ-
τιώνονται σε συνεχή βάση, μέσω της ολοένα και πληρέστερης διαδικασίας 
αξιολόγησης, αλλά και επαφής με τη γνώμη των ειδικών. 
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QUEST

Αύξηση μεγεθών
Η εταιρεία Quest Συμμετοχών 
ανακοίνωσε τα οικονομικά 
αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου 2017, 
σύμφωνα με τα οποία παρατηρείται 
αύξηση της κερδοφορίας, παρά τη 
μείωση των εσόδων.
Ο κλάδος πληροφορικής στον 
οποίο ανήκει η εταιρεία Info Quest 
Technologies, εμφανίζει άνοδο 
πωλήσεων, ενώ το ηλεκτρονικό 
κατάστημα You.gr εμφανίζει πολύ 
σημαντική άνοδο πωλήσεων 
της τάξης του 42%. Το θετικό 
κλίμα ολόκληρου του κλάδου 
πληροφορικής της Quest συνεχίζεται 
και στην UniSystems με αύξηση 
πωλήσεων 22,6%.
Info: Quest, 210-929 9400

WESTNET

Champion στο 
ελληνικό επιχειρείν 
Η Westnet, εταιρεία του ομίλου 
Olympia, ιδρύσεως Πάνου Γερμανού, 
αναδείχθηκε ανάμεσα στους “Greek 
Business Champions” στο πλαίσιο 
της διοργάνωσης “Πρωταγωνιστές 
της ελληνικής οικονομίας” που 
διοργάνωσε η Direction Business 
Solutions υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και του ΣΕΒ.
Οι επιδόσεις της Westnet, η οποία 
έχει καταγράψει αύξηση 94% στον 
κύκλο εργασιών κατά τα έτη 2013-
2015 και αύξηση 152% στα κέρδη 
κατά την ίδια περίοδο, την ξεχώρισαν 
από δεκάδες άλλες μεγάλες 
ελληνικές επιχειρήσεις  
και την οδήγησαν στη σημαντική  
αυτή διάκριση.
Info: Westnet, 211-3002150

DATA COMMUNICATION

CRM & Loyalty  
για τη Frezyderm
Η Frezyderm, εταιρία που 
δραστηριοποιείται από το 1986 στον 
τομέα της παραγωγής και εμπορίας 
δερματολογικών προϊόντων, 
επέλεξε την Data Communication 
για την υλοποίηση έργου CRM & 
Loyalty προγράμματος, με στόχο 
την ενίσχυση του loyalty των μελών 
της και την αύξηση των πωλήσεών 
της, μέσω της υιοθέτησης νέων και 
καινοτόμων υπηρεσιών.
Info: 211-1080000

Mε μια ματιά
XEROX HELLAS

LENOVO

Συμπληρώνει 45 χρόνια στην  
Ελλάδα και το γιορτάζει

Αποδίδει η στρατηγική “τριών φάσεων”

H Xerox ήρθε στην Ελλάδα το 
1972 και άλλαξε τα δεδομένα, 
ως η εταιρεία που έφερε στη 
χώρα το πρώτο φωτοτυπικό, 
το πρώτο φαξ, τον πρώτο 
laser εκτυπωτή, την ψηφιακή 
εκτύπωση, τις υπηρεσίες 
διαχείρισης εγγράφων, 
πρωτοποριακές λύσεις 
λογισμικού και πολλά ακόμη 
τεχνολογικά επιτεύγματα που απλοποιούν την εργασία. 
«Σήμερα, η τεχνογνωσία μας είναι πιο σημαντική από 
ποτέ, καθώς πελάτες κάθε μεγέθους αναζητούν τρόπους 
για να απλοποιήσουν την εργασία τους, να μειώσουν 
τα κόστη τους και να βελτιώσουν την παραγωγικότητά 
τους» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Xerox κ. 
Βασίλης Ραμπάτ στο πλαίσιο της εκδήλωσης που έλαβε 
χώρα στην Αίγλη Ζαππείου με αφορμή τα 45 χρόνια 
επιτυχημένης παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περισσότεροι από 150 
πελάτες και συνεργάτες της Xerox Hellas, ενώ σύντομο 
χαιρετισμό απηύθυναν πρόεδρος του ΣΕΠΕ, Αναστάσιος 

Τζήκας και ο πρόεδρος του 
οργανισμού “Το Χαμόγελο του 
Παιδιού”, Κώστας Γιαννόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα 
βρίσκεται σε εξέλιξη το 
μεγαλύτερο λανσάρισμα 
προϊόντων στην ιστορία της 
Xerox, το οποίο ανοίγει νέους 
δρόμους στην αυτοματοποίηση, 

την προσωποποίηση, την ανάλυση και τη διασφάλιση 
της πληροφορίας. Ο κ. Ραμπάτ δεν παρέλειψε να 
υπογραμμίζει τη φιλοσοφία της αλλαγής που εμπνέει τη 
Xerox σε περίοδο προκλήσεων. Εκτός από τη μεγάλη 
παράδοση τις εταιρείας στις αξιόπιστες hardware 
λύσεις, τα τελευταία χρόνια έδωσε μεγάλο βάρος 
στην ανάπτυξη υπηρεσιών όπως τα Managed Print 
Services που αφορούν στην διαχείριση εγγράφων ή 
τις λύσεις επικοινωνίας και μάρκετινγκ που αφορούν 
στη δημιουργία προωθητικών εντύπων και marketing 
υλικών για το λογαριασμό πελατών της. 
Info: Xerox Hellas, 210-9307000

Η Lenovo Group ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα 
για το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο και το έτος 2016/17, το 
οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2017. Σε μία χρονιά 
μεγάλων αλλαγών, η Lenovo σημείωσε αξιόλογη πρόοδο, 
εφαρμόζοντας τη νέα της «στρατηγική τριών φάσεων» 
που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται σε σημαντικές 
σύγχρονες προκλήσεις, ενισχύοντας παράλληλα 
την εταιρεία για να συνεχίσει να σημειώνει διαρκή, 
μακροπρόθεσμη και κερδοφόρα ανάπτυξη. 

Στο πλαίσιο των αλλαγών που υλοποιήθηκαν, η Lenovo 
εφάρμοσε ένα νέο επιθετικό μοντέλο συνολικής 
διαχείρισης, σχεδιασμένο ειδικά για την αποτελεσματική 
διοίκηση των διαφορετικών επιχειρηματικών 
τομέων ξεχωριστά. Το μοντέλο αυτό, σε συνδυασμό 
με νέα ηγετικά στελέχη, έχει ήδη αποφέρει θετικά 
αποτελέσματα. 

Στρατηγική σε τρεις φάσεις
Στην πρώτη φάση, η εταιρεία θα διατηρήσει σε επίπεδο 
κλίμακας, κερδοφορίας και καινοτομίας, την ηγετική της 
θέση στα PC, προετοιμάζοντας παράλληλα τη δεύτερη 
φάση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι επιχειρηματικοί 
τομείς των κινητών και του data center θα εξελιχθούν 
σε μοχλούς ανάπτυξης για την εταιρεία. Ταυτόχρονα, η 
εταιρεία θα υλοποιήσει το τρίτο μέρος της στρατηγικής 

της εστιάζοντας στο “Device + Cloud” και “Infrastructure 
+ Cloud”, με στόχο να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που 
δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες. 
Με αυτή τη νέα στρατηγική, η Lenovo αισιοδοξεί ότι θα 
επιτύχει μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη.  

Τα οικονομικά μεγέθη
Όπως τόνισε ο πρόεδρος και CEO της Lenovo, Yang 
Yuanqing παρά τις απαιτητικές συνθήκες της αγοράς, τα 
έσοδα της Lenovo κατά το τέταρτο τρίμηνο, επανήλθαν σε 
ρυθμούς ανάπτυξης, μετά από περίοδο πέντε τριμήνων 
που σημείωναν πτώση. 
Πιο συγκεκριμένα το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο, τα 
έσοδα της Lenovo ανήλθαν σε $9,6 δισεκατομμύρια, 
σημειώνοντας 4,9% αύξηση από έτος-σε-έτος, η οποία 
οφείλεται σε κάποιο βαθμό, στα θετικά αποτελέσματα 
που σημείωσε η κατηγορία των PC/smart devices και 
των κινητών. Ωστόσο, για το σύνολο της χρονιάς που 
ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2017, τα έσοδα της 
Lenovo ανήλθαν σε $43 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας 
4,2% πτώση, από έτος-σε-έτος.
Τα καθαρά έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο ήταν 
$107 εκατομμύρια, ενώ για όλο το έτος ήταν $535 
εκατομμύρια, σημειώνοντας $660 εκατομμύρια αύξηση, 
από έτος σε έτος.
Info: Lenovo Hellas, 213-008720
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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 της κοινής παρουσίασης της Cosmos 
Business Systems και της Veritas στις 6 Ιουνίου, η 
πασίγνωστη φράση του “Άρχοντα των δακτυλιδιών” 
χρησιμοποιήθηκε αρκετές φορές για να τονίσει ότι η 
νέα έκδοση του Backup Exec καλύπτει ουσιαστικά κάθε 
ανάγκη, πλατφόρμα, φυσικό ή εικονικό μηχάνημα και 
υποστηρίζει όλα τα μέσα αποθήκευσης, φυσικά και 
cloud.
Ο Klaus Kresnik product leader του Backup Exec 
ανέλυσε τα πλεονεκτήματα της έκδοσης 16 της σουίτας 
προς τους πελάτες της εταιρείας και τα επιχειρησιακά 
οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση τους. Ο κ. 
Kresnik τόνισε τη σημασία του backup στο σύγχρονο 
επιχειρησιακό περιβάλλον το οποίο αξιοποιεί διάφορες 
τεχνολογίες, τις οποίες το Veritas Backup Exec 16 
είναι σε θέση να καλύψει καλύτερα, ευκολότερα και 
γρηγορότερα από κάθε άλλη λύση της αγοράς. 
Το Veritas Backup Exec 16 υποστηρίζει όλα τα 
περιβάλλοντα (virtual, physical και cloud) κάτω από μία 

«ομπρέλα» με μηδενικό πρόσθετο κόστος και κυρίως 
με την ίδια ακριβώς λειτουργικότητα. Επιπροσθέτως, 
το Veritas Backup Exec 16 ελαχιστοποιεί το χρόνο 
ανάκτησης, μειώνοντας τα βήματα στα απολύτως 
απαραίτητα, ούτως ώστε το downtime να περιορίζεται. 
Η σουίτα υποστηρίζει όλα τα σύγχρονα λειτουργικά 
συστήματα, cloud πλατφόρμες και VM λύσεις (Hyper-V 
2016, VMware vSphere) και διατίθεται από την 
πρώτη μέρα ως cloud υπηρεσία στο Microsoft Azure 
Marketplace. Επίσης, δεν υποστηρίζει μόνο τη δικτυακή 
υποδομή μιας εταιρείας, αλλά και τα endpoints της, ενώ 
καλύπτεται ουσιαστικά κάθε μέσο.
Το Backup Exec είναι από τις λίγες λύσεις της αγοράς 
που προστατεύει τόσο το σύστημα, όσο και τα δεδομένα 
του, εξαλείφοντας την ανάγκη χρήσης δύο ή και τριών 
ξεχωριστών backup εργαλείων κάτι που η Veritas έχει 
διαπιστώσει ότι αποτελεί κοινή πρακτική σε αρκετά 
μεγάλο πλήθος εταιρειών.
Info: Cosmos Business Systems, 210-6492800

DATA COMMUNICATION

VERITAS BACKUP EXEC 16

30 χρόνια επιτυχημένης πορείας 

One backup to rule them all

OFFICE LINE

H ασφαλής μετάβαση 
σε cloud περιβάλλον
Με ιδιαίτερη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 
Μαΐου 2017, η εκδήλωση της Office 
Line με τίτλο “Drive your business to 
the top - Increase value every step of 
the way” στις κτιριακές εγκαταστάσεις 
της Microsoft Hellas, στο Μαρούσι.
Info: Office Line, 210-9760200

ACI HELLAS

Διανομέας των 
εκτυπωτών της 
Samsung
Η ACI Hellas ανακοίνωσε τη 
συμφωνία συνεργασίας της με τη 
Samsung Electronics Ελλάς, για τη 
διανομή εκτυπωτικών προϊόντων 
και λύσεων. Η συμφωνία ενισχύει 
την επιτυχημένη συνεργασία της ACI 
Hellas με τη Samsung τομέα των 
αναλωσίμων.
Η Samsung διαθέτει ένα 
ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο 
από laser εκτυπωτές και 
πολυμηχανήματα, που περιλαμβάνει 
ποιοτικά προϊόντα με πολύ μεγάλο 
εύρος ταχυτήτων, μεγάλης 
ευχρηστίας και δυνατοτήτων 
διασύνδεσης.
Info: ACI Hellas, 211-1043000

ACTIVE

Εξοπλίζει σχολεία στα 
νησιά 
103 δημόσια σχολεία (νηπιαγωγεία, 
δημοτικά και γυμνάσια) σε συνολικά 
27 νησιά του Νοτίου Αιγαίου άγονης 
γραμμής, ξεκίνησε να εξοπλίζει η Active 
τον τελευταίο μήνα. 
Οι εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται από 
μεγάλη δυσκολία, όχι μόνο λόγω της 
απόστασης των νησιών από την Αθήνα, 
αλλά και από τις δύσκολες μετακινήσεις 
λόγω των περιορισμένων δρομολογίων 
και των καιρικών συνθηκών.
Info: Active, 210-6577900

Mε μια ματιά

9

ειδήσεις

TECHCHANNELPARTNER

νέα & τάσεις
11.2016

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

Το 2017 αποτελεί μια χρονιά ορόσημο για την Data 
Communication, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
πληροφορικής, market leader στην αγορά των λογιστικών 
γραφείων και στρατηγικό συνεργάτη της Microsoft. H 
εταιρία συμπληρώνει 30 χρόνια λειτουργίας, από το 1987, 
οπότε και ανέτρεψε ριζικά τα τότε δεδομένα λειτουργίας 
των λογιστικών γραφείων δημιουργώντας την πρώτη 
εφαρμογή αυτόματου υπολογισμού του ΦΠΑ και 
εκτύπωσης πάνω στα φορολογικά έντυπα, εκτοξεύοντας 
κυριολεκτικά την παραγωγικότητα των λογιστικών 
γραφείων. 
Η εταιρία συνέχισε την επιτυχημένη πορεία της 
αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της αγοράς και δίνοντας 
μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη νέων, πρωτοποριακών 
λύσεων λογιστικής, οικονομικής επιχειρησιακής 
διαχείρισης, καθώς και διαχείρισης μισθοδοσίας και 
ανθρώπινου δυναμικού.  
Στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε 
στις 6 Ιουνίου για την τριακονταετή επέτειο της εταιρείας 
ο πρόεδρος της εταιρίας, κ. Παναγιώτης Βασιλειάδης 

δήλωσε: «Εδώ και 30 χρόνια βρισκόμαστε πάντα 
δίπλα στον πελάτη. Οι νέες επενδύσεις και τα νέα μας 
προϊόντα έρχονται ως φυσική εξέλιξη της στρατηγικής 
που ακολουθούμε και είμαστε περήφανοι που 
συγκαταλεγόμαστε στους leaders της αγοράς. Eστιάζουμε 
στην ποιότητα και ευχρηστία των προϊόντων μας, στην 
υψηλού επιπέδου υποστήριξη των πελατών και στην 
τεχνογνωσία των στελεχών μας, καθώς και του δικτύου 
συνεργατών μας. 
Info: Data Communication,  211-1080000
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QUEST

Αύξηση μεγεθών
Η εταιρεία Quest Συμμετοχών 
ανακοίνωσε τα οικονομικά 
αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου 2017, 
σύμφωνα με τα οποία παρατηρείται 
αύξηση της κερδοφορίας, παρά τη 
μείωση των εσόδων.
Ο κλάδος πληροφορικής στον 
οποίο ανήκει η εταιρεία Info Quest 
Technologies, εμφανίζει άνοδο 
πωλήσεων, ενώ το ηλεκτρονικό 
κατάστημα You.gr εμφανίζει πολύ 
σημαντική άνοδο πωλήσεων 
της τάξης του 42%. Το θετικό 
κλίμα ολόκληρου του κλάδου 
πληροφορικής της Quest συνεχίζεται 
και στην UniSystems με αύξηση 
πωλήσεων 22,6%.
Info: Quest, 210-929 9400

WESTNET

Champion στο 
ελληνικό επιχειρείν 
Η Westnet, εταιρεία του ομίλου 
Olympia, ιδρύσεως Πάνου Γερμανού, 
αναδείχθηκε ανάμεσα στους “Greek 
Business Champions” στο πλαίσιο 
της διοργάνωσης “Πρωταγωνιστές 
της ελληνικής οικονομίας” που 
διοργάνωσε η Direction Business 
Solutions υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και του ΣΕΒ.
Οι επιδόσεις της Westnet, η οποία 
έχει καταγράψει αύξηση 94% στον 
κύκλο εργασιών κατά τα έτη 2013-
2015 και αύξηση 152% στα κέρδη 
κατά την ίδια περίοδο, την ξεχώρισαν 
από δεκάδες άλλες μεγάλες 
ελληνικές επιχειρήσεις  
και την οδήγησαν στη σημαντική  
αυτή διάκριση.
Info: Westnet, 211-3002150

DATA COMMUNICATION

CRM & Loyalty  
για τη Frezyderm
Η Frezyderm, εταιρία που 
δραστηριοποιείται από το 1986 στον 
τομέα της παραγωγής και εμπορίας 
δερματολογικών προϊόντων, 
επέλεξε την Data Communication 
για την υλοποίηση έργου CRM & 
Loyalty προγράμματος, με στόχο 
την ενίσχυση του loyalty των μελών 
της και την αύξηση των πωλήσεών 
της, μέσω της υιοθέτησης νέων και 
καινοτόμων υπηρεσιών.
Info: 211-1080000

Mε μια ματιά
XEROX HELLAS

LENOVO

Συμπληρώνει 45 χρόνια στην  
Ελλάδα και το γιορτάζει

Αποδίδει η στρατηγική “τριών φάσεων”

H Xerox ήρθε στην Ελλάδα το 
1972 και άλλαξε τα δεδομένα, 
ως η εταιρεία που έφερε στη 
χώρα το πρώτο φωτοτυπικό, 
το πρώτο φαξ, τον πρώτο 
laser εκτυπωτή, την ψηφιακή 
εκτύπωση, τις υπηρεσίες 
διαχείρισης εγγράφων, 
πρωτοποριακές λύσεις 
λογισμικού και πολλά ακόμη 
τεχνολογικά επιτεύγματα που απλοποιούν την εργασία. 
«Σήμερα, η τεχνογνωσία μας είναι πιο σημαντική από 
ποτέ, καθώς πελάτες κάθε μεγέθους αναζητούν τρόπους 
για να απλοποιήσουν την εργασία τους, να μειώσουν 
τα κόστη τους και να βελτιώσουν την παραγωγικότητά 
τους» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Xerox κ. 
Βασίλης Ραμπάτ στο πλαίσιο της εκδήλωσης που έλαβε 
χώρα στην Αίγλη Ζαππείου με αφορμή τα 45 χρόνια 
επιτυχημένης παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περισσότεροι από 150 
πελάτες και συνεργάτες της Xerox Hellas, ενώ σύντομο 
χαιρετισμό απηύθυναν πρόεδρος του ΣΕΠΕ, Αναστάσιος 

Τζήκας και ο πρόεδρος του 
οργανισμού “Το Χαμόγελο του 
Παιδιού”, Κώστας Γιαννόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα 
βρίσκεται σε εξέλιξη το 
μεγαλύτερο λανσάρισμα 
προϊόντων στην ιστορία της 
Xerox, το οποίο ανοίγει νέους 
δρόμους στην αυτοματοποίηση, 

την προσωποποίηση, την ανάλυση και τη διασφάλιση 
της πληροφορίας. Ο κ. Ραμπάτ δεν παρέλειψε να 
υπογραμμίζει τη φιλοσοφία της αλλαγής που εμπνέει τη 
Xerox σε περίοδο προκλήσεων. Εκτός από τη μεγάλη 
παράδοση τις εταιρείας στις αξιόπιστες hardware 
λύσεις, τα τελευταία χρόνια έδωσε μεγάλο βάρος 
στην ανάπτυξη υπηρεσιών όπως τα Managed Print 
Services που αφορούν στην διαχείριση εγγράφων ή 
τις λύσεις επικοινωνίας και μάρκετινγκ που αφορούν 
στη δημιουργία προωθητικών εντύπων και marketing 
υλικών για το λογαριασμό πελατών της. 
Info: Xerox Hellas, 210-9307000

Η Lenovo Group ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα 
για το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο και το έτος 2016/17, το 
οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2017. Σε μία χρονιά 
μεγάλων αλλαγών, η Lenovo σημείωσε αξιόλογη πρόοδο, 
εφαρμόζοντας τη νέα της «στρατηγική τριών φάσεων» 
που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται σε σημαντικές 
σύγχρονες προκλήσεις, ενισχύοντας παράλληλα 
την εταιρεία για να συνεχίσει να σημειώνει διαρκή, 
μακροπρόθεσμη και κερδοφόρα ανάπτυξη. 

Στο πλαίσιο των αλλαγών που υλοποιήθηκαν, η Lenovo 
εφάρμοσε ένα νέο επιθετικό μοντέλο συνολικής 
διαχείρισης, σχεδιασμένο ειδικά για την αποτελεσματική 
διοίκηση των διαφορετικών επιχειρηματικών 
τομέων ξεχωριστά. Το μοντέλο αυτό, σε συνδυασμό 
με νέα ηγετικά στελέχη, έχει ήδη αποφέρει θετικά 
αποτελέσματα. 

Στρατηγική σε τρεις φάσεις
Στην πρώτη φάση, η εταιρεία θα διατηρήσει σε επίπεδο 
κλίμακας, κερδοφορίας και καινοτομίας, την ηγετική της 
θέση στα PC, προετοιμάζοντας παράλληλα τη δεύτερη 
φάση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι επιχειρηματικοί 
τομείς των κινητών και του data center θα εξελιχθούν 
σε μοχλούς ανάπτυξης για την εταιρεία. Ταυτόχρονα, η 
εταιρεία θα υλοποιήσει το τρίτο μέρος της στρατηγικής 

της εστιάζοντας στο “Device + Cloud” και “Infrastructure 
+ Cloud”, με στόχο να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που 
δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες. 
Με αυτή τη νέα στρατηγική, η Lenovo αισιοδοξεί ότι θα 
επιτύχει μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη.  

Τα οικονομικά μεγέθη
Όπως τόνισε ο πρόεδρος και CEO της Lenovo, Yang 
Yuanqing παρά τις απαιτητικές συνθήκες της αγοράς, τα 
έσοδα της Lenovo κατά το τέταρτο τρίμηνο, επανήλθαν σε 
ρυθμούς ανάπτυξης, μετά από περίοδο πέντε τριμήνων 
που σημείωναν πτώση. 
Πιο συγκεκριμένα το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο, τα 
έσοδα της Lenovo ανήλθαν σε $9,6 δισεκατομμύρια, 
σημειώνοντας 4,9% αύξηση από έτος-σε-έτος, η οποία 
οφείλεται σε κάποιο βαθμό, στα θετικά αποτελέσματα 
που σημείωσε η κατηγορία των PC/smart devices και 
των κινητών. Ωστόσο, για το σύνολο της χρονιάς που 
ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2017, τα έσοδα της 
Lenovo ανήλθαν σε $43 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας 
4,2% πτώση, από έτος-σε-έτος.
Τα καθαρά έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο ήταν 
$107 εκατομμύρια, ενώ για όλο το έτος ήταν $535 
εκατομμύρια, σημειώνοντας $660 εκατομμύρια αύξηση, 
από έτος σε έτος.
Info: Lenovo Hellas, 213-008720
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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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XEROX

Μία από τις πλέον 
ηθικές εταιρείες 
Η Xerox αναγνωρίστηκε από το 
Ethisphere Institute, έναν από 
παγκόσμιους ηγέτες στον ορισμό και 
την προώθηση των προτύπων ηθικών 
επαγγελματικών πρακτικών, ως μια 
εκ των πλέον ηθικών εταιρειών για 
τη χρονιά 2017.
Αξίζει να πούμε ότι η Xerox 
είναι μία από τους μόλις 13 
τιμώμενους οργανισμούς που έχουν 
συμπεριληφθεί στη λίστα αυτήν για 11 
συνεχόμενα χρόνια, υπογραμμίζοντας 
με αυτό τον τρόπο την δέσμευση 
της εταιρείας σε ότι αφορά τα 
ηθικά επαγγελματικά πρότυπα και 
πρακτικές.
Info: Xerox Hellas, 210-9307000

SINGULARLOGIC 

Ηλεκτρονικό κατάστημα 
για τη Sephora
Με μια νέα on-line λύση 
ηλεκτρονικού καταστήματος 
επέκτεινε η Sephora Greece, 
τη συνεργασία που έχει με τη  
SingularLogic 20 και πλέον χρόνια.  
Η νέα λύση περιλαμβάνει την 
ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου, 
δυναμικού συστήματος ηλεκτρονικών 
πωλήσεων, υπηρεσίες μετάπτωσης 
δεδομένων από το προγενέστερο 
Website, υπηρεσίες Web design 
& development, υπηρεσίες 
εκπαίδευσης και υποστήριξης καθώς 
και υπηρεσίες Web hosting.
Info: SingularLogic, 210-6266500

IBM 

Στην πρώτη θέση στο 
storage software 
Η ΙΒΜ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι 
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ηγείται 
του τομέα software-defined storage 
controller software, σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της έκθεσης 
“Worldwide Quarterly Storage 
Software Qview for Q4 2016” (Mάρτιος 
2017) της  IDC. Η εν λόγω έκθεση 
περιλαμβάνει αποθηκευτικές λύσεις 
software-defined για file, object, 
block και hyperconverged. Στο 
πλαίσιο της έκθεσης και για το έτος 
2016,  η IBM κατέλαβε την πρώτη 
θέση στον τομέα  Software Defined 
Storage Controller Software και 
Archiving Software.
Info: IBM, 210-6881111

Mε μια ματιά
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Kaspersky: συμμορφωθείτε 
γιατί... χανόμαστε

H SoftOne ανακοίνωσε την cloud υπηρεσία ECOS 
E-Invoicing που αυτοματοποιεί τη διαδικασία 
τιμολόγησης κάθε επιχείρησης, με την αποστολή 
και αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών παραστατικών. 
Εντασσόμενη στη νέα σειρά υπηρεσιών ECOS, που 
περιλαμβάνει επίσης τις λύσεις EDI και e-statement, η 
υπηρεσία e-invoicing διασυνδέεται με κάθε σύστημα 
λογισμικού ή τιμολόγησης της αγοράς, αποτελώντας την 
πλέον σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης 
εκδιδόμενων παραστατικών στο cloud.

Λειτουργώντας στις υποδομές της πλατφόρμας Windows 
Azure της Microsoft, η λύση απαλλάσσει τις επιχειρήσεις 
από κάθε εργασία εκτύπωσης, αρχειοθέτησης, 

εμφακέλωσης και αποστολής έντυπων τιμολογίων. 
Χωρίς πρόσθετες επενδύσεις, κάθε επιχείρηση μπορεί 
με την υπηρεσία e-invoicing, να αποστέλλει παραστατικά 
στους πελάτες της με ένα κλικ, απευθείας από το 
εμπορικό της λογισμικό, περιορίζοντας δραστικά το 
κόστος επεξεργασίας τους, καθώς επίσης και τις ημέρες 
που απαιτούνται για την αποπληρωμή τους.

Με ισχυρά λειτουργικά χαρακτηριστικά, η λύση της 
SoftOne διασφαλίζει απόλυτα τη συμμόρφωση της 
επιχείρησης-εκδότη με τα ΕΛΠ. Παράλληλα, παρέχει 
χρήσιμες λειτουργίες και πρόσθετες δυνατότητες 
όπως η επισύναψη συνοδευτικών αρχείων σε 
κάθε παραστατικό, η εύκολη αναζήτηση και εύρεση 
τιμολογίων, η ενσωμάτωση διαφημίσεων σε κάθε 
αποστολή, η μεταφόρτωση παλαιότερων έντυπων 
παραστατικών κα.

Η αυτόματη αρχειοθέτηση στο cloud και το φιλικό και 
εύχρηστο περιβάλλον της υπηρεσίας, προσφέρουν 
τόσο στην επιχείρηση-εκδότη, όσο και στον πελάτη-
παραλήπτη, 24x7 πρόσβαση στα παραστατικά τους από 
οπουδήποτε, με τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής.
Info: SoftOne, 211-1022222

Με το Μάιο του 2018 να πλησιάζει απειλητικά, η 
προθεσμία για να συμμορφωθούν οι επιχειρήσεις 
με τον επικείμενο γενικό κανονισμό προστασίας 
προσωπικών δεδομένων (GDPR) είναι πιο κοντά  
από ποτέ. 
Ο GDPR θα επηρεάσει όλες τις επιχειρήσεις που 
ασχολούνται με τα προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων 
πολιτών και θα απαιτήσουν νέες διαδικασίες και 
αυστηροποίηση των μέτρων που σχετίζονται με την 
προστασία των πληροφοριών αυτών. Όσο τα νομικά και 
τεχνολογικά τμήματα σε όλη την Ευρώπη δουλεύουν 
σκληρά για να εναρμονίσουν τις κατάλληλες πολιτικές 
με τους αντίστοιχους οργανισμούς, είναι στο χέρι των 
ατόμων να διασφαλίσουν ότι αυτές οι νέες πολιτικές 
έχουν εφαρμογή στην εργασιακή τους καθημερινότητα. 

Στο πλαίσιο αυτό η Kaspersky Lab παρουσίασε ένα 
online hub για να τους βοηθήσει να ολοκληρώσουν 
τη διαδρομή τους προς την επίτευξη καλής “υγείας” 
δεδομένων και μακροχρόνιας επιχειρησιακής 
ευημερίας. Διαθέτοντας ένα εργαλείο αξιολόγησης για 
τη μέτρηση της ετοιμότητας για τον GDPR και πόρους 
που παρέχουν πρακτικές συμβουλές προς υλοποίηση, 

ο ιστότοπος έχει ως στόχο να δώσει στις επιχειρήσεις 
την ώθηση που χρειάζονται για να καταφέρουν να 
φτάσουν στο τέλος της διαδρομής.

Ελάχιστοι γνωρίζουν για τον νέο κανονισμό
Παρά την επικείμενη προθεσμία και την υποχρέωση 
των επιχειρήσεων να ενδυναμώσουν τις πρακτικές 
τους για την προστασία δεδομένων που σχετίζονται με 
την αποθήκευση και την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων - και τις αυστηρές χρηματικές ποινές  για 
όσους δε συμμορφώνονται -  νέα έρευνα  της Kaspersky 
Lab έδειξε ότι ένας στους πέντε (20%) αυτών που 
λαμβάνουν τις αποφάσεις σχετικά με τα πληροφοριακά 
συστήματα μίας επιχείρησης γνωρίζει ελάχιστα ή ακόμα 
και καθόλου για τον GDPR. 
Ενώ οι ομάδες νομικής και πληροφοριακής ασφάλειας, 
ενδέχεται να έχουν καλύτερη εικόνα για το πως να 
αντιδράσουν στον GDPR, αυτοί που βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή της διαχείρισης δεδομένων σε άλλους 
τομείς της επιχείρησης μπορεί να μην είναι τόσο 
προετοιμασμένοι ή ακόμα και να μην κατανοούν τι 
αναμένεται από αυτούς. 
Info: www.Kaspersky.gr 

SOFTONE

Η πλατφόρμα ECOS εμπλουτίζεται με E-Invoicing
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COSMOS BUSINESS SYSTEMS

Νέα εγκατάσταση IP 
τηλεφωνίας 
Η Cosmos Business Systems 
ανέλαβε τη σχεδίαση, υλοποίηση, 
μετάπτωση και υποστήριξη της νέας 
τηλεφωνικής υποδομής για την 
εταιρεία “Θεοδώρου Αυτοματισμοί”. 
Η νέα υποδομή βασίζεται στην 
πλατφόρμα BE6000 της εταιρίας 
Cisco Systems σε διάταξη 
υψηλής διαθεσιμότητας. H λύση 
BE6000 αξιοποιεί τις δυνατότητες 
που παρέχει η εικονικοποίηση 
ενοποιώντας σε μία ενιαία πλατφόρμα 
πολλαπλές εφαρμογές μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνονται οι 
επικοινωνίες φωνής και εικόνας 
(unified communications), 
η υποστήριξη κινητικότητας 
(mobility), η ανταλλαγή μηνυμάτων 
(messaging), η πληροφόρηση 
διαθεσιμότητας (presence) και η 
κεντρικοποιημένη διαχείριση. 
Info: Cosmos Business Systems, 
210-6492800

ERGOLOGIC

Συνεργασία με  
ΕΛΣΤΑΤ
Στα πλαίσια χρηματοδότησης 
της Eurostat με τίτλο: «Merging 
statistics and geospatial 
information in Member States», 
η ΕΛΣΤΑΤ προκήρυξε διαγωνισμό, 
αναζητώντας την βέλτιστη λύση για 
την αναλυτικότερη και αποδοτικότερη 
διεξαγωγή στατιστικών ερευνών 
μέσω φορητών & έξυπνων 
συσκευών, κάνοντας χρήση της 
υπηρεσίας γεωεντοπισμού. 
Info: Ergologic, 2130-243434

QUALISYS

Το eTime  
στο Ρέθυμνο
Η Qualisys Software ολοκλήρωσε 
με επιτυχία την εγκατάσταση ενός 
τερματικού ωρομέτρησης με κάρτες 
προσέγγισης (proximity) και της 
εφαρμογής eTIME, για την διαχείριση 
του παρουσιολογίου των εργαζομένων 
και την ωρομέτρηση στο Bali Paradise 
Hotel. Πρόκειται για ένα από τα πιο 
φημισμένα ξενοδοχεία στην περιοχή 
του Ρεθύμνου και βρίσκεται στη 
βόρεια ακτή της Κρήτης στο γραφικό 
χωριό Μπαλί.
Info: Qualisys Software,  
210-7647305

Mε μια ματιά
LG 43UD79

PROFESSIONAL SERVICES

Και μία και δύο και… τέσσερις πηγές

Γνωρίστε το νέο SIP Door  
Phone από τη Planet

Με οθόνη 42,5 ιντσών και λειτουργία OnScreen Control 
2.0 η νέα οθόνη της LG εξυπηρετεί τους πιο απαιτητικούς 
χρήστες και προσφέρει εξαιρετική Ultra HD απόδοση 
εικόνας. Διαθέτει διαγώνιο 42,5 ιντσών και ανάλυση 3840 
x 2160 η οποία ισοδυναμεί με τέσσερις FHD 21,5 ιντσών.
Είναι εξοπλισμένη με 4 θύρες HDMI ώστε να μπορεί να 
εμφανίζει περιεχόμενο τεσσάρων οθονών σε ισομεγέθη 
τετράγωνα από τέσσερις διαφορετικές πηγές ταυτόχρονα. 
Επιπλέον, μέσω του καλωδίου USB Type-C και του 
USB 3.0 Quick Charge καθίσταται δυνατή η ταυτόχρονη 
μεταφορά δεδομένων, η προβολή 4K video και η 

φόρτιση ενός φορητού υπολογιστή ή κινητής συσκευής. 
Για περισσότερη ευελιξία, το λογισμικό OnScreen 
Control 2.0 επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν από 
μια μεγάλη ποικιλία έτοιμων προτύπων για το στήσιμο, 
όπως για παράδειγμα την επιλογή ανάλυσης Split 
Screen που είναι κατάλληλη για ανάλυση δεδομένων. 
Επιπλέον, οι 4 τύποι Picture-in-Picture (PIP) παρέχουν 
τη δυνατότητα να ρυθμιστεί η διαφάνεια του κάθε 
παραθύρου, ενώ με το Flicker Safe μειώνεται η 
καταπόνηση των ματιών. 
Και βέβαια, επειδή μια τέτοια οθόνη απευθύνεται και 
στους φανατικούς gamers, διαθέτει ειδική λειτουργία 
σταθεροποίησης του μαύρου (Black Stabilizer) ούτως 
ώστε ο χρήστης να απολαμβάνει περιεχόμενο υψηλής 
ποιότητας και καθαρή εικόνα ακόμα και στις πολύ 
σκοτεινές σκηνές. 
Τέλος, τα δύο στερεοφωνικά ηχεία 10W, προσφέρουν 
στους χρήστες ποιοτικό και πλούσιο ήχο με εντυπωσιακό 
βάθος στο μπάσο, τεχνολογίας LG Rich Bass.
Το LG 43UD79 monitor είναι διαθέσιμο κατόπιν 
παραγγελίας.
Info: LG Hellas, 210-4800564

Στις μέρες μας, ολοένα και περισσότεροι ιδιώτες και 
επιχειρήσεις αποφασίζουν να προστατέψουν ακόμα πιο 
πολύ τις ιδιοκτησίες τους με κάθε τρόπο.
Ένα από τα νεότερα συστήματα προστασίας εισόδου 
– εξόδου είναι τα  λεγόμενα door phones τα οποία θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν σαν μια παραλλαγή των 
κλασικών θυροτηλεφώνων. 
Το HDP-5260PT  της Planet είναι ένα 720P , SIP 
based door phone με αντιβανδαλιστική (IK10) και IP65 
προστασία. Υποστηρίζει H.264/H.265 κωδικοποίηση 
και προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας εικόνα 720P HD 
στα ±30fps. Επιπροσθέτως, το door phone υποστηρίζει 
λειτουργία night vision ικανή να ανιχνεύσει κίνηση 
σε συνθήκες πολύ χαμηλού φωτισμού, HD voice & 
G.722 κωδικοποίηση για την καλύτερη μεταφοράς 
της πληροφορίας. Επίσης, διαθέτει  Acoustic Echo 
Cancellation (AEC) για την βελτιστοποίηση της 
μετάδοσης φωνής και της αποφυγής παραμόρφωσης 
του σήματος.

To HDP-5260PT έχει εμπλουτιστεί με τεχνολογίες που 
επιτρέπουν το άνοιγμα της πόρτας χωρίς τη χρήση 
κλειδιού όπως: Mε RFID κάρτα, με κωδικό πρόσβασης, 
μέσω τηλεφώνου ή ακόμα και μέσω κινητού 

τηλεφώνου εφ΄ όσον έχει γίνει register στο τηλεφωνικό 
κέντρο. 
Έτσι, όλα τα παραπάνω, το καθιστούν ένα προϊόν 
ικανό να παρέχει την ευελιξία και τη διαχείριση που 
απαιτείται σε  χώρους με υψηλη επισκεψιμότητα, να 
παρέχει προστασία των κατά εισβολών και τέλος άμεση 
ενημέρωση των υπευθύνων του χώρου.

Η Professional Services ως επίσημος και 
αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Planet στην 
ελληνική αγορά, προσφέρει πλήρη γκάμα σε λύσεις 
access control και  υποδικτύωσης.
Info: Professional Services, 210-8012207
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XEROX

Μία από τις πλέον 
ηθικές εταιρείες 
Η Xerox αναγνωρίστηκε από το 
Ethisphere Institute, έναν από 
παγκόσμιους ηγέτες στον ορισμό και 
την προώθηση των προτύπων ηθικών 
επαγγελματικών πρακτικών, ως μια 
εκ των πλέον ηθικών εταιρειών για 
τη χρονιά 2017.
Αξίζει να πούμε ότι η Xerox 
είναι μία από τους μόλις 13 
τιμώμενους οργανισμούς που έχουν 
συμπεριληφθεί στη λίστα αυτήν για 11 
συνεχόμενα χρόνια, υπογραμμίζοντας 
με αυτό τον τρόπο την δέσμευση 
της εταιρείας σε ότι αφορά τα 
ηθικά επαγγελματικά πρότυπα και 
πρακτικές.
Info: Xerox Hellas, 210-9307000

SINGULARLOGIC 

Ηλεκτρονικό κατάστημα 
για τη Sephora
Με μια νέα on-line λύση 
ηλεκτρονικού καταστήματος 
επέκτεινε η Sephora Greece, 
τη συνεργασία που έχει με τη  
SingularLogic 20 και πλέον χρόνια.  
Η νέα λύση περιλαμβάνει την 
ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου, 
δυναμικού συστήματος ηλεκτρονικών 
πωλήσεων, υπηρεσίες μετάπτωσης 
δεδομένων από το προγενέστερο 
Website, υπηρεσίες Web design 
& development, υπηρεσίες 
εκπαίδευσης και υποστήριξης καθώς 
και υπηρεσίες Web hosting.
Info: SingularLogic, 210-6266500

IBM 

Στην πρώτη θέση στο 
storage software 
Η ΙΒΜ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι 
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ηγείται 
του τομέα software-defined storage 
controller software, σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της έκθεσης 
“Worldwide Quarterly Storage 
Software Qview for Q4 2016” (Mάρτιος 
2017) της  IDC. Η εν λόγω έκθεση 
περιλαμβάνει αποθηκευτικές λύσεις 
software-defined για file, object, 
block και hyperconverged. Στο 
πλαίσιο της έκθεσης και για το έτος 
2016,  η IBM κατέλαβε την πρώτη 
θέση στον τομέα  Software Defined 
Storage Controller Software και 
Archiving Software.
Info: IBM, 210-6881111

Mε μια ματιά
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Kaspersky: συμμορφωθείτε 
γιατί... χανόμαστε

H SoftOne ανακοίνωσε την cloud υπηρεσία ECOS 
E-Invoicing που αυτοματοποιεί τη διαδικασία 
τιμολόγησης κάθε επιχείρησης, με την αποστολή 
και αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών παραστατικών. 
Εντασσόμενη στη νέα σειρά υπηρεσιών ECOS, που 
περιλαμβάνει επίσης τις λύσεις EDI και e-statement, η 
υπηρεσία e-invoicing διασυνδέεται με κάθε σύστημα 
λογισμικού ή τιμολόγησης της αγοράς, αποτελώντας την 
πλέον σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης 
εκδιδόμενων παραστατικών στο cloud.

Λειτουργώντας στις υποδομές της πλατφόρμας Windows 
Azure της Microsoft, η λύση απαλλάσσει τις επιχειρήσεις 
από κάθε εργασία εκτύπωσης, αρχειοθέτησης, 

εμφακέλωσης και αποστολής έντυπων τιμολογίων. 
Χωρίς πρόσθετες επενδύσεις, κάθε επιχείρηση μπορεί 
με την υπηρεσία e-invoicing, να αποστέλλει παραστατικά 
στους πελάτες της με ένα κλικ, απευθείας από το 
εμπορικό της λογισμικό, περιορίζοντας δραστικά το 
κόστος επεξεργασίας τους, καθώς επίσης και τις ημέρες 
που απαιτούνται για την αποπληρωμή τους.

Με ισχυρά λειτουργικά χαρακτηριστικά, η λύση της 
SoftOne διασφαλίζει απόλυτα τη συμμόρφωση της 
επιχείρησης-εκδότη με τα ΕΛΠ. Παράλληλα, παρέχει 
χρήσιμες λειτουργίες και πρόσθετες δυνατότητες 
όπως η επισύναψη συνοδευτικών αρχείων σε 
κάθε παραστατικό, η εύκολη αναζήτηση και εύρεση 
τιμολογίων, η ενσωμάτωση διαφημίσεων σε κάθε 
αποστολή, η μεταφόρτωση παλαιότερων έντυπων 
παραστατικών κα.

Η αυτόματη αρχειοθέτηση στο cloud και το φιλικό και 
εύχρηστο περιβάλλον της υπηρεσίας, προσφέρουν 
τόσο στην επιχείρηση-εκδότη, όσο και στον πελάτη-
παραλήπτη, 24x7 πρόσβαση στα παραστατικά τους από 
οπουδήποτε, με τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής.
Info: SoftOne, 211-1022222

Με το Μάιο του 2018 να πλησιάζει απειλητικά, η 
προθεσμία για να συμμορφωθούν οι επιχειρήσεις 
με τον επικείμενο γενικό κανονισμό προστασίας 
προσωπικών δεδομένων (GDPR) είναι πιο κοντά  
από ποτέ. 
Ο GDPR θα επηρεάσει όλες τις επιχειρήσεις που 
ασχολούνται με τα προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων 
πολιτών και θα απαιτήσουν νέες διαδικασίες και 
αυστηροποίηση των μέτρων που σχετίζονται με την 
προστασία των πληροφοριών αυτών. Όσο τα νομικά και 
τεχνολογικά τμήματα σε όλη την Ευρώπη δουλεύουν 
σκληρά για να εναρμονίσουν τις κατάλληλες πολιτικές 
με τους αντίστοιχους οργανισμούς, είναι στο χέρι των 
ατόμων να διασφαλίσουν ότι αυτές οι νέες πολιτικές 
έχουν εφαρμογή στην εργασιακή τους καθημερινότητα. 

Στο πλαίσιο αυτό η Kaspersky Lab παρουσίασε ένα 
online hub για να τους βοηθήσει να ολοκληρώσουν 
τη διαδρομή τους προς την επίτευξη καλής “υγείας” 
δεδομένων και μακροχρόνιας επιχειρησιακής 
ευημερίας. Διαθέτοντας ένα εργαλείο αξιολόγησης για 
τη μέτρηση της ετοιμότητας για τον GDPR και πόρους 
που παρέχουν πρακτικές συμβουλές προς υλοποίηση, 

ο ιστότοπος έχει ως στόχο να δώσει στις επιχειρήσεις 
την ώθηση που χρειάζονται για να καταφέρουν να 
φτάσουν στο τέλος της διαδρομής.

Ελάχιστοι γνωρίζουν για τον νέο κανονισμό
Παρά την επικείμενη προθεσμία και την υποχρέωση 
των επιχειρήσεων να ενδυναμώσουν τις πρακτικές 
τους για την προστασία δεδομένων που σχετίζονται με 
την αποθήκευση και την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων - και τις αυστηρές χρηματικές ποινές  για 
όσους δε συμμορφώνονται -  νέα έρευνα  της Kaspersky 
Lab έδειξε ότι ένας στους πέντε (20%) αυτών που 
λαμβάνουν τις αποφάσεις σχετικά με τα πληροφοριακά 
συστήματα μίας επιχείρησης γνωρίζει ελάχιστα ή ακόμα 
και καθόλου για τον GDPR. 
Ενώ οι ομάδες νομικής και πληροφοριακής ασφάλειας, 
ενδέχεται να έχουν καλύτερη εικόνα για το πως να 
αντιδράσουν στον GDPR, αυτοί που βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή της διαχείρισης δεδομένων σε άλλους 
τομείς της επιχείρησης μπορεί να μην είναι τόσο 
προετοιμασμένοι ή ακόμα και να μην κατανοούν τι 
αναμένεται από αυτούς. 
Info: www.Kaspersky.gr 

SOFTONE

Η πλατφόρμα ECOS εμπλουτίζεται με E-Invoicing
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REGATE

Mobile λύσεις στον 
κλάδο γάλακτος 
Η Regate διεκπεραίωσε σειρά 
σημαντικών Mobile CRM και Sales 
Force Automation έργων στον 
γαλακτοκομικό κλάδο, σε Ελλάδα και 
εξωτερικό. Ειδικότερα, η εταιρείες 
“Δωδώνη” στα Ιωάννινα και “Βέρο 
Κρητικό” στην Κρήτη επένδυσαν 
στην πλατφόρμα Regate Effective 
για την αυτοματοποίηση των ομάδων 
πωλήσεών τους, τόσο σε επίπεδο 
merchandising, παραγγελιοληψίας 
και τιμολόγησης επί αυτοκινήτου 
(exvan) αντίστοιχα. 
Ταυτόχρονα, η Regate υλοποίησε  
έργο Sales Force Automation 
στα κανάλια Modern και 
Traditional Trade της Albalact, της 
μεγαλύτερης Ρουμανικής εταιρείας 
γαλακτοκομικών ειδών, με πάνω από 
150 ενεργούς mobile χρήστες. 
Info: Regate, 215-5517050

SOFTONE

Το Soft1 ERP 
στην “Παντελής 
Παπαδόπουλος”
Η εγκατάσταση του Soft1 ERP 
αναμένεται να συντελέσει στην ενιαία 
εμπορική και οικονομική διαχείριση 
των δραστηριοτήτων της εταιρείας 
ενώ πρόκειται να διασφαλίσει 
την αυτοματοποίηση πλήθους 
καθημερινών εργασιών της. Μέσω 
των εφαρμογών του, θα προσφέρει 
σημαντική αλλαγή στη λειτουργία 
των περισσοτέρων τμημάτων της 
επιχείρησης.
Info: SoftOne, 211-1022222

CPI

Ετήσιο συνέδριο 
διανομέων BenQ 
Η CPI συμμετείχε στο ετήσιο 
συνέδριο διανομέων Ανατολικής 
Ευρώπης των προϊόντων BenQ, που 
πραγματοποιήθηκε στις 8-10 Ιουνίου. 
Για πρώτη φορά, η συγκεκριμένη 
ετήσια συνάντηση έλαβε χώρα στην 
Ελλάδα και συγκεκριμένα στον νομό 
Λασιθίου στην Κρήτη. 
Παρευρέθηκαν συνολικά διανομείς 
από 12 χώρες, ενώ οι συμμετέχοντες 
είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν 
και να ενημερωθούν για τα trends  
της αγοράς από  εκπροσώπους της 
BenQ Ευρώπης.
Info: CPI, 210-4805800

Mε μια ματιά
HPE DISCOVER 2017 LAS VEGAS

Ένας νέος υβριδικός κόσμος

Το παγκόσμιο συνέδριο της HPE με το όνομα Discover, 
γίνεται κάθε έξι μήνες, και αποτελεί το κεντρικό event 
όπου η εταιρία ανακοινώνει νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες, 
αλλά και επιδεικνύει τα αποτελέσματα των ερευνών που 
διεξάγουν τα διάφορα τμήματά της, και, εν ολίγοις, σε αυτή 
την εκδήλωση δίνει τον παλμό και τις κατευθύνσεις της 
ίδιας της Hewlett Packard Enterprise.
Φέτος, η έκθεση του πρώτου μισού του 2017 έλαβε 
χώρα στο Las Vegas.

Το καλύτερο μέρος για να πάρει κανείς μια γενική αίσθηση 
του κλίματος της εκάστοτε Discover, είναι το κεντρικό 
event, ή, όπως το ονομάζει η HPE, «General Session». Σε 
αυτή την Discover, η κεντρική ιδέα ήταν το Hybrid IT και η 
απλοποίησή του, ενώ παρουσιάστηκε και μια πρόγευση 
του NewStack, μιας νέας υπηρεσίας managed hybrid-IT, 
αλλά και η νέα, 10η γενιά των ProLiant servers.
Η CEO της HPE, Meg Whitman, ανέβηκε στη σκηνή 
του General Session και παρουσίασε τις τρεις βασικές 
κατευθύνσεις στις οποίες θα εστίαζε, και οι οποίες ήταν:
Η επερχόμενη ψηφιακή μετάλλαξη σε έναν κόσμο όπου 
τα πάντα διαθέτουν επεξεργαστές
Ο νέος αυτός κόσμος, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις του, 
συμβαδίζουν με τα Hybrid IT και Intelligent Edge της HPE
Τι κάνουν η HPE και οι συνεργάτες της, για να 
βοηθήσουν τους πελάτες τους να μπουν σε αυτή την 
εποχή της κοσμογονίας

Ο στόχος της HPE, λοιπόν, είναι η απλοποίηση του Hybrid 
IT, μέσω του Synergy, το οποίο κυκλοφόρησε νωρίτερα 
φέτος. Η Whitman επίσης αναφέρθηκε στις πιο πρόσφατες 

εξαγορές της HPE, τη SimpliVity, πλατφόρμα διαχείρισης 
hyperconverged data, και τη Nimble, εταιρία κατασκευής 
συστημάτων αποθήκευσης νέας γενιάς με flash. Με τις 
SimpliVity, Nimble και 3Par, η HPE είναι σε θέση να 
παρέχει στους πελάτες της datacenters βασισμένα εξ 
ολοκλήρου σε flash, με δυνατότητα επέκτασης σε πολύ 
μικρότερο κόστος από αυτό του public cloud.

Η μετάβαση στο hybrid cloud
Η Whitman, μίλησε επίσης στις πολύ επιτυχημένες 
σειρές Aruba και Edgeline, ενώ αναφέρθηκε και στην 
εξαγορά της SGI και πως αυτή θα βοηθήσει την HPE σε 
λύσεις high-performance computing, data analytics και 
data management.
Επίσης στάθηκε ιδιαίτερα στα services και στο σχετικό 
τμήμα της HPE που επαναλειτουργεί με όνομα HPE 
Pointnext, και του οποίας ο στόχος είναι να κάνει το 
Hybrid IT απλό, υλοποιώντας και υποστηρίζοντάς το.
Προφανώς, η έμφαση που δώθηκε ήταν στο Hybrid 
infrastructure και στη νέα τάση που θέλει τις εταιρίες να 
απομακρύνονται από το public cloud και να μεταβαίνουν 
σε υβριδικές υποδομές, οι οποίες είναι πιο φιλικές στους 
developers αλλά παρέχουν τον έλεγχο και την ασφάλεια 
που χαρακτηρίζουν τις on-premise εγκαταστάσεις. 
Μάλιστα, η Whitman επεσήμανε ότι οι εταιρείες Dropbox 
και Smartsheet, κάνουν τη μετάβαση με τη βοήθεια 
της HPE. Παράλληλα, αναφέρθηκε πως η μεγαλύτερη 
πρόκληση στο Hybrid IT είναι η πολυπλοκότητα, κάτι στο 
οποίο η εμπειρία της HPE είναι θεμελιώδης.
Συνολικά, η HPE αυτοπροσδιορίζεται ως η εταιρία που 
προσφέρει τις λύσεις για τη μετάβαση σε Hybrid IT, με τα 
Synergy και NewStack να αποτελούν τα εργαλεία που 
θα οριοθετήσουν την πορεία της εταιρίας τα επόμενα 
χρόνια, ενώ και οι εξαγορές των SimpliVity, Nimble και 
Niara παρέχουν τα απαραίτητα συστατικά για μεγαλύτερη 
ενοποίηση των υπηρεσιών. 
Ταυτοχρόνως, μην ξεχνάμε και τη νέα σειρά servers 
10ης γενιάς (Gen10) η οποία προσφέρει το απαραίτητο 
«metal» για την υλοποίηση του πολυθρύλητου Hybrid IT.

Κλείνοντας να σημειώσουμε ότι το επόμενο Discover 
για το 2017 θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη στις 28-30 
Νοεμβρίου.
Info: HP Hellas, 211-1885000
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Παγκόσμια καινοτομία για τα λογιστικά γραφεία
DC Scan4you

Η Data Communication, έχει ως αντικείμενο 
δραστηριότητας την παροχή ολοκληρωμένων 
λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις και 
οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 
καθώς και σε λογιστικά γραφεία. 
Η εταιρία έκανε τη δυναμική εμφάνισή της το 
1987, ανατρέποντας ριζικά τα τότε δεδομένα 
λειτουργίας των λογιστικών γραφείων, με την 
εφαρμογή αυτόματου υπολογισμού του ΦΠΑ 
και μαζικής εκτύπωσης κατευθείαν επάνω στα 
έντυπα της εφορίας, μίας εφαρμογής που κυ-
ριολεκτικά εκτόξευσε την παραγωγικότητα των 
λογιστικών γραφείων. 
Η Data Communication βρίσκεται από τότε, 
συνεχώς, δίπλα στο λογιστή δημιουργώντας, ως 
market leader, 30 χρόνια τώρα, πρωτοπόρες 
υπηρεσίες και προϊόντα λογισμικού. 
Σήμερα, τα λογιστικά γραφεία αντιμετωπίζουν 
ισχυρές πιέσεις από το διαρκώς μεταβαλλό-
μενο νομοθετικό περιβάλλον και προσπαθούν 
να εξοικονομήσουν πολύτιμο χρόνο από αντι-
παραγωγικές ασχολίες, όπως η χειροκίνητη 
καταχώριση παραστατικών, μετακινήσεις σε 
πελάτες, κλπ. Τελικός στόχος τους, άλλωστε, 
είναι να παρέχουν ποιοτικότερες υπηρεσίες και 
να γίνουν οικονομικοί «σύμβουλοι» των πε-
λατών τους μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχών 
φορολογικών αλλαγών και εξελίξεων.

Η Data Communication βάζει 
το AI στα λογιστικά γραφεία
Η απάντηση της Data Communication ήρθε για 
να αλλάξει ακόμη μία φορά τον τρόπο λειτουρ-
γίας των λογιστικών γραφείων, καταργώντας 
την πληκτρολόγηση των παραστατικών, με 
τη νέα, πρωτοποριακή λύση DC Scan4you, 
μία παγκόσμια καινοτομία στον κλάδο των 
λογιστικών γραφείων. Πιο συγκεκριμένα, πρό-
κειται για μία υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης 
(artificial intelligence) που λειτουργεί στο cloud 
και υλοποιεί την αυτόματη αναγνώριση και κα-
ταχώρηση παραστατικών. 

Πώς λειτουργεί
Αναλυτικότερα, ο λογιστής ανοίγει την εφαρμο-
γή Academia Financials Έσοδα – Έξοδα που 
χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του για την 
καταχώρηση παραστατικών των πελατών του. 
Ανάμεσα στις επιλογές που παρατίθενται υπάρχει 
πλέον και η λειτουργία σάρωσης. Τοποθετεί λοι-
πόν στο scanner του ανά πελάτη κάθε είδους πα-
ραστατικό (απόδειξη, τιμολόγιο, δελτίο παροχής 
υπηρεσιών κ.ά.) και αυτόματα αποθηκεύονται σε 
ηλεκτρονική μορφή στο cloud. 
Η υπηρεσία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, ε-
ντοπίζοντας συνεχώς τα νέα παραστατικά που 
«ανεβαίνουν» από κάθε λογιστικό γραφείο. 
Στην υποδομή αυτή λειτουργεί μία εφαρμογή 

τεχνητής νοημοσύνης η οποία:
1. Εντοπίζει τα  οκτώ στοιχεία των παραστατικών 
που είναι απαραίτητα για την καταχώρηση στο 
Academia Financials Έσοδα – Έξοδα (ΑΦΜ 
εκδότη και παραλήπτη, ημερομηνία, είδος και 
αριθμό παραστατικού, καθαρή αξία, ΦΠΑ και 
πληρωτέο ποσό)
2. Δημιουργεί αυτόματα εγγραφές στη λογιστική 
εφαρμογή της Data Communication, ενημε-
ρώνει το αρχείο κινήσεων και προχωρεί, όπου 
χρειάζεται, στη δημιουργία νέων πελατών-προ-
μηθευτών, χωρίς την εμπλοκή του χρήστη

Τέλος, με ένα μόνο κλικ ο χρήστης προχωρά 
στην τελική καταχώρηση, χωρίς να χρειάζεται να 
προβεί σε καμία περαιτέρω ενέργεια, αφού με τη 
διαδικασία DC Multi Step Verification Process 
το DC Scan4you επιτυγχάνει ποσοστό επιτυχούς 
αναγνώρισης των ψηφιοποιημένων παραστατι-
κών 99,999%. Η καταχώρηση των παραστατικών 
μπορεί να γίνεται και μαζικά, εφόσον ο λογιστής 
ομαδοποιεί τα παραστατικά που σκανάρει ανά 
κατηγορία (πχ. παραστατικά αγορών).

Συνολικά, τα οφέλη των χρηστών του DC 
Scan4you είναι:
• Κατάργηση της πληκτρολόγησης των παρα-
στατικών 
• Εξοικονόμηση χρόνου σε ποσοστό ≥95% 
• Μηδενισμός των λαθών πληκτρολόγησης, πε-
ριορισμός των ελέγχων των καταχωρήσεων & 
αποφυγή προστίμων
• Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση παραστατικών 
• Αύξηση παραγωγικότητας
• Εξοικονόμηση κόστους 
• Γρήγορη υιοθέτηση για τους χρήστες 
• Βελτιωμένη εμπειρία 

Κατά την υλοποίηση της λύσης, η Data 
Communication κλήθηκε να επενδύσει σημαντι-

κά σε Research & Development, δεδομένου ότι 
απαιτήθηκε σημαντική προσπάθεια ανάλυσης, 
ανάπτυξης κώδικα και παραμετροποίησης, προ-
κειμένου να καλυφθούν με αξιοπιστία οι ανάγκες  
των λογιστικών γραφείων.
Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία αξιοποίησε στο μέ-
γιστο, δομικά χαρακτηριστικά παραγωγικότητας 
και καινοτομίας της πλατφόρμας Microsoft 
Azure, υλοποιώντας web services βασισμένα σε 
αυτήν. Επιπλέον, με στόχο τη μέγιστη ασφάλεια 
των δεδομένων τόσο των λογιστικών γραφείων 
όσο και των πελατών τους, χρησιμοποιήθηκαν 
σύγχρονες μεθόδοι κρυπτογράφησης δεδομέ-
νων, ενώ πραγματοποιήθηκε χρήση νέων τεχνο-
λογιών, όπως το Microsoft Azure Functions και 
το Serverless Computing.

Τέλος, το τμήμα R&D προχώρησε σε περαιτέρω 
ανάπτυξη της εφαρμογής Academia Financials 
Έσοδα - Έξοδα, ώστε να ενσωματώσει σε 
αυτήν την υπηρεσία DC Scan4you και όλη την 
απαιτούμενη λειτουργικότητα, προκειμένου να 
καταχωρεί αυτόματα όλα τα παραστατικά και να 
“θυμάται” πώς θα τα επεξεργαστεί ξεχωριστά για 
κάθε πελάτη του λογιστικού γραφείου. 
Το πρώτο τρίμηνο του έτους, η Data 
Communication πραγματοποίησε έναν κύκλο 23 
ενημερωτικών ημερίδων ανά την Ελλάδα, όπου 
προσήλθαν χιλιάδες λογιστικά γραφεία δηλώ-
νοντας δυναμικά το ενδιαφέρον τους για λύσεις 
σύγχρονης τεχνολογίας που θα τους επιτρέψουν 
να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα της 
επιχείρησής τους.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η προώθηση 
της νέας μας λύσης, DC Scan4you, καθώς και 
του αντίστοιχου προτεινόμενου εξοπλισμού 
(scanner Fujitsu fi-7140), αποτελεί μία επιχει-
ρηματική πρόκληση με βασικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στην αγορά για το δίκτυο συνερ-
γατών μας ανά την Ελλάδα.
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νέα & τάσεις

REGATE

Mobile λύσεις στον 
κλάδο γάλακτος 
Η Regate διεκπεραίωσε σειρά 
σημαντικών Mobile CRM και Sales 
Force Automation έργων στον 
γαλακτοκομικό κλάδο, σε Ελλάδα και 
εξωτερικό. Ειδικότερα, η εταιρείες 
“Δωδώνη” στα Ιωάννινα και “Βέρο 
Κρητικό” στην Κρήτη επένδυσαν 
στην πλατφόρμα Regate Effective 
για την αυτοματοποίηση των ομάδων 
πωλήσεών τους, τόσο σε επίπεδο 
merchandising, παραγγελιοληψίας 
και τιμολόγησης επί αυτοκινήτου 
(exvan) αντίστοιχα. 
Ταυτόχρονα, η Regate υλοποίησε  
έργο Sales Force Automation 
στα κανάλια Modern και 
Traditional Trade της Albalact, της 
μεγαλύτερης Ρουμανικής εταιρείας 
γαλακτοκομικών ειδών, με πάνω από 
150 ενεργούς mobile χρήστες. 
Info: Regate, 215-5517050

SOFTONE

Το Soft1 ERP 
στην “Παντελής 
Παπαδόπουλος”
Η εγκατάσταση του Soft1 ERP 
αναμένεται να συντελέσει στην ενιαία 
εμπορική και οικονομική διαχείριση 
των δραστηριοτήτων της εταιρείας 
ενώ πρόκειται να διασφαλίσει 
την αυτοματοποίηση πλήθους 
καθημερινών εργασιών της. Μέσω 
των εφαρμογών του, θα προσφέρει 
σημαντική αλλαγή στη λειτουργία 
των περισσοτέρων τμημάτων της 
επιχείρησης.
Info: SoftOne, 211-1022222

CPI

Ετήσιο συνέδριο 
διανομέων BenQ 
Η CPI συμμετείχε στο ετήσιο 
συνέδριο διανομέων Ανατολικής 
Ευρώπης των προϊόντων BenQ, που 
πραγματοποιήθηκε στις 8-10 Ιουνίου. 
Για πρώτη φορά, η συγκεκριμένη 
ετήσια συνάντηση έλαβε χώρα στην 
Ελλάδα και συγκεκριμένα στον νομό 
Λασιθίου στην Κρήτη. 
Παρευρέθηκαν συνολικά διανομείς 
από 12 χώρες, ενώ οι συμμετέχοντες 
είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν 
και να ενημερωθούν για τα trends  
της αγοράς από  εκπροσώπους της 
BenQ Ευρώπης.
Info: CPI, 210-4805800

Mε μια ματιά
HPE DISCOVER 2017 LAS VEGAS

Ένας νέος υβριδικός κόσμος

Το παγκόσμιο συνέδριο της HPE με το όνομα Discover, 
γίνεται κάθε έξι μήνες, και αποτελεί το κεντρικό event 
όπου η εταιρία ανακοινώνει νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες, 
αλλά και επιδεικνύει τα αποτελέσματα των ερευνών που 
διεξάγουν τα διάφορα τμήματά της, και, εν ολίγοις, σε αυτή 
την εκδήλωση δίνει τον παλμό και τις κατευθύνσεις της 
ίδιας της Hewlett Packard Enterprise.
Φέτος, η έκθεση του πρώτου μισού του 2017 έλαβε 
χώρα στο Las Vegas.

Το καλύτερο μέρος για να πάρει κανείς μια γενική αίσθηση 
του κλίματος της εκάστοτε Discover, είναι το κεντρικό 
event, ή, όπως το ονομάζει η HPE, «General Session». Σε 
αυτή την Discover, η κεντρική ιδέα ήταν το Hybrid IT και η 
απλοποίησή του, ενώ παρουσιάστηκε και μια πρόγευση 
του NewStack, μιας νέας υπηρεσίας managed hybrid-IT, 
αλλά και η νέα, 10η γενιά των ProLiant servers.
Η CEO της HPE, Meg Whitman, ανέβηκε στη σκηνή 
του General Session και παρουσίασε τις τρεις βασικές 
κατευθύνσεις στις οποίες θα εστίαζε, και οι οποίες ήταν:
Η επερχόμενη ψηφιακή μετάλλαξη σε έναν κόσμο όπου 
τα πάντα διαθέτουν επεξεργαστές
Ο νέος αυτός κόσμος, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις του, 
συμβαδίζουν με τα Hybrid IT και Intelligent Edge της HPE
Τι κάνουν η HPE και οι συνεργάτες της, για να 
βοηθήσουν τους πελάτες τους να μπουν σε αυτή την 
εποχή της κοσμογονίας

Ο στόχος της HPE, λοιπόν, είναι η απλοποίηση του Hybrid 
IT, μέσω του Synergy, το οποίο κυκλοφόρησε νωρίτερα 
φέτος. Η Whitman επίσης αναφέρθηκε στις πιο πρόσφατες 

εξαγορές της HPE, τη SimpliVity, πλατφόρμα διαχείρισης 
hyperconverged data, και τη Nimble, εταιρία κατασκευής 
συστημάτων αποθήκευσης νέας γενιάς με flash. Με τις 
SimpliVity, Nimble και 3Par, η HPE είναι σε θέση να 
παρέχει στους πελάτες της datacenters βασισμένα εξ 
ολοκλήρου σε flash, με δυνατότητα επέκτασης σε πολύ 
μικρότερο κόστος από αυτό του public cloud.

Η μετάβαση στο hybrid cloud
Η Whitman, μίλησε επίσης στις πολύ επιτυχημένες 
σειρές Aruba και Edgeline, ενώ αναφέρθηκε και στην 
εξαγορά της SGI και πως αυτή θα βοηθήσει την HPE σε 
λύσεις high-performance computing, data analytics και 
data management.
Επίσης στάθηκε ιδιαίτερα στα services και στο σχετικό 
τμήμα της HPE που επαναλειτουργεί με όνομα HPE 
Pointnext, και του οποίας ο στόχος είναι να κάνει το 
Hybrid IT απλό, υλοποιώντας και υποστηρίζοντάς το.
Προφανώς, η έμφαση που δώθηκε ήταν στο Hybrid 
infrastructure και στη νέα τάση που θέλει τις εταιρίες να 
απομακρύνονται από το public cloud και να μεταβαίνουν 
σε υβριδικές υποδομές, οι οποίες είναι πιο φιλικές στους 
developers αλλά παρέχουν τον έλεγχο και την ασφάλεια 
που χαρακτηρίζουν τις on-premise εγκαταστάσεις. 
Μάλιστα, η Whitman επεσήμανε ότι οι εταιρείες Dropbox 
και Smartsheet, κάνουν τη μετάβαση με τη βοήθεια 
της HPE. Παράλληλα, αναφέρθηκε πως η μεγαλύτερη 
πρόκληση στο Hybrid IT είναι η πολυπλοκότητα, κάτι στο 
οποίο η εμπειρία της HPE είναι θεμελιώδης.
Συνολικά, η HPE αυτοπροσδιορίζεται ως η εταιρία που 
προσφέρει τις λύσεις για τη μετάβαση σε Hybrid IT, με τα 
Synergy και NewStack να αποτελούν τα εργαλεία που 
θα οριοθετήσουν την πορεία της εταιρίας τα επόμενα 
χρόνια, ενώ και οι εξαγορές των SimpliVity, Nimble και 
Niara παρέχουν τα απαραίτητα συστατικά για μεγαλύτερη 
ενοποίηση των υπηρεσιών. 
Ταυτοχρόνως, μην ξεχνάμε και τη νέα σειρά servers 
10ης γενιάς (Gen10) η οποία προσφέρει το απαραίτητο 
«metal» για την υλοποίηση του πολυθρύλητου Hybrid IT.

Κλείνοντας να σημειώσουμε ότι το επόμενο Discover 
για το 2017 θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη στις 28-30 
Νοεμβρίου.
Info: HP Hellas, 211-1885000
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«Όταν η αγορά δεν είχε ρευστό 
για αρχικές επενδύσεις, εμείς 
μπήκαμε πολύ δυνατά μπροστά με 
τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. 

Έτσι, εξοικονομώντας χρήματα, οι πελάτες μας 
μπορούσαν να βρουν πραγματικές λύσεις και 
να αναπτυχθούν. Οι λύσεις MPS, διασφαλίζουν 
την τόσο σημαντική σήμερα, οικονομία, σε κάθε 
επιχείρηση, χωρίς να απαιτούν αρχική 
επένδυση.»
Βασίλης Ραμπάτ, διευθύνων σύμβουλος της Xerox Ελλάς.

Xerox – 45 χρόνια στην Ελλάδα

TECHCHANNELPARTNER

ανάλυση
06.2017

Μ
ε αφορμή τα 45 χρόνια πα-
ρουσίας της Xerox Ελλάς 
στην ελληνική αγορά, το 
Tech Channel Partner, μί-
λησε με τον Βασίλη Ραμπάτ, 
διευθύνοντα σύμβουλο της 

εταιρείας, και φυσικά, καθ’ ύλην αρμόδιο να μάς 
εξηγήσει, όχι μόνο τη φιλοσοφία και την πορεία 
της Xerox στη χώρα μας, αλλά και το τι μέλλει 
γενέσθαι.

Η συζήτηση με τον κ. Ραμπάτ, ξεκίνησε από το 
ίδιο το γεγονός της 45ετούς σταθερής παρουσίας. 
Δεν είναι και λίγο πράγμα, ειδικά εάν αναλογι-
στούμε για παράδειγμα, ότι το ποσοστό 4ετούς 
επιβίωσης των νέων επιχειρήσεων δεν υπερβαί-
νει το 20%, ενώ αυτό της 10ετούς είναι σημαντικά 
κάτω από 10%.

Ο κ. Ραμπάτ, επέλεξε τη λέξη «περηφάνεια», 
προκειμένου να εκφράσει το πώς αισθάνεται 
αλλά και το τι σημαίνει για τον ίδιο, η πολυετής 
παρουσία της Xerox στην Ελλάδα. Όπως μας εξη-
γεί: «Η Xerox έχει προσφέρει πολλά, και με πολ-
λαπλούς τρόπους στον τόπο. Έχει δημιουργήσει 
ικανότατα στελέχη, έχει συνδράμει στην ελληνική 
οικονομία, τόσο μέσω των επενδύσεων που 
πραγματοποιεί όσο και με τους φόρους που έχει 
εισφέρει, ενώ φυσικά, έχει βοηθήσει σημαντικά 
τις ελληνικές επιχειρήσεις (παραγωγικότητα, 
οικονομία, δημιουργία, επικοινωνία κ.λπ.) με τις 
λύσεις της.
Παράλληλα, η Xerox Ελλάς επιδεικνύει ένα 
εξαιρετικά κοινωνικό πρόσωπο, αναλαμβάνο-
ντας δράσεις για το περιβάλλον, τη βοήθεια σε 
φορείς και οργανισμούς, ενώ επιπλέον αποτελεί 
βραβευμένο περιβάλλον εργασίας (συνεχείς 
διακρίσεις στα βραβεία Best Work Places), στο 
οποίο δεν υπάρχει καμία διάκριση, η γυναικεία 
παρουσία είναι ιδιαίτερα ισχυρή και ο χρόνος πα-

Εάν υπάρχει μία λέξη που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο κόσμο μας (ακόμη και τον επιχειρηματικό), αυτό θα ήταν η 
έννοια του «εφήμερου». Εφήμερη επιτυχία, εφήμερες ιδέες, εφήμεροι επενδυτές. Βλέπετε, θέλει «κότσια» αλλά και 
στρατηγική η διάρκεια στον χρόνο. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα, είναι η Xerox Ελλάς που φέτος συμπληρώνει 45 
χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά.

Υπερήφανη επιτυχία που διαρκεί
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ανάλυση
Η Xerox εντάσσει τους συνεργάτες 
σε μία ενιαία οικογένεια και τους 
βοηθά πολύ πιο ουσιαστικά από μία 
εμπορική σχέση. Όλοι οι συνεργάτες 

της εταιρείας άντεξαν στην κρίση, και η Xerox 
προσέφερε εργαλεία αλλά και τον τρόπο αλλαγής 
και προσέγγισης του πελάτη που απαιτούν οι 
νέες συνθήκες.

ραμονής των εργαζομένων, εξαιρετικά μακρύς.»
Άλλωστε, όπως σημειώνει ο κ. Ραμπάτ, «οι ευτυ-
χισμένοι πελάτες προκύπτουν από τους ευτυχι-
σμένους υπαλλήλους».
Όλα αυτά, έχουν οδηγήσει τη Xerox Ελλάς σε 
μία εξαιρετικά σταθερή και κερδοφόρα πορεία 
στην ελληνική αγορά, ακόμα και εν μέσω κρίσης, 
επιδεικνύοντας αξιοζήλευτη αντίσταση στις αρνη-
τικές τάσεις.
Μάλιστα, ο κ. Ραμπάτ σημειώνει πως ειδικά εν 
μέσω δύσκολων καιρών, αυτό που κάνει τη δια-
φορά είναι η ποιότητα των ανθρώπων σου. Εκεί, 
στα δύσκολα, φαίνεται πραγματικά το πως μπορεί 
μία επιχείρηση να διαφοροποιηθεί.

Και αν ο ένας πυλώνας επιτυχίας είναι οι άνθρωποί 
της, ένας δεύτερος είναι φυσικά τα προϊόντα και οι 
λύσεις της Xerox, τα οποία συνοδεύονται και από 
ένα ακόμη στοιχείο: Τη σωστή στρατηγική, η οποία 
έρχεται να υλοποιηθεί κάθε φορά, τη σωστή στιγμή.

Το παράδειγμα που σημειώνει ο κ. Ραμπάτ είναι 
χαρακτηριστικό: «Όταν η αγορά δεν είχε ρευστό 
για αρχικές επενδύσεις, εμείς μπήκαμε πολύ 
δυνατά μπροστά με τις υπηρεσίες που προ-
σφέρουμε. Έτσι, εξοικονομώντας χρήματα, οι 
πελάτες μας μπορούσαν να βρουν πραγματικές 
λύσεις και να αναπτυχθούν. Οι λύσεις MPS (σ.σ. 
Managed Print Services), διασφαλίζουν την τόσο 
σημαντική σήμερα, οικονομία, σε κάθε επιχείρη-
ση, χωρίς να απαιτούν αρχική επένδυση.»

Αξίζει να σημειώσουμε πάντως, και ένα τρίτο 
στοιχείο επιτυχίας, που καταδεικνύει και το 
«DNA» εάν θέλετε της Xerox Ελλάς. Σύμφωνα με 
τον κ. Ραμπάτ, η Xerox έχει διαχρονικά μία εικό-
να εταιρείας ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αυτό 
συνδυάζεται με το γεγονός ότι δεν «αιφνιδιάζει» 
τους συνεργάτες της, και πάντοτε παραδίδει  
ό,τι έχει υποσχεθεί. Αυτά τα «απλά» προτερήμα-
τα, αποδεικνύονται ιδιαίτερα δυσεύρετα τα  
τελευταία χρόνια…

Το κανάλι αρωγός
Η σημασία του δικτύου συνεργατών για τη Xerox 
είναι εξαιρετικά σημαντική, και μάλιστα, η δική 
της προσέγγιση διαφέρει από τη μαζική σχέση 
που συνήθως προσπαθεί να έχει ένας vendor με 
το κανάλι του.
Ουσιαστικά, η Xerox εντάσσει τους συνεργάτες 
σε μία ενιαία οικογένεια και τους βοηθά πολύ 
πιο ουσιαστικά από μία εμπορική σχέση (δεν 
είναι τυχαίο ότι πολλοί εξ αυτών δουλεύουν απο-
κλειστικά με τη Xerox). Όπως αποκαλύπτει ο κ. 
Ραμπάτ, όλοι οι συνεργάτες της εταιρείας άντεξαν 
στην κρίση, και η Xerox προσέφερε εργαλεία 
αλλά και τον τρόπο αλλαγής και προσέγγισης του 
πελάτη που απαιτούν οι νέες συνθήκες.
Έτσι, δούλεψε χέρι-χέρι με συνεργάτες που 
προσθέτουν αξία στις λύσεις Xerox, δημιουργώ-
ντας για παράδειγμα λύσεις για κάθετες αγορές, 
λύσεις end-to-end κ.α. Αποτέλεσμα όλων αυτών, 
ήταν η αύξηση του μεριδίου αγοράς κατά 5% πε-

ρίπου, ενώ ειδικά στην αγορά των επιχειρήσεων 
με προσωπικό άνω των 15-20 ατόμων, η θέση 
της Xerox Ελλάς είναι πραγματικά κυρίαρχη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλη αυτή η φιλοσοφία 
που διέπει τη Xerox Ελλάς, δεν είναι θεωρητική. 
Έχει χειροπιαστά αποτελέσματα, και μάλιστα η 
τρέχουσα χρονιά αφενός «βαδίζει» όπως έχει 
σχεδιαστεί, αφετέρου παρουσιάζεται βελτιωμένη 
ως προς την περυσινή. Μάλιστα, ο κ. Ραμπάτ εμ-
φανίζεται αισιόδοξος για το μέλλον, αφού όπως 
παρατηρεί, οι δυνατότητες χρήσης της τεχνολογί-
ας είναι ακόμη πολύ υψηλές. Μόλις λοιπόν αλλά-
ξει το κλίμα και το momentum γύρω από την οι-
κονομία, η Xerox και οι συνεργάτες της θα έχουν 
ακόμη μεγαλύτερο πεδίο δράσης και επιτυχίας.

Τάσεις… που θα φορεθούν
Μιλώντας για ανάπτυξη και τομείς που θα ξε-
χωρίσουν, ο κ. Ραμπάτ σημειώνει τα εξής: «Κατ’ 
αρχάς, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε υπηρε-
σίες, και βλέπουμε την ανάπτυξη να έρχεται από 
τον τομέα της διαχείρισης εκτυπώσεων. Για την 
ακρίβεια, το πιο δυναμικό κομμάτι μοιάζει να 
είναι αυτό των λύσεων MPS για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, τομέας που αποτελεί φυσικά την 
‘ειδικότητα’ του καναλιού. Ουσιαστικά, αυτό που 
κάποτε ήταν μία ‘πολυτέλεια’ ή απλά προσιτό από 
μεγάλους οργανισμούς, είναι πλέον διαθέσιμο σε 
μία μικρομεσαία επιχείρηση.
Παράλληλα, βλέπουμε σημαντική μετάβαση  
από ασπρόμαυρα συστήματα σε έγχρωμα,  
αλλά και μία μετάβαση των μεγαλύτερων συστη-
μάτων (π.χ. Α3 εκτυπωτές) σε συστήματα εκτύ-
πωσης Α4.
Μία τελευταία τάση που θεωρούμε πολύ  
σημαντική και έχουμε εξαιρετικές λύσεις, είναι 
αυτή της μετάβασης σε ‘μεγάλες’ ψηφιακές  
εκτυπώσεις. Βλέπουμε δηλαδή μία μετάβαση 
από παραδοσιακές offset εκτυπώσεις σε ψηφια-
κές υποδομές.»

Στον δρόμο προς το μεγαλύτερο 
launch της ιστορίας της
Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας με τον κ. 
Ραμπάτ, αναφερθήκαμε στην Conduent, την 
εταιρεία BPO (Business Process Outsourcing) 
που προέκυψε πριν από περίπου έναν χρόνο 
από τη Xerox. Ουσιαστικά, η εξαγορά στον χώ-
ρο του outsourcing που είχε πραγματοποιηθεί 
παλαιότερα, γίνεται spin off σε μία εταιρεία 
BPO, ενώ η γνωστή μας Xerox, παραμένει α-
κριβώς όπως τη γνωρίζαμε.
Μάλιστα, στην ελληνική αγορά δεν υπήρξε ποτέ 
αυτός ο διαχωρισμός ούτως ή άλλως, οπότε 
δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Εάν έχουμε 
να περιμένουμε κάτι, αυτό είναι μία ακόμα πιο 
εστιασμένη Xerox στον τομέα της διαχείρισης 
εγγράφων και εκτυπώσεων, και επομένως 
ακόμα περισσότερες λύσεις, ακόμη περισσό-
τερη καινοτομία, αλλά και ακόμη περισσότερες 
επενδύσεις.

Μάλιστα, αυτή η προσδοκία γίνεται πράξη τη 
στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές αφού 
αρχής γενομένης τον Ιούνιο, και εν συνεχεία 
κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, η Xerox 
θα πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο launch 
προϊόντων στην ιστορία της!
Για την ακρίβεια, ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 
συνολικά 29 νέα προϊόντα πρόκειται να λαν-
σαριστούν εντός του αμέσως επόμενου δια-
στήματος, και κάποια από τα χαρακτηριστικά 
αυτών των νέων λύσεων, είναι η καινοτομία 
που ενσωματώνουν, με panels και λειτουργικό 
όπως αυτό των tablets και των smartphones, 
τα οποία διαθέτουν μία σειρά από προηγμένες 
λειτουργίες (εντυπωσιακή ήταν για παράδειγμα 
η αυτόματη μετάφραση που αφήνει «απείρα-
χτη» τη δομή του εγγράφου!). Μάλιστα, αυτή 
η φιλοσοφία θα διέπει όλα τα μοντέλα και όχι 
μόνο τα πιο μεγάλα.
Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν! TCP
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«Όταν η αγορά δεν είχε ρευστό 
για αρχικές επενδύσεις, εμείς 
μπήκαμε πολύ δυνατά μπροστά με 
τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. 

Έτσι, εξοικονομώντας χρήματα, οι πελάτες μας 
μπορούσαν να βρουν πραγματικές λύσεις και 
να αναπτυχθούν. Οι λύσεις MPS, διασφαλίζουν 
την τόσο σημαντική σήμερα, οικονομία, σε κάθε 
επιχείρηση, χωρίς να απαιτούν αρχική 
επένδυση.»
Βασίλης Ραμπάτ, διευθύνων σύμβουλος της Xerox Ελλάς.

Xerox – 45 χρόνια στην Ελλάδα

TECHCHANNELPARTNER

ανάλυση
06.2017

Μ
ε αφορμή τα 45 χρόνια πα-
ρουσίας της Xerox Ελλάς 
στην ελληνική αγορά, το 
Tech Channel Partner, μί-
λησε με τον Βασίλη Ραμπάτ, 
διευθύνοντα σύμβουλο της 

εταιρείας, και φυσικά, καθ’ ύλην αρμόδιο να μάς 
εξηγήσει, όχι μόνο τη φιλοσοφία και την πορεία 
της Xerox στη χώρα μας, αλλά και το τι μέλλει 
γενέσθαι.

Η συζήτηση με τον κ. Ραμπάτ, ξεκίνησε από το 
ίδιο το γεγονός της 45ετούς σταθερής παρουσίας. 
Δεν είναι και λίγο πράγμα, ειδικά εάν αναλογι-
στούμε για παράδειγμα, ότι το ποσοστό 4ετούς 
επιβίωσης των νέων επιχειρήσεων δεν υπερβαί-
νει το 20%, ενώ αυτό της 10ετούς είναι σημαντικά 
κάτω από 10%.

Ο κ. Ραμπάτ, επέλεξε τη λέξη «περηφάνεια», 
προκειμένου να εκφράσει το πώς αισθάνεται 
αλλά και το τι σημαίνει για τον ίδιο, η πολυετής 
παρουσία της Xerox στην Ελλάδα. Όπως μας εξη-
γεί: «Η Xerox έχει προσφέρει πολλά, και με πολ-
λαπλούς τρόπους στον τόπο. Έχει δημιουργήσει 
ικανότατα στελέχη, έχει συνδράμει στην ελληνική 
οικονομία, τόσο μέσω των επενδύσεων που 
πραγματοποιεί όσο και με τους φόρους που έχει 
εισφέρει, ενώ φυσικά, έχει βοηθήσει σημαντικά 
τις ελληνικές επιχειρήσεις (παραγωγικότητα, 
οικονομία, δημιουργία, επικοινωνία κ.λπ.) με τις 
λύσεις της.
Παράλληλα, η Xerox Ελλάς επιδεικνύει ένα 
εξαιρετικά κοινωνικό πρόσωπο, αναλαμβάνο-
ντας δράσεις για το περιβάλλον, τη βοήθεια σε 
φορείς και οργανισμούς, ενώ επιπλέον αποτελεί 
βραβευμένο περιβάλλον εργασίας (συνεχείς 
διακρίσεις στα βραβεία Best Work Places), στο 
οποίο δεν υπάρχει καμία διάκριση, η γυναικεία 
παρουσία είναι ιδιαίτερα ισχυρή και ο χρόνος πα-

Εάν υπάρχει μία λέξη που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο κόσμο μας (ακόμη και τον επιχειρηματικό), αυτό θα ήταν η 
έννοια του «εφήμερου». Εφήμερη επιτυχία, εφήμερες ιδέες, εφήμεροι επενδυτές. Βλέπετε, θέλει «κότσια» αλλά και 
στρατηγική η διάρκεια στον χρόνο. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα, είναι η Xerox Ελλάς που φέτος συμπληρώνει 45 
χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά.

Υπερήφανη επιτυχία που διαρκεί
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Σύμφωνα με τους αναλυτές, το 
λεγόμενο paperless office θα 
παραμείνει «ευσεβής πόθος», 
ακόμα και στην ψηφιακή σημερινή 
εποχή του IoT και του mobility. 
Ειδικά για τις επιχειρήσεις, 
παρατηρείται μια σαφής στροφή 
προς την τεχνολογία inkjet, τις 
πολυλειτουργικές συσκευές και στο 
A3 printing. Η δημοτικότητα των 
εκτυπωτών A3 αυξάνεται συνεχώς 
σε σχέση με το παραδοσιακό 
μέγεθος Α4 και μάλιστα η αγορά 
των συσκευών A3 αναμένεται να 
αγγίξει τα $55 δις το χρόνο. Δεν 
θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση 
λοιπόν η έντονη κινητικότητα 
στον τομέα αυτό από πλευράς 
κατασκευαστών.

Η μεγάλη ευκαιρία  
του Α3 printing

06.2017

A3 Printing

Ό
λοι γνωρίζουμε την κλασική ρήση 
«Μεγαλύτερο και καλύτερο», 
το οποίο στην περίπτωση του 
printing έχει σχεδόν καθολική 
ισχύ – ακόμα περισσότερο στην 
περίπτωση των Α3 εκτυπωτών. 

Μπορεί κάποτε να φαινόταν ως πολυτέλεια, αλλά 
πλέον το A3 printing έχει αναχθεί σε αναγκαιότητα 
στο χώρο των επιχειρήσεων, εξοικονομώντας 
χρόνο και χρήμα. Ας εξετάσουμε όμως κάποιους 
λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
να σκεφτούν την αναβάθμιση σε εκτυπωτές Α3. 

> Τα οφέλη του μεγέθους
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα ενός 
Α3 εκτυπωτή είναι η ελευθερία που φέρνει στις 
επιχειρήσεις από πλευράς μεγέθους. Εφόσον, 
για παράδειγμα, μια επιχείρηση επιθυμεί να 
εκτυπώσει ένα ετήσιο πλάνο, αντί να το κάνει 
εκτυπώνοντας δύο Α4 σελίδες και στη συνέχεια 
να τις ενώσει, θα μπορεί να το πράξει σε μία με 
έναν ορθό και ταυτόχρονα επαγγελματικό τρόπο. 
Οι εκτυπωτές Α3 μπορούν εξάλλου να υποστη-
ρίξουν ακόμα καλύτερα τις επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες που έχουν να κάνουν με marketing 
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ενώ είναι εξαιρετικά αποτελεσματικοί. Πολλά από 
τα σύγχρονα μοντέλα Α3 διαθέτουν την ικανότητα 
εκτύπωσης μεγαλύτερων αρχείων, καθώς και 
δυνατότητες εκτύπωσης, fax, scan και αντιγραφής 
εγγράφων στο ίδιο μηχάνημα. Όσον αφορά την ποι-
ότητα, αγγίζει ακόμα και τα 4800x2400dpi, κάτι που 
εγγυάται υψηλότατης ποιότητας εκτυπώσεις αλλά 
και εντυπωσιακές λεπτομέρειες. 

> Ευκολία χρήσης
Οι περισσότεροι εκτυπωτές Α3 ενσωματώνουν 
εύχρηστες οθόνες αφής που μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για τη ρύθμιση επιμέρους παραμέτρων 
τού εκτυπωτή ή των επιλογών σύνδεσης. Ιδιαίτερα 
χρήσιμες για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι οθόνες 
αφής βοηθούν εκείνους που δεν είναι εξοικειωμέ-
νοι με τη σύγχρονη τεχνολογία εκτύπωσης. 

> Δαπάνες υπό έλεγχο
Σημαντικό πλεονέκτημα του να μπορεί η επιχεί-
ρηση να εκτυπώνει τα δικά της επαγγελματικής 
ποιότητας Α3 έγγραφα in-house είναι πως το 
κόστος έχει υπολογιστεί στα 5 δολάρια την ημέρα 
(συμπεριλαμβάνεται η συσκευή, τα αναλώσιμα και 
η εγγύηση). Πρόκειται για σημαντικό μέτρο εξοι-
κονόμησης, ιδίως όταν συγκριθεί με τις υπηρεσίες 
ενός επαγγελματικού εκτυπωτή. 

06.2017

A3 Printing

από τις ασύρματες συσκευές τους μέσω ασύρματου 
δικτύου. Τα δεδομένα πωλήσεων έχουν δείξει πως 
οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη για εκτυ-
πωτικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις mobile 
ανάγκες του προσωπικού τους. 
Το συγκεκριμένο trend αναμένεται να ενισχυθεί, 
καθώς έρευνες αποδεικνύουν πως το 83% των 
εργασιακών χώρων ενδιαφέρονται για δυνατότητες 
mobile printing, παρ’ όλο που μόλις το 14% από 
αυτούς έχει υλοποιήσει κάποιου είδους ασύρματο 
printing. Επιπλέον, το 40% των εργαζομένων μπο-
ρούν μεν να συνδέσουν τα smartphones και τα 
tablets τους στο ασύρματο δίκτυο, αλλά μόλις το 29% 
μπορεί να εκτυπώσει από τη mobile συσκευή του. 
Πάντως, από εκείνους που δεν μπορούν να εκτυ-
πώσουν από τη mobile συσκευή τους, το 41% θα 
το επιθυμούσε. Έχει ενδιαφέρον πως πάνω από τα 
2/3 των ερωτηθέντων ήταν άτομα ηλικίας 29 ετών ή 
νεότεροι. Όλα αυτά αποτελούν σημαντικές ενδείξεις 
πως το ασύρματο printing θα αποτελέσει βασικό 
παράγοντα εξέλιξης για το μέλλον του Α3 printing. 

> Υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα
Παρ’ όλο το μεγάλο τους μέγεθος και την δυνατότη-
τα εκτύπωσης εγγράφων που είναι σημαντικά με-
γαλύτερα από τις κλασικές Α4 εκτυπώσεις, οι large 
format εκτυπωτές δεν υπολείπονται σε ποιότητα, 

Τα hardware trends που επηρεάζουν το κανάλι

Κάθε φορά που αναφερόμαστε στην αγορά του 
printing, δεν γίνεται να μην παρατηρήσουμε συ-
νεχείς εναλλαγές, καθώς τα trends έρχονται και 
παρέρχονται, αφήνοντας -ή όχι- το στίγμα τους. 
Βοηθητικές ή παρεμφερείς αγορές όπως είναι το 
label printing επηρεάζει τους dealers, το digital 
convergence έχει επιπτώσεις στον όγκο εκτυπώ-
σεων, αλλάζοντας τις δυναμικές στο χώρο του 
software και του «everything-as-a-service», ενώ 
η κουβέντα για το «paperless office» συνεχίζει να 
απασχολεί τον κόσμο του επιχειρείν. 
Παρ’ όλα αυτά, εν όψει των αλλαγών και των αυξο-
μειώσεων, η αγορά του printing συνεχίζει την πο-
ρεία της. Υπάρχουν τελικά πολλοί παράγοντες που 
την επηρεάζουν και στη συνέχεια αναφερόμαστε σε 
κάποια από τα σημαντικότερα trends που ήδη έχουν 
αντίκτυπο στο κανάλι εντός του τρέχοντος έτους. 

Ανταγωνισμός στο χώρο των A3 
Η αγορά των Α3, η οποία μπορεί να χειριστεί με-
γέθη 11x17 ιντσών επιπρόσθετα των 8x12 είναι 
όντως μαζική, αγγίζοντας τα 55 δις δολάρια το 
χρόνο. Ο ανταγωνισμός έχει λάβει σημαντικές δι-
αστάσεις, καθώς η HP έχει στόχο να δημιουργήσει 
disruption στην αγορά με νέες κυκλοφορίες Α3 
βασισμένες στην τεχνολογία PageWide (inkjet). 

Εντωμεταξύ, και άλλοι μεγάλοι παίκτες δραστη-
ριοποιούνται, με την Canon να κυκλοφορεί νέους 
Α3 εκτυπωτές για την 3ης γενιάς imageRunner 
Advance σειρά της σε σταθερή βάση και με τη 
Xerox να κυκλοφορεί 17 νέα μοντέλα Α3 μέσα στον 
Μάρτιο που πέρασε. Στην ίδια λογική κινείται και 
η Epson, η οποία εισέρχεται στο χώρο των A3 με 
νέες συσκευές. 

Fit to Print
Η αλήθεια είναι πως το paperless office δεν έχει 
ακόμα γίνει πράξη, και μάλλον δε θα γίνει σύντο-
μα, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα μας λέει ο Keith 
Kmetz (program vice president για τις λύσεις 
imaging, printing και document της IDC). Σύμφω-
να με τα λεγόμενά του, το printing είναι ένας κλά-
δος που ωριμάζει, καθώς οι επιχειρήσεις το έχουν 
ανάγκη. Τα σημαντικότερα trends που επηρεάζουν 
τον κλάδο του office printing περιλαμβάνουν μια 
μετάβαση προς τους MFPs και την τεχνολογία 
inkjet, με ταυτόχρονα σημαντικό ανταγωνισμό 
στο χώρο των Α3. Εντωμεταξύ, οι managed print 
services αναμένεται να προσελκύσουν μεγαλύ-
τερο κοινό από το χώρο των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερες 
ευκαιρίες για το κανάλι των συνεργατών. 

Οι Managed Print Services και οι SMBs
Οι MPS που στόχο τους έχουν να βελτιστοποιήσουν 
τη χρήση των εκτυπωτών για την εξοικονόμηση 
πόρων και χρημάτων, έχουν καταστεί σημαντική ε-
πιλογή για ένα μεγάλο αριθμό παρόχων υπηρεσιών, 
κυρίως χάρη στις πολυάριθμες διαθέσιμες επιλογές 
software διαχείρισης εκτύπωσης. Η παρουσία 
ολοένα και περισσότερων MPS providers -και χα-
μηλότερων τιμών εξαιτίας του ανταγωνισμού- θα 
φέρει τις MPS σε ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις, 
ιδίως στις μικρομεσαίες σύμφωνα με την Gartner. 
Όσον αφορά τώρα τους συνεργάτες, πολλοί από 
τους οποίους εστιάζουν στις SMBs, αναμένεται να 
αποκομίσουν το 30% επί του συνόλου των εσόδων 
των MPS ως το 2020 – άνοδος κατά 20% σε σχέση 
με τα τωρινά επίπεδα. 

Η δύναμη των Inkjet
Οι βασισμένες στο μελάνι τεχνολογίες παραμένουν 
ισχυρές στο χώρο του imaging και του printing. 
Vendors όπως οι Epson, HP, Xerox και άλλες, κυ-
κλοφορούν μοντέλα βασισμένα στο μελάνι. Οι laser 
εκτυπωτές και οι MFPs συνεχίζουν να κυριαρχούν 
στους εργασιακούς χώρους, αλλά ταυτόχρονα οι 
inkjet printing τεχνολογίες συνεχίζουν να κερδίζουν 
έδαφος, με συνέπεια το τοπίο να αλλάζει σημαντικά. 

και επικοινωνίες. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να 
εκτυπώσουν μεγάλα posters ή banners, με απο-
τέλεσμα ακόμα πιο εντυπωσιακά σχέδια, ενώ ταυ-
τόχρονα προσφέρουν υψηλή ποιότητα εκτύπωσης. 
Κάποια μοντέλα Α3 ενσωματώνουν χαρακτηρι-
στικά ανίχνευσης «auto media», επιτρέποντας την 
εκτύπωση σε μια ευρεία ποικιλία media υλικών, 
δίχως να χρειάζεται επανακαθορισμός της περι-
οχής εκτύπωσης κάθε φορά που αλλάζει ο τύπος 
της εργασίας εκτύπωσης. 

> Ασύρματο / mobile Α3 printing 
Ανεξάρτητα από τις όποιες τεχνολογικές καινο-
τομίες, το printing παραμένει βασικό συστατικό 
του business μιας σύγχρονης επιχείρησης. Στις 
περισσότερες από αυτές, τα συμβόλαια, οι φόρμες 
του HR, τα τιμολόγια, οι αποδείξεις και γενικά οι 
διάφορες εργασίες θα πρέπει να εκτυπώνονται και 
να αρχειοθετούνται σε έντυπη μορφή. Επιπλέον, 
το προσωπικό εργάζεται σε πολλαπλές τοποθεσίες 
και χρονικές ζώνες ή σε διαφορετικούς ορόφους. 
Αυτό σημαίνει πως προκύπτει αυξανόμενη ανά-
γκη για τεχνολογία εκτύπωσης που ανταποκρίνε-
ται στην πρόκληση του mobile. 
Το ασύρματο printing έχει αποδειχθεί αναγκαία 
λύση, προσφέροντας στους εργαζομένους και στους 
χρήστες mobile συσκευών την επιλογή εκτύπωσης 
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> Παραγωγικοί εργαζόμενοι
Σίγουρα η βασική φιλοσοφία τής επιχείρησης ήταν 
και παραμένει πως «Ο πελάτης έρχεται πρώτος». 
Αλλά το πρόβλημα με αυτή τη διαπίστωση είναι 
πως είχε καθολική ισχύ σε μια εποχή που το 
LinkedIn δεν έδινε την ευκαιρία επαφής με σύγ-
χρονα ταλέντα, ενώ και το freelancing έχει πάρει 
μεγάλη έκταση. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα 
να προσαρμόζεται ο εργασιακός χώρος στις ανά-
γκες τού σύγχρονου εργατικού δυναμικού. Η λύση 
μπορεί να είναι τόσο απλή όσο η αναβάθμιση της 
τεχνολογίας, ακόμα και εάν μιλάμε για κάτι τόσο 
απλό όσο ένας εκτυπωτής. Έρευνες έχουν δείξει 
πως το 37% του προσωπικού των SMBs χάνουν 
περί τις 2 ώρες την εβδομάδα με θέματα που σχε-
τίζονται με το printing. Οι σύγχρονες Α3 συσκευές 
εξαλείφουν τα προβλήματα αυτά, βελτιώνοντας 
την παραγωγικότητα των εργαζομένων. 

> Ενίσχυση του «brand awareness»
Για όσους έχουν σκεφτεί να δημιουργήσουν πανέ-
μορφα και πολύχρωμα posters, infographics ή πο-
λύχρωμες ολοσέλιδες παρουσιάσεις που απλά δεν 
μπορεί να εκτυπώσει μια συσκευή Α4, τότε η λύση 
είναι ένας εκτυπωτής Α3. Η τεχνολογία του printing 
έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα πρόσφατα χρόνια και 
στην εποχή μας, οπότε οι περισσότερες μικρομεσαί-

ες επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα απόκτησης αξιό-
πιστων και οικονομικών συσκευών Α3 in-house. 
Εφόσον μάλιστα οι πελάτες τής επιχείρησης 
έρθουν σε επαφή με υλικό marketing ή άλλου 
είδους, τότε θα καταλάβουν ακόμα καλύτερα τι 
μπορεί να περιμένουν από αυτή. Τελικά, η ποιό-
τητα των εκτυπώσεων θα αντανακλά την ποιότητα 
της επιχείρησης, των προϊόντων και των υπηρεσι-
ών της. Το αποτέλεσμα θα είναι πως το brand θα 
συνεχίσει να «πουλά», ακόμα και όταν ο πωλητής 
έχει φύγει από το χώρο του πελάτη. 

> Η ασφάλεια στο επίκεντρο
Με έναν ολοένα και αυξανόμενο κίνδυνο κακό-
βουλων κυβερνοεπιθέσεων παγκοσμίως, το θέμα 
της ασφάλειας παραμένει βασική προτεραιότητα 
για τις επιχειρήσεις. Εφόσον διαρρεύσουν σημα-
ντικά δεδομένα και πληροφορίες κατά τη διάρκεια 
μιας επίθεσης, η επιχείρηση δεν θα απωλέσει 
μόνο αυτά, αλλά και την αξιοπιστία της, με μακρο-
πρόθεσμα αρνητικά αποτελέσματα. 
Τα έγγραφα που εκτυπώνονται στο χώρο εργασίας 
μπορεί να περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα, οικο-
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Τα Α3 MFPs όταν χρησιμοποιούνται 
και ασφαλίζονται με το σωστό τρόπο 
θα βελτιώσουν τις επιχειρησιακές 
διεργασίες, επιτρέποντας στις 

αλλαγές που προκύπτουν στο print περιβάλλον 
να συνυπάρξουν με τους ευρύτερους  
στόχους και τις στρατηγικές της ψηφιακής 
μεταμόρφωσης. 

Multifunction vs single function
Οι Multifunction printers (ή MFPs) με λειτουργίες 
όπως τα copying, scanning και faxing εκτοπίζουν 
σταθερά τους single-function εκτυπωτές σε όλες 
τις κατηγορίες - και σε εκείνη των Α3. Οι πωλήσεις 
MFPs έχουν ξεπεράσει τις πωλήσεις single function 
το 2016, σύμφωνα με έρευνα της IDC, ενώ οι MFPs 
αναμένεται να διευρύνουν περαιτέρω τη διαφορά 
με τους SFPs στα επόμενα χρόνια.  
Η αλλαγή αυτή έρχεται καθώς οι επιχειρήσεις συ-
νεχίζουν να «κυνηγούν» τις περικοπές στο κόστος, 
ενώ το management του στόλου των εκτυπωτών 
συνεχίζει να βελτιώνεται. 

Έξυπνοι και ασφαλείς MFPs
Οι σύγχρονοι MFPs είναι πολύ παραπάνω από 
απλές συσκευές εκτύπωσης – πρόκειται για ε-
ξελιγμένα δικτυακά υποσυστήματα. Οι έξυπνοι 
MFPs συνοδεύονται από χαρακτηριστικά όπως οι 
ενσωματωμένοι web servers και η ικανότητα να 
συνδέονται απευθείας σε cloud-based εφαρμογές 
και υπηρεσίες. 
Με κάθε νέα κυκλοφορία hardware και update 
βλέπουμε μια ολοένα αυξανόμενη σειρά υπη-
ρεσιών που ενσωματώνονται στο hardware 
απευθείας από τον τύπου tablet πίνακα ελέγχου: 

Scan-to- Box, Google Drive, Evernote, OneDrive, 
Word, PDF… η λίστα είναι ατελείωτη. Εντούτοις, 
υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα στην ενισχυμένη 
συνδεσιμότητα. 
Τα δεδομένα που ταξιδεύουν από και προς κάποιο 
μη επαρκώς ασφαλές δικτυακό MFP είναι ευπα-
θή σε hacks και παραβιάσεις δεδομένων, ενώ η 
ικανότητα εκτύπωσης από οποιαδήποτε τοποθεσία 
μπορεί να οδηγήσει σε «ορφανές» εκτυπώσεις και 
πιθανώς σε μη ασφαλείς πληροφορίες που έχουν 
παραμείνει στα trays των εκτυπωτών. 
Ευτυχώς, τα smart Α3 MFPs είναι ταυτόχρονα 
και ασφαλή –τουλάχιστον έχουν την ικανότητα να 
γίνουν ασφαλή-, ενώ δεν απαιτείται σημαντική 
ανθρώπινη παρέμβαση για να ενεργοποιηθούν τα 
πολλά χαρακτηριστικά ασφαλείας τους. Συγκεκρι-
μένα, τα χαρακτηριστικά ταυτοποίησης όπως τα 
passwords, οι κάρτες ή η βιομετρική ταυτοποίηση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση 
πολιτικής pull printing, διασφαλίζοντας πως οι 
εκτυπώσεις δεν θα παραδοθούν σε μη παρακολου-
θούμενες συσκευές. 
Τα χειριστήρια ελέγχου μπορούν να υλοποιηθούν 
σε ποικίλα επίπεδα, μπλοκάροντας τους guests ή 
τους εργαζομένους με χαμηλότερο επίπεδο ασφα-
λείας από το πιο ευαίσθητο υλικό ή την πρόσβαση 

σε επίπεδο server. Και πάλι πρόκειται για μια 
δυνατότητα που συνοδεύει τη συσκευή και απλά 
χρειάζεται να ενεργοποιηθεί από τον συνεργάτη ή 
το τμήμα ΙΤ. Οι θύρες δικτύου και οι σκληροί δί-
σκοι μπορούν να προστατευθούν από ειδικά anti-
virus προγράμματα κ.ο.κ. 
Τα έξυπνα MFPs όταν χρησιμοποιούνται και α-
σφαλίζονται με το σωστό τρόπο θα βελτιώσουν 
τις επιχειρησιακές διεργασίες, επιτρέποντας στις 
αλλαγές που προκύπτουν στο print περιβάλλον 
να συνυπάρξουν με τους ευρύτερους στόχους και 
τις στρατηγικές της ψηφιακής μεταμόρφωσης. Οι 
περικοπές κόστους θα αυξηθούν, θα εξοικονομη-
θεί χρόνος και οι επιχειρήσεις θα παρατηρήσουν 
σημαντικές βελτιώσεις στην παραγωγικότητα των 
εργαζομένων τους. 

Το print παραμένει τελικά μια σημαντική και βι-
ώσιμη λειτουργία, όπως δείχνουν τα συγκεκρι-
μένα trends. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, το 
hardware ωφελείται ως αποτέλεσμα, όπως επίσης 
και οι συνεργάτες και οι τελικοί χρήστες. Δεδομένου 
πως απέχουμε από μια κοινωνία και επιχειρήσεις 
που δεν χρησιμοποιούν έντυπο υλικό, οι τάσεις που 
δείχνουν να επικρατούν στις ημέρες μας, αντανα-
κλούν το γεγονός αυτό. 
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ενώ είναι εξαιρετικά αποτελεσματικοί. Πολλά από 
τα σύγχρονα μοντέλα Α3 διαθέτουν την ικανότητα 
εκτύπωσης μεγαλύτερων αρχείων, καθώς και 
δυνατότητες εκτύπωσης, fax, scan και αντιγραφής 
εγγράφων στο ίδιο μηχάνημα. Όσον αφορά την ποι-
ότητα, αγγίζει ακόμα και τα 4800x2400dpi, κάτι που 
εγγυάται υψηλότατης ποιότητας εκτυπώσεις αλλά 
και εντυπωσιακές λεπτομέρειες. 

> Ευκολία χρήσης
Οι περισσότεροι εκτυπωτές Α3 ενσωματώνουν 
εύχρηστες οθόνες αφής που μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για τη ρύθμιση επιμέρους παραμέτρων 
τού εκτυπωτή ή των επιλογών σύνδεσης. Ιδιαίτερα 
χρήσιμες για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι οθόνες 
αφής βοηθούν εκείνους που δεν είναι εξοικειωμέ-
νοι με τη σύγχρονη τεχνολογία εκτύπωσης. 

> Δαπάνες υπό έλεγχο
Σημαντικό πλεονέκτημα του να μπορεί η επιχεί-
ρηση να εκτυπώνει τα δικά της επαγγελματικής 
ποιότητας Α3 έγγραφα in-house είναι πως το 
κόστος έχει υπολογιστεί στα 5 δολάρια την ημέρα 
(συμπεριλαμβάνεται η συσκευή, τα αναλώσιμα και 
η εγγύηση). Πρόκειται για σημαντικό μέτρο εξοι-
κονόμησης, ιδίως όταν συγκριθεί με τις υπηρεσίες 
ενός επαγγελματικού εκτυπωτή. 

06.2017

A3 Printing

από τις ασύρματες συσκευές τους μέσω ασύρματου 
δικτύου. Τα δεδομένα πωλήσεων έχουν δείξει πως 
οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη για εκτυ-
πωτικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις mobile 
ανάγκες του προσωπικού τους. 
Το συγκεκριμένο trend αναμένεται να ενισχυθεί, 
καθώς έρευνες αποδεικνύουν πως το 83% των 
εργασιακών χώρων ενδιαφέρονται για δυνατότητες 
mobile printing, παρ’ όλο που μόλις το 14% από 
αυτούς έχει υλοποιήσει κάποιου είδους ασύρματο 
printing. Επιπλέον, το 40% των εργαζομένων μπο-
ρούν μεν να συνδέσουν τα smartphones και τα 
tablets τους στο ασύρματο δίκτυο, αλλά μόλις το 29% 
μπορεί να εκτυπώσει από τη mobile συσκευή του. 
Πάντως, από εκείνους που δεν μπορούν να εκτυ-
πώσουν από τη mobile συσκευή τους, το 41% θα 
το επιθυμούσε. Έχει ενδιαφέρον πως πάνω από τα 
2/3 των ερωτηθέντων ήταν άτομα ηλικίας 29 ετών ή 
νεότεροι. Όλα αυτά αποτελούν σημαντικές ενδείξεις 
πως το ασύρματο printing θα αποτελέσει βασικό 
παράγοντα εξέλιξης για το μέλλον του Α3 printing. 

> Υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα
Παρ’ όλο το μεγάλο τους μέγεθος και την δυνατότη-
τα εκτύπωσης εγγράφων που είναι σημαντικά με-
γαλύτερα από τις κλασικές Α4 εκτυπώσεις, οι large 
format εκτυπωτές δεν υπολείπονται σε ποιότητα, 

Τα hardware trends που επηρεάζουν το κανάλι

Κάθε φορά που αναφερόμαστε στην αγορά του 
printing, δεν γίνεται να μην παρατηρήσουμε συ-
νεχείς εναλλαγές, καθώς τα trends έρχονται και 
παρέρχονται, αφήνοντας -ή όχι- το στίγμα τους. 
Βοηθητικές ή παρεμφερείς αγορές όπως είναι το 
label printing επηρεάζει τους dealers, το digital 
convergence έχει επιπτώσεις στον όγκο εκτυπώ-
σεων, αλλάζοντας τις δυναμικές στο χώρο του 
software και του «everything-as-a-service», ενώ 
η κουβέντα για το «paperless office» συνεχίζει να 
απασχολεί τον κόσμο του επιχειρείν. 
Παρ’ όλα αυτά, εν όψει των αλλαγών και των αυξο-
μειώσεων, η αγορά του printing συνεχίζει την πο-
ρεία της. Υπάρχουν τελικά πολλοί παράγοντες που 
την επηρεάζουν και στη συνέχεια αναφερόμαστε σε 
κάποια από τα σημαντικότερα trends που ήδη έχουν 
αντίκτυπο στο κανάλι εντός του τρέχοντος έτους. 

Ανταγωνισμός στο χώρο των A3 
Η αγορά των Α3, η οποία μπορεί να χειριστεί με-
γέθη 11x17 ιντσών επιπρόσθετα των 8x12 είναι 
όντως μαζική, αγγίζοντας τα 55 δις δολάρια το 
χρόνο. Ο ανταγωνισμός έχει λάβει σημαντικές δι-
αστάσεις, καθώς η HP έχει στόχο να δημιουργήσει 
disruption στην αγορά με νέες κυκλοφορίες Α3 
βασισμένες στην τεχνολογία PageWide (inkjet). 

Εντωμεταξύ, και άλλοι μεγάλοι παίκτες δραστη-
ριοποιούνται, με την Canon να κυκλοφορεί νέους 
Α3 εκτυπωτές για την 3ης γενιάς imageRunner 
Advance σειρά της σε σταθερή βάση και με τη 
Xerox να κυκλοφορεί 17 νέα μοντέλα Α3 μέσα στον 
Μάρτιο που πέρασε. Στην ίδια λογική κινείται και 
η Epson, η οποία εισέρχεται στο χώρο των A3 με 
νέες συσκευές. 

Fit to Print
Η αλήθεια είναι πως το paperless office δεν έχει 
ακόμα γίνει πράξη, και μάλλον δε θα γίνει σύντο-
μα, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα μας λέει ο Keith 
Kmetz (program vice president για τις λύσεις 
imaging, printing και document της IDC). Σύμφω-
να με τα λεγόμενά του, το printing είναι ένας κλά-
δος που ωριμάζει, καθώς οι επιχειρήσεις το έχουν 
ανάγκη. Τα σημαντικότερα trends που επηρεάζουν 
τον κλάδο του office printing περιλαμβάνουν μια 
μετάβαση προς τους MFPs και την τεχνολογία 
inkjet, με ταυτόχρονα σημαντικό ανταγωνισμό 
στο χώρο των Α3. Εντωμεταξύ, οι managed print 
services αναμένεται να προσελκύσουν μεγαλύ-
τερο κοινό από το χώρο των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερες 
ευκαιρίες για το κανάλι των συνεργατών. 

Οι Managed Print Services και οι SMBs
Οι MPS που στόχο τους έχουν να βελτιστοποιήσουν 
τη χρήση των εκτυπωτών για την εξοικονόμηση 
πόρων και χρημάτων, έχουν καταστεί σημαντική ε-
πιλογή για ένα μεγάλο αριθμό παρόχων υπηρεσιών, 
κυρίως χάρη στις πολυάριθμες διαθέσιμες επιλογές 
software διαχείρισης εκτύπωσης. Η παρουσία 
ολοένα και περισσότερων MPS providers -και χα-
μηλότερων τιμών εξαιτίας του ανταγωνισμού- θα 
φέρει τις MPS σε ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις, 
ιδίως στις μικρομεσαίες σύμφωνα με την Gartner. 
Όσον αφορά τώρα τους συνεργάτες, πολλοί από 
τους οποίους εστιάζουν στις SMBs, αναμένεται να 
αποκομίσουν το 30% επί του συνόλου των εσόδων 
των MPS ως το 2020 – άνοδος κατά 20% σε σχέση 
με τα τωρινά επίπεδα. 

Η δύναμη των Inkjet
Οι βασισμένες στο μελάνι τεχνολογίες παραμένουν 
ισχυρές στο χώρο του imaging και του printing. 
Vendors όπως οι Epson, HP, Xerox και άλλες, κυ-
κλοφορούν μοντέλα βασισμένα στο μελάνι. Οι laser 
εκτυπωτές και οι MFPs συνεχίζουν να κυριαρχούν 
στους εργασιακούς χώρους, αλλά ταυτόχρονα οι 
inkjet printing τεχνολογίες συνεχίζουν να κερδίζουν 
έδαφος, με συνέπεια το τοπίο να αλλάζει σημαντικά. 

και επικοινωνίες. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να 
εκτυπώσουν μεγάλα posters ή banners, με απο-
τέλεσμα ακόμα πιο εντυπωσιακά σχέδια, ενώ ταυ-
τόχρονα προσφέρουν υψηλή ποιότητα εκτύπωσης. 
Κάποια μοντέλα Α3 ενσωματώνουν χαρακτηρι-
στικά ανίχνευσης «auto media», επιτρέποντας την 
εκτύπωση σε μια ευρεία ποικιλία media υλικών, 
δίχως να χρειάζεται επανακαθορισμός της περι-
οχής εκτύπωσης κάθε φορά που αλλάζει ο τύπος 
της εργασίας εκτύπωσης. 

> Ασύρματο / mobile Α3 printing 
Ανεξάρτητα από τις όποιες τεχνολογικές καινο-
τομίες, το printing παραμένει βασικό συστατικό 
του business μιας σύγχρονης επιχείρησης. Στις 
περισσότερες από αυτές, τα συμβόλαια, οι φόρμες 
του HR, τα τιμολόγια, οι αποδείξεις και γενικά οι 
διάφορες εργασίες θα πρέπει να εκτυπώνονται και 
να αρχειοθετούνται σε έντυπη μορφή. Επιπλέον, 
το προσωπικό εργάζεται σε πολλαπλές τοποθεσίες 
και χρονικές ζώνες ή σε διαφορετικούς ορόφους. 
Αυτό σημαίνει πως προκύπτει αυξανόμενη ανά-
γκη για τεχνολογία εκτύπωσης που ανταποκρίνε-
ται στην πρόκληση του mobile. 
Το ασύρματο printing έχει αποδειχθεί αναγκαία 
λύση, προσφέροντας στους εργαζομένους και στους 
χρήστες mobile συσκευών την επιλογή εκτύπωσης 
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13% περισσότερο 
επαγγελατικές, 
21% περισσότερο 
επιτυχημένες και 12% 
μεγαλύτερες όταν 
χρησιμοποιούν Α3 
εκτυπώσεις, σε σχέση  
με τους παραδοσια- 
κούς Α4.

νομικής, νομικής και προσωπικής φύσεως.  
Η ασφάλεια των δεδομένων που έχουν αποθη-
κευτεί ή εκτυπωθεί σε μια πολυσυσκευή αποτελεί 
προτεραιότητα για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν 
στο επίκεντρό τους ευαίσθητες πληροφορίες. Το 
θετικό είναι πως οι σύγχρονες συσκευές ενσωμα-
τώνουν μια ευρεία ποικιλία από χαρακτηριστικά 
ασφαλείας που έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητους 
οργανισμούς ασφαλείας. Λειτουργίες όπως η 
κρυπτογράφηση δίσκων και το image overwriting 
είναι σχεδιασμένες για την προστασία των δεδο-
μένων που είναι αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο 
τής συσκευής. Αυτό σημαίνει πως τα έγγραφα 
είναι προστατευμένα από μη εξουσιοδοτημένους 
χρήστες, εντός και εκτός της επιχείρησης. 

> Οι χρήστες προτιμούν Α3
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν δημοσιευτεί, οι 
μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται κατά 13% περισ-
σότερο επαγγελματικές, 21% περισσότερο επιτυχη-
μένες και 12% μεγαλύτερες όταν χρησιμοποιούν Α3 
εκτυπώσεις, σε σχέση με τους παραδοσιακούς Α4. 
Επιπρόσθετα, οι πελάτες είναι πιθανότερο κατά 18% 
να αγοράσουν από μια επιχείρηση που χρησιμοποι-
εί Α3 εκτυπώσιμα υλικά, σε σύγκριση με τα Α4. 

> Χρήσεις των Α3 εκτυπωτών
Η πλέον κοινή χρήση των large format εκτυπωτών 
είναι για τη δημιουργία προωθητικού υλικού για μια 
επιχείρηση. Τα flyers και τα posters είναι μόνο τα 
πιο προφανή παραδείγματα χρήσης των συσκευών 
αυτών, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να εξοικονο-
μήσουν χρήματα που διαφορετικά θα ξόδευαν σε 
outsourcing των δραστηριοτήτων αυτών. 
Οι Α3 συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
φωτογραφικές εκτυπώσεις που θα τοποθετηθούν 
σε τοίχους, ώστε να επιδείξουν και να αναδείξουν 
τα προϊόντα της επιχείρησης. Όχι μόνο θα ενθαρ-
ρυνθούν οι επίδοξοι πελάτες να τα αγοράσουν, αλλά 
θα έχουν μια ακόμα πιο ξεκάθαρη ιδέα για το τι 
θα πάρουν. Η απόκτηση εκτυπωτικών συσκευών 
Α3 αποτελεί επομένως μια εξαιρετική λύση για τις 
επιχειρήσεις και το κανάλι συνεργατών μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τα προαναφερθέντα επιχειρήματα 
για να προωθήσει την ιδέα στους πελάτες του. 

Η αγορά των Α3
Καταρχάς, θα πρέπει να δώσουμε μια συνολι-
κή εικόνα της αγοράς των MFPs συσκευών σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με έρευνα της 
Technavio, η εν λόγω αγορά παρουσιάζει σταδια-
κή ανάπτυξη της τάξης του 2% σε ετήσιο ρυθμό α-
νάπτυξης κατά τη διάρκεια των ετών 2016-2020. Η 
αυξανόμενη απαίτηση για MFPs από κάθετες αγο-
ρές όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία, η ψυχαγω-
γία και ο κατασκευαστικός κλάδος, αποτελούν την 
κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της αγοράς. 
Οι εν λόγω κλάδοι έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις 
για μικρότερο όγκο εκτύπωσης, ταυτόχρονα με 
βασικές λειτουργίες όπως το scanning και το 
copying. Ως εκ τούτου, οι MFP vendors αναπτύσ-

σουν λύσεις με μεγάλη ταχύτητα, προκειμένου 
να κεφαλαιοποιήσουν την αυξανόμενη απαίτηση 
κυρίως σε αναπτυσσόμενες αγορές και να αντα-
ποκριθούν στη πίεση για έγκαιρη παρουσία στην 
αγορά. Το αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη του συνό-
λου της αγοράς. 
Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας των 
επικοινωνιών και του αυτοματισμού, τα εργασιακά 
περιβάλλοντα έχουν αλλάξει σημαντικά μέσα στα 
χρόνια. Αυτή η αλλαγή στις συνθήκες της αγοράς 
έχουν αποτελέσει εξίσου σημαντικό παράγοντα 
ανάπτυξής της. Στις ημέρες μας, εξάλλου, το κα-
νάλι θα πρέπει να γνωρίζει πως από μόνο του 
το hardware δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους 
σκοπούς τής διαχείρισης εγγράφων. Επομένως, 
απαιτείται μια πλήρης λύση, μέσω του συνδυα-
σμού τεχνολογίας αξιόπιστου imaging εγγράφων 
και παραμετροποιήσιμων business εφαρμογών 
– τα MFPS, τόσο τα Α3 όσο και τα Α4, αποτελούν 
την ιδανική λύση που ανταποκρίνεται πλήρως στις 
απαιτήσεις αυτές. 
Επί του παρόντος, το inkjet segment κυριαρχεί 
στην αγορά των MFPs από πλευράς πωλήσεων, 
εξαιτίας της ευρείας χρήσης του, αλλά και του 
συμφέροντος κόστους απόκτησης. Η ζήτηση για 
inkjet printers είναι σαφώς μεγαλύτερη σε σύ-
γκριση με εκείνη των laser, μιας και οι πρώτοι 
έχουν τη δυνατότητα μεγαλύτερου αριθμού εκτυ-
πώσεων με χαμηλό ταυτόχρονα κόστος. Ως εκ 
τούτου, η ανάπτυξη του segment αυτού αναμένε-
ται να συνεχιστεί και στα επόμενα 5 χρόνια. 
Η παγκόσμια αγορά των MFPs καθοδηγείται από 
συγκεκριμένους μεγάλους παίκτες, ενώ αναμένε-
ται να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική εξαιτίας της 
ανάπτυξης των service providers, σε συνδυασμό 
με εκείνη των SMBs. Το αποτέλεσμα είναι πως οι 
vendors του χώρου αυξάνουν το portfolio τους, 

προσφέροντας προϊόντα με ενδιαφέροντα και και-
νοτόμα χαρακτηριστικά. 

> Η έξυπνη κίνηση για το κανάλι
Όλα τα στοιχεία δείχνουν πως έχει προκύψει μια 
νέα πραγματικότητα στο χώρο των Α3, παρόμοια 
με εκείνη που έχουμε δει σε άλλους κλάδους, 
προσφέροντας στους συνεργάτες του καναλιού 
μια εξαιρετική ευκαιρία για να εκμεταλλευτούν την 
παγκόσμια αγορά που εκτιμάται πως θα αγγίξει τα 
55 δις δολάρια. 
Πρόσφατα, ένας μεγάλος αριθμός από Α3 MFPs 
εμφανίστηκε στην αγορά από μεγάλους παίκτες 
του χώρου, με δυνατότητες επόμενης γενιάς που 
συνήθως βρίσκαμε σε δικτυακούς servers και PCs: 
εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ενσωματω-
μένοι αισθητήρες και έξυπνη τεχνολογία. Αυτό ση-
μαίνει πως συγκεκριμένα μοντέλα Α3 εκτυπωτών 
πλέον θεωρούνται βασικό «συστατικό» του νέου 
οικοσυστήματος του Internet of Things (IoT). 
Για τους παρόχους λύσεων που δραστηριοποιού-
νται ήδη στο χώρο των managed print services, 
η ενσωμάτωση αισθητήρων και software στις 
Α3 λύσεις συνεπάγεται ακόμα καλύτερα insights 
στο customer usage, στην καλύτερη απομακρυ-
σμένη διαχείριση στόλου, αλλά και μια εξαιρετική 
ευκαιρία για μειώσεις στις δαπάνες service. Για 
παράδειγμα, οι A3 MFPs μπορούν να παρακολου-
θήσουν και να αναφέρουν την κατάσταση «υγείας» 
τους, τις επιδόσεις και το καθεστώς ασφαλείας. 
Στη συνέχεια, θα στείλουν τα χρήσιμα δεδομένα 
στο συνεργάτη, ώστε να τα αναλύσει και να αναλά-
βει δράση. 
Εφόσον εκμεταλλευτούν αυτό το momentum, 
οι συνεργάτες που εμπλέκονται στο χώρο των 
managed print services έχουν τη δυνατότητα να 
αυξήσουν σημαντικά την κερδοφορία τους προ-
σφέροντας έξυπνες Α3 συσκευές στις ήδη υπάρ-
χουσες προσφορές εκτύπωσης.
Ας δούμε όμως 3 βασικούς τομείς που θα πρέπει 
να εστιάσουν οι συνεργάτες:
Ασφάλεια δεδομένων, εγγράφων και συσκευών
Μπορεί οι επιχειρήσεις να μην το συνειδητο-
ποιούν πλήρως, αλλά οι σύγχρονοι MFPs είναι 
στην πράξη… PCs που εκτυπώνουν. Και οι δύο 
συσκευές περιέχουν σκληρούς δίσκους, μνήμη, 
BIOS, motherboards, δεδομένα κ.ο.κ. Επιπρό-
σθετα, συνδέονται στο Internet και επομένως 
είναι… επιρρεπείς στις επιθέσεις των hackers 
όπως οποιοσδήποτε υπολογιστής. Παρ’ όλα αυτά, 
λιγότερο από το 2% των εκατοντάδων εκατομμυ-
ρίων εκτυπωτών παγκοσμίως είναι ασφαλισμέ-
νοι με το σωστό τρόπο.
Η αυστηρή ασφάλεια σε μια συχνά παραμελημένη 
συσκευή όπως ένας Α3 εκτυπωτής αποτελεί βα-
σική προτεραιότητα για μια συνολική εταιρική ΙΤ 
στρατηγική. Η ασφάλεια είναι συχνά υποτιμημένη 
σε πολλά MFPs, παρ’ όλη την παρουσία ολοένα και 
περισσότερων εκτυπωτών ως συσκευών endpoint. 
Πριν επιλέξουν έναν A3 vendor, οι συνεργάτες θα 
πρέπει να διερευνήσουν για χαρακτηριστικά που 
προστατεύουν τις endpoint συσκευές μέσω πολ-
λαπλών στρωμάτων – μέτρα που προστατεύουν 



Στη διανομή εκτυπωτικών προϊόντων και λύσεων
O αξιόπιστος συνεργάτης σας

Η ACI Hellas A.E. δραστηριοποιείται από το 
2002 στη διανομή αναλωσίμων και προϊόντων 
τεχνολογίας, έχοντας συνεργασία με περισσό-
τερους από 40 κατασκευαστές στο χώρο της 
πληροφορικής.  
Το 2017 διεύρυνε την ήδη πολύ επιτυχημένη 
συνεργασία που έχει με τη Samsung Electronics 
Ελλάς στον τομέα των αναλωσίμων, αναλαμβά-
νοντας τη διανομή εκτυπωτικών προϊόντων και 
λύσεων της Samsung. Με τη συνεργασία αυτή, 
η ACI Hellas ενισχύει το προϊοντικό της χαρτοφυ-
λάκιο στη διανομή εκτυπωτικών λύσεων προ-
σφέροντας στους πελάτες της την πλήρη γκάμα 
των καινοτόμων εκτυπωτικών προϊόντων και 
λύσεων της Samsung.

Κορυφαίες υπηρεσίες MPS
Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί δίνουν πλέον πο-
λύ μεγαλύτερη προσοχή στο κόστος εκτύπωσης, 
το οποίο είναι ο πρωταρχικός παράγοντας που 
οδηγεί στην αυξημένη υιοθέτηση υπηρεσιών 
διαχείρισης εκτυπώσεων (Managed Printing 
Services). Οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσε-
ων βοηθούν τις επιχειρήσεις να εξοικονομούν 
πόρους μέσα από τη βελτιστοποίηση της χρήσης 
των εκτυπωτικών μονάδων τους και την χρήση 
μια νέας γκάμας λογισμικού διαχείρισης των 
εκτυπώσεων. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η ACI Hellas προσφέρει σε 
συνεργασία με τους κορυφαίους κατασκευ-

αστές του χώρου μια σειρά εργαλείων και 
λύσεων προς τους συνεργάτες της με στόχο να 
μπορέσουν να παρέχουν λύσεις MPS σε τελι-
κούς πελάτες.

Πλήρης γκάμα εκτυπωτικών  
μηχανών & λύσεων
Στην κατηγορία των προϊόντων, προσφέρουμε 
την πλήρη γκάμα μηχανών Α3 με ταχύτητες 
μέχρι 60 σελίδες /λεπτό καθώς και πολυμη-
χανημάτων και εκτυπωτών Α4 για ομάδες 
εργασίας με ταχύτητες έως 65 σελίδες /λεπτό 
της Samsung. Οι πιο πάνω λύσεις προσφέ-
ρονται με επέκταση εγγύησης μέχρι και 5 έτη 
εξασφαλίζοντας απροβλημάτιστη λειτουργία και 
σταθερό κόστος κτήσης. 
Στην κατηγορία των λύσεων προσφέρουμε 
σε συνεργάτες μας την πλήρη γκάμα λύσεων 
λογισμικού των κορυφαίων παρόχων λύσεων 
ασφαλούς εκτύπωσης (Nuance Equitrac & 
Safecom), ψηφιοποίησης (Nuance Autostore), 
εκτύπωσης από το cloud (PrinterOn) και διαχεί-
ρισης στόλου (PrintFleet Cloud).

Ωστόσο, για να καταστεί ρεαλιστική η υλοποί-
ηση μιας λύσης MPS αυτό που απαιτείται είναι 
η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των αναλω-
σίμων καθώς και η παροχή τους σε σταθερές 
τιμές για όλο το διάστημα της σύμβασης. Εκεί η 
εταιρεία μας διαθέτει ένα μεγάλο απόθεμα από 
όλους τους βασικούς κωδικούς προϊόντων με 

δυνατότητα διάθεσης αποθέματος ασφαλείας 
ειδικά για έργα MPS. 
Με αυτόν τον τρόπο, οι συνεργάτες μας, έχουν 
έναν αξιόπιστο πάροχο όλων των συστατικών 
που χρειάζονται για να παρέχουν λύσεις MPS σε 
κάθε τελικό πελάτη, από μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις μέχρι μεγάλους οργανισμούς.

Παράλληλα διαθέτει μια μεγάλη σειρά επαγγελ-
ματικών μοντέλων και λύσεων για το απαιτητικό 
και πολύπλοκο περιβάλλον των επιχειρήσεων 
που υποστηρίζουν λειτουργίες ταυτοποίησης 
χρηστών, ασφάλεια εργασιών εκτύπωσης, ε-
ξελιγμένα πρωτόκολλα ασφάλειας δικτύων και 
δεδομένων καθώς και ευέλικτες δυνατότητες 
διαχείρισης δικαιωμάτων εκτύπωσης. Έτσι οι 
συνεργάτες μας μπορούν να προσφέρουν σε 
τελικούς πελάτες και επιχειρήσεις λύσεις που 
αναβαθμίζουν την παραγωγικότητά τους καθώς 
και το επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων τους.

• Συγκέντρωση των εργασιών εκτύπωσης και 
σάρωσης σε λιγότερες μηχανές.
• Έλεγχος και επιμερισμός του κόστους  
χρήσης των εκτυπωτικών συστημάτων  
μέσω προγραμμάτων διαχείρισης εκτυπώσε-
ων (MPS)
• Οι συσκευές πολλαπλών λειτουργιών είναι 
πιο οικονομικές και αποδοτικές λόγω χαμηλό-
τερου συνολικού κόστους χρήσης.
• Εισαγωγή λογισμικών διαχείρισης εκτυπώ-

σεων με σκοπό την κάλυψη των ποικιλόμορ-
φων αναγκών και προτιμήσεων εκτύπωσης.
• Οι υπηρεσίες ασφάλειας αποκτούν μεγαλύ-
τερη σημασία και αποτελούν προτεραιότητα 
για τις μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς. 
• Υποστήριξη εκτυπώσεων από φορητές συ-
σκευές (Mobile printing) ακόμα και από επι-
σκέπτες ενός οργανισμού (BYOD Printing)
• Με δεδομένη την τάση για μεγάλο αριθμό 
εργαζόμενων από απόσταση υπάρχει ανάγκη 

ασφαλούς εκτύπωσης από μακρυά ή ακόμα 
και από το cloud.

Για την ACI Hellas SA
Κατερίνα Μαργαρίτη
Senior Product Manager
katerina.margariti@acihellas.gr
Τηλεφωνικό κέντρο: +30 211-1043000 
Online: www.acihellas.gr

Κυρίαρχες τάσεις στην αγορά Α3
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Σύμφωνα 
με έρευνες, 
οι μικρές 
επιχειρήσεις 

εμφανίζονται κατά 
13% περισσότερο 
επαγγελατικές, 
21% περισσότερο 
επιτυχημένες και 12% 
μεγαλύτερες όταν 
χρησιμοποιούν Α3 
εκτυπώσεις, σε σχέση  
με τους παραδοσια- 
κούς Α4.

νομικής, νομικής και προσωπικής φύσεως.  
Η ασφάλεια των δεδομένων που έχουν αποθη-
κευτεί ή εκτυπωθεί σε μια πολυσυσκευή αποτελεί 
προτεραιότητα για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν 
στο επίκεντρό τους ευαίσθητες πληροφορίες. Το 
θετικό είναι πως οι σύγχρονες συσκευές ενσωμα-
τώνουν μια ευρεία ποικιλία από χαρακτηριστικά 
ασφαλείας που έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητους 
οργανισμούς ασφαλείας. Λειτουργίες όπως η 
κρυπτογράφηση δίσκων και το image overwriting 
είναι σχεδιασμένες για την προστασία των δεδο-
μένων που είναι αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο 
τής συσκευής. Αυτό σημαίνει πως τα έγγραφα 
είναι προστατευμένα από μη εξουσιοδοτημένους 
χρήστες, εντός και εκτός της επιχείρησης. 

> Οι χρήστες προτιμούν Α3
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν δημοσιευτεί, οι 
μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται κατά 13% περισ-
σότερο επαγγελματικές, 21% περισσότερο επιτυχη-
μένες και 12% μεγαλύτερες όταν χρησιμοποιούν Α3 
εκτυπώσεις, σε σχέση με τους παραδοσιακούς Α4. 
Επιπρόσθετα, οι πελάτες είναι πιθανότερο κατά 18% 
να αγοράσουν από μια επιχείρηση που χρησιμοποι-
εί Α3 εκτυπώσιμα υλικά, σε σύγκριση με τα Α4. 

> Χρήσεις των Α3 εκτυπωτών
Η πλέον κοινή χρήση των large format εκτυπωτών 
είναι για τη δημιουργία προωθητικού υλικού για μια 
επιχείρηση. Τα flyers και τα posters είναι μόνο τα 
πιο προφανή παραδείγματα χρήσης των συσκευών 
αυτών, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να εξοικονο-
μήσουν χρήματα που διαφορετικά θα ξόδευαν σε 
outsourcing των δραστηριοτήτων αυτών. 
Οι Α3 συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
φωτογραφικές εκτυπώσεις που θα τοποθετηθούν 
σε τοίχους, ώστε να επιδείξουν και να αναδείξουν 
τα προϊόντα της επιχείρησης. Όχι μόνο θα ενθαρ-
ρυνθούν οι επίδοξοι πελάτες να τα αγοράσουν, αλλά 
θα έχουν μια ακόμα πιο ξεκάθαρη ιδέα για το τι 
θα πάρουν. Η απόκτηση εκτυπωτικών συσκευών 
Α3 αποτελεί επομένως μια εξαιρετική λύση για τις 
επιχειρήσεις και το κανάλι συνεργατών μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τα προαναφερθέντα επιχειρήματα 
για να προωθήσει την ιδέα στους πελάτες του. 

Η αγορά των Α3
Καταρχάς, θα πρέπει να δώσουμε μια συνολι-
κή εικόνα της αγοράς των MFPs συσκευών σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με έρευνα της 
Technavio, η εν λόγω αγορά παρουσιάζει σταδια-
κή ανάπτυξη της τάξης του 2% σε ετήσιο ρυθμό α-
νάπτυξης κατά τη διάρκεια των ετών 2016-2020. Η 
αυξανόμενη απαίτηση για MFPs από κάθετες αγο-
ρές όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία, η ψυχαγω-
γία και ο κατασκευαστικός κλάδος, αποτελούν την 
κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της αγοράς. 
Οι εν λόγω κλάδοι έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις 
για μικρότερο όγκο εκτύπωσης, ταυτόχρονα με 
βασικές λειτουργίες όπως το scanning και το 
copying. Ως εκ τούτου, οι MFP vendors αναπτύσ-

σουν λύσεις με μεγάλη ταχύτητα, προκειμένου 
να κεφαλαιοποιήσουν την αυξανόμενη απαίτηση 
κυρίως σε αναπτυσσόμενες αγορές και να αντα-
ποκριθούν στη πίεση για έγκαιρη παρουσία στην 
αγορά. Το αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη του συνό-
λου της αγοράς. 
Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας των 
επικοινωνιών και του αυτοματισμού, τα εργασιακά 
περιβάλλοντα έχουν αλλάξει σημαντικά μέσα στα 
χρόνια. Αυτή η αλλαγή στις συνθήκες της αγοράς 
έχουν αποτελέσει εξίσου σημαντικό παράγοντα 
ανάπτυξής της. Στις ημέρες μας, εξάλλου, το κα-
νάλι θα πρέπει να γνωρίζει πως από μόνο του 
το hardware δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους 
σκοπούς τής διαχείρισης εγγράφων. Επομένως, 
απαιτείται μια πλήρης λύση, μέσω του συνδυα-
σμού τεχνολογίας αξιόπιστου imaging εγγράφων 
και παραμετροποιήσιμων business εφαρμογών 
– τα MFPS, τόσο τα Α3 όσο και τα Α4, αποτελούν 
την ιδανική λύση που ανταποκρίνεται πλήρως στις 
απαιτήσεις αυτές. 
Επί του παρόντος, το inkjet segment κυριαρχεί 
στην αγορά των MFPs από πλευράς πωλήσεων, 
εξαιτίας της ευρείας χρήσης του, αλλά και του 
συμφέροντος κόστους απόκτησης. Η ζήτηση για 
inkjet printers είναι σαφώς μεγαλύτερη σε σύ-
γκριση με εκείνη των laser, μιας και οι πρώτοι 
έχουν τη δυνατότητα μεγαλύτερου αριθμού εκτυ-
πώσεων με χαμηλό ταυτόχρονα κόστος. Ως εκ 
τούτου, η ανάπτυξη του segment αυτού αναμένε-
ται να συνεχιστεί και στα επόμενα 5 χρόνια. 
Η παγκόσμια αγορά των MFPs καθοδηγείται από 
συγκεκριμένους μεγάλους παίκτες, ενώ αναμένε-
ται να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική εξαιτίας της 
ανάπτυξης των service providers, σε συνδυασμό 
με εκείνη των SMBs. Το αποτέλεσμα είναι πως οι 
vendors του χώρου αυξάνουν το portfolio τους, 

προσφέροντας προϊόντα με ενδιαφέροντα και και-
νοτόμα χαρακτηριστικά. 

> Η έξυπνη κίνηση για το κανάλι
Όλα τα στοιχεία δείχνουν πως έχει προκύψει μια 
νέα πραγματικότητα στο χώρο των Α3, παρόμοια 
με εκείνη που έχουμε δει σε άλλους κλάδους, 
προσφέροντας στους συνεργάτες του καναλιού 
μια εξαιρετική ευκαιρία για να εκμεταλλευτούν την 
παγκόσμια αγορά που εκτιμάται πως θα αγγίξει τα 
55 δις δολάρια. 
Πρόσφατα, ένας μεγάλος αριθμός από Α3 MFPs 
εμφανίστηκε στην αγορά από μεγάλους παίκτες 
του χώρου, με δυνατότητες επόμενης γενιάς που 
συνήθως βρίσκαμε σε δικτυακούς servers και PCs: 
εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ενσωματω-
μένοι αισθητήρες και έξυπνη τεχνολογία. Αυτό ση-
μαίνει πως συγκεκριμένα μοντέλα Α3 εκτυπωτών 
πλέον θεωρούνται βασικό «συστατικό» του νέου 
οικοσυστήματος του Internet of Things (IoT). 
Για τους παρόχους λύσεων που δραστηριοποιού-
νται ήδη στο χώρο των managed print services, 
η ενσωμάτωση αισθητήρων και software στις 
Α3 λύσεις συνεπάγεται ακόμα καλύτερα insights 
στο customer usage, στην καλύτερη απομακρυ-
σμένη διαχείριση στόλου, αλλά και μια εξαιρετική 
ευκαιρία για μειώσεις στις δαπάνες service. Για 
παράδειγμα, οι A3 MFPs μπορούν να παρακολου-
θήσουν και να αναφέρουν την κατάσταση «υγείας» 
τους, τις επιδόσεις και το καθεστώς ασφαλείας. 
Στη συνέχεια, θα στείλουν τα χρήσιμα δεδομένα 
στο συνεργάτη, ώστε να τα αναλύσει και να αναλά-
βει δράση. 
Εφόσον εκμεταλλευτούν αυτό το momentum, 
οι συνεργάτες που εμπλέκονται στο χώρο των 
managed print services έχουν τη δυνατότητα να 
αυξήσουν σημαντικά την κερδοφορία τους προ-
σφέροντας έξυπνες Α3 συσκευές στις ήδη υπάρ-
χουσες προσφορές εκτύπωσης.
Ας δούμε όμως 3 βασικούς τομείς που θα πρέπει 
να εστιάσουν οι συνεργάτες:
Ασφάλεια δεδομένων, εγγράφων και συσκευών
Μπορεί οι επιχειρήσεις να μην το συνειδητο-
ποιούν πλήρως, αλλά οι σύγχρονοι MFPs είναι 
στην πράξη… PCs που εκτυπώνουν. Και οι δύο 
συσκευές περιέχουν σκληρούς δίσκους, μνήμη, 
BIOS, motherboards, δεδομένα κ.ο.κ. Επιπρό-
σθετα, συνδέονται στο Internet και επομένως 
είναι… επιρρεπείς στις επιθέσεις των hackers 
όπως οποιοσδήποτε υπολογιστής. Παρ’ όλα αυτά, 
λιγότερο από το 2% των εκατοντάδων εκατομμυ-
ρίων εκτυπωτών παγκοσμίως είναι ασφαλισμέ-
νοι με το σωστό τρόπο.
Η αυστηρή ασφάλεια σε μια συχνά παραμελημένη 
συσκευή όπως ένας Α3 εκτυπωτής αποτελεί βα-
σική προτεραιότητα για μια συνολική εταιρική ΙΤ 
στρατηγική. Η ασφάλεια είναι συχνά υποτιμημένη 
σε πολλά MFPs, παρ’ όλη την παρουσία ολοένα και 
περισσότερων εκτυπωτών ως συσκευών endpoint. 
Πριν επιλέξουν έναν A3 vendor, οι συνεργάτες θα 
πρέπει να διερευνήσουν για χαρακτηριστικά που 
προστατεύουν τις endpoint συσκευές μέσω πολ-
λαπλών στρωμάτων – μέτρα που προστατεύουν 



Οι νέες σειρές επαγγελματικών, εκτυπωτικών 
συσκευών Α3 LaserJet και PageWide, αλλάζουν 
τα δεδομένα στο χώρο του printing, αλλά και των 
copiers. Μάλιστα, πάγια στρατηγική της ACTIVE, 
αποτελεί η αντικατάσταση των σημερινών φω-
τοτυπικών με προηγμένες & πολυλειτουργικές 
συσκευές. Η νέα σειρά τόσο των Α3 LaserJet όσο 
και των Α3 Page Wide περιλαμβάνουν αξιόπιστα 
και καινοτόμα μοντέλα, τα οποία ενσωματώνουν 
τεχνολογία τελευταίας γενιάς ως προς τη διαχείριση 
& την ασφάλεια, καθώς και προηγμένο σύστημα 
απομακρυσμένης παρακολούθησης, για πρόβλεψη 
βλαβών και ανάγκης αναλωσίμων. Τα ανανεωμένα 
μοντέλα διατίθενται από την Active Computers 
Systems είτε προς αγορά, είτε μέσω υπηρεσίας 
Managed Print Services.

MFP LaserJet A3
Οι νέοι LaserJet A3 έχουν σχεδιαστεί ειδικά για υ-
πηρεσίες managed εκτύπωσης (MPS). Τα έγχρωμα 
μοντέλα σας επιτρέπουν να εκτυπώνετε έγγραφα 
κορυφαίας επαγγελματικής ποιότητας, με ζωντανές 
έγχρωμες εικόνες και γραφικά, με το χαμηλότερο 
κόστος της αγοράς. Επιπλέον, τα προαιρετικά εξαρ-
τήματα προσφέρουν αυξημένη παραγωγικότητα, 
ενώ χάρη στην τεχνολογία Cloud που ενσωμα-
τώνουν και τον μειωμένο αριθμό εξαρτημάτων, 
διασφαλίζουν μέγιστη αδιάλειπτη λειτουργία και 
υψηλότερη παραγωγικότητα.  Αξίζει επίσης να 
τονίσουμε ότι τα νέα μοντέλα ενσωματώνουν προ-
ηγμένες δυνατότητες workflow απευθείας από την 
οθόνη χωρίς την ανάγκη χρήσης υπολογιστή. 

Τεχνολογία PageWide: Επανάσταση  
στην εκτύπωση
Η τεχνολογία PageWide, η οποία πλέον διατίθεται 
σε όλους τους εκτυπωτές A3 εταιρικού επιπέδου 
(πολυλειτουργικούς και απλούς εκτυπωτές HP A3 
PageWide Pro), αποτελεί τη μεγαλύτερη καινοτομία 
στον τομέα του inkjet printing εδώ και μια δεκα-
ετία. Οι εκτυπωτές PageWide προσφέρουν χαρα-
κτηριστικά που έχουν θέσει νέα δεδομένα, τόσο 
στους office inkjets όσο και στην αγορά των laser: 
εντυπωσιακή ακρίβεια, υψηλές ταχύτητες, χαμηλό 
συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και αξιοπιστία.
 Πως λειτουργεί: Αντί για μια κινούμενη κεφαλή, 

ένας εκτυπωτής PageWide χρησιμοποιεί μια συ-
στοιχία από κεφαλές με χιλιάδες ακροφύσια που 
καλύπτουν όλο το εύρος της σελίδας. Η μετάβαση 
από τις κινούμενες στις στατικές εκτυπωτικές κε-
φαλές έχει ως αποτέλεσμα ταχύτητες μέχρι και 55 
σελίδες το λεπτό, ενώ ταυτόχρονα η ανάλυση της 
αγγίζει τα 2400 x 1200dpi. Επιπροσθέτως, η τεχνο-
λογία pigment ink που χρησιμοποιείται έχει ως α-
ποτέλεσμα σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση 
με τους laser εκτυπωτές. 

Cloud-based καινοτομία και μείωση κόστους 
Η σειρά των πολυμηχανημάτων Α3 της HP – στην 
οποία συμπεριλαμβάνονται τρεις PageWide πλατ-
φόρμες και δεκατρείς πλατφόρμες LaserJet – επω-
φελείται από την HP Smart Device Services (SDS), 
τη νέα πλατφόρμα βελτιστοποίησης εξατομικευ-
μένων υπηρεσιών που βασίζεται στην τεχνολογία 
cloud. Η SDS προσφέρει μέγιστο χρόνο λειτουργίας 
της συσκευής, με την ενσωμάτωση προηγμένων 
μεθόδων διάγνωσης συγκεκριμένων προβλημά-
των και δυνατότητα αποκατάστασης από απόσταση, 
εργαλεία που συγκαταλέγονται στα κορυφαία που 
χρησιμοποιούν σήμερα οι μεταπωλητές. 

Οι συσκευές HP PageWide Pro, κάνουν την έγχρω-
μη εκτύπωση πιο προσιτή, παρέχοντας ταυτόχρονα 
την καλύτερη ταχύτητα εκτύπωσης στην αγορά. Τα 
μηχανήματα για μια χρήση και τα μηχανήματα πολ-
λαπλών χρήσεων, έχουν ταχύτητες εκτύπωσης που 
κυμαίνονται από 35 ppm έως 60 ppm (μέχρι 80 
ppm σε λειτουργία Office). Η τεχνολογία PageWide 
είναι επίσης πιο βιώσιμη καθώς καταναλώνει έως 
και το ένα έβδομο της ενέργειας των ανταγωνιστι-
κών μηχανών λέιζερ χρώματος στην ίδια κατηγο-
ρία, ενώ παράγει σημαντικά λιγότερα απόβλητα 
συσκευασίας που σχετίζονται με τις προμήθειες και 
τα αναλώσιμα.

Οι εκτυπωτές της HP είναι οι  
ασφαλέστεροι του κόσμου
Οι business εκτυπωτές και MFP’s της HP Inc. πε-
ριλαμβάνουν μια σειρά από μοναδικά εργαλεία α-
σφαλείας βοηθώντας στην ελαχιστοποίηση των κιν-
δύνων προστατεύοντας τα έγγραφα και τα ψηφιακά 
δεδομένα που διακινούνται μέσα στην επιχείρηση, 

όσο και τις ίδιες τις μηχανές από επιθέσεις ιών. 
Μάλιστα, μόνο η HP Inc. προσφέρει δυνατότητες 
αυτοεπιδιόρθωσης στις εκτυπωτικές συσκευές της.

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της HP αποτελούνται 
από το τρίπτυχο: 
• Προστασία δεδομένων  κρυπτογράφηση, εξουσι-
οδοτημένη πρόσβαση, 
• Προστασία εγγράφων - προστασία εμπιστευτικών 
εγγράφων, ελαχιστοποίηση περιττών εκτυπώσεων 
• Προστασία συσκευής - αυτόματος εντοπισμός & 
μπλοκάρισμα επιθέσεων, αυτό-επιδιόρθωση

Στην Ελληνική Επιχείρηση, η χρήση πολύ-λειτουρ-
γικών εκτυπωτικών μηχανών κερδίζει συνεχώς 
έδαφος, καθώς διασφαλίζει πολλά πλεονεκτήματα 
σε κάθε business environment. Άλλωστε, μια 
πιθανή επένδυση σε νέου τύπου Α3 εκτυπωτικές 
μηχανές, θα σήμαινε ταυτόχρονα τον εκσυγχρονι-
σμό των εταιρικών υποδομών. Συνεπώς, ο κάθε 
οργανισμός θα πρέπει να σχεδιάσει μαζί με τον 
κατάλληλο συνεργάτη, την ιδανική λύση σύμφωνα 
με τις ανάγκες του, έτσι ώστε να απολαμβάνει ση-
μαντικά οφέλη (παραγωγικότητα, Security, μείωση 
λειτουργικών εξόδων). 

H ACTIVE Computer Systems S.A. αποτελεί 
Partner First Platinum της HP Inc. και βρίσκεται 
κοντά σας 24Χ7, με τις καινοτόμες προτάσεις της, 
αλλά και τις ευέλικτες υπηρεσίες της. Η εμπειρία 
της είναι αποδεδειγμένη, εξυπηρετώντας περισσό-
τερες από 8.500 εκτυπωτικές μηχανές, σε περισσό-
τερους από 180 πελάτες πανελλαδικά. 

Άρθρο του Γιάννη Βέη

Νέα δεδομένα στο χώρο του business A3 printing

Γιάννης Βέης, printing solutions specialist της 
ACTIVE Computer Systems
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τα δεδομένα, τα έγγραφα, τις εφαρμογές software 
κ.ο.κ. Κάποια νεότερα χαρακτηριστικά ασφαλεί-
ας, για παράδειγμα, εκτιμούν την ακεραιότητα 
του BIOS και του firmware κάθε φορά που ο Α3 
εκκινεί και στη συνέχεια τον επαναφέρουν σε κα-
τάσταση ασφαλείας, εφόσον αντιληφθούν πως έχει 
πέσει θύμα επίθεσης. 

Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας εξετάζουν την 
ταυτότητα του χρήστη, ώστε να διασφαλίσουν πως 
η αποστολή και η εκτύπωση εγγράφων  
γίνεται από εξουσιοδοτημένα άτομα αποκλειστικά. 
Συμπερασματικά, η ασφάλεια σε όλες τις  
εκδοχές της είναι κάτι που συνεργάτης πρέπει  
να λάβει σοβαρά υπόψη του. 

> Έξυπνα εργαλεία, λιγότερη συντήρηση
Εκτός από τη βασική απαίτηση για την προστασία 
του business των πελατών του, ο συνεργάτης θα 
βασίσει την επιτυχία του ως πάροχος λύσεων Α3 
στις value added υπηρεσίες. Θα πρέπει να αναζητή-
σει τους vendors εκείνους που επενδύουν σοβαρά 
στο χώρο αυτόν, συμπεριλαμβανομένης της κυκλο-
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Οι νέες σειρές επαγγελματικών, εκτυπωτικών 
συσκευών Α3 LaserJet και PageWide, αλλάζουν 
τα δεδομένα στο χώρο του printing, αλλά και των 
copiers. Μάλιστα, πάγια στρατηγική της ACTIVE, 
αποτελεί η αντικατάσταση των σημερινών φω-
τοτυπικών με προηγμένες & πολυλειτουργικές 
συσκευές. Η νέα σειρά τόσο των Α3 LaserJet όσο 
και των Α3 Page Wide περιλαμβάνουν αξιόπιστα 
και καινοτόμα μοντέλα, τα οποία ενσωματώνουν 
τεχνολογία τελευταίας γενιάς ως προς τη διαχείριση 
& την ασφάλεια, καθώς και προηγμένο σύστημα 
απομακρυσμένης παρακολούθησης, για πρόβλεψη 
βλαβών και ανάγκης αναλωσίμων. Τα ανανεωμένα 
μοντέλα διατίθενται από την Active Computers 
Systems είτε προς αγορά, είτε μέσω υπηρεσίας 
Managed Print Services.

MFP LaserJet A3
Οι νέοι LaserJet A3 έχουν σχεδιαστεί ειδικά για υ-
πηρεσίες managed εκτύπωσης (MPS). Τα έγχρωμα 
μοντέλα σας επιτρέπουν να εκτυπώνετε έγγραφα 
κορυφαίας επαγγελματικής ποιότητας, με ζωντανές 
έγχρωμες εικόνες και γραφικά, με το χαμηλότερο 
κόστος της αγοράς. Επιπλέον, τα προαιρετικά εξαρ-
τήματα προσφέρουν αυξημένη παραγωγικότητα, 
ενώ χάρη στην τεχνολογία Cloud που ενσωμα-
τώνουν και τον μειωμένο αριθμό εξαρτημάτων, 
διασφαλίζουν μέγιστη αδιάλειπτη λειτουργία και 
υψηλότερη παραγωγικότητα.  Αξίζει επίσης να 
τονίσουμε ότι τα νέα μοντέλα ενσωματώνουν προ-
ηγμένες δυνατότητες workflow απευθείας από την 
οθόνη χωρίς την ανάγκη χρήσης υπολογιστή. 

Τεχνολογία PageWide: Επανάσταση  
στην εκτύπωση
Η τεχνολογία PageWide, η οποία πλέον διατίθεται 
σε όλους τους εκτυπωτές A3 εταιρικού επιπέδου 
(πολυλειτουργικούς και απλούς εκτυπωτές HP A3 
PageWide Pro), αποτελεί τη μεγαλύτερη καινοτομία 
στον τομέα του inkjet printing εδώ και μια δεκα-
ετία. Οι εκτυπωτές PageWide προσφέρουν χαρα-
κτηριστικά που έχουν θέσει νέα δεδομένα, τόσο 
στους office inkjets όσο και στην αγορά των laser: 
εντυπωσιακή ακρίβεια, υψηλές ταχύτητες, χαμηλό 
συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και αξιοπιστία.
 Πως λειτουργεί: Αντί για μια κινούμενη κεφαλή, 

ένας εκτυπωτής PageWide χρησιμοποιεί μια συ-
στοιχία από κεφαλές με χιλιάδες ακροφύσια που 
καλύπτουν όλο το εύρος της σελίδας. Η μετάβαση 
από τις κινούμενες στις στατικές εκτυπωτικές κε-
φαλές έχει ως αποτέλεσμα ταχύτητες μέχρι και 55 
σελίδες το λεπτό, ενώ ταυτόχρονα η ανάλυση της 
αγγίζει τα 2400 x 1200dpi. Επιπροσθέτως, η τεχνο-
λογία pigment ink που χρησιμοποιείται έχει ως α-
ποτέλεσμα σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση 
με τους laser εκτυπωτές. 

Cloud-based καινοτομία και μείωση κόστους 
Η σειρά των πολυμηχανημάτων Α3 της HP – στην 
οποία συμπεριλαμβάνονται τρεις PageWide πλατ-
φόρμες και δεκατρείς πλατφόρμες LaserJet – επω-
φελείται από την HP Smart Device Services (SDS), 
τη νέα πλατφόρμα βελτιστοποίησης εξατομικευ-
μένων υπηρεσιών που βασίζεται στην τεχνολογία 
cloud. Η SDS προσφέρει μέγιστο χρόνο λειτουργίας 
της συσκευής, με την ενσωμάτωση προηγμένων 
μεθόδων διάγνωσης συγκεκριμένων προβλημά-
των και δυνατότητα αποκατάστασης από απόσταση, 
εργαλεία που συγκαταλέγονται στα κορυφαία που 
χρησιμοποιούν σήμερα οι μεταπωλητές. 

Οι συσκευές HP PageWide Pro, κάνουν την έγχρω-
μη εκτύπωση πιο προσιτή, παρέχοντας ταυτόχρονα 
την καλύτερη ταχύτητα εκτύπωσης στην αγορά. Τα 
μηχανήματα για μια χρήση και τα μηχανήματα πολ-
λαπλών χρήσεων, έχουν ταχύτητες εκτύπωσης που 
κυμαίνονται από 35 ppm έως 60 ppm (μέχρι 80 
ppm σε λειτουργία Office). Η τεχνολογία PageWide 
είναι επίσης πιο βιώσιμη καθώς καταναλώνει έως 
και το ένα έβδομο της ενέργειας των ανταγωνιστι-
κών μηχανών λέιζερ χρώματος στην ίδια κατηγο-
ρία, ενώ παράγει σημαντικά λιγότερα απόβλητα 
συσκευασίας που σχετίζονται με τις προμήθειες και 
τα αναλώσιμα.

Οι εκτυπωτές της HP είναι οι  
ασφαλέστεροι του κόσμου
Οι business εκτυπωτές και MFP’s της HP Inc. πε-
ριλαμβάνουν μια σειρά από μοναδικά εργαλεία α-
σφαλείας βοηθώντας στην ελαχιστοποίηση των κιν-
δύνων προστατεύοντας τα έγγραφα και τα ψηφιακά 
δεδομένα που διακινούνται μέσα στην επιχείρηση, 

όσο και τις ίδιες τις μηχανές από επιθέσεις ιών. 
Μάλιστα, μόνο η HP Inc. προσφέρει δυνατότητες 
αυτοεπιδιόρθωσης στις εκτυπωτικές συσκευές της.

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της HP αποτελούνται 
από το τρίπτυχο: 
• Προστασία δεδομένων  κρυπτογράφηση, εξουσι-
οδοτημένη πρόσβαση, 
• Προστασία εγγράφων - προστασία εμπιστευτικών 
εγγράφων, ελαχιστοποίηση περιττών εκτυπώσεων 
• Προστασία συσκευής - αυτόματος εντοπισμός & 
μπλοκάρισμα επιθέσεων, αυτό-επιδιόρθωση

Στην Ελληνική Επιχείρηση, η χρήση πολύ-λειτουρ-
γικών εκτυπωτικών μηχανών κερδίζει συνεχώς 
έδαφος, καθώς διασφαλίζει πολλά πλεονεκτήματα 
σε κάθε business environment. Άλλωστε, μια 
πιθανή επένδυση σε νέου τύπου Α3 εκτυπωτικές 
μηχανές, θα σήμαινε ταυτόχρονα τον εκσυγχρονι-
σμό των εταιρικών υποδομών. Συνεπώς, ο κάθε 
οργανισμός θα πρέπει να σχεδιάσει μαζί με τον 
κατάλληλο συνεργάτη, την ιδανική λύση σύμφωνα 
με τις ανάγκες του, έτσι ώστε να απολαμβάνει ση-
μαντικά οφέλη (παραγωγικότητα, Security, μείωση 
λειτουργικών εξόδων). 

H ACTIVE Computer Systems S.A. αποτελεί 
Partner First Platinum της HP Inc. και βρίσκεται 
κοντά σας 24Χ7, με τις καινοτόμες προτάσεις της, 
αλλά και τις ευέλικτες υπηρεσίες της. Η εμπειρία 
της είναι αποδεδειγμένη, εξυπηρετώντας περισσό-
τερες από 8.500 εκτυπωτικές μηχανές, σε περισσό-
τερους από 180 πελάτες πανελλαδικά. 

Άρθρο του Γιάννη Βέη

Νέα δεδομένα στο χώρο του business A3 printing

Γιάννης Βέης, printing solutions specialist της 
ACTIVE Computer Systems
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τα δεδομένα, τα έγγραφα, τις εφαρμογές software 
κ.ο.κ. Κάποια νεότερα χαρακτηριστικά ασφαλεί-
ας, για παράδειγμα, εκτιμούν την ακεραιότητα 
του BIOS και του firmware κάθε φορά που ο Α3 
εκκινεί και στη συνέχεια τον επαναφέρουν σε κα-
τάσταση ασφαλείας, εφόσον αντιληφθούν πως έχει 
πέσει θύμα επίθεσης. 

Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας εξετάζουν την 
ταυτότητα του χρήστη, ώστε να διασφαλίσουν πως 
η αποστολή και η εκτύπωση εγγράφων  
γίνεται από εξουσιοδοτημένα άτομα αποκλειστικά. 
Συμπερασματικά, η ασφάλεια σε όλες τις  
εκδοχές της είναι κάτι που συνεργάτης πρέπει  
να λάβει σοβαρά υπόψη του. 

> Έξυπνα εργαλεία, λιγότερη συντήρηση
Εκτός από τη βασική απαίτηση για την προστασία 
του business των πελατών του, ο συνεργάτης θα 
βασίσει την επιτυχία του ως πάροχος λύσεων Α3 
στις value added υπηρεσίες. Θα πρέπει να αναζητή-
σει τους vendors εκείνους που επενδύουν σοβαρά 
στο χώρο αυτόν, συμπεριλαμβανομένης της κυκλο-
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Άρθρο της Νατάσσας Γεωργίου

Epson: Το μέλλον στις εκτυπώσεις  
για τις επιχειρήσεις

Η φιλοσοφία του λεγόμενου paperless office, 
θεωρητικά, αποτελεί την καλύτερη λύση για έναν 
εργασιακό χώρο, στην πραγματικότητα, όμως, 
κάτι τέτοιο φαντάζει ουτοπικό. Σύμφωνα με την 
πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε η Epson, πραγ-
ματοποιώντας πάνω από 2.300 συνεντεύξεις υ-
παλλήλων από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων 
και 100 Ελλήνων εργαζομένων σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα, το 72% των ερωτηθέ-
ντων δήλωσαν ότι η απουσία έντυπων εγγράφων 
στο γραφείο αποτελεί μη ρεαλιστικό σενάριο, με 
το 90% να θεωρεί ότι η εκτύπωση διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην εργασία τους. 

Ακόμη, οι Έλληνες εργαζόμενοι φαίνεται να είναι 
πρωταθλητές στην απόσταση που πρέπει να δια-
νύουν καθημερινά προς τους εκτυπωτές η οποία 
κατά μέσο όρο αγγίζει τα 10,2 μέτρα μία πραγμα-
τικότητα που συμβάλλει αρνητικά στην παραγω-
γικότητα στο γραφείο και μεταφράζεται σε χαμένο 
χρόνο και κόστος για τις επιχειρήσεις.
Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανάγκες και τις 
τάσεις της αγοράς, η Epson, παγκόσμιος ηγέτης 
της τεχνολογίας, εφαρμόζει την πρωτοποριακή 
τεχνολογία inkjet, φέρνοντας το μέλλον στις εκτυ-
πώσεις, τόσο στο παραδοσιακό μέγεθος Α4, όσο 

και στο πλέον δημοφιλές Α3. 
Τα οφέλη της εκτύπωσης inkjet την καθιστούν την 
ιδανικότερη λύση για επαγγελματικούς χώρους, 
καθώς απαντά σε κάθε εκτυπωτική ανάγκη των 
επιχειρήσεων και παρέχει μια ευρεία σειρά  
πλεονεκτημάτων σε σχέση με τους εκτυπωτές 
laser. Η χρήση εκτυπωτών τεχνολογίας inkjet ε-
ξασφαλίζει μείωση κόστους της εκτύπωσης  
κατά 50%, σε σύγκριση με την τεχνολογία laser, 
μείωση στην κατανάλωση ισχύος έως 96%, στα 
απόβλητα έως 94%, ενώ στο συνολικό αποτύπωμα 
άνθρακα έως 92%.

Επιδιώκοντας να προσφέρει στους πελάτες της 
ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις, η Epson 
συνεχίζει δυναμικά την πορεία της στην αγορά 
διαθέτοντας πολυλειτουργικά προϊόντα αιχμής, εν-
σωματώνοντας σε αυτά τις νέες τάσεις της αγοράς, 
όπως την εκτύπωση σε A3. Χαρακτηριστικά, η 
καινοτόμος τεχνολογίας της Epson, αποτυπώνεται 
στην επόμενη γενιά των εξαιρετικά γρήγορων 
οικολογικών inkjet εκτυπωτών για επιχειρήσεις, 
τη σειρά WorkForce Enterprise. Η συγκεκριμένη 
προϊοντική λύση παρέχει εξαιρετικά γρήγορες ε-
κτυπώσεις διπλής όψης, με δυνατότητα έγχρωμης 
εκτύπωσης σε A3, υψηλή οικολογική απόδοση και 

μια λύση χαμηλής 
ισχύος, στην τιμή 
ενός απλού αντι-
γραφικού laser 
φωτοτυπικού.

Παράλληλα, η 
εταιρεία διαθέτει 
τη σειρά εκτυπω-
τών WorkForce 
Pro RIPS. Αυτοί οι 
πολυλειτουργικοί 
εκτυπωτές Α3 
χαρακτηρίζονται 
από υψηλή ταχύ-
τητα εκτύπωσης, 
προσφέροντας αυ-
ξημένη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα. Χάρη 
στην τεχνολογία Replaceable Ink Pack System 
(RIPS), η οποία διασφαλίζει εκτυπώσεις εξαιρετικά 
υψηλής απόδοσης, χρησιμοποιώντας μονάδες 
παροχής μελανιών για την απρόσκοπτη εκτύπωση 
έως και 75.000 σελίδων, η σειρά αυτή ανταποκρί-
νεται πλήρως στις προκλήσεις της επαγγελματικής 
εκτύπωσης.

Αναλογιζόμενοι τις τάσεις της αγοράς, ως Epson, 
στοχεύουμε αδιαλείπτως στην παροχή πρωτοπο-
ριακών και ολοκληρωμένων λύσεων στη αγορά, 
εξελίσσοντας συνεχώς τα προϊόντα μας. Με τη νέα 
σειρά προϊόντων Epson Replaceable Ink Pack 
System A3 εκτύπωσης C869R απαντούμε πλήρως 
και ολοκληρωμένα στην ανάγκη της επιχείρησης 
για καθημερινές εκτυπώσεις Α4 αλλά και ειδικές 
εκτυπώσεις Α3 σε ποικιλία υλικών με προβλέψιμο 
και ιδιαίτερα χαμηλό κόστος έγχρωμης σελίδας 
και με πληθώρα δυνατοτήτων διαχείρισης και 
ασφάλειας εκτυπώσεων.

Νατάσσα Γεωργίου, 
corporate channel 

manager της Epson Greece
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φορίας νέων δυνατοτήτων απομακρυσμένης πα-
ραμετροποίησης και διαχείρισης, ενσωμάτωσης με 
εργαλεία συλλογής δεδομένων και προγράμματα 
εκπαίδευσης αποκλειστικά για τις συσκευές. 
Οι συνεργάτες που σκοπεύουν να δραστηριοποι-
ηθούν στο χώρο των managed print services, 
ουσιαστικά εισέρχονται στην αγορά σε μια στιγμή 
που νέες τεχνολογίες ενσωματώνονται στις Α3 συ-
σκευές για πρώτη φορά. Δεδομένης της συνεχούς 
επέκτασης του ΙοΤ, οι συνεργάτες θα πρέπει να 
επιλέξουν τους vendors που χρησιμοποιούν cloud 
software και υπηρεσίες οι οποίες συνδυάζουν το 

Τα σημαντικότερα trends που 
επηρεάζουν τον κλάδο του office 
printing περιλαμβάνουν μια 
μετάβαση προς τους MFPs και την 

τεχνολογία inkjet, με ταυτόχρονα σημαντικό 
ανταγωνισμό στο χώρο των Α3. 



Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου 
οι σύγχρονες επιχειρήσεις αγωνίζονται να δια-
κριθούν, η εικόνα που δίνουν προς τον πελάτη 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σύμφωνα με έρευνα 
που διεξήχθη από τον καθηγητή Richard Wiseman 
του Πανεπιστημίου Hertfordshire, εταιρείες που 
εκτυπώνουν σε Α3 διάσταση δείχνουν 13% πιο 
επαρκείς και ικανές, 21% πιο πετυχημένες και 12% 
πιο μεγάλες σε σύγκριση με εκείνες που εκτυπώ-
νουν σε Α4. Επίσης, σύμφωνα με τον καθηγητή 
Wiseman μια Α3 καλοσχεδιασμένη αφίσα, σε σύ-
γκριση με μία Α4, είναι 66% πιο πιθανό να τραβήξει 
την προσοχή των  πελατών και 18% πιο πιθανόν να 
επηρεάσει την αγοραστική τους απόφαση.
Παρά το γεγονός ότι η Α4 εκτύπωση είναι η πιο 
συνηθισμένη, αρκετές επιχειρήσεις τείνουν να 
επιλέξουν έναν Α3 εκτυπωτή, για την εκτύπωση 
επιχειρηματικών εγγράφων, όπως είναι πίνακες, 
γραφήματα, διαγράμματα Gantt, αλλά και για την 
εκτύπωση in-house marketing υλικού, πχ αφίσες, 
banners, booklets. 

Η πρωτοπορία της ΟΚΙ
H OKI, ακολουθώντας αυτή τη τάση, διαθέτει 
μια πλήρη σειρά Α3 έγχρωμων εκτυπωτών και 
πολυμηχανημάτων, η οποία καλύπτει τις ανάγκες 
Α3 εκτύπωσης κάθε επιχείρησης, ακόμη και της 
πιο απαιτητικής κάθετης αγοράς των γραφικών 
τεχνών.
Με την τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην επαγ-
γελματική εκτύπωση την οποία διαθέτει, η  OKI 
σχεδιάζει συσκευές με γνώμονα το χαμηλό κόστος 
χρήσης και βασίζει τις νέες της σειρές Α3 εκτυπω-
τών & πολυμηχανημάτων C8x3/MC8x3 στην τεχνο-
λογία LED μονού περάσματος χαρτιού. Η τεχνο-
λογία LED, χρησιμοποιώντας λιγότερα κινούμενα 
μέρη, εξασφαλίζει μεγαλύτερες ταχύτητες εκτύ-
πωσης, ανώτερη ποιότητα και βάθος χρώματος, 
καθώς και μικρότερη και πιο συμπαγή κατασκευή 
σε σχέση με τους συμβατικούς laser εκτυπωτές. 
Οι Α3 εκτυπωτές της ΟΚΙ χάρη στην εκτύπωση 
straight path, υποστηρίζουν απροβλημάτιστα ένα 
μεγάλο εύρος εκτυπωτικών μέσων βάρους έως 
256 gsm, ενώ με το ειδικό tray μπορούν να εκτυ-
πώσουν banner μήκους έως 1,3μ.
H OKI όμως δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στα ανα-
λώσιμα για την επίτευξη μείωσης κόστους αλλά 
και εξαιρετικής ποιότητας εκτύπωσης. Οι και-
νούριες σειρές εκτυπωτών & πολυμηχανημάτων 
C8x3/MC8x3 χρησιμοποιούν νέα αναλώσιμα με 
χαμηλή θερμοκρασία τήξης με την οποία επιτυγ-

χάνεται μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και 
μείωση κατά 50% του χρόνου προθέρμανσης από 
power on κατάσταση. 

Πέμπτο χρώμα για εντυπωσιακό φινίρισμα
Συνεχίζοντας τις καινοτομίες, στην έκθεση FESPA 
το Μάιο 2017, η OKI παρουσίασε τον νέο Α3 εκτυ-
πωτή White toner επόμενης γενιάς Pro8432WT, ο 
οποίος απευθύνεται στην αγορά των τεχνών και 
σε επαγγελματίες του χώρου της διαφήμισης και 
του τουρισμού, καθώς υποστηρίζει εκτύπωση συ-
μπαγούς λευκού σε μεγάλη ποικιλία μέσων, όπως 
T-Shirt, συσκευασίες, γραφικά βιτρίνας, διαφανές 
film, προσκλήσεις, μενού και πολλά άλλα. Οι A3 
εκτυπωτές Pro9541dn & Pro9542dn με πέντε toner 
συμπληρώνουν το portfolio των λύσεων της OKI 
για την αγορά των γραφικών τεχνών. Οι εκτυπωτές 
αυτοί χρησιμοποιούν την κλασσική τετραχρωμία 
(CMYK) και  διαθέτουν ένα πέμπτο χρώμα, λευκό 
ή διαφανές γυαλιστερό για εντυπωσιακές εκτυπώ-
σεις και φινίρισμα. 

Ασφάλεια & χρήσιμα εργαλεία
Τα μοντέλα των σειρών C8x3/MC8x3 διαθέτουν 
επίσης  βελτιωμένες λειτουργίες ασφάλειας 
(IPSec, Private print, προαιρετική απελευθέρωση 
εκτύπωσης μέσω κάρτας) και συνδεσιμότητας 
(Google Cloud Print 2.0 και  Wireless Direct, για 
ταυτόχρονη διασύνδεση σε ασύρματο και ενσύρ-
ματο δίκτυο). Σημαντικό πλεονέκτημα επίσης των 
νέων πολυλειτουργικών συσκευών MC853dn 
και MC873dn αποτελεί η ενσωματωμένη ανοικτή 
πλατφόρμα smart Extendable Platform (sXP) 
που επιτρέπει τη σύνδεσή τους  με άλλες συ-
σκευές πχ. για pull printing, και τη συνεργασία 
τους με εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών, ό-
πως PaperCut και Drivve. Τα μοντέλα αυτά προ-
σφέρουν  γρήγορο σχεδιασμό εξατομικευμένων 
λύσεων μέσω του SDK που διαθέτουν.

Τέλος, οι σειρές των Α3 εκτυπωτών & πολυμη-
χανημάτων της OKI, διαθέτουν μια πληθώρα 
χρήσιμων εφαρμογών in-the-box, όπως για πα-
ράδειγμα, το Template Manager, το οποίο αποτελεί  
ιδανικό εργαλείο σχεδιασμού και παραγωγής in-
house επαγγελματικών εγγράφων, μέσω έτοιμων 
templates. Το Smart PrintSupervision, επιτρέπει 
τη διαχείριση και τον έλεγχο των εκτυπωτών & 
MFP του δικτύου, τον έλεγχο των δαπανών εκτύ-
πωσης, ενώ προσφέρει δυνατότητα επιβολής πε-
ριορισμών στην πρόσβαση ατόμων ή ομάδων και 
διαχείρισης εκτυπώσεων και αντιγράφων εντός 
προκαθορισμένων ορίων κόστους. Η εφαρμογή 
OCR Abby FineReader Sprint, δίνει τη δυνατότητα 
στα smart MFP της ΟΚΙ να ψηφιοποιούν δεδομένα 
και να δημιουργούν επεξεργάσιμα, με δυνατότητα 
αναζήτησης αρχεία, από έγγραφα, PDF αρχεία ή 
ψηφιακές εικόνες, ενώ εξοικονομούν χρόνο επα-
ναπληκτρολόγησης εγγράφων.
Η OKI με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των 
σύγχρονων επιχειρήσεων για παραγωγικότητα με 
μειωμένο κόστος, προσφέρει μία ολοκληρωμένη 
πρόταση Α3 εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων 
που συνδυάζουν χαμηλό κόστος χρήσης, κτήσης 
και εξαιρετική ποιότητα. Σε συνδυασμό με τα 3 
χρόνια δωρεάν ολοκληρωμένης τεχνικής υποστή-
ριξης που συνοδεύουν όλες τις συσκευές της, οι 
λύσεις της ΟΚΙ αποτελούν την ιδανική πρόταση για 
την αγορά της Α3 εκτύπωσης.

Τζένια Κοτζαφίλιου,  
Product Manager OKI, της CPI A.E.
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Άρθρο της Τζένιας Κοτζαφίλιου

Λύσεις από την ΟΚΙ για εκτυπώσεις  
που ξεχωρίζουν
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CPI A.E.: Ραφαηλίδη 1 & Αγρινίου, 17778 Ταύρος 
Τηλ. 2104805800, website:  www.cpi.gr, Email: info@cpi.gr

Άρθρο της Νατάσσας Γεωργίου

Epson: Το μέλλον στις εκτυπώσεις  
για τις επιχειρήσεις

Η φιλοσοφία του λεγόμενου paperless office, 
θεωρητικά, αποτελεί την καλύτερη λύση για έναν 
εργασιακό χώρο, στην πραγματικότητα, όμως, 
κάτι τέτοιο φαντάζει ουτοπικό. Σύμφωνα με την 
πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε η Epson, πραγ-
ματοποιώντας πάνω από 2.300 συνεντεύξεις υ-
παλλήλων από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων 
και 100 Ελλήνων εργαζομένων σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα, το 72% των ερωτηθέ-
ντων δήλωσαν ότι η απουσία έντυπων εγγράφων 
στο γραφείο αποτελεί μη ρεαλιστικό σενάριο, με 
το 90% να θεωρεί ότι η εκτύπωση διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην εργασία τους. 

Ακόμη, οι Έλληνες εργαζόμενοι φαίνεται να είναι 
πρωταθλητές στην απόσταση που πρέπει να δια-
νύουν καθημερινά προς τους εκτυπωτές η οποία 
κατά μέσο όρο αγγίζει τα 10,2 μέτρα μία πραγμα-
τικότητα που συμβάλλει αρνητικά στην παραγω-
γικότητα στο γραφείο και μεταφράζεται σε χαμένο 
χρόνο και κόστος για τις επιχειρήσεις.
Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανάγκες και τις 
τάσεις της αγοράς, η Epson, παγκόσμιος ηγέτης 
της τεχνολογίας, εφαρμόζει την πρωτοποριακή 
τεχνολογία inkjet, φέρνοντας το μέλλον στις εκτυ-
πώσεις, τόσο στο παραδοσιακό μέγεθος Α4, όσο 

και στο πλέον δημοφιλές Α3. 
Τα οφέλη της εκτύπωσης inkjet την καθιστούν την 
ιδανικότερη λύση για επαγγελματικούς χώρους, 
καθώς απαντά σε κάθε εκτυπωτική ανάγκη των 
επιχειρήσεων και παρέχει μια ευρεία σειρά  
πλεονεκτημάτων σε σχέση με τους εκτυπωτές 
laser. Η χρήση εκτυπωτών τεχνολογίας inkjet ε-
ξασφαλίζει μείωση κόστους της εκτύπωσης  
κατά 50%, σε σύγκριση με την τεχνολογία laser, 
μείωση στην κατανάλωση ισχύος έως 96%, στα 
απόβλητα έως 94%, ενώ στο συνολικό αποτύπωμα 
άνθρακα έως 92%.

Επιδιώκοντας να προσφέρει στους πελάτες της 
ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις, η Epson 
συνεχίζει δυναμικά την πορεία της στην αγορά 
διαθέτοντας πολυλειτουργικά προϊόντα αιχμής, εν-
σωματώνοντας σε αυτά τις νέες τάσεις της αγοράς, 
όπως την εκτύπωση σε A3. Χαρακτηριστικά, η 
καινοτόμος τεχνολογίας της Epson, αποτυπώνεται 
στην επόμενη γενιά των εξαιρετικά γρήγορων 
οικολογικών inkjet εκτυπωτών για επιχειρήσεις, 
τη σειρά WorkForce Enterprise. Η συγκεκριμένη 
προϊοντική λύση παρέχει εξαιρετικά γρήγορες ε-
κτυπώσεις διπλής όψης, με δυνατότητα έγχρωμης 
εκτύπωσης σε A3, υψηλή οικολογική απόδοση και 

μια λύση χαμηλής 
ισχύος, στην τιμή 
ενός απλού αντι-
γραφικού laser 
φωτοτυπικού.

Παράλληλα, η 
εταιρεία διαθέτει 
τη σειρά εκτυπω-
τών WorkForce 
Pro RIPS. Αυτοί οι 
πολυλειτουργικοί 
εκτυπωτές Α3 
χαρακτηρίζονται 
από υψηλή ταχύ-
τητα εκτύπωσης, 
προσφέροντας αυ-
ξημένη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα. Χάρη 
στην τεχνολογία Replaceable Ink Pack System 
(RIPS), η οποία διασφαλίζει εκτυπώσεις εξαιρετικά 
υψηλής απόδοσης, χρησιμοποιώντας μονάδες 
παροχής μελανιών για την απρόσκοπτη εκτύπωση 
έως και 75.000 σελίδων, η σειρά αυτή ανταποκρί-
νεται πλήρως στις προκλήσεις της επαγγελματικής 
εκτύπωσης.

Αναλογιζόμενοι τις τάσεις της αγοράς, ως Epson, 
στοχεύουμε αδιαλείπτως στην παροχή πρωτοπο-
ριακών και ολοκληρωμένων λύσεων στη αγορά, 
εξελίσσοντας συνεχώς τα προϊόντα μας. Με τη νέα 
σειρά προϊόντων Epson Replaceable Ink Pack 
System A3 εκτύπωσης C869R απαντούμε πλήρως 
και ολοκληρωμένα στην ανάγκη της επιχείρησης 
για καθημερινές εκτυπώσεις Α4 αλλά και ειδικές 
εκτυπώσεις Α3 σε ποικιλία υλικών με προβλέψιμο 
και ιδιαίτερα χαμηλό κόστος έγχρωμης σελίδας 
και με πληθώρα δυνατοτήτων διαχείρισης και 
ασφάλειας εκτυπώσεων.

Νατάσσα Γεωργίου, 
corporate channel 

manager της Epson Greece
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φορίας νέων δυνατοτήτων απομακρυσμένης πα-
ραμετροποίησης και διαχείρισης, ενσωμάτωσης με 
εργαλεία συλλογής δεδομένων και προγράμματα 
εκπαίδευσης αποκλειστικά για τις συσκευές. 
Οι συνεργάτες που σκοπεύουν να δραστηριοποι-
ηθούν στο χώρο των managed print services, 
ουσιαστικά εισέρχονται στην αγορά σε μια στιγμή 
που νέες τεχνολογίες ενσωματώνονται στις Α3 συ-
σκευές για πρώτη φορά. Δεδομένης της συνεχούς 
επέκτασης του ΙοΤ, οι συνεργάτες θα πρέπει να 
επιλέξουν τους vendors που χρησιμοποιούν cloud 
software και υπηρεσίες οι οποίες συνδυάζουν το 

Τα σημαντικότερα trends που 
επηρεάζουν τον κλάδο του office 
printing περιλαμβάνουν μια 
μετάβαση προς τους MFPs και την 

τεχνολογία inkjet, με ταυτόχρονα σημαντικό 
ανταγωνισμό στο χώρο των Α3. 
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printing και τις άλλες end-point συσκευές που χρη-
σιμοποιούν οι πελάτες. Επιπρόσθετα, καλό θα ήταν 
οι συνεργάτες να αναζητούν προϊόντα που επιτρέ-
πουν την ενσωμάτωση του custom control panel 
και την υποστήριξη για απομακρυσμένη παραμε-
τροποίηση και την ευελιξία που προσφέρουν οι 
απομακρυσμένες αναβαθμίσεις firmware και οι ε-
πανεκκινήσεις. Ένα προϊόν που χρησιμοποιεί cloud 
based analytics μπορεί αφενός να βελτιστοποιήσει 
την μακροβιότητα των αναλωσίμων και αφετέρου 
να διασφαλίσει τη βέλτιστη παραγωγικότητα. 

> Οι επιδόσεις μετράνε 
Οι συνεργάτες δεν πρέπει να ξεχνούν πως τελικά 
τα χαρακτηριστικά (specs) δεν μπορούν να αγνο-
ηθούν – πολλά deals έχουν αποτύχει ή αντίθετα 
έχουν στεφθεί με επιτυχία αποκλειστικά και μόνο 
εξαιτίας αυτού του τομέα. 
Τελικά, το κανάλι οφείλει να κατανοήσει τι ακριβώς 

εκτυπώνουν σε καθημερινή βάση οι πελάτες. Δε-
δομένης τής μετακίνησης από τις μονόχρωμες στις 
έγχρωμες εκτυπώσεις, η δυνατότητα των συνεργα-
τών να προσφέρουν συσκευές Α3 με οικονομικές, 
υψηλής ποιότητας επιλογές χρώματος παραμένει 
εξαιρετικά σημαντική. Οι συνεργάτες θα πρέπει να 
διαθέσουν χρόνο ώστε να εξετάσουν εκτυπώσεις 
από διαφορετικές συσκευές και να ζητήσουν τα 
σχετικά benchmarks, εφόσον χρειαστεί. 
Όσον αφορά τις ταχύτητες εκτύπωσης, τα 
benchmarks ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο των 
εκτυπωτών που απαιτούνται στο περιβάλλον των 
πελατών. Ακόμα πιο σημαντικό είναι οι συνερ-
γάτες να ελέγξουν τη σχέση μεταξύ επιδόσεων 
και κόστους. Για παράδειγμα, κάποιες σύγχρονες 
συσκευές προσφέρουν 60 σελίδες έγχρωμων 
εκτυπώσεων ανά λεπτό, με περίπου το ίδιο κόστος 
με τις 25 σελίδες το λεπτό που εκτυπώνουν οι μο-
νόχρωμοι ή έγχρωμοι εκτυπωτές. 

Τέλος, ένα συχνά υποτιμημένο χαρακτηριστικό 
ποιότητας που πρέπει να έχει υπόψη του ο συ-
νεργάτης είναι η ενεργειακή αποτελεσματικότητα. 
Στην εποχή της οικολογικής ευαισθησίας και των 
ρυθμιστικών κανόνων, η κυκλοφορία ενός στόλου 
εκτυπωτών Α3 σχεδιασμένων για να κατανα-
λώνουν σαφώς λιγότερη ενέργεια, θα επιτρέψει 
στους πελάτες να εξοικονομήσουν χρήματα, ενώ 
ταυτόχρονα δεν θα βλάψουν το περιβάλλον. 

> Συμπέρασμα
Στην εποχή του ΙοΤ, οι δυνατότητες διασύνδεσης 
των Α3 εκτυπωτών θα συνεχίσουν να αυξάνονται 
σταθερά. Οι vendors εκείνοι που αξίζουν την προ-
σοχή του καναλιού είναι όσοι έχουν επενδύσει 
σοβαρά στον τομέα αυτόν, ενώ ταυτόχρονα προ-
σφέρουν προγράμματα που θα βοηθήσουν τους 
συνεργάτες να παίξουν κεντρικό ρόλο στο καθο-
δηγούμενο από τα services μοντέλο. TCP

Πριν από λίγους μήνες, η Xerox ανακοίνωσε το 
μεγαλύτερο προϊοντικό λανσάρισμα στην ιστορία 
της, το οποίο πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη και στη 
χώρα μας.  
Συνολικά παρουσιάστηκαν 29 νέοι εκτυπωτές και 
πολυλειτουργικοί εκτυπωτές (MFPs)  
με ενσωματωμένη την τεχνολογία ConnectKey 
2017. Η οικογένεια των νέων προϊόντων περι-
λαμβάνει μια ποικιλία μεγεθών, ταχυτήτων και 
δυνατοτήτων, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες των μικρών, των μεσαίων, αλλά και των 
μεγάλων επιχειρήσεων. 
Τα νέα μοντέλα ανήκουν σε δύο βασικές σειρές: 
Xerox VersaLink και Xerox AltaLink. 
Οι συσκευές VersaLink είναι σχεδιασμένες για μι-
κρές επιχειρήσεις και μικρές ομάδες εργασίας και 
συμπεριλαμβάνουν 19 εκτυπωτές και MFPs εκ των 
οποίων υποστήριξη  
Α3 διαθέτουν τα εξής μοντέλα: VersaLink C7000 
(έγχρωμος εκτυπωτής), VersaLink B7025/
B7030/B7035 (ασπρόμαυρο MFP με υποστήριξη 
Workplace Assistant), VersaLink C7020/C7025/
C7030 (έγχρωμο MFP). 
Η σειρά AltaLink περιλαμβάνει 10 πολυμηχανήματα 
Α3 σχεδιασμένα για μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή για 
ανάγκες μεγαλύτερου όγκου σε μια ποικιλία από 
έγχρωμα και μονόχρωμα πολυλειτουργικά μοντέλα 

Προηγμένα χαρακτηριστικά
Οι νέες οικογένειες προϊόντων της Xerox με τε-
χνολογία ConnectKey 2017 προσφέρουν μειωμένο 

χρόνο προθέρμανσης, σάρωση διπλής όψης, 
εφαρμογές για εκτύπωση από / σάρωση σε πλατ-
φόρμες αποθήκευσης σε cloud, όπως -  Dropbox, 
Box, Google Drive και OneDrive, απομακρυσμένη 
εκτύπωση και σάρωση, από οποιαδήποτε κινητή 
συσκευή (smartphone, tablet) και φιλικότητα προς 
το περιβάλλον.
Οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν  εφαρμογές 
μέσα από το Xerox App Gallery, απλοποιώντας 
πολλές διαδικασίες στην καθημερινή ροή εργασίας 
της επιχείρησής τους.

Εξελιγμένη εμπειρία χρήστη με οθόνη παρόμοια 
με αυτή των tablet
Οι οικογένειες προϊόντων AltaLink και VersaLink 
μοιράζονται ένα παρεμφερές και προσαρμόσιμο 
περιβάλλον εργασίας. Η ανακλινόμενη και έγχρω-
μη οθόνης αφής, παρόμοια με αυτή των tablets, 
μπορεί να προσωποποιηθεί για διαφορετικά περι-
βάλλοντα εργασίας ή διαφορετικούς χρήστες. Χάρη 
στον εμπνευσμένο σχεδιασμό είναι εύκολη στη 
χρήση, έχοντας ως αποτέλεσμα λιγότερα κλικ για 
την ολοκλήρωση μιας εργασίας και λιγότερο χρόνο 
μπροστά από τον εκτυπωτή.

Ολοκληρωμένη ασφάλεια
Οι δύο νέες σειρές της Xerox προσφέρουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας του απορρήτου, με προστασία 
McAfee και κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου 256 
bit. Η τεχνολογία ConnectKey προσφέρει προστασία 
από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις συσκευές, 

διατηρεί εμπιστευτική την επικοινωνία και τις πλη-
ροφορίες μέσω κρυπτογράφησης και προστατεύει 
τα δεδομένα και τον εξοπλισμό από κακόβουλες 
επιθέσεις. Επιπροσθέτως, οι συσκευές AltaLink δι-
αθέτουν ένα επιπρόσθετο επίπεδο ασφάλειας μέσω 
της McAfee.

Μεγάλες δυνατότητες αναβάθμισης
Η κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες. 
Χάρη στις προαιρετικές δυνατότητες, οι συσκευές 
μπορούν να αναβαθμιστούν, προσφέροντας ευελι-
ξία και προσαρμοστικότητα ώστε να ικανοποιούνται 
απόλυτα οι ανάγκες των πελατών.

Οι νέοι, έξυπνοι “βοηθοί εργασίας: από τη Xerox 
είναι εδώ για να σας βοηθήσουν να εργαστείτε κα-
λύτερα. Γνωρίστε τους!

Άρθρο εκ μέρους της Xerox

Το γραφείο αλλάζει! VersaLink & AltaLink  
με τεχνολογία ConnectKey 2017

PU
B

LI



Προτιμήστε τις 
συσκευές Α4 της 
Lexmark 
μόνο από

Ελαιώνων 51-53, 153 51 Παλλήνη
τηλ. 210 67 22 230 / fax 210 67 22 337
info@infolex.gr / www.infolex.gr

Α4Α3

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Α3 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; 
Συμπεράσματα μελετών των εταιρειών Gartner, New�eld IT και InfoTrends έδειξαν ότι το ετήσιο ποσοστό εκτυπώσεων Α3 

παγκοσμίως είναι μικρότερο του 5% του συνόλου των εκτυπώσεων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό εκτυπώσεων Α4 κυμαίνεται 

μεταξύ 95% και 99%.

Εάν όντως χρειάζεστε εκτυπώσεις Α3, η Lexmark προτείνει:

Αν ωστόσο οι εκτυπώσεις σας είναι Α4, τα πολυμηχανήματα 
Α4 της Lexmark παρέχουν την ίδια λειτουργικότητα και 
πολλαπλά οφέλη:

Σημαντικά χαμηλότερη τιμή κτήσης σε σχέση με τα αντίστοι-
χα πολυμηχανήματα Α3, επομένως μεγάλη εξοικονόμηση 
χρημάτων

Σχεδόν 50% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, άρα 
αυξημένη οικονομία & φιλικότητα προς το περιβάλλον

Δεν απαιτούν προγραμματισμένη συντήρηση, καθώς όλα τα 
αναλώσιμα και τα περισσότερα ανταλλακτικά μπορούν να 
αντικατασταθούν από τον χρήστη

Μπορείτε να επιλέξετε αναλώσιμα υψηλής απόδοσης για 
ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση κόστους

99€ 

Up to 65ppm

Finishing
function

Solutions

Duplex ADF
single-pass

SRA3 12X18

B/W Laser MFP: Πολυμηχανήματα Lexmark
MX910de, MX911de, MX912de

Up to 55ppm Solutions
32 x 122 cm

(12.6 x 48 inch)

Color Laser MFP: Πολυμηχανήματα Lexmark
X950de, X952de, X954de

MS317dn Mono Laser Printer

10” touch screen Duplex Printing Network

Ταχύτητα: 33 σελ/λεπτό
Ανάλυση: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality 
Προτεινόμενη χρήση: 500 - 2.500 σελίδες
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A3 Printing

printing και τις άλλες end-point συσκευές που χρη-
σιμοποιούν οι πελάτες. Επιπρόσθετα, καλό θα ήταν 
οι συνεργάτες να αναζητούν προϊόντα που επιτρέ-
πουν την ενσωμάτωση του custom control panel 
και την υποστήριξη για απομακρυσμένη παραμε-
τροποίηση και την ευελιξία που προσφέρουν οι 
απομακρυσμένες αναβαθμίσεις firmware και οι ε-
πανεκκινήσεις. Ένα προϊόν που χρησιμοποιεί cloud 
based analytics μπορεί αφενός να βελτιστοποιήσει 
την μακροβιότητα των αναλωσίμων και αφετέρου 
να διασφαλίσει τη βέλτιστη παραγωγικότητα. 

> Οι επιδόσεις μετράνε 
Οι συνεργάτες δεν πρέπει να ξεχνούν πως τελικά 
τα χαρακτηριστικά (specs) δεν μπορούν να αγνο-
ηθούν – πολλά deals έχουν αποτύχει ή αντίθετα 
έχουν στεφθεί με επιτυχία αποκλειστικά και μόνο 
εξαιτίας αυτού του τομέα. 
Τελικά, το κανάλι οφείλει να κατανοήσει τι ακριβώς 

εκτυπώνουν σε καθημερινή βάση οι πελάτες. Δε-
δομένης τής μετακίνησης από τις μονόχρωμες στις 
έγχρωμες εκτυπώσεις, η δυνατότητα των συνεργα-
τών να προσφέρουν συσκευές Α3 με οικονομικές, 
υψηλής ποιότητας επιλογές χρώματος παραμένει 
εξαιρετικά σημαντική. Οι συνεργάτες θα πρέπει να 
διαθέσουν χρόνο ώστε να εξετάσουν εκτυπώσεις 
από διαφορετικές συσκευές και να ζητήσουν τα 
σχετικά benchmarks, εφόσον χρειαστεί. 
Όσον αφορά τις ταχύτητες εκτύπωσης, τα 
benchmarks ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο των 
εκτυπωτών που απαιτούνται στο περιβάλλον των 
πελατών. Ακόμα πιο σημαντικό είναι οι συνερ-
γάτες να ελέγξουν τη σχέση μεταξύ επιδόσεων 
και κόστους. Για παράδειγμα, κάποιες σύγχρονες 
συσκευές προσφέρουν 60 σελίδες έγχρωμων 
εκτυπώσεων ανά λεπτό, με περίπου το ίδιο κόστος 
με τις 25 σελίδες το λεπτό που εκτυπώνουν οι μο-
νόχρωμοι ή έγχρωμοι εκτυπωτές. 

Τέλος, ένα συχνά υποτιμημένο χαρακτηριστικό 
ποιότητας που πρέπει να έχει υπόψη του ο συ-
νεργάτης είναι η ενεργειακή αποτελεσματικότητα. 
Στην εποχή της οικολογικής ευαισθησίας και των 
ρυθμιστικών κανόνων, η κυκλοφορία ενός στόλου 
εκτυπωτών Α3 σχεδιασμένων για να κατανα-
λώνουν σαφώς λιγότερη ενέργεια, θα επιτρέψει 
στους πελάτες να εξοικονομήσουν χρήματα, ενώ 
ταυτόχρονα δεν θα βλάψουν το περιβάλλον. 

> Συμπέρασμα
Στην εποχή του ΙοΤ, οι δυνατότητες διασύνδεσης 
των Α3 εκτυπωτών θα συνεχίσουν να αυξάνονται 
σταθερά. Οι vendors εκείνοι που αξίζουν την προ-
σοχή του καναλιού είναι όσοι έχουν επενδύσει 
σοβαρά στον τομέα αυτόν, ενώ ταυτόχρονα προ-
σφέρουν προγράμματα που θα βοηθήσουν τους 
συνεργάτες να παίξουν κεντρικό ρόλο στο καθο-
δηγούμενο από τα services μοντέλο. TCP

Πριν από λίγους μήνες, η Xerox ανακοίνωσε το 
μεγαλύτερο προϊοντικό λανσάρισμα στην ιστορία 
της, το οποίο πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη και στη 
χώρα μας.  
Συνολικά παρουσιάστηκαν 29 νέοι εκτυπωτές και 
πολυλειτουργικοί εκτυπωτές (MFPs)  
με ενσωματωμένη την τεχνολογία ConnectKey 
2017. Η οικογένεια των νέων προϊόντων περι-
λαμβάνει μια ποικιλία μεγεθών, ταχυτήτων και 
δυνατοτήτων, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες των μικρών, των μεσαίων, αλλά και των 
μεγάλων επιχειρήσεων. 
Τα νέα μοντέλα ανήκουν σε δύο βασικές σειρές: 
Xerox VersaLink και Xerox AltaLink. 
Οι συσκευές VersaLink είναι σχεδιασμένες για μι-
κρές επιχειρήσεις και μικρές ομάδες εργασίας και 
συμπεριλαμβάνουν 19 εκτυπωτές και MFPs εκ των 
οποίων υποστήριξη  
Α3 διαθέτουν τα εξής μοντέλα: VersaLink C7000 
(έγχρωμος εκτυπωτής), VersaLink B7025/
B7030/B7035 (ασπρόμαυρο MFP με υποστήριξη 
Workplace Assistant), VersaLink C7020/C7025/
C7030 (έγχρωμο MFP). 
Η σειρά AltaLink περιλαμβάνει 10 πολυμηχανήματα 
Α3 σχεδιασμένα για μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή για 
ανάγκες μεγαλύτερου όγκου σε μια ποικιλία από 
έγχρωμα και μονόχρωμα πολυλειτουργικά μοντέλα 

Προηγμένα χαρακτηριστικά
Οι νέες οικογένειες προϊόντων της Xerox με τε-
χνολογία ConnectKey 2017 προσφέρουν μειωμένο 

χρόνο προθέρμανσης, σάρωση διπλής όψης, 
εφαρμογές για εκτύπωση από / σάρωση σε πλατ-
φόρμες αποθήκευσης σε cloud, όπως -  Dropbox, 
Box, Google Drive και OneDrive, απομακρυσμένη 
εκτύπωση και σάρωση, από οποιαδήποτε κινητή 
συσκευή (smartphone, tablet) και φιλικότητα προς 
το περιβάλλον.
Οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν  εφαρμογές 
μέσα από το Xerox App Gallery, απλοποιώντας 
πολλές διαδικασίες στην καθημερινή ροή εργασίας 
της επιχείρησής τους.

Εξελιγμένη εμπειρία χρήστη με οθόνη παρόμοια 
με αυτή των tablet
Οι οικογένειες προϊόντων AltaLink και VersaLink 
μοιράζονται ένα παρεμφερές και προσαρμόσιμο 
περιβάλλον εργασίας. Η ανακλινόμενη και έγχρω-
μη οθόνης αφής, παρόμοια με αυτή των tablets, 
μπορεί να προσωποποιηθεί για διαφορετικά περι-
βάλλοντα εργασίας ή διαφορετικούς χρήστες. Χάρη 
στον εμπνευσμένο σχεδιασμό είναι εύκολη στη 
χρήση, έχοντας ως αποτέλεσμα λιγότερα κλικ για 
την ολοκλήρωση μιας εργασίας και λιγότερο χρόνο 
μπροστά από τον εκτυπωτή.

Ολοκληρωμένη ασφάλεια
Οι δύο νέες σειρές της Xerox προσφέρουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας του απορρήτου, με προστασία 
McAfee και κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου 256 
bit. Η τεχνολογία ConnectKey προσφέρει προστασία 
από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις συσκευές, 

διατηρεί εμπιστευτική την επικοινωνία και τις πλη-
ροφορίες μέσω κρυπτογράφησης και προστατεύει 
τα δεδομένα και τον εξοπλισμό από κακόβουλες 
επιθέσεις. Επιπροσθέτως, οι συσκευές AltaLink δι-
αθέτουν ένα επιπρόσθετο επίπεδο ασφάλειας μέσω 
της McAfee.

Μεγάλες δυνατότητες αναβάθμισης
Η κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες. 
Χάρη στις προαιρετικές δυνατότητες, οι συσκευές 
μπορούν να αναβαθμιστούν, προσφέροντας ευελι-
ξία και προσαρμοστικότητα ώστε να ικανοποιούνται 
απόλυτα οι ανάγκες των πελατών.

Οι νέοι, έξυπνοι “βοηθοί εργασίας: από τη Xerox 
είναι εδώ για να σας βοηθήσουν να εργαστείτε κα-
λύτερα. Γνωρίστε τους!

Άρθρο εκ μέρους της Xerox

Το γραφείο αλλάζει! VersaLink & AltaLink  
με τεχνολογία ConnectKey 2017
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Η 
πρόσφατη επίθεση του 
WannaCrypt (WannaCry) έδειξε 
με τον πιο γλαφυρό τρόπο, το 
πόσο ανίσχυροι είναι οι σύγ-
χρονοι υπολογιστές μπροστά 
στους κυβερνοεγκληματίες. 

Μπορεί ο WannaCry να τέλειωσε τη δράση του 
άδοξα, πριν οι δημιουργοί του προλάβουν να 
μαζέψουν αρκετά χρήματα από τα θύματά τους, 
αλλά το ranswomware ήρθε για να μείνει. Στο 
μέλλον θα πρέπει να περιμένουμε όλο και περισ-
σότερες επιθέσεις, οι οποίες πλέον στρέφονται 
κυρίως σε επιχειρήσεις. 
Ο λόγος για την τάση αυτή είναι ξεκάθαρος: οι 
εγκληματίες θεωρούν ότι οι επιθέσεις με προ-
γράμματα ransomware εναντίον επιχειρήσεων 
έχουν προοπτικές για μεγαλύτερα κέρδη σε 
σχέση με τις μαζικές επιθέσεις εναντίον ιδιωτών. 
Μία επιτυχημένη ransomware επίθεση εναντίον 
μιας εταιρίας μπορεί εύκολα να σταματήσει την 
εύρυθμη λειτουργεία της επιχείρησης για ώρες 
ακόμα και ημέρες, καθιστώντας τους ιδιοκτήτες 
των εταιρειών που έχουν δεχτεί επίθεση πιο πι-
θανούς υποψήφιους για να πληρώσουν λύτρα.
Εάν κάποιος μολυνθεί από ransomware τα νέα 
δεν είναι καθόλου καλά. Στο σημείο αυτό να πού-
με ότι η περίπτωση του πρόσφατου WannaCry 
το οποίο λόγω κάποιου σφάλματος στον κώδικά 
του, απενεργοποιήθηκε (τουλάχιστον η αρχική 
του μορφή) δεν είναι ο κανόνας, αλλά η εξαίρεση.
Εάν κάποιος μολυνθεί ουσιαστικά ο μόνος τρό-
πος να ανακτήσει τα αρχεία του είναι από κάποιο 
backup (εάν έχει φροντίσει να πάρει backup 
προφανώς) αλλιώς θα πρέπει να τα αποχαιρε-
τήσει για πάντα. Και αυτό, διότι ο αλγόριθμος 
κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται από τα 
ransomware είναι τόσο ισχυρός (RSA-2048) που 

Η μάστιγα του 
ransomware 
Υπάρχουν πολλών ειδών ιοί και worms. Όσοι όμως ανήκουν στην κατηγορία των ransomware, όπως το 
πρόσφατο WannaCry είναι πανέξυπνοι. Δεν καταστρέφουν τον υπολογιστή, ούτε αποσπούν ευαίσθητα δεδομένα. 
Αυτό που κάνουν είναι να κρυπτογραφούν όλα τα σημαντικά αρχεία και να ζητούν λύτρα προκειμένου να τα 
απελευθερώσουν. Τα στατιστικά δεν είναι καθόλου καλά. Οι επιθέσεις ransomware το τελευταίο διάστημα 
στοχεύουν κατά κύριο λόγο τις επιχειρήσεις, διότι εκεί τα δεδομένα είναι πιο κρίσιμα και τα χρήματα περισσότερα.

τος, διότι για να πετύχει το σκοπό του, χρειάζεται 
έναν λειτουργικό υπολογιστή. Επιπλέον, θα κρυ-
πτογραφήσει και αρχεία που βρίσκονται στο δί-
κτυο, εφόσον οι δικτυακοί υπολογιστές ή φάκελοι 
έχουν αντιστοιχιστεί με κάποιο γράμμα δίσκου. 
Μάλιστα, εκτός από την ίδια την κρυπτογράφηση 
στο περιεχόμενο, το ransomware αλλάζει τόσο το 
όνομα των αρχείων όσο και την κατάληξη με τυ-
χαία γράμματα και αριθμούς ούτως ώστε να μην 
μπορεί κανείς να καταλάβει ούτε από το όνομα 
για ποια αρχεία πρόκειται.
Όπως προαναφέραμε οι ιοί ransomware χρησι-
μοποιούν τον πανίσχυρο αλγόριθμο κρυπτογρά-
φησης RSA-2048 (AES CBC 256-bit) που σημαίνει 
ότι ο μόνος τρόπος να αποκρυπτογραφήσει κα-
νείς τα αρχεία είναι με το ιδιωτικό «κλειδί» του. 
Μαζί με το κλείδωμα των προσωπικών αρχείων 
του θύματος, οι εγκληματίες δίνουν και οδηγίες 
ξεκλειδώματος οι οποίες περιλαμβάνουν ανα-
λυτικά βήματα πληρωμής σε Bitcoin (για να μην 
είναι ανιχνεύσιμη η πληρωμή προφανώς). Εάν τα 
λύτρα δεν δοθούν σε κάποιο χρονικό διάστημα, 
διπλασιάζονται.

Αποκρυπτογράφηση τώρα
Εάν κάποιος μολυνθεί με κάποιο ransomware, 
το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να το 
αφαιρέσει. Όλα τα εργαλεία internet security που 
κυκλοφορούν στην αγορά είναι σε θέση να εντο-
πίζουν και να αφαιρούν το ransomware. 
Και φτάνουμε και στο πιο σημαντικό: μπορεί 
κανείς να πάρει τα αρχεία του πίσω; Δυστυχώς, 
όπως είπαμε και στην αρχή, τα πράγματα δεν 
είναι και τόσο απλά. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία 
αποκρυπτογράφησης, αλλά δεν είναι γενικής 

δεν υπάρχει περίπτωση να “σπάσει”. Επιπλέον, 
η αφαίρεση του ιού δεν συνεπάγεται αποκρυ-
πτογράφηση των αρχείων τα οποία θα πρέπει να 
θεωρούνται χαμένα.
Εννοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει 
να ενδώσει και να πληρώσει τα λύτρα που ζη-
τούν οι εγκληματίες, διότι αφενός έτσι προσφέ-
ρεται στήριξη στις παράνομες δραστηριότητες 
και αφετέρου κανείς δεν εγγυάται ότι πράγματι 
τα προσωπικά αρχεία θα αποκρυπτογραφηθούν, 
ενώ έχουν παρατηρηθεί και περιπτώσεις όπου 
το κλείδωμα επαναλαμβάνεται με τα λύτρα να 
αυξάνονται.

Πώς μεταδίδεται το ransomware 
Όπως και κάθε άλλος ιός, έτσι και το 
ransomware μολύνει έναν υπολογιστή από κά-
ποιο e-mail ή αρχείο που κατέβηκε από κάποιο 
website. Τα ψεύτικα αρχεία όπως media players 
ή αναβαθμίσεις στο Flash είναι συνηθισμένος 
τρόπος διάδοσης των ransomware ιών, όπως 
επίσης και τα e-mails με θέμα που μοιάζει κά-
πως έτσι: «σας στέλνουμε το αποδεικτικό της 
πληρωμή σας», το οποίο περιέχει κάποιο επισυ-
ναπτόμενο αρχείο doc ή zip. Εάν κάποιος κάνει 
το λάθος και ανοίξει το επισυναπτόμενο αρχείο, η 
μόλυνση ξεκινά.

Από τη στιγμή που ένα ransomware βρεθεί στον 
υπολογιστή του θύματος θα ξεκινήσει να ψάχνει 
όλους τους δίσκους (εσωτερικούς, εξωτερικούς 
και δικτυακούς) για προσωπικά αρχεία (για πα-
ράδειγμα DOC, DOCX, XLS, PPT, PSD, PDF, EPS, 
AI, CDR, JPG, κ.λπ.), δηλαδή έγγραφα και αρχεία 
media. Δεν θα πειράξει όμως αρχεία συστήμα-
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Άρθρο εκ μέρους της BlueSoft

Η απάντηση της Bitdefender  
στις επιθέσεις malware

Είναι γεγονός ότι μαζί με την εξέλιξη της τεχνο-
λογίας, εξελίσσεται το ίδιο και η τεχνολογία των 
ιών κάθε είδους, οι οποίοι μεταλλάχθηκαν σε ένα 
πανίσχυρο όπλο στα χέρια των cyber criminals. 
Ένα τέτοιο όπλο είναι και το ransomware που κρυ-
πτογραφεί τα δεδομένα του θύματος. Ο θύτης στη 
συνέχεια ζητάει λύτρα για την αποκρυπτογράφηση.  

Όσο λοιπόν προχωρά η εξέλιξη της τεχνολογίας 
των malwares άλλο τόσο (και περισσότερο) πρέπει 
να εξελίσσεται και η τεχνολογία της άμυνας.  Η 
Bitdefender σταθερά στις κορυφαίες θέσεις στον 
τομέα του cyber security κινείται διαρκώς προς 
αυτή την κατεύθυνση.
Οι τεχνολογίες της σίγουρα δεν στέκονται στην 
πατροπαράδοτη μέθοδο των signatures.  Η άμυνα 
οργανώνεται σε 4 μεγάλους τομείς: πρόληψη, πρό-
βλεψη, ανίχνευση και απόκριση.
Πέρα λοιπόν της ανίχνευσης μέσω των υπο-
γραφών, πολύ βασικό ρόλο η machine learning 
τεχνολογία. Η scan engine της Bitdefender έχει 
εγκατασταθεί σε 500 εκ. endpoints παγκοσμίως. 
Κάθε endpoint ενημερώνει διαρκώς τη βάση δεδο-
μένων της Bitdefender για νέα malwares και κακό-
βουλες τεχνικές. Το αποτέλεσμα είναι ότι όχι μόνο 
το detection rate είναι εξαιρετικά υψηλό, όχι μόνο 
τα false positives είναι σε μηδενικό επίπεδο αλλά 

είναι δυνατό να προβλέπεται αν μία εφαρμογή είναι 
κακόβουλη μόνο λόγω της συμπεριφοράς της. 

Πρόσφατο παράδειγμα είναι ο WannaCry ο οποίος 
αν και ήταν πρωτοεμφανιζόμενος αποκρούστηκε α-
μέσως μόνο λόγω της συμπεριφοράς του χωρίς να 
απαιτείται από τους χρήστες της Bitdefender καμία 
απολύτως ενέργεια. Με αυτό τον τρόπο μάλιστα η 
Bitdefender όχι μόνο προστάτεψε τους χρήστες της 
αλλά βοήθησε με τον τρόπο της να μην εξαπλωθεί 
περισσότερο η επίθεση.
Εκτός της machine learning τεχνολογίας η 
Bitdefender μπορεί να αμυνθεί και σε 0-day threats 
που εκμεταλλεύονται ευπάθειες του λειτουργικού 
ή άλλων εφαρμογών (Java, Flash κτλ). Για τις απει-
λές αυτές, η Bitdefender χρησιμοποιεί Advanced 
Anti-Exploit τεχνικές για να τις γνωρίσει καταρχήν 
και να τις εξουδετερώσει στη συνέχεια. Επιπλέον,  
παρακολουθούνται διαρκώς όλα τα processes του 
λειτουργικού.  

Μια ύποπτη εφαρμογή δεν θα διακοπεί αμέσως, α-
ποφεύγοντας ένα πιθανό false positive, αλλά θα πα-
ρακολουθείται και θα βαθμολογείται για κάθε ενέρ-
γεια της. Όταν το συνολική «βαθμολογία» ξεπεράσει 
ένα συγκεκριμένο threshold θα οριστεί κακόβουλη, 
θα διακοπεί και θα γίνουν roll back όλες οι ενέργειες 

της καθαρίζοντας το σύστημα από τα κατάλοιπα της. 

Μία επιπλέον ασπίδα της εταιρικής της λύσης είναι 
το Ransomware vaccine που κλειδώνει συγκεκρι-
μένα μέρη του λειτουργικού στα οποία θα ενεργή-
σουν τα γνωστά ransomware σιγουρεύοντας με 
αυτό τον τρόπο ότι τα ransomwares δεν θα δρά-
σουν αν βρουν τρόπο να διεισδύσουν στο σύστημα.

Οι cyber criminals είναι αμείλικτοι για αυτό και η 
λύση ασφαλείας που θα εγκαταστήσουμε να κινεί-
ται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα βεβαι-
ώνουν ότι είμαστε ασφαλείς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με 
την Blue Soft & IT, Ιθάκης 8, Χαλάνδρι, τηλ: 215-
5353030, info@bluesoft.gr
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φύσεως και απευθύνονται σε συγκεκριμένα 
ransomware, όπως για παράδειγμα το CoinVault, 
το Bitcryptor, το TeslaCrypt και το πιο πρόσφατο 
WannaCry κ.λπ. 
Μάλιστα, η Cisco προσφέρει ένα τέτοιο εργα-
λείο αποκρυπτογράφησης το Talos TeslaCrypt 
Decryption το οποίο απευθύνεται σε όσους έχουν 
μολυνθεί με το TeslaCrypt. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, οι μηχανικοί της Cisco μέσω reverse 
engineering κατάφεραν να «αποκρυπτογρα-
φήσουν» την τεχνολογία του TeslaCrypt και να 
επιτρέψουν την ανάκτηση των προσωπικών 
αρχείων.
Γενικό εργαλείο αποκρυπτογράφησης εν ενεργεία 
ransomware, δεν υπάρχει!

Android & Ransomware:  
καθόλου καλά τα νέα
Μια πρόσφατη έκθεση της Kaspersky αναφέρει 
ότι η αύξηση του αριθμού των χρηστών που 
δέχθηκαν επίθεση ransomware σε Android 

συσκευές μέσα σε ένα μόλις έτος, ήταν τετρα-
πλάσιος. 
Σε αντίθεση με τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι 
υπολογιστές, όπου τα ransomware προγράμματα 
που χρησιμοποιούν διαδικασίες κρυπτογρά-
φησης (crypto-ransomware) έχουν εκτοξευθεί 
στα ύψη, ενώ ο αριθμός των επιθέσεων που 
κλειδώνουν οθόνες μειώνεται (screen-blocker), 
το Android ransomware έχει ως επί το πλείστον 
τη μορφή screen-blocker. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι οι Android συσκευές δεν μπορούν 
να αφαιρέσουν τα screen-blocker με τη βοήθεια 
εξωτερικού hardware, γεγονός που καθιστά αυτά 
τα προγράμματα τόσο αποτελεσματικά, όσο τα 
crypto-ransomware για τους υπολογιστές.
Το ποσοστό των χρηστών που δέχτηκαν επιθέ-
σεις με mobile ransomware σε σχέση με τους 
χρήστες που δέχτηκαν επίθεση από κάθε είδους 
κακόβουλο λογισμικό για Android συσκευές  αυ-
ξήθηκε επίσης: από 2,04% το 2014-2015, σε 4,63% 
το 2015-2016.
Μόλις τέσσερις ομάδες κακόβουλων λογισμικών 
ήταν υπεύθυνες για πάνω από το 90% του συνό-

λου των επιθέσεων που καταγράφηκαν εκείνη 
την περίοδο. Πρόκειται για τις κακόβουλες οικο-
γένειες Small, Fusob, Pletor και Svpeng.

2017: Η χρονιά του ransomware
Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν 
από τα εργαστήρια ερευνών της ESET σε όλο 
τον κόσμο, η έκθεση “Trends 2017: Security held 
ransom” δείχνει ότι και το 2017 θα αποτελέσει 
χρονιά ransomware. Όπως αναφέρεται στην έκ-
θεση: “Μία νέα τάση διαφαίνεται στον ορίζοντα: Το 
Ransomware of Things ή RoT, δηλαδή η δυνα-
τότητα των εγκληματιών του κυβερνοχώρου να 
επιτίθενται σε συσκευές κρατώντας τις ‘όμηρους’ 
και, στη συνέχεια, να απαιτούν την καταβολή 
λύτρων με αντάλλαγμα  την αποκατάσταση του 
ελέγχου από το χρήστη”.
Με το κόστος της εγκληματικότητας στον κυβερ-
νοχώρο να έχει αυξηθεί περισσότερο από 200% 
κατά την τελευταία πενταετία, η ESET θέλησε 
με την έκθεση αυτή όχι μόνο να βοηθήσει τις 
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επιχειρήσεις και τους χρήστες να κατανοήσουν 
τις προηγμένες τακτικές και τεχνικές που χρησι-
μοποιούνται από τους χάκερ, αλλά και να συντε-
λέσει στην προστασία τους από τις απειλές κατά 
το 2017. 
Είναι σημαντικό όλοι οι χρήστες να έχουν επί-
γνωση από τι είδους επιθέσεις κινδυνεύουν, 
καθώς το έγκλημα στον κυβερνοχώρο έχει 
σημαντικές επιπτώσεις: επηρεάζει τους οικο-
νομικούς πόρους που διαθέτουν χρήστες και 
οργανισμοί για να προστατευτούν, και επιδρά στη 
φήμη, πλήττοντας την σε περίπτωση που πέσουν 
θύματα επίθεσης. Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης 
τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης ως μία 
από τις βασικές προϋποθέσεις για να παραμείνει 
κανείς ασφαλής όσο βρίσκεται online και παρου-
σιάζει απλά βήματα για την αύξηση του γνωστι-
κού επιπέδου στους αναγνώστες. 

Να η ευκαιρία για το κανάλι
Η ψηφιακή ασφάλεια αποτελεί (ή τουλάχιστον θα 
πρέπει να αποτελεί) την νούμερο ένα προτεραι-
ότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων. Μια ειδική 
περίπτωση αποτελούν τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα τα οποία βρίσκονται συνεχώς σε κατά-
σταση αυξημένου ρίσκου ψηφιακών επιθέσεων 
(όχι κατ’ ανάγκη μέσω ransomware). Έτσι, οι 
οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να εντείνουν την 
ασφάλειά τους, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου οι 
πιθανοί τρόποι εισόδου κακόβουλου λογισμικού 
πολλαπλασιάζονται. 
Μάλιστα, όπως προκύπτει από διάφορες έρευνες 

Η περίπτωση WannaCry
Στις 12 Μαΐου, το 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 ήταν ιδι-
αίτερα 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 αξιοποίησε 
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 
προκάλεσαν 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 το WannaCry;
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 ερ-
γαλείο για επίθεση σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα ή 
υποδομές, όπως servers που εκτελούν μια ευάλωτη 
έκδοση του Server Message Block (SMB protocol).
Η δράση του WannaCry διακόπηκε απότομα ό-
ταν ένας Βρετανός ερευνητής ειδικός σε θέματα 
ασφάλειας ανακάλυψε ένα bug στον κώδικα. 
Αυτό σημαίνει ότι απλά σταμάτησε η εξάπλωση 
του ιού. Η ζημιά που προκάλεσε δεν διορθώνεται 
αυτόματα (έχουν πάντως κυκλοφορήσει διάφορα 
εργαλεία από κατασκευαστές antivirus που απο-
κρυπτογραφούν τα κλειδωμένα αρχεία), ενώ είναι 
πολύ πιθανό να κυκλοφορήσουν κι άλλες παραλ-
λαγές του στο κοντινό μέλλον.

που έχουν πραγματοποιηθεί, οι δαπάνες των 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών στον τομέα της 
ψηφιακής ασφάλειας είναι τρεις φορές μεγαλύτε-
ρες σε σύγκριση με οργανισμούς άλλων κλάδων.

Μετά την πρόσφατη παγκόσμια επίθεση του 
WannaCry και των πολλών εκδόσεών του που έ-
χουν ήδη αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους, οι 
επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι το ransomware 
δεν είναι κάτι που απασχολεί μόνο τους απλούς 
χρήστες. Τα εταιρικά δεδομένα έχουν πολύ μεγα-
λύτερη αξία και το κόστος αποκατάστασης από μια 
επίθεση ransomware είναι τεράστιο και πολλές 
φορές ανυπολόγιστο. Τα κρούσματα στην περί-
πτωση του WannaCry προήρθαν από τον τομέα 
των τηλεπικοινωνιών, της υγειονομικής περίθαλ-
ψης (κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και 
από διάφορους εμπορικούς και εταιρικούς ιστότο-
πους, σε νοσοκομεία και σε σχολεία.

Οι εταιρείες IT security συστήνουν σε καμία 
περίπτωση να μην πληρώνονται τα λύτρα που 
ζητούνται από τους κυβερνοεγκληματίες, αλλά το 
δίλλημα για τη διοίκηση της εταιρείας που έχει 
δεχθεί επίθεση, υπάρχει. 
Καθώς λοιπόν οι επιθέσεις malware στρέφονται 
πλέον στις επιχειρήσεις και το ransomware έχει 
γίνει μια παγκόσμια μάστιγα με στόχο την από-
σπαση χρημάτων, το κανάλι των συνεργατών 
οφείλει να δραστηριοποιηθεί. Θα πρέπει αφενός 
να γνωρίζει για τον κίνδυνο και να ενημερώσει 
τους πελάτες του (υφιστάμενους και δυνητικούς), 
ενώ από την άλλη θα πρέπει να γνωρίζει για 
τις νέες τεχνολογίες στο χώρο του IT security, 
την προστασία των servers, e-mail gateways, 
endpoints και φυσικά mobile συσκευών.
Ο εφησυχασμός μπορεί να αποτελέσει όπλο στα 
χέρια των κυβερνοεγκληματιών. Επομένως, α-
παιτείται εγρήγορση από όλους. TCP

Μία επιτυχημένη ransomware επίθεση 
εναντίον μιας εταιρείας μπορεί εύκολα 
να σταματήσει την εύρυθμη λειτουργία 
της επιχείρησης για ώρες ακόμα 

και ημέρες, καθιστώντας τους ιδιοκτήτες των 
εταιρειών που έχουν δεχτεί επίθεση πιο πιθανούς 
υποψήφιους για να πληρώσουν λύτρα.

30

TECHCHANNELPARTNER

αφιέρωμα
06.2017

Άρθρο εκ μέρους της BlueSoft

Η απάντηση της Bitdefender  
στις επιθέσεις malware

Είναι γεγονός ότι μαζί με την εξέλιξη της τεχνο-
λογίας, εξελίσσεται το ίδιο και η τεχνολογία των 
ιών κάθε είδους, οι οποίοι μεταλλάχθηκαν σε ένα 
πανίσχυρο όπλο στα χέρια των cyber criminals. 
Ένα τέτοιο όπλο είναι και το ransomware που κρυ-
πτογραφεί τα δεδομένα του θύματος. Ο θύτης στη 
συνέχεια ζητάει λύτρα για την αποκρυπτογράφηση.  

Όσο λοιπόν προχωρά η εξέλιξη της τεχνολογίας 
των malwares άλλο τόσο (και περισσότερο) πρέπει 
να εξελίσσεται και η τεχνολογία της άμυνας.  Η 
Bitdefender σταθερά στις κορυφαίες θέσεις στον 
τομέα του cyber security κινείται διαρκώς προς 
αυτή την κατεύθυνση.
Οι τεχνολογίες της σίγουρα δεν στέκονται στην 
πατροπαράδοτη μέθοδο των signatures.  Η άμυνα 
οργανώνεται σε 4 μεγάλους τομείς: πρόληψη, πρό-
βλεψη, ανίχνευση και απόκριση.
Πέρα λοιπόν της ανίχνευσης μέσω των υπο-
γραφών, πολύ βασικό ρόλο η machine learning 
τεχνολογία. Η scan engine της Bitdefender έχει 
εγκατασταθεί σε 500 εκ. endpoints παγκοσμίως. 
Κάθε endpoint ενημερώνει διαρκώς τη βάση δεδο-
μένων της Bitdefender για νέα malwares και κακό-
βουλες τεχνικές. Το αποτέλεσμα είναι ότι όχι μόνο 
το detection rate είναι εξαιρετικά υψηλό, όχι μόνο 
τα false positives είναι σε μηδενικό επίπεδο αλλά 

είναι δυνατό να προβλέπεται αν μία εφαρμογή είναι 
κακόβουλη μόνο λόγω της συμπεριφοράς της. 

Πρόσφατο παράδειγμα είναι ο WannaCry ο οποίος 
αν και ήταν πρωτοεμφανιζόμενος αποκρούστηκε α-
μέσως μόνο λόγω της συμπεριφοράς του χωρίς να 
απαιτείται από τους χρήστες της Bitdefender καμία 
απολύτως ενέργεια. Με αυτό τον τρόπο μάλιστα η 
Bitdefender όχι μόνο προστάτεψε τους χρήστες της 
αλλά βοήθησε με τον τρόπο της να μην εξαπλωθεί 
περισσότερο η επίθεση.
Εκτός της machine learning τεχνολογίας η 
Bitdefender μπορεί να αμυνθεί και σε 0-day threats 
που εκμεταλλεύονται ευπάθειες του λειτουργικού 
ή άλλων εφαρμογών (Java, Flash κτλ). Για τις απει-
λές αυτές, η Bitdefender χρησιμοποιεί Advanced 
Anti-Exploit τεχνικές για να τις γνωρίσει καταρχήν 
και να τις εξουδετερώσει στη συνέχεια. Επιπλέον,  
παρακολουθούνται διαρκώς όλα τα processes του 
λειτουργικού.  

Μια ύποπτη εφαρμογή δεν θα διακοπεί αμέσως, α-
ποφεύγοντας ένα πιθανό false positive, αλλά θα πα-
ρακολουθείται και θα βαθμολογείται για κάθε ενέρ-
γεια της. Όταν το συνολική «βαθμολογία» ξεπεράσει 
ένα συγκεκριμένο threshold θα οριστεί κακόβουλη, 
θα διακοπεί και θα γίνουν roll back όλες οι ενέργειες 

της καθαρίζοντας το σύστημα από τα κατάλοιπα της. 

Μία επιπλέον ασπίδα της εταιρικής της λύσης είναι 
το Ransomware vaccine που κλειδώνει συγκεκρι-
μένα μέρη του λειτουργικού στα οποία θα ενεργή-
σουν τα γνωστά ransomware σιγουρεύοντας με 
αυτό τον τρόπο ότι τα ransomwares δεν θα δρά-
σουν αν βρουν τρόπο να διεισδύσουν στο σύστημα.

Οι cyber criminals είναι αμείλικτοι για αυτό και η 
λύση ασφαλείας που θα εγκαταστήσουμε να κινεί-
ται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα βεβαι-
ώνουν ότι είμαστε ασφαλείς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με 
την Blue Soft & IT, Ιθάκης 8, Χαλάνδρι, τηλ: 215-
5353030, info@bluesoft.gr
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φύσεως και απευθύνονται σε συγκεκριμένα 
ransomware, όπως για παράδειγμα το CoinVault, 
το Bitcryptor, το TeslaCrypt και το πιο πρόσφατο 
WannaCry κ.λπ. 
Μάλιστα, η Cisco προσφέρει ένα τέτοιο εργα-
λείο αποκρυπτογράφησης το Talos TeslaCrypt 
Decryption το οποίο απευθύνεται σε όσους έχουν 
μολυνθεί με το TeslaCrypt. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, οι μηχανικοί της Cisco μέσω reverse 
engineering κατάφεραν να «αποκρυπτογρα-
φήσουν» την τεχνολογία του TeslaCrypt και να 
επιτρέψουν την ανάκτηση των προσωπικών 
αρχείων.
Γενικό εργαλείο αποκρυπτογράφησης εν ενεργεία 
ransomware, δεν υπάρχει!

Android & Ransomware:  
καθόλου καλά τα νέα
Μια πρόσφατη έκθεση της Kaspersky αναφέρει 
ότι η αύξηση του αριθμού των χρηστών που 
δέχθηκαν επίθεση ransomware σε Android 

συσκευές μέσα σε ένα μόλις έτος, ήταν τετρα-
πλάσιος. 
Σε αντίθεση με τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι 
υπολογιστές, όπου τα ransomware προγράμματα 
που χρησιμοποιούν διαδικασίες κρυπτογρά-
φησης (crypto-ransomware) έχουν εκτοξευθεί 
στα ύψη, ενώ ο αριθμός των επιθέσεων που 
κλειδώνουν οθόνες μειώνεται (screen-blocker), 
το Android ransomware έχει ως επί το πλείστον 
τη μορφή screen-blocker. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι οι Android συσκευές δεν μπορούν 
να αφαιρέσουν τα screen-blocker με τη βοήθεια 
εξωτερικού hardware, γεγονός που καθιστά αυτά 
τα προγράμματα τόσο αποτελεσματικά, όσο τα 
crypto-ransomware για τους υπολογιστές.
Το ποσοστό των χρηστών που δέχτηκαν επιθέ-
σεις με mobile ransomware σε σχέση με τους 
χρήστες που δέχτηκαν επίθεση από κάθε είδους 
κακόβουλο λογισμικό για Android συσκευές  αυ-
ξήθηκε επίσης: από 2,04% το 2014-2015, σε 4,63% 
το 2015-2016.
Μόλις τέσσερις ομάδες κακόβουλων λογισμικών 
ήταν υπεύθυνες για πάνω από το 90% του συνό-

λου των επιθέσεων που καταγράφηκαν εκείνη 
την περίοδο. Πρόκειται για τις κακόβουλες οικο-
γένειες Small, Fusob, Pletor και Svpeng.

2017: Η χρονιά του ransomware
Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν 
από τα εργαστήρια ερευνών της ESET σε όλο 
τον κόσμο, η έκθεση “Trends 2017: Security held 
ransom” δείχνει ότι και το 2017 θα αποτελέσει 
χρονιά ransomware. Όπως αναφέρεται στην έκ-
θεση: “Μία νέα τάση διαφαίνεται στον ορίζοντα: Το 
Ransomware of Things ή RoT, δηλαδή η δυνα-
τότητα των εγκληματιών του κυβερνοχώρου να 
επιτίθενται σε συσκευές κρατώντας τις ‘όμηρους’ 
και, στη συνέχεια, να απαιτούν την καταβολή 
λύτρων με αντάλλαγμα  την αποκατάσταση του 
ελέγχου από το χρήστη”.
Με το κόστος της εγκληματικότητας στον κυβερ-
νοχώρο να έχει αυξηθεί περισσότερο από 200% 
κατά την τελευταία πενταετία, η ESET θέλησε 
με την έκθεση αυτή όχι μόνο να βοηθήσει τις 



Ανίχνευση απειλών εκ των έσω
Cisco StealthWatch

Εντοπίστε και νικήστε το WannaCry

Στόχος του εισβολέα
Στην πραγματικότητα, το ransomware εξαπλώνεται και σε άλλα μη ενημερωμέ-
να συστήματα με τη μορφή worm, μέσω του πρωτοκόλλου SMB στις θύρες TCP 
139 και 445. 
Στις παρακάτω εικόνες απεικονίζεται μια απλοποιημένη μορφή του κύκλου 
επίθεσης. 

Αρχική μόλυνση μέσω 
διακομιστή με δημόσια 
πρόσβαση, μέσω της 
ευπάθειας στο MS17-010 
(για άλλη μια φορά πρόκειται 
για bug)

Το αποτέλεσμα είναι το 
σύστημα να μην ενημερώνεται 
και να είναι δυνατή η 
εγκατάσταση κακόβουλου 
λογισμικού στο σύστημα.

Το σύστημα που έχει παραβιαστεί 
εκτελεί σάρωση για ανίχνευση 
άλλων ευάλωτων συστημάτων 
και μεταδίδεται σαν worm σε άλλα 
μηχανήματα. 

Το WannaCry Ransomware 
μεταφέρεται στα συστήματα που 
έχουν παραβιαστεί (ουσιαστικά 
μέσω της υποδομής διαδικτύου 
του εισβολέα).

Το WannaCry κρυπτογραφεί όλα τα δεδομένα του θύματος και 
απαιτεί λύτρα (από 300$) για την απελευθέρωση των δεδομένων.

Παρακολούθηση δικτύου
Ας ξεκινήσουμε με την απάντηση στην πρώτη ερώτηση: “Πώς μπορώ να αντιλη-
φθώ εάν έχω μολυνθεί ή πώς μπορώ να ελέγξω εάν το worm εξακολουθεί να 
εξαπλώνεται στο δίκτυό μου”;
Στο σημείο αυτό έρχεται στο προσκήνιο το Cisco StealthWatch, το οποίο πα-
ρέχει πλήρη ορατότητα σε ολόκληρο το δίκτυο, από τον Edge, στο Campus, στα 
Branches και μέχρι το Datacenter. 

Ορατότητα Ανίχνευση Aπειλών
Παρακολούθηση Ανίχνευση Ανάλυση Απόκριση

Εκτεταμένο δίκτυο

Κλάδος Κέντρο δεδομένων

Cloud

• Το σύστημα Stealthwatch βελτιώνει όλο το εύρος της ασφάλειάς σας, παρέχοντας λεπτομερή ορατότητα δικτύου και έξυπνες λύσεις
• Το δίκτυό σας είναι ένας κρίσιμος πόρος για την ανίχνευση και τον έλεγχο απειλών
• Η αρχιτεκτονική του Stealthwatch διασφαλίζει ισχυρή και ευέλικτη εφαρμογή

Ο σκοπός είναι η συγκέντρωση δεδομένων τηλεμετρίας από όλες τις συ-
σκευές (Cisco και μη-Cisco), συμπεριλαμβανομένων δρομολογητών, μετα-
γωγέων, υπολογιστών, διατάξεων ασφαλείας όπως τείχη προστασίας και 
proxies, σε ένα ενιαίο σύνολο για την εκτέλεση ανάλυσης ασφάλειας.  
Η έξυπνη μηχανή συσχετισμού αναλαμβάνει την κατάργηση διπλοτύπων, τις 
εξαρτήσεις συνδέσεων, το NAT-Stitching, καθώς και τη συσχέτιση ροών και 
εφαρμογών.

Η μηχανή συσχετισμού εξαγάγει αυτόματα όλα τα σχετικά στοιχεία α-
σφαλείας και τα συγκεντρώνει σε έναν εύκολο στη χρήση και κατανοητό 
dashboard. Ο ειδικός σε θέματα ασφαλείας/ο διαχειριστής ή ο χειριστής SOC 
μπορεί να επικεντρωθεί πλήρως στην αναζήτηση απειλών.

Το WannaCry είναι ένα νέο ransomware, το οποίο εστιάζει σε μια ευπάθεια του λειτουργικού συστήματος 
Microsoft Windows. Ως εκ τούτου, μετά από μια επιτυχημένη επίθεση, η πλειονότητα των δεδομένων τού θύματος 
κρυπτογραφούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι επιτιθέμενοι απαιτούν λύτρα τής τάξεως των 300$ έως 
600$ ανά υπολογιστή για να απελευθερώσουν τα υπό «ομηρία» δεδομένα.

Βήμα 1: Αρχική μόλυνση μέσω διακομιστή δημόσιας πρόσβασης με μη ενημε-
ρωμένο MS17-010
Βήμα 2: Το σύστημα που έχει παραβιαστεί εκτελεί σάρωση για τον εντοπισμό 
άλλων ευάλωτων συστημάτων στις TCP 139 και 445
Βήμα 3 -5: Το ransomware επιχειρεί να μολύνει όσο το δυνατόν πιο πολλά ευά-
λωτα συστήματα

Βήμα 6: μετά την αρχική μόλυνση, το dropper είναι έτοιμο για την εγκατά-
σταση του αντίστοιχου κακόβουλου λογισμικού, το οποίο είναι το πρόγραμμα 
ransomware. Στην πραγματικότητα, οι παραλλαγές χρησιμοποιούν την υποδομή 
του εισβολέα για τη λήψη των πιο πρόσφατων ενημερώσεων και εντολών από τη 
βασική υποδομή του ransomware
Βήμα 7: το πρόγραμμα WannaCry κρυπτογραφεί τα δεδομένα του χρήστη στο 
μηχάνημα-στόχο και εμφανίζει ένα αναδυόμενο παράθυρο με αίτημα για λύτρα, 
περίπου 300$ έως 600$ ανά υπολογιστή.



Ανίχνευση απειλών εκ των έσω
Cisco StealthWatch

Εντοπίστε και νικήστε το WannaCry

Στόχος του εισβολέα
Στην πραγματικότητα, το ransomware εξαπλώνεται και σε άλλα μη ενημερωμέ-
να συστήματα με τη μορφή worm, μέσω του πρωτοκόλλου SMB στις θύρες TCP 
139 και 445. 
Στις παρακάτω εικόνες απεικονίζεται μια απλοποιημένη μορφή του κύκλου 
επίθεσης. 

Αρχική μόλυνση μέσω 
διακομιστή με δημόσια 
πρόσβαση, μέσω της 
ευπάθειας στο MS17-010 
(για άλλη μια φορά πρόκειται 
για bug)

Το αποτέλεσμα είναι το 
σύστημα να μην ενημερώνεται 
και να είναι δυνατή η 
εγκατάσταση κακόβουλου 
λογισμικού στο σύστημα.

Το σύστημα που έχει παραβιαστεί 
εκτελεί σάρωση για ανίχνευση 
άλλων ευάλωτων συστημάτων 
και μεταδίδεται σαν worm σε άλλα 
μηχανήματα. 

Το WannaCry Ransomware 
μεταφέρεται στα συστήματα που 
έχουν παραβιαστεί (ουσιαστικά 
μέσω της υποδομής διαδικτύου 
του εισβολέα).

Το WannaCry κρυπτογραφεί όλα τα δεδομένα του θύματος και 
απαιτεί λύτρα (από 300$) για την απελευθέρωση των δεδομένων.

Παρακολούθηση δικτύου
Ας ξεκινήσουμε με την απάντηση στην πρώτη ερώτηση: “Πώς μπορώ να αντιλη-
φθώ εάν έχω μολυνθεί ή πώς μπορώ να ελέγξω εάν το worm εξακολουθεί να 
εξαπλώνεται στο δίκτυό μου”;
Στο σημείο αυτό έρχεται στο προσκήνιο το Cisco StealthWatch, το οποίο πα-
ρέχει πλήρη ορατότητα σε ολόκληρο το δίκτυο, από τον Edge, στο Campus, στα 
Branches και μέχρι το Datacenter. 

Ορατότητα Ανίχνευση Aπειλών
Παρακολούθηση Ανίχνευση Ανάλυση Απόκριση

Εκτεταμένο δίκτυο

Κλάδος Κέντρο δεδομένων

Cloud

• Το σύστημα Stealthwatch βελτιώνει όλο το εύρος της ασφάλειάς σας, παρέχοντας λεπτομερή ορατότητα δικτύου και έξυπνες λύσεις
• Το δίκτυό σας είναι ένας κρίσιμος πόρος για την ανίχνευση και τον έλεγχο απειλών
• Η αρχιτεκτονική του Stealthwatch διασφαλίζει ισχυρή και ευέλικτη εφαρμογή

Ο σκοπός είναι η συγκέντρωση δεδομένων τηλεμετρίας από όλες τις συ-
σκευές (Cisco και μη-Cisco), συμπεριλαμβανομένων δρομολογητών, μετα-
γωγέων, υπολογιστών, διατάξεων ασφαλείας όπως τείχη προστασίας και 
proxies, σε ένα ενιαίο σύνολο για την εκτέλεση ανάλυσης ασφάλειας.  
Η έξυπνη μηχανή συσχετισμού αναλαμβάνει την κατάργηση διπλοτύπων, τις 
εξαρτήσεις συνδέσεων, το NAT-Stitching, καθώς και τη συσχέτιση ροών και 
εφαρμογών.

Η μηχανή συσχετισμού εξαγάγει αυτόματα όλα τα σχετικά στοιχεία α-
σφαλείας και τα συγκεντρώνει σε έναν εύκολο στη χρήση και κατανοητό 
dashboard. Ο ειδικός σε θέματα ασφαλείας/ο διαχειριστής ή ο χειριστής SOC 
μπορεί να επικεντρωθεί πλήρως στην αναζήτηση απειλών.

Το WannaCry είναι ένα νέο ransomware, το οποίο εστιάζει σε μια ευπάθεια του λειτουργικού συστήματος 
Microsoft Windows. Ως εκ τούτου, μετά από μια επιτυχημένη επίθεση, η πλειονότητα των δεδομένων τού θύματος 
κρυπτογραφούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι επιτιθέμενοι απαιτούν λύτρα τής τάξεως των 300$ έως 
600$ ανά υπολογιστή για να απελευθερώσουν τα υπό «ομηρία» δεδομένα.

Βήμα 1: Αρχική μόλυνση μέσω διακομιστή δημόσιας πρόσβασης με μη ενημε-
ρωμένο MS17-010
Βήμα 2: Το σύστημα που έχει παραβιαστεί εκτελεί σάρωση για τον εντοπισμό 
άλλων ευάλωτων συστημάτων στις TCP 139 και 445
Βήμα 3 -5: Το ransomware επιχειρεί να μολύνει όσο το δυνατόν πιο πολλά ευά-
λωτα συστήματα

Βήμα 6: μετά την αρχική μόλυνση, το dropper είναι έτοιμο για την εγκατά-
σταση του αντίστοιχου κακόβουλου λογισμικού, το οποίο είναι το πρόγραμμα 
ransomware. Στην πραγματικότητα, οι παραλλαγές χρησιμοποιούν την υποδομή 
του εισβολέα για τη λήψη των πιο πρόσφατων ενημερώσεων και εντολών από τη 
βασική υποδομή του ransomware
Βήμα 7: το πρόγραμμα WannaCry κρυπτογραφεί τα δεδομένα του χρήστη στο 
μηχάνημα-στόχο και εμφανίζει ένα αναδυόμενο παράθυρο με αίτημα για λύτρα, 
περίπου 300$ έως 600$ ανά υπολογιστή.

Cisco Μηχανή υπηρεσιών 
ταυτοποίησης

StealthWatch Κονσόλα 
διαχείρισης

Επιβολή ή κατάργηση καραντίνας μέσω του pxGrid

Υιοθέτηση φίλτρου και μείωση θορύβου:

Ρύθμιση του Cisco StealthWatch
Πίνακας εργαλείων προς προβολή
Μόνο συναγερμοί ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ WORM

Εμβάθυνση για λεπτομέρειες 
σχετικά με τους Χρήστες 
και τις Συσκευές που έχουν 
επηρεαστεί

Η Cisco έχει αναπτύξει και εκδώσει το pxGrid (μια ανοικτή και προγραμματιζό-
μενη διεπαφή), το οποίο χρησιμοποιείται από περισσότερους από 50 συνεργάτες 
με οικοσύστημα Cisco. Φυσικά, το StealthWatch μπορεί να ενισχύει το pxGrid για 
άμεσο περιορισμό των απειλών.

Ας αφήσουμε για λίγο το τμήμα της διερεύνησης. Τι άλλο θα πρέπει να  
λάβουμε υπόψη;

Περαιτέρω συστάσεις
Τρόπος προστασίας

#1 Ενημερώστε τα ευάλωτα σημεία (PATCHING)
#2 Cisco Advanced Malware Protection
#3 Cisco Umbrella για μπλοκάρισμα των συνδέσεων C&C

Το πιο κρίσιμο σημείο είναι η απαλλαγή από τον αρχικό φορέα μόλυνσης. Ενη-
μερώστε (Patch) τα ευάλωτα συστήματα (η Microsoft έχει ήδη εκδώσει ενημε-
ρώσεις), βεβαιωθείτε ότι τα firewalls έχουν ρυθμιστεί σωστά (μπλοκάρετε την 
πρόσβαση στις κρίσιμες θύρες) και χρησιμοποιήστε μέτρα προστασίας όπως 
AMP - Advanced Malware Protection. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το AMP σε 
όλες τις λύσεις ασφαλείας της Cisco, στα desktops,laptops, servers, στα NGFW, 
NGIPS, στο Email Security καθώς και στο Web Security. Στις επόμενες ενότητες 
γίνεται φανερό γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό.

Τι να αναμένετε
Καθώς μαθαίνουμε να αμυνόμαστε, οι εισβολείς προσαρμόζονται. Αναμένετε 
οι επιθέσεις να μεταβληθούν σε μολύνσεις Email dropper και σε άλλες μορφές 
επίθεσης.

Πώς θα προστατευτείτε; 
Μόνο το Cisco Security παρέχει ασφάλεια Παντού

PU
B

LIΘα παρατηρήσετε μια αύξηση στα πεδία ευρετηρίου, όπως CI, TI, Recon, Exploit, 
Anomaly. Ανατρέξτε στο παρακάτω απόσπασμα για την περιγραφή της μηχανής 
ασφάλειας σε υψηλό επίπεδο, η οποία χρησιμοποιεί ένα περίπλοκο μαθηματικό 
σύστημα βαθμολόγησης φήμης, για την κατανόηση των διαφορετικών τύπων 
επιθέσεων βάσει των δεδομένων τηλεμετρίας που έχουν συλλεχθεί.

CI = Ο Δείκτης ανησυχίας αυξάνεται, καθώς η μηχανή συσχετισμού του Cisco 
StealthWatch ελέγχει τη συνολική «υγεία» του δικτύου, την οποία παρακολουθεί 
μέσω των δεδομένων τηλεμετρίας που συλλέγονται (οι πηγές μπορεί να είναι 
οποιεσδήποτε συσκευές Cisco και μη-Cisco, δρομολογητές, μεταγωγείς, τείχη 
προστασίας, εικονικά περιβάλλοντα, αποκλειστικοί αισθητήρες)

TI = καθώς το worm μεταδίδεται, επιτίθεται σε περισσότερα μηχανήματα για να 
προσβάλει τους κεντρικούς υπολογιστές και τους χρήστες του δικτύου. Για το λό-
γο αυτό, ο Δείκτης στόχων αυξάνεται

Recon = ο δείκτης αυξάνεται λόγω κρίσιμων σαρώσεων θυρών στο δίκτυο, 
ιδιαίτερα λόγω της αυξημένης δραστηριότητας στις σαρώσεις θυρών που προ-
καλούνται από το worm. Το worm εκτελεί σάρωση για ανοικτές και ευάλωτες 
εφαρμογές που τρέχουν στις θύρες tcp 139 και 445, για να μολύνει περισσότερα 
μηχανήματα στην αντίστοιχη θύρα

Exploit = μόλις το worm ανιχνεύσει ανοικτές θύρες και ευάλωτα συστήματα, 
θα εκμεταλλευτεί το υπάρχον bug και θα εγκαταστήσει τον κακόβουλο κώδικα 
στον προορισμό

Anomaly = αυξάνεται ο συνολικός δείκτης ανωμαλιών στο δίκτυο, καθώς τα 
συστήματα που έχουν μολυνθεί προκαλούν μη αναμενόμενες δυσλειτουργίες 
στο δίκτυο

Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται ο τρόπος ενεργοποίησης ορισμένων φίλ-
τρων και ο τρόπος ελέγχου μόνο για τη διάδοση του worm:

Στην εικόνα απεικονίζονται στοιχεία επικοινωνίας που σχετίζονται με τη διάδοση 
του worm: σήμανση χρόνου, ομάδα κεντρικού υπολογιστή, διεύθυνση προέλευ-
σης και προορισμού, τύπος συναγερμού, λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές, 
πρωτόκολλα και θύρες σε χρήση.

Απομόνωση μολυσμένων πελατών
Network-as-a-Sensor & Network-as-an-Enforcer: εφόσον το Identity 

Είμαστε ο μόνος προμηθευτής στην αγορά που παρέχει παντού αυτό το επίπεδο 
ασφάλειας, μπλοκάροντας και ανιχνεύοντας απειλές και εισβολές πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά την επίθεση. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο προστατεύουμε 
άμεσα τους πελάτες μας στο endpoint, καθώς και από το Core infrastructure έως 
και το cloud. Το TALOS Threat Intelligence και το Advanced Malware Protection 
έχουν ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς ασφάλειας, για αυτοματοποιημένη και 
ταχεία προσαρμογή των λύσεών μας σύμφωνα με τις νέες απειλές και τις πα-
ραλλαγές του WannaCry.

Άμεσος περιορισμός απειλών

Όπως μπορείτε να δείτε, αφού ταξινομήσετε τους συναγερμούς διάδοσης 
worm με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε να προχωρήσετε στις λεπτο-
μέρειες, μια λειτουργία που λείπει από πολλές άλλες λύσεις. Στο συγκεκρι-
μένο παράδειγμα, έχουμε συνολικά 50 μηχανήματα τα οποία σχετίζονται με 
επίθεση αυτού του τύπου.

Services Engine (ISE) της Cisco είναι εγκατεστημένο και ελέγχει τους τρεις 
βασικούς πυλώνες της υποδομής του δικτύου (ενσύρ¬ματη επικοινω-
νία, ασύρματη επικοινωνία και VPN), μπορούμε να ενσωματώσουμε τα 
StealthWatch & ISE για Ανταλλαγή πληροφοριών ασφαλείας. Αυτό συμβάλ-
λει όχι μόνο στον εμπλουτισμό των δεδομένων τηλεμετρίας οι οποίες μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν στο StealthWatch, αλλά και στην παροχή προ-
τροπών στο ISE για περιορισμό και απομόνωση της μόλυνσης. Η διαδικασία 
αυτή μπορεί να πραγματοποιείται αυτόματα ή με το πάτημα ενός κουμπιού, 
μετά την ανίχνευση μιας εκ των έσω απειλής.



σημασίας. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε σε αυτό που 
συνήθως αναφέρεται ως η “τέταρτη βιομηχανική 
επανάσταση” ή η “βιομηχανία 4.0”. Και οι δύο όροι 
περιγράφουν την ενσωμάτωση της τεχνολογίας 
του Διαδικτύου στις παραδοσιακές διαδικασίες 
παραγωγής και η έννοια του “έξυπνου εργοστασί-
ου” έρχεται στο προσκήνιο. 
Υπό το φως αυτών των αλλαγών, τα συστήματα 
UPS θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και θα 
πρέπει επίσης να προσαρμοστούν σε αυτό το νέο 
βιομηχανικό περιβάλλον για να εξασφαλίσουν την 
απαραίτητη ηλεκτρική συνέχεια. Το hardware δεν 
βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή. Η βασική 
πρόκληση θα είναι πώς να ενσωματωθεί καλύ-
τερα μια λύση UPS σε μια υφιστάμενη διαδικασία 
παραγωγής, οι οποία να χρησιμοποιεί όλες τις 
νέες τεχνολογίες της βιομηχανίας 4.0. Κάτι τέτοιο 
μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή λύσεων λογι-
σμικού και έξυπνων πλατφορμών για πιο εύκολη 
ενσωμάτωση και διαχείριση.

Πόσο σημαντικός είναι ο συντελεστής ισχύος 
κατά την επιλογή μιας μονάδας UPS; Ποια είναι 
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Κάντε μας μια συνοπτική παρουσίαση της εται-
ρείας σας. Ποιες αγορές καλύπτει η γκάμα των 
προϊόντων σας;. 
Η BlueWalker GmbH είναι μια Γερμανική εται-
ρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2004. Από τότε μέχρι 
σήμερα έχουμε καθιερωθεί στην αγορά των UPS 
με το brand PowerWalker. Έχουμε αναπτύξει ένα 
πλήρες κανάλι συνεργατών το οποίο καλύπτει όχι 
μόνο την αγορά της Γερμανίας, αλλά ολόκληρης 
της Ευρώπης, Αφρικής και Μ. Ανατολής. 
Με τη γκάμα των προϊόντων μας να υπερβαίνει τα 
300 μοντέλα, η BlueWalker είναι σε θέση να κα-
λύψει τις περισσότερες εφαρμογές UPS: από απλά 
στη χρήση συστήματα για το οικιακό περιβάλλον, 
μέχρι βιομηχανικά συστήματα υψηλής ισχύος. 

Πώς βλέπετε το μέλλον της αγοράς του UPS; 
Διακρίνετε κάποια τάση ανάπτυξης λόγω της αυ-
ξημένης ανάγκης ισχύος από τις βιομηχανίες;
Στο παρελθόν, ο ευαίσθητος ηλεκτρικός εξοπλι-
σμός βρίσκονταν κυρίως σε κρίσιμες εγκαταστά-
σεις, όπως τα datacenters, τις δημόσιες υποδομές 
και τα εργοστάσια κατασκευών. Ωστόσο, η κατά-
σταση αυτή έχει αλλάξει. Σήμερα, ο σύγχρονος 
συνδεδεμένος κόσμος, έχει κάνει τη σύγχρονη 
τεχνολογία πανταχού παρούσα με αποτέλεσμα να 
υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για αδιάλειπτη 
και αξιόπιστη παροχή ενέργειας σχεδόν παντού.
Σήμερα, ακόμη και οι μικροί χώροι γραφείων στη-
ρίζονται στην άψογη επικοινωνία μεταξύ σταθμών 
εργασίας, συστημάτων αποθήκευσης, διακομι-
στών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Οποια-
δήποτε διαταραχή στην παροχή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις 
στις βασικές λειτουργίες τους και ενδεχομένως να 
προκαλέσει ζημιές στο υλικό, απώλεια δεδομένων 
και δαπανηρές διακοπές λειτουργίας. 

Διακρίνετε αυξανόμενη ζήτηση για βιομηχανικά 
συστήματα UPS; Πώς επηρεάζει η «ψηφιακή 
μετάβαση» την αγορά της UPS; Ποιες είναι οι 
προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι κατα-
σκευαστές;
Οι βιομηχανικές εφαρμογές αποτελούν κατά 
παράδοση έναν από τους κύριους πυλώνες της 
αγοράς UPS. Με τη συνεχή αυτοματοποίηση του ε-
ξοπλισμού κατασκευής, καθώς και με την αυξανό-
μενη ζήτηση ενέργειας, το ζήτημα της παροχής ε-
νέργειας έκτακτης ανάγκης θα παραμείνει ύψιστης 

Το χώρο του UPS η εταιρεία Professional Services τον κατέχει πολύ καλά και ως αποκλειστικός διανομέας  
της Bluewalker, φέρνει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη γκάμα λύσεων UPS για οικιακή και βιομηχανική 
χρήση. Οι ανάγκες για αδιάλειπτη παροχή ισχύος είναι σήμερα περισσότερο αυξημένες από ποτέ, τάση η οποία 
θα κινείται συνεχώς ανοδικά, συμβαδίζοντας με την ανάπτυξη της ψηφιακής επανάστασης, όπως μας εξηγεί ο 
ιδιοκτήτης της Bluewalker κ. Tong.

Industry 4.0 & UPS

34

τα οφέλη του unity power factor στα σημερινά 
φορτία υψηλής ισχύος, ειδικά σε μεγάλες εγκα-
ταστάσεις πληροφορικής;
Το πλεονέκτημα ενός UPS με ονομαστικό συ-
ντελεστή ισχύος 1 (αυτό που ονομάζουμε unity 
power factor) είναι ότι λαμβάνετε ίσα ποσά πραγ-
ματικής και φαινομενικής ισχύος (kW = kVA). 
Αυτό όχι μόνο μειώνει την πολυπλοκότητα κατά 
την επιλογή ενός UPS, αλλά στην ουσία έχετε 
περισσότερη πραγματική ισχύ σε σύγκριση με 
μονάδες με χαμηλότερο συντελεστή ισχύος. Ο 
συντελεστής ισχύος 1 σημαίνει επίσης ένα ευρύ-
τερο φάσμα εφαρμογών, μεγαλύτερη αποδοτικό-
τητα και μεγαλύτερη ευελιξία.
Στο παρελθόν, ο υψηλός συντελεστής ισχύος, αν 
και σημαντικός, δεν αποτελούσε σοβαρή ανη-
συχία και η τιμή 0,9 ήταν αρκετή για τις περισ-
σότερες εφαρμογές. Ωστόσο, τα σύγχρονα data 
centers και οι «έξυπνες βιομηχανίες» με τον εξο-
πλισμό πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας και τα 
ευαίσθητα ηλεκτρονικά συστήματα απαιτούν όλο 
και περισσότερο μια παροχή ρεύματος με unity 
power factor.

Για ποιο λόγο επιλέξατε την Professional 
Services για να εισέλθετε στην ελληνική αγορά 
UPS; Ποιοι είναι οι στόχοι σας από τη συγκεκρι-
μένη συνεργασία; Πώς βλέπετε την αγορά της 
UPS στην Ελλάδα γενικά, λαμβάνοντας υπόψη 
τις περιορισμένες επενδύσεις που πραγματοποι-
ούνται αυτή τη στιγμή;
Η Professional Services αποτελεί τον αξιόπι-
στο συνεργάτη μας από την πρώτη στιγμή και 
αποτέλεσε τον κύριο λόγο για την επιτυχία της 
PowerWalker στην ελληνική αγορά. Τα στελέχη 
της εταιρείας, όχι μόνο διαθέτουν τις γνώσεις, τις 
ικανότητες και τα κίνητρα που είναι απαραίτητα για 
τη διανομή των προϊόντων μας, αλλά η ομάδα των 
έμπειρων επαγγελματιών της προσθέτει αξία στα 
προϊόντα μας μέσω του απίστευτου υψηλού επι-
πέδου εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών.
Στόχος μας είναι να γίνουμε ένα οικείο όνομα 
στην κατηγορία UPS στην ελληνική αγορά,  
μια προσιτή μάρκα που οι άνθρωποι θα σκέφτο-
νται αμέσως όταν ψάχνουν για μια αξιόπιστη και 
προσιτή προστασία ηλεκτρικής ισχύος. Πιστεύου-
με ότι με τις Professional Services βρήκαμε τον 
ιδανικό συνεργάτη για την επίτευξη αυτού  
του στόχου. TCP

David Tong, managing director της Bluewalker 



σημασίας. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε σε αυτό που 
συνήθως αναφέρεται ως η “τέταρτη βιομηχανική 
επανάσταση” ή η “βιομηχανία 4.0”. Και οι δύο όροι 
περιγράφουν την ενσωμάτωση της τεχνολογίας 
του Διαδικτύου στις παραδοσιακές διαδικασίες 
παραγωγής και η έννοια του “έξυπνου εργοστασί-
ου” έρχεται στο προσκήνιο. 
Υπό το φως αυτών των αλλαγών, τα συστήματα 
UPS θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και θα 
πρέπει επίσης να προσαρμοστούν σε αυτό το νέο 
βιομηχανικό περιβάλλον για να εξασφαλίσουν την 
απαραίτητη ηλεκτρική συνέχεια. Το hardware δεν 
βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή. Η βασική 
πρόκληση θα είναι πώς να ενσωματωθεί καλύ-
τερα μια λύση UPS σε μια υφιστάμενη διαδικασία 
παραγωγής, οι οποία να χρησιμοποιεί όλες τις 
νέες τεχνολογίες της βιομηχανίας 4.0. Κάτι τέτοιο 
μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή λύσεων λογι-
σμικού και έξυπνων πλατφορμών για πιο εύκολη 
ενσωμάτωση και διαχείριση.

Πόσο σημαντικός είναι ο συντελεστής ισχύος 
κατά την επιλογή μιας μονάδας UPS; Ποια είναι 
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Κάντε μας μια συνοπτική παρουσίαση της εται-
ρείας σας. Ποιες αγορές καλύπτει η γκάμα των 
προϊόντων σας;. 
Η BlueWalker GmbH είναι μια Γερμανική εται-
ρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2004. Από τότε μέχρι 
σήμερα έχουμε καθιερωθεί στην αγορά των UPS 
με το brand PowerWalker. Έχουμε αναπτύξει ένα 
πλήρες κανάλι συνεργατών το οποίο καλύπτει όχι 
μόνο την αγορά της Γερμανίας, αλλά ολόκληρης 
της Ευρώπης, Αφρικής και Μ. Ανατολής. 
Με τη γκάμα των προϊόντων μας να υπερβαίνει τα 
300 μοντέλα, η BlueWalker είναι σε θέση να κα-
λύψει τις περισσότερες εφαρμογές UPS: από απλά 
στη χρήση συστήματα για το οικιακό περιβάλλον, 
μέχρι βιομηχανικά συστήματα υψηλής ισχύος. 

Πώς βλέπετε το μέλλον της αγοράς του UPS; 
Διακρίνετε κάποια τάση ανάπτυξης λόγω της αυ-
ξημένης ανάγκης ισχύος από τις βιομηχανίες;
Στο παρελθόν, ο ευαίσθητος ηλεκτρικός εξοπλι-
σμός βρίσκονταν κυρίως σε κρίσιμες εγκαταστά-
σεις, όπως τα datacenters, τις δημόσιες υποδομές 
και τα εργοστάσια κατασκευών. Ωστόσο, η κατά-
σταση αυτή έχει αλλάξει. Σήμερα, ο σύγχρονος 
συνδεδεμένος κόσμος, έχει κάνει τη σύγχρονη 
τεχνολογία πανταχού παρούσα με αποτέλεσμα να 
υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για αδιάλειπτη 
και αξιόπιστη παροχή ενέργειας σχεδόν παντού.
Σήμερα, ακόμη και οι μικροί χώροι γραφείων στη-
ρίζονται στην άψογη επικοινωνία μεταξύ σταθμών 
εργασίας, συστημάτων αποθήκευσης, διακομι-
στών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Οποια-
δήποτε διαταραχή στην παροχή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις 
στις βασικές λειτουργίες τους και ενδεχομένως να 
προκαλέσει ζημιές στο υλικό, απώλεια δεδομένων 
και δαπανηρές διακοπές λειτουργίας. 

Διακρίνετε αυξανόμενη ζήτηση για βιομηχανικά 
συστήματα UPS; Πώς επηρεάζει η «ψηφιακή 
μετάβαση» την αγορά της UPS; Ποιες είναι οι 
προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι κατα-
σκευαστές;
Οι βιομηχανικές εφαρμογές αποτελούν κατά 
παράδοση έναν από τους κύριους πυλώνες της 
αγοράς UPS. Με τη συνεχή αυτοματοποίηση του ε-
ξοπλισμού κατασκευής, καθώς και με την αυξανό-
μενη ζήτηση ενέργειας, το ζήτημα της παροχής ε-
νέργειας έκτακτης ανάγκης θα παραμείνει ύψιστης 

Το χώρο του UPS η εταιρεία Professional Services τον κατέχει πολύ καλά και ως αποκλειστικός διανομέας  
της Bluewalker, φέρνει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη γκάμα λύσεων UPS για οικιακή και βιομηχανική 
χρήση. Οι ανάγκες για αδιάλειπτη παροχή ισχύος είναι σήμερα περισσότερο αυξημένες από ποτέ, τάση η οποία 
θα κινείται συνεχώς ανοδικά, συμβαδίζοντας με την ανάπτυξη της ψηφιακής επανάστασης, όπως μας εξηγεί ο 
ιδιοκτήτης της Bluewalker κ. Tong.
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τα οφέλη του unity power factor στα σημερινά 
φορτία υψηλής ισχύος, ειδικά σε μεγάλες εγκα-
ταστάσεις πληροφορικής;
Το πλεονέκτημα ενός UPS με ονομαστικό συ-
ντελεστή ισχύος 1 (αυτό που ονομάζουμε unity 
power factor) είναι ότι λαμβάνετε ίσα ποσά πραγ-
ματικής και φαινομενικής ισχύος (kW = kVA). 
Αυτό όχι μόνο μειώνει την πολυπλοκότητα κατά 
την επιλογή ενός UPS, αλλά στην ουσία έχετε 
περισσότερη πραγματική ισχύ σε σύγκριση με 
μονάδες με χαμηλότερο συντελεστή ισχύος. Ο 
συντελεστής ισχύος 1 σημαίνει επίσης ένα ευρύ-
τερο φάσμα εφαρμογών, μεγαλύτερη αποδοτικό-
τητα και μεγαλύτερη ευελιξία.
Στο παρελθόν, ο υψηλός συντελεστής ισχύος, αν 
και σημαντικός, δεν αποτελούσε σοβαρή ανη-
συχία και η τιμή 0,9 ήταν αρκετή για τις περισ-
σότερες εφαρμογές. Ωστόσο, τα σύγχρονα data 
centers και οι «έξυπνες βιομηχανίες» με τον εξο-
πλισμό πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας και τα 
ευαίσθητα ηλεκτρονικά συστήματα απαιτούν όλο 
και περισσότερο μια παροχή ρεύματος με unity 
power factor.

Για ποιο λόγο επιλέξατε την Professional 
Services για να εισέλθετε στην ελληνική αγορά 
UPS; Ποιοι είναι οι στόχοι σας από τη συγκεκρι-
μένη συνεργασία; Πώς βλέπετε την αγορά της 
UPS στην Ελλάδα γενικά, λαμβάνοντας υπόψη 
τις περιορισμένες επενδύσεις που πραγματοποι-
ούνται αυτή τη στιγμή;
Η Professional Services αποτελεί τον αξιόπι-
στο συνεργάτη μας από την πρώτη στιγμή και 
αποτέλεσε τον κύριο λόγο για την επιτυχία της 
PowerWalker στην ελληνική αγορά. Τα στελέχη 
της εταιρείας, όχι μόνο διαθέτουν τις γνώσεις, τις 
ικανότητες και τα κίνητρα που είναι απαραίτητα για 
τη διανομή των προϊόντων μας, αλλά η ομάδα των 
έμπειρων επαγγελματιών της προσθέτει αξία στα 
προϊόντα μας μέσω του απίστευτου υψηλού επι-
πέδου εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών.
Στόχος μας είναι να γίνουμε ένα οικείο όνομα 
στην κατηγορία UPS στην ελληνική αγορά,  
μια προσιτή μάρκα που οι άνθρωποι θα σκέφτο-
νται αμέσως όταν ψάχνουν για μια αξιόπιστη και 
προσιτή προστασία ηλεκτρικής ισχύος. Πιστεύου-
με ότι με τις Professional Services βρήκαμε τον 
ιδανικό συνεργάτη για την επίτευξη αυτού  
του στόχου. TCP

David Tong, managing director της Bluewalker 
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H Digimark κλείνει φέτος 30 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Με αφορμή το γεγονός αυτό μιλήσαμε  
με τον Χρήστο Παπαντωνίου. Ας ξεκινήσουμε όμως με μια ιστορική αναδρομή της εταιρείας ανατρέχοντας στους 
πιο σημαντικούς σταθμούς τής πορείας τής έως και σήμερα.

Digimark: Τα πάντα από μία πηγή
ανάλυση

Η 
εταιρεία Digimark ιδρύθηκε το 
1987 με αρχικό αντικείμενο το 
εμπόριο υπολογιστών και ανα-
λωσίμων. Ήταν από τις πρώτες 
εταιρείες στο χώρο, η οποία 
από νωρίς επεκτάθηκε και στην 

αγορά των εμπορολογιστικών προγραμμάτων 
προωθώντας τα προϊόντα της εταιρείας Unifost 
σαν Value Added reseller. 
Το 1992 ξεκινά η παραγωγή business υπολογι-
στών με την επωνυμία DigiPC, δραστηριότητα η 
οποία διατηρήθηκε μέχρι και το 2000. Το 1994 η 
Digimark εισήλθε στην αγορά των επώνυμων 
προϊόντων σε συνεργασία με κατασκευαστές 
όπως η IBM, Lenovo, HP, Cisco, Microsoft κ.λπ, 
ενώ το 1997, εισάγει στην ελληνική αγορά το 
αμερικανικό λογισμικό Goldmine. Επρόκειτο για 
μια λύση CRM, κάτι εντελώς άγνωστο για εκείνη 
την εποχή. 
Το 2001 μπαίνει στην αγορά των τηλεπικοινωνί-
ων ξεκινώντας την έναρξη συνεργασίας με την 
HOL, παρέχοντας λύσεις data, Internet, VPN και 
VoIP. Με αφορμή τη συγκεκριμένη συνεργασία, 
δημιουργείται ένα ξεχωριστό business unit με 
σημαντικές συνεργασίες με εταιρείες όπως οι 
Cisco, 3CX, Snom κ.ά. το οποίο δημιούργησε και 
μεταπωλητές.
Το 2007 η εταιρεία εισέρχεται στο χώρο των 
Managed Print Services σε συνεργασία με την HP. 
Το συγκεκριμένο business unit έχει δημιουργήσει 
μεταπωλητές σε όλη την Ελλάδα. 
Τον επόμενο χρόνο, η εταιρεία εστιάζει ακόμα 
περισσότερο στο δίκτυο μεταπωλητών το οποίο 
αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο προσφέροντας 
λύσεις τόσο στο χώρο του service (πιστοποιημένο 
κέντρο HP, Epson, IBM σε storage) όσο και telco, 
VPN, MPS, τηλεφωνικά κέντρα και cloud.
Το 2010 δίνοντας έμφαση στο τομέα των υπηρεσι-
ών, δημιουργήθηκε η Intermark με έμφαση στο 
digital marketing και την υλοποίηση cloud υπη-
ρεσιών. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από την IBM 
ως EMM (Enterprise Marketing Management) 
σε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, καθώς και σε επί-
πεδο cloud υπηρεσιών για Business Continuity, 
Infrastructure as a Service, Platform as a Service 
και Software as a Service. 
Το 2013 σε συνεργασία με τη SoftOne υλοποιείται 
στην Ελλάδα το πρώτο μεγάλο έργο σε Microsoft 
Azure, 2016 δημιουργήθηκε το cloudshop.gr για 
παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών στο cloud. 

Ποιο ήταν το κενό στην αγορά που κληθήκατε να 
καλύψετε εκείνη την εποχή; Ποιες είναι οι προ-
κλήσεις της σύγχρονης εποχής και πώς εσείς 
τις αντιμετωπίζετε με τις λύσεις που προσφέρετε 
στους πελάτες σας; 
Η εταιρεία ξεκίνησε το 1987 έχοντας σαν φιλοσο-
φία όπως φαίνεται και στο λογότυπό μας τους 4 
κύβους οι οποίοι είναι ισότιμοι για τους μετόχους, 
τους προμηθευτές, τους υπαλλήλους και τους 
πελάτες μας. Ο ένας ξέρει τι ζητάει από τον άλλον 
και πάντα υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και win to 
win σχέσεις.
Το κενό λοιπόν που κληθήκαμε να καλύψουμε και 
τότε και σήμερα θα μπορούσε να συνοψιστεί στη 
φράση: “τα πάντα μια πηγή”, δηλαδή η παροχή λύ-
σεων hardware, software και αναλώσιμών. 
Εκείνη την εποχή λίγοι ήταν αυτοί που μπορούσαν 
να προσφέρουν όλα τα προϊόντα και βεβαίως ό-
πως αποδεικνύει η πορεία μας, δεν μείναμε εκεί. 
Το 2000 επεκταθήκαμε και στο business unit των 
τηλεπικοινωνιών, καθώς και στο cloud το 2009. 
Μάλιστα, ούτε σήμερα υπάρχουν στην ελληνική 
αγορά integrators και value added resellers οι 
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λογική του hardware. Το κομμάτι του digital το α-
ντιλαμβάνονται μόνο στο να φτιάξουν ένα site και 
ηλεκτρονικό κατάστημα, κάτι που κατά τη γνώμη 
μας λίγη σχέση έχει με την λεγόμενη ψηφιακή 
μετάβαση. Το ίδιο συμβαίνει και με το δημόσιο. 
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Η διεύρυνση της γκάμας των λύσεων που 
παρέχουμε είναι μέσα στα άμεσα σχέδιά μας. 
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νης αξίας. TCP
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Τ
ο πρώτο πράγμα που προσέχει κα-
νείς στο συγκεκριμένο monitor είναι 
η ανάλυση. Εδώ έχουμε μια οθόνη 
27 ιντσών, η οποία έχει native ανά-
λυση 2560x1440, η οποία ονομάζεται 
“Quad HD”, για τον απλούστατο λόγο 

πως είναι διπλάσια (σε κάθε διάσταση) από την απλή 
HD – 1280x720 – επομένως, τετραπλάσια σε αριθμό 
pixels. Ταυτοχρόνως, υπερκαλύπτει και την Full HD 
ανάλυση (1920x1080px).
Το panel της Philips είναι τεχνολογίας IPS, κάτι που 
εγγυάται σωστή χρωματική αναπαραγωγή και ελά-
χιστες χρωματικές παραμορφώσεις, ακόμη και υπό 
υψηλές γωνίες θέασης.

Χαρακτηριστικά
Η οθόνη διαθέτει τέσσερις εισόδους σήματος, μια 
παραδοσιακή αναλογική VGA, μια HDMI και δύο 
DisplayPort, μια κανονικού μεγέθους και μια mini. 
Παράλληλα, διαθέτει και μια έξοδο DisplayPort, για 
σύνδεση και άλλων οθονών σε διάταξη daisy-chain. 
Προφανώς, προτείνουμε τη σύνδεση είτε μέσω 
DisplayPort είτε HDMI, μιας και η αναλογική VGA 
υπάρχει στην οθόνη για σύνδεση με “legacy” υπο-
λογιστές και όχι για τη native ανάλυση, μιας και το 
αναλογικό σήμα δεν επαρκεί για τέτοιες αναλύσεις.
Μιας και αναφέραμε τις συνδέσεις, υπάρχει η πι-
θανότητα ο χρήστης να μη δει ανάλυση 2560x1440 
ως διαθέσιμη επιλογή στα Windows – κάτι που 
αντιμετωπίσαμε στις δοκιμές μας. Το “πρόβλημα” 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαγώνιος: 27”

Panel: IPS

Βάθος χρώματος: 8-bit

Ανάλυση: 2560x1440 pixels

Χρόνος απόκρισης: 5ms (g-g)

Συχνότητα ανανέωσης: 50-76Hz

Λόγος πλευρών: 16:9

Φωτεινότητα: 350cd/m2

Συνδέσεις: DisplayPort x1, miniDP x1, 
HDMI 1.4 x1, USB 3.0 x3, 
VGA, DisplayPort out, audio 
in, headphone

Βάρος: 7,86kg

Ήχος: 2W x2

monitor της Philips διαθέτει και ενσωματωμένα 
ηχεία, USB hub με τρεις εξόδους USB 3.0 (και 
μάλιστα με fast charging για απευθείας φόρτιση 
φορητών συσκευών), αλλά και ενσωματωμένη 
webcam (με μικρόφωνο), η οποία κρύβεται μέσα 
στο σασί, στο πάνω μέρος της οθόνης όταν δεν 
χρησιμοποιείται. 
Δύο ακόμη ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά που αξίζει 
να αναφέρουμε είναι αφενός η βάση της, η οποία 
επιτρέπει την άνετη ρύθμιση του ύψους αλλά και 
την περιστροφή της οθόνης κατά 90° και αφετέρου 
τα πραγματικά μικροσκοπικά περιθώρια σε τρεις 
πλευρές (δεξιά, αριστερά και πάνω) επιτρέπουν την 
τοποθέτηση περισσοτέρων οθονών δίπλα-δίπλα, με 
πολύ μικρά διάκενα.

Συμπεράσματα
Συνολικά η Philips φαίνεται να έκανε πάλι το θαύμα 
της. Έχει δημιουργήσει μια πολύ καλή οθόνη για all-
around χρήση, η οποία μπορεί άνετα να κυμαίνεται 
από δουλειές γραφείου, μέχρι και gaming, χωρίς 
κανένα πρόβλημα! TCP

αντιμετωπίζεται από τις ρυθμίσεις της κάρτας γρα-
φικών (Nvidia, AMD, Intel). Εκεί αρκεί να οριστεί μια 
“custom” νέα ανάλυση, βάζοντας στις διαστάσεις 
2560 και 1440.
Αν και, επισήμως, η οθόνη προορίζεται για 
“business” χρήση, σε καμμία περίπτωση αυτό 
δε σημαίνει πως δεν κάνει για προβολή ταινιών 
ή gaming. Μάλιστα, το μέγεθός της είναι ιδανικό 
και για τέτοια χρήση. Ως business monitor, όμως, 
διαθέτει και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι 
σχεδιασμένα για εργασιακό περιβάλλον. Κατ’ αρχήν, 
υπάρχει ambient light sensor, ώστε να ρυθμίζεται 
αυτομάτως η φωτεινότητα, αναλόγως του φωτισμού 
του χώρου, μειώνοντας την κατανάλωση. 
Επίσης, η λειτουργία Power Sensor ανιχνεύει αν 
κάθεται κανείς μπροστά στην οθόνη και, σε αντίθετη 
περίπτωση, μειώνει τη φωτεινότητά της. 
Εκτός από τα παραπάνω, το monitor ενσωματώ-
νει κι άλλες δύο τεχνολογίες, τη LowBlue και την 
Flicker-Free, οι οποίες στοχεύουν στη μείωση της 
κόπωσης των ματιών. Η LowBlue μειώνει το μπλε 
φως, το οποίο μπορεί να επηρρεάσει την όραση σε 
βάθος χρόνου, ενώ η Flicker-Free εξασφαλίζει πως, 
ακόμη και σε χαμηλή φωτεινότητα, το backlight της 
οθόνης δεν τρεμοπαίζει.

Εκτός των καθαρά “οπτικών” χαρακτηριστικών, το 

Το monitor της Philips που έφτασε στα γραφεία μας, από την πρώτη στιγμή αποκόμισε εγκωμιαστικά σχόλια, 
τόσο για την εξωτερική εμφάνιση της οθόνης, όσο και για την ποιότητα της εικόνας και, προφανώς, το ίδιο το 
μέγεθός της. Εξίσου καλά τα πήγε και στις δοκιμές μας. 

EDITOR’S CHOICE

Κατασκευαστής: MMD Europe
Διάθεση: Infoquest, Logicom, Westnet
Προτεινόμενη τιμή λιανικής: €599
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H Lenovo επαναπροσδιορίζει  
την έννοια του tablet 2-σε-1 

L
aptop, tablet ή και τα δύο; Το Yoga 
Book είναι σίγουρα μια εντυπωσια-
κή φορητή συσκευή. Είναι και tablet 
και laptop, όταν θέλουμε, αλλά και 
επιφάνεια σχεδίασης και σημειωμα-
τάριο. Ειδικά για αυτό το τελευταίο 

θα αναφερθούμε παρακάτω, μια που η προσέγγιση 
της Lenovo φέρνει την έννοια του notebook πιο 
κοντά στην πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας χάρ-
τινες σελίδες που μετατρέπονται σε ψηφιακές.
Πριν συνεχίσουμε να πούμε ότι το Yoga Book κυ-
κλοφορεί σε δύο «γεύσεις», μία με Android και μία 
με Windows 10 Pro. Και τα δύο μοντέλα κυκλοφο-
ρούν και με δυνατότητα 4G. Εμείς είχαμε την ευκαι-
ρία να δοκιμάσουμε την Android έκδοση. 
Το Yoga Book είναι πολύ λεπτό και ελαφρύ, κατα-
σκευασμένο από κράμα μαγνησίου και αλουμινίου. 
Ξεκινάμε από το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό 
του που δεν είναι άλλο από το κάλυμμα της οθόνης, 
το οποίο στην πραγματικότητα είναι μια επιφάνεια 
αφής. Η εσωτερική επιφάνεια του «καλύμματος» 
αυτού, μετατρέπεται σε ό,τι θέλουμε, σε πληκτρο-
λόγιο αφής, σημειωματάριο η επιφάνεια σχεδίασης 
και ζωγραφικής. 
Πρόκειται για το πληκτρολόγιο Halo, το οποίο διαθέ-
τει επιφάνεια από σκληρό γυαλί με ματ επίστρωση 
που εμποδίζει τις αντανακλάσεις. Με το πάτημα 
ενός κουμπιού, στην επιφάνεια εμφανίζεται το περί-
γραμμα ενός πληκτρολογίου, το οποίο περιλαμβάνει 
και touchpad. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα φυσικό 
κουμπί, παρά μόνο εικονικά. Μάλιστα, τα πλήκτρα 
έχουν και ανάδραση, ούτως ώστε να προσομοι-
ώνεται όσο το δυνατόν πιο πιστά η αίσθηση που 
έχουμε όταν γράφουμε σε ένα κανονικό πληκτρο-
λόγιο. 
Όποιος μπορεί και γράφει σε επιφάνειες αφής (σε 
μια οθόνη για παράδειγμα) δεν θα δυσκολευτεί να 
συνηθίσει το Hallo. Από την άλλη, δεν απευθύνεται 
σε όσους χρησιμοποιούν κανονικά πληκτρολόγια 
και γράφουν μακρόσυρτα κείμενα. 

Το Yoga Book είναι και 
σημειωματάριο
Όταν δεν χρησιμοποιείται το εικονικό πληκτρολό-
γιο, η επιφάνεια Halo, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και ως επιφάνεια σχεδίασης (ονομάζεται Create 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Επεξεργαστής: Intel Atom x5-Z8550 Quad-

Core, 2,4 GHz

Λειτουργικό σύστημα: Android 6.0

Οθόνη: 10,1» FHD IPS (1920 x 1200), 
πολλαπλής αφής

RAM: 4 GB LPDDR3

ROM: 64 GB

Επέκταση μνήμης: microSD έως 128 GB

WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac

Ήχος: Dolby Audio Premium

Μπαταρία: 8500 mAh

Διαστάσεις: 256,6 x 9,6 x 170,8 mm

Βάρος: 690γρ.

φιβολία. Το ζήτημα είναι σε ποια ακριβώς αγορά 
απευθύνεται. Αν και όλοι οι μπορούν να βρουν 
χρησιμότητα στο Halo πληκτρολόγιο/Create 
Pad, το Yoga Book θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα οι 
σχεδιαστές, οι γραφίστες, οι δημοσιογράφοι, οι 
καθηγητές και οι μαθητές/φοιτητές, αλλά και οι 
επαγγελματίες που χρειάζονται ένα μικρό, βολικό 
και εύχρηστο 2-σε-1 υπολογιστή για να έχουν 
πάντα μαζί τους. TCP

Pad) με τη βοήθεια του Lenovo Real Pen. Η 
συσκευή αξιοποιεί την τεχνολογία της Wacom 
και είναι σε θέση να αναγνωρίσει 2.048 επίπεδα 
πίεσης και 100 διαφορετικές γωνίες τοποθέτησης 
της γραφίδας. Η Real Pen δεν χρειάζεται καν 
φόρτιση και μπορεί να απογειώσει τη δημιουργι-
κότητα χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια: το ένα 
σχεδιάζοντας στην Create Pad με το Real Pen και 
το άλλο στην οθόνη αφής για επιλογή, μεγέθυνση, 
περιστροφή κ.λπ. 
Γιατί όμως το Real Pen, λέγεται… real; Διότι 
απλούστατα είναι. Δεν είναι μόνο μια ψηφιακή 
γραφίδα, αλλά περιέχει και κανονικό μελάνι με 
το οποίο ο χρήστης μπορεί να γράψει τις σημει-
ώσεις του σε κανονικό χαρτί. Μάλιστα, μέσα στη 
συσκευασία του Yoga Book περιλαμβάνεται κι 
ένα μικρό μπλοκάκι. Αυτό τοποθετείται επάνω 
στην Create Pad και σταθεροποιείται μαγνητικά 
στη θέση του. Περιέχει 75 λευκές σελίδες A5 
επάνω στις οποίες ο χρήστης μπορεί να γράψει 
τις σημειώσεις του και αυτές να μετατραπούν σε 
πραγματικό χρόνο σε ψηφιακές, είτε χρησιμο-
ποιώντας την ενσωματωμένη εφαρμογή Lenovo 
Note Saver, είτε κάποιο τρίτο app που υποστηρί-
ζει χειρόγραφο, όπως για παράδειγμα τα δημοφι-
λή OneNote και Evernote. Σημειώνουμε ότι δεν 
απαιτούνται ειδικά χαρτιά και μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί οποιοδήποτε χαρτί Α4 ή σημειωματάριο. 

Συμπεράσματα
Το Lenovo Yoga Book είναι μια πανέμορφη 
συσκευή. Για το γεγονός αυτό δεν υπάρχει αμ-

Το Yoga Book της Lenovo επανεξετάζει την αισθητική που πρέπει να έχει ένα tablet και τον τρόπο λειτουργίας 
του, παρουσιάζοντας νέα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά, όπως την τεράστια επιφάνεια αφής, η οποία 
μετατρέπεται σε πληκτρολόγιο ή σημειωματάριο. 
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Περίγραψε εν συντομία την πραγματική φύση 
της δουλειάς σου. Κατά πόσο ανταποκρίνεται 
στον επίσημο τίτλο σου;
Είμαι διευθυντής πωλήσεων νοτίου Ελλάδας στην 
Westnet με κύρια ασχολία το δίκτυο μεταπωλητών.
 
Αγαπάς την δουλειά σου γιατί…
Θεωρώ ότι οι πωλήσεις είναι δημιουργία και 
ευχαρίστηση, ανέκαθεν μου άρεσε να πουλάω, 
επίσης είναι πρόκληση να ακούς τις ανάγκες του 
πελάτη και να του δίνεις την καλύτερη δυνατή 
λύση.
 
Δεν αγαπάς την δουλειά σου γιατί…
Δεν υπάρχει κάτι που να μην αγαπώ στην δου-
λειά μου, κυρίως γιατί καμία ημέρα δεν είναι ίδια 
με την άλλη. Με ενοχλεί όταν έχει έρθει η ώρα να 
φύγω και έχω εκκρεμότητες που εκείνη την ώρα 
δεν μπορούν να λυθούν. Αλλά όλα είναι μέσα 
στην δουλειά.
 
Ποια ήταν η πρώτη σου επαγγελματική εμπειρία; 
Πώς αισθανόσουν για τα χρήματα που έπαιρνες;
Η πρώτη σοβαρή μου δουλειά ήταν στο operation 
της Info - Quest, αλλά το αποκορύφωμα ήταν όταν 
ξεκίνησα στις πωλήσεις στην εταιρεία μετά από ε-
πιθυμία μου. Φυσικά αισθανόμουν σπουδαίος που 
είχα δικά μου χρήματα.
 
Πώς μπήκες στην αγορά του ΙΤ; Θα επέλεγες κά-
ποια άλλη και αν ναι ποια;
Μου άρεσαν οι υπολογιστές από τις σπουδές μου 
σαν ηλεκτρονικός και τη δουλειά στην Info-Quest 
την βρήκα από αγγελία. Θα δούλευα όμως πωλη-
τής παντού.
 
Για ποιες εταιρείες δεν θα δούλευες ποτέ;
Δεν νομίζω να υπάρχει κάποια νόμιμη εταιρεία 
που δεν θα δούλευα.
 
Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Αν μπο-

Ο Νίκος Καντιώτης είναι γεννημένος πωλητής. Αν και από νωρίς μπήκε στο χώρο της πληροφορικής,  
δεν υπάρχει κλάδος στον οποίο δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό που αγαπάει περισσότερο: την 
επικοινωνία με τον πελάτη.

Η πρόκληση της πώλησης

ρούσες να είσαι κάποιος από αυτούς, ποιον θα 
επέλεγες και γιατί;
Steve Jobs γιατί ανέστησε μια νεκρή εταιρεία.
 
Τι πιστεύεις ότι νοιώθουν οι συνεργάτες σου για 
σένα; Τι θα ήθελες να νοιώθουν;
Πιστεύω πως νοιώθουν ότι έχουν κάποιον άνθρω-
πο που μπορούν να στηριχθούν για να πάει μπρο-
στά η δουλειά.
 
Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά σου χόμπι;
Γενικά παρακολουθώ όλα τα αθλήματα, παίζω 
μπάσκετ με φίλους και τα παιδιά μου, πηγαίνω όταν 
έχω χρόνο γυμναστήριο , όλα αυτά όμως όταν δεν 
έχει αέρα, γιατί όταν έχει αέρα, μόνο windsurfing!
 
Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και ποιο το 
αγαπημένο σου εστιατόριο;
Ο μουσακάς, και αγαπημένο εστιατόριο δεν είναι 
στην Αθήνα, αλλά το Barbarossa στην Νάουσα  
της Πάρου.

Μπίρα, ούζο, κρασί, σαμπάνια η κάτι άλλο;
Μπίρα, κρασί παραγωγής μου και σούμα (παρια-
νό τσίπουρο).
 
Ποια εταιρεία (εκτός αυτής που δουλεύεις) θε-
ωρείς ότι έχει την μεγαλύτερη επίδραση στην 
ελληνική αγορά του software και ποια σε αυτή 
του hardware;
Στο software η Microsoft, και στο hardware η 
Hewlett Packard.
 
Ανάφερε τρία πρόσωπα από την ελληνική αγο-
ρά τεχνολογίας τα οποία θαυμάζεις, καθώς και 
τον λόγο.
Πάνος Γερμανός, Θεόδωρος Φέσσας, Γιώργος 
Γεράρδος, γιατί στην δύσκολη δεκαετία του ΄80 
έφτιαξαν εταιρείες τεχνολογίας που άντεξαν και 
αντέχουν.
 
Ανάφερε μια προσωπική επιτυχία για την οποία 
είσαι πραγματικά υπερήφανος.
Για αυτό που είμαι σήμερα, γιατί έγινε με κόπο 
και πολύ δουλειά και θέλω να γίνει παράδειγμα 
στα παιδιά μου.
 
Ποια ήταν η φράση ή η πράξη για την οποία 
έχεις μετανιώσει πραγματικά;
Κοιτάζω πάντα μπροστά, πιστεύω ότι δεν υπάρχει 
νόημα να κοιτάζεις το παρελθόν.
 
Πες μας κάτι που σου είπε ο πατέρας σου  
ή η μητέρα σου και σε έχει βοηθήσει είτε  
στην προσωπική είτε στην επαγγελματική  
σου ζωή.
Να είμαι αληθινός και να κοιτάζω μπροστά.
 
Κατά πόσο θυσιάζεις τον προσωπικό σου χρόνο 
και αυτόν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα; 
Είσαι ικανοποιημένος;
Κάθε Σαββατοκύριακο, αφιερώνω χρόνο σε φί-
λους και αγαπημένα πρόσωπα. TCP

Νίκος Καντιώτης, διευθυντής πωλήσεων  
Ν. Ελλάδας της Westnet
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BizTech.gr: Φέρνει κοντά τους  
επαγγελματίες της τεχνολογίας

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

*Συνιστάται και στους “απλούς” λάτρεις της τεχνολογίας!
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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.


