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ΑΝΑΛΥΣΗ

FOCUS ON ΑΦΙΕΡΩΜΑ

REVIEW

Ο GDPR έρχεται.  
Να η ευκαιρία!
Ο νέος κανονισμός για την 
προστασία των προσωπικών 
δεδομένων είναι «προ των 
πυλών». Τώρα είναι η ευκαιρία 
νέων συνεργασιών για το κανάλι.  
 Σελ. 28

Ισχύς workstation, 
με mobile ευελιξία
Τα mobile workstations 
αποτελούν ένα σημαντικό 
segment της συνολικής αγοράς 
των workstations με πολύ ισχυρή 
δυναμική στον απαιτητικό χώρο 
των επιχειρήσεων. Οι επιλογές 
των κατασκευαστών είναι πολλές 
και ως εκ τούτου ανοίγεται μια 
νέα αγορά για το κανάλι των 
συνεργατών. Σελ. 16

Ηλεκτρονική 
τιμολόγηση τώρα!
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση 
είναι μια πραγματικότητα στη 
χώρα μας εδώ και πάνω από 
μία δεκαετία. Παρόλα αυτά, 
μόλις το 6% των εκδιδόμενων 
τιμολογίων στην Ελλάδα είναι 
ηλεκτρονικά. Αυτό και μόνο το 
γεγονός δείχνει το μέγεθος της 
ευκαιρίας για το κανάλι στον 
τομέα αυτό. Σελ. 22
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Epson Workforce 
Enterprise F-C20590
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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.

*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.

Η Lenovo συνιστά Windows 10 Pro.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Καταλαμβάνει μόλις 1L σε όγκο
 Πιστοποιήσεις ISV
 Επεξεργαστές Intel® Core 7ης γενιάς
 Επαγγελματικά γραφικά NVIDIA® Quadro®
 Έως 2ΤΒ συνολικός χώρος αποθήκευσης – Δυνατότητα 
προσθήκης ταχύτατων μονάδων αποθήκευσης PCI-NVMe
 Έως 32GB DDR4 2400MHz SoDIMM
 Yποστήριξη έως 6 ανεξάρτητων οθονών
 Οικοσύστημα αξεσουάρ
 Lenovo Performance Tuner, για μεγιστοποίηση της 
απόδοσης του συστήματος
 Εξωτερική κεραία Wireless LAN

ΣΕ ΠΟΙΟΎΣ ΑΠΕΎΘΎΝΕΤΑΙ

 Κλάδος εκπαίδευσης STEM
 Κλάδος Χρηματοοικονομικών
 Επαγγελματίες στον Σχεδιασμό Προϊόντων
 Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες
 Digital Signage
 Κλάδος Υγείας

YΠΕΡΔΥΝΑΜΗ WORKSTATION
TINY FORM FACTOR

ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ WORKSTATION ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ,  
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.
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editorial

Brand stores: Μία 
“νέα” αναγκαιότητα

ΑΝΤΏΝΗΣ ΡΟΥΣΕΛΙΏΤΑΚΗΣ
antony@socialhandlers.com

Ό
ταν η Apple εισήγαγε τα Apple Stores, 
πολλοί αναρωτιόμασταν κατά πόσον 
έχει νόημα ένα κατάστημα με μόλις ένα 
brand… Μετά από λίγα χρόνια, το Apple 
Store έγινε το κατάστημα λιανικής με το 
μεγαλύτερο έσοδο ανά τετραγωνικό μέτρο 

καταστήματος(!), ξεπερνώντας ακόμη και τα περίφημα 
καταστήματα Tiffany’s που ως γνωστόν… δεν πουλάνε 
tablets!

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, μία ακόμη μεγάλη εταιρεία 
τεχνολογίας άνοιξε το δικό της κατάστημα, και αυτή 
τη φορά μάλιστα, χωρίς καν να έχει δικά της προϊόντα 
να επιδείξει, παρά μόλις 3-4! Ο λόγος φυσικά για τη 
Microsoft και τα Microsoft Stores, τα οποία πέρα από 
κάποια Surface και Xbox, καθώς και τα γνωστά ποντικό-
πληκτρολόγια, δεν είχε ουσιαστικό portfolio να επιδείξει. 
Παρ’ όλα αυτά επέλεξε να πραγματοποιήσει μία απίστευτη 
επένδυση επιδεικνύοντας τις λύσεις των συνεργατών της 
και προωθώντας τα νέα form factors που οι τελευταίοι 
εισήγαγαν με τη βοήθεια των Windows.

Brand store δημιούργησε και η Dell φυσικά, το οποίο έφτασε 
και στη χώρα μας ως γνωστόν μέσω της Oktabit, ενώ δεν 
θα πρέπει να ξεχνάμε τα Sony Stores που εδώ και χρόνια 
διαθέτουν παρουσία και στην ελληνική αγορά.

Σήμερα, μαθαίνουμε πως ακόμη ένας κατασκευαστής 
ακολουθεί αντίστοιχη λογική, και μάλιστα ένας άλλος 
διανομέας (η Info Quest), συμβάλλει σε αυτήν την 
επένδυση, ανοίγοντας το πρώτο Mi Store στην Ελλάδα στο 
Golden Hall, με στόχο την προώθηση των προϊόντων και 
των λύσεων της Xiaomi (το brand name είναι πλέον Mi).

Γιατί άραγε, χρειάζεται ένα κατάστημα για κάτι τέτοιο; Τι 
είναι αυτό που ωθεί τόσους κατασκευαστές σε μία τέτοια 
επένδυση; Είναι ο ίδιος λόγος ή μήπως διαφέρει ανάλογα 
με το brand;

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: Ναι, είναι απαραίτητο, και 
ναι, ο λόγος είναι ο ίδιος σε όλες τις περιπτώσεις. Και 
η Apple, και η Microsoft, και η Dell, αλλά και τώρα η 
Xiaomi, χρειάζονται το ίδιο πράγμα: Έναν χώρο όπου ο 
καταναλωτής θα μπορεί:
Α. Να δει όλη τη γκάμα και όχι απλά κάποια best sellers.
Β. Να αντιληφθεί το οικοσύστημα που όλα αυτά, μαζί, 
αποτελούν.

Κακά τα ψέματα, το Apple Watch συνεργάζεται καλύτερα 
με το iPhone, τα κινητά της LG με τις τηλεοράσεις της, τα 
προϊόντα της Samsung μεταξύ τους κ.ο.κ. Για να γίνει κάτι 
τέτοιο, οι κατασκευαστές έχουν δημιουργήσει τα δικά τους 
οικοσυστήματα, σε μία προσπάθεια να προσφέρουν τον 
καλύτερο δυνατό «τεχνολογικό» κόσμο στον καταναλωτή.
Η Xiaomi μάλιστα, το έχει πάει ακόμα παρακάτω, και 
έτσι εκτός από arm bands και κινητά, το οικοσύστημα 
περιλαμβάνει έξυπνες ζυγαριές, λάμπες, καφετιέρες, 
drones κ.λπ., καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη επίδειξης 
όλου αυτού του κόσμου προς τον καταναλωτή, στην πράξη.

Τέτοιου είδους καταστήματα δεν είναι λοιπόν «μόδα» ή 
προσπάθειες των κατασκευαστών να βγουν στο retail. 
Είναι το αποτέλεσμα της ανάγκης να εξηγηθεί η τεχνολογία 
και οι πολυδιάστατες λύσεις που προσφέρουν, οι οποίες 
συχνά «θάβονται» σε έναν retailer, πίσω από το ταμπελάκι 
της τιμής ή της προσπάθειας του πωλητή να πουλήσει το 
δικό του brand για οποιονδήποτε λόγο.

Θεωρώ πως προσπάθειες όπως το Mi Store, μόνο καλό 
μπορούν να προσφέρουν στα brands, και μάλιστα, εάν όλα 
πάνε καλά, θα προσφέρουν μία πολύτιμη υπηρεσία προς 
τον καταναλωτή, αλλά και ένα σημαντικό benefit στους 
μεταπωλητές του brand, αφού η αξία του τελευταίου και το 
visibility θα αυξάνονται διαρκώς, δημιουργώντας ζήτηση.

Καλή επιτυχία λοιπόν, και σε τελική ανάλυση, καιρός είναι 
να δούμε τα πράγματα να κουνιούνται! Δεν νομίζετε;

Διευθυντής έκδοσης:  
Νίκος Τηλιακός

Αρχισυνταξία: 
Γιώργος Αθανασιάδης
Διεύθυνση διαφήμισης:  
Νίκος Μπάστας 

Ειδικοί συνεργάτες:  
Γιώργος Μαρκατάτος, 
Φώτης Καραμπεσίνης
Παραγωγή: 
Γραφικές τέχνες Graphica

Εκδότης:  
Αντώνης Ρουσελιωτάκης
Ιδιοκτησία:  
Social Handlers

Το μηνιαίο έντυπο Tech Channel 
Partner (αρ. εντύπου 01-0023) 
κυκλοφορεί 11 μήνες το χρόνο  
από τη Social Handlers  
(Λ. Κηφισίας 125, 115 24,  
Αθήνα, Τηλ.: 210 6980 061,  
Fax. 211 7703929, email:  
sales@socialhandlers.com)  
Copyright © 2017

Απαγορεύονται η αναδημοσίευση, η 
αναπαραγωγή και η μετάδοση όλου 
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��Óôçí Ðñþôç ÔåôñÜäá Ðáñáãùãþí

  UPS, PDU & Inverter ôïõ ÐëáíÞôç. 

��20+ ÷ñüíéá äéåèíÞ ðáñïõóßá ìå 

  äßêôõï ðïõ áñéèìåß ôéò 100+ ÷þñåò.

��10+ ÷ñüíéá ðáñïõóßá óôç ÅëëÜäá.

��200+ ÐáôÝíôåò Åõñåóéôå÷íßáò óå 

  ôïìåßò Ôå÷íïëïãßáò êáé Ó÷åäßïõ.

www.cyberpower.com

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

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

Ðáíåëëáäéêü Service áðü ôçí Power Sales AE (www.powersales.gr) 
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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 
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Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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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 
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Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η Lenovo συνιστά Windows 10 Pro.
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 Επαγγελματικά γραφικά NVIDIA® Quadro®
 Έως 2ΤΒ συνολικός χώρος αποθήκευσης – Δυνατότητα 
προσθήκης ταχύτατων μονάδων αποθήκευσης PCI-NVMe
 Έως 32GB DDR4 2400MHz SoDIMM
 Yποστήριξη έως 6 ανεξάρτητων οθονών
 Οικοσύστημα αξεσουάρ
 Lenovo Performance Tuner, για μεγιστοποίηση της 
απόδοσης του συστήματος
 Εξωτερική κεραία Wireless LAN
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Getting the right content to the right audience,  
at the right time! Oh, and at the right price :-)



Getting the right content to the right audience,  
at the right time! Oh, and at the right price :-)

Adapt in the new competitive era. Stay in touch with your audience on every media.

Social Media Management Digital Marketing & Content

FACEBOOK
Fan pages management, 

contests, posts, monitoring, 
community management.

TWITTER
Accounts management, tweets, 
replies, community building and 

management.

DIGITAL MARKETING
Social ads, Google ads, native and 

programmatic, retargeting, artwork  
and concept .

E-MAIL MARKETING
Targeted mail marketin g

with list and newsletter creatio n
and optimization.

LINKEDIN
Brand account management, 

posts, group handling,   
community management .

INSTAGRAM
Brand account  management,  

followers building, engagement 
tactics and community management .

EDITORIAL & CONTENT
Fully customized - highly targeted  

content (editorial, video, photos 
and podcasts) .

BLOGS & MICRO-SITE S
Micro-site creation, company blogs  
and vertical Web sites and portals.

Some of our clients

125 Kifissias Ave, Athens, 115 24 + 30 (210) 69 800 61, www.socialhandlers.com, sales@socialhandlers.com

Getting the right content to the right audience,  
at the right time! Oh, and at the right price :-)
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Η νέα γενιά των Α3 MFPs της HP
Καθώς οι ανάγκες στο χώρο των επιχειρήσεων αυξάνονται, οι επαγγελματίες 
απαιτούν νέες έξυπνες λύσεις για να παραμείνουν μπροστά από τις εξελίξεις. 
Οι MFP εκτυπωτές τής σειράς 600 συνδυάζουν εντυπωσιακές επιδόσεις 
και ενεργειακή απόδοση, για επαγγελματικής ποιότητας έγγραφα, ενώ ταυ-
τόχρονα διασφαλίζουν το δίκτυο της επιχείρησης από κυβερνο-επιθέσεις. 
Επιπλέον, οι νέες συσκευές περιλαμβάνουν και την τεχνολογία φυσιγγίων HP 
JetIntelligence που χρησιμοποιεί καινοτομίες στη χημεία των toners για εγγυ-
ημένη ποιότητα εκτύπωσης. 

Υψηλό επίπεδο ασφαλείας
Η σειρά 600 διαθέτει τα πλέον εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ειδικά 
σχεδιασμένα για να μειώσουν τον κίνδυνο, να αντιμετωπίσουν τις κυβερνο-ε-
πιθέσεις και να βελτιώσουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες. Οι συσκευές 
αυτές ενσωματώνουν μοναδικές δυνατότητες αυτο-ίασης, ενεργοποιώντας 
αυτόματη επανεκκίνηση στην περίπτωση επίθεσης ή προβλήματος. Στα πρό-
σθετα χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνεται η ενσωματωμένη κρυπτογράφηση 
για την προστασία δεδομένων αποθηκευμένων στο σκληρό δίσκο, η ασφαλής 
διαγραφή για την πλήρη απομάκρυνση των ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς 
και η ικανότητα απενεργοποίησης θυρών και πρωτοκόλλων για την αποτροπή 
μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. 

Ενισχυμένη παραγωγικότητα και Workflow
Η νέα σειρά εκτυπωτών διαθέτει ένα λειτουργικό περιβάλλον εργασίας τύπου 
tablet που είναι πλέον διαθέσιμο στους HP A3 LaserJets και στη νέα σειρά 
συσκευών 600 Series LaserJet. Το νέο UI περιλαμβάνει ένα κέντρο μηνυμά-
των, βελτιωμένη προεπισκόπηση, επιπρόσθετο customization, συγκεντρωτι-
κές επαφές και νέες εφαρμογές σχεδιασμένες για να βοηθήσουν στον εξορ-
θολογισμό των επιχειρησιακών διεργασιών.
Επιπρόσθετα, η σειρά 600 προσφέρει ενισχυμένες δυνατότητες workflow που 
θα βοηθήσουν τους εργαζομένους να εκτυπώνουν ακόμα πιο εύκολα, με λει-
τουργικό χειρισμό χαρτιού για την ανίχνευση πιθανών λαθών ή σελίδων που 
λείπουν κατά τη διάρκεια του scanning.

Επιδόσεις σε νέα ύψη, με το JetIntelligence
Η σειρά MFPs της σειράς 600 περιλαμβάνει όλες τις νέες δυνατότητες 
JetIntelligence, ειδικά σχεδιασμένες ώστε να βοηθήσουν τους πελάτες να 
εξοικονομήσουν χρήματα και χρόνο, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν το αποτύ-
πωμα άνθρακα και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Για παράδειγμα, οι 
συσκευές αυτές μπορούν να εκκινήσουν από κατάσταση sleep σε κατάσταση 
πλήρους λειτουργίας μέσα σε 9 δευτερόλεπτα. 

H HP official partner του φεστιβάλ 
κινηματογράφου των Καννών
Η HP γιορτάζει τα 70 χρόνια παρουσίας και ενίσχυσης των κινηματογραφικών 
δημιουργών και οραματιστών στο Φεστιβάλ των Καννών. Στη φετινή διοργά-
νωση, η HP συνεχίζει να θέτει νέα όρια στην καλλιτεχνική συνεργασία της με 
ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων δημιουργών και καλλιτεχνών. 

Με συνεργασίες που περιλαμβάνουν «γίγαντες» της ψυχαγωγίας, όπως είναι 
η DreamWorks Animation και η Technicolor, ο βραβευμένος με BAFTA πα-
ραγωγός Anant Singh, αλλά και οι πρωτοπόροι πίσω από τα VR φιλμ Giant και 
Tree και πολλά άλλα, η HP προσθέτει μια σειρά από νέα events στις Κάννες 
που εστιάζονται στην καινοτομία της ψυχαγωγίας και της τέχνης, καθώς και 
στο ρόλο της τεχνολογίας ως παράγοντα εξέλιξης του σύγχρονου storytelling. 

Καινοτομία
Συνεχίζοντας να προσφέρει στους επαγγελματίες και ερασιτέχνες δημι-
ουργούς μοναδικές δυνατότητες να φέρουν εις πέρας το όραμά τους, η HP 
παρουσίασε μια νέα σειρά Premium PCs στο φετινό φεστιβάλ. Επιπρόσθετα, 
η νέα Cinema 4K Dreamcolor οθόνη έκανε το Ευρωπαϊκό της ντεμπούτο, 
προσφέροντας την υψηλότερη χρωματική ακρίβεια. Ταυτόχρονα, τα νεότερα 
ZBook Mobile Workstations προσφέρουν στους δημιουργούς τη δυνατότητα 
να οπτικοποιήσουν το έργο τους στην εικονική πραγματικότητα, με 3D γραφικά 
και επεξεργαστική ισχύ επιπέδου server. 

Συνεργασία
Η συνεργασία της HP με τους σκηνοθέτες και τους επαγγελματίες δημιουρ-
γούς έχει μακρά πορεία, δίνοντας «πνοή» στο όραμά τους μέσω animation, 
3D, οπτικών εφέ και εφαρμογών υπολογιστή. Για παράδειγμα, η DreamWorks 
Animation είναι συνεργάτης για περισσότερα από 15 χρόνια, με αποτέλεσμα 
την τεχνολογική καινοτομία σε πολλαπλούς τομείς του κλάδου που έχουν σχέ-
ση με την παραγωγή και τη δημιουργία των animation της. 

Διάλογος
Η HP φιλοξένησε μια σειρά από panels και παρουσιάσεις σχετικά με τους 
καλλιτέχνες εκείνους που καινοτομούν δημιουργικά. Η Marcie Jastrow, 
senior vice president της Immersive Media and Head of Technicolor 
Experience Center της Technicolor, οι VR σκηνοθέτες Milica Zec και 
Winslow Porter, ο πρόεδρος των Prana Studios και chief operating officer 
Anish Mulani, ο HP chief technology officer Shane Wall και ο βραβευμένος 
καλλιτέχνης σύγχρονης τέχνης POSE, μίλησαν για το μέλλον της ψηφιακής 
τεχνολογίας. 



HP Pro x2: Αποσπώμενος 
υπολογιστής για κάθε χρήση
Ο ευέλικτος σχεδιασμός του HP Pro x2 προσφέρει τη σωστή ισορροπία με-
ταξύ mobility, αντοχής και ασφάλειας σε μια συσκευή που σχεδιάστηκε για 
τη μέγιστη δυνατή διάρκεια. Το Pro x2 είναι ιδανικό για απαιτητικές συνθή-
κες εργασίας, επιτρέποντάς σας να εργάζεστε με τον τρόπο που επιθυμείτε, 
όπου κι αν βρίσκεστε.

Συγκεκριμένα, το HP Pro x2 είναι ένα αποσπώμενο tablet που ανταποκρί-
νεται στις απαιτητικές στρατιωτικές δοκιμές τύπου MIL-STD 810G7, αλλά 
και στην καθημερινή σκληρή χρήση, χάρη στη μεγάλης διάρκειας μπαταρία, 
ενώ η σχεδίαση χωρίς ανεμιστήρα εγγυάται την αθόρυβη λειτουργία του. 
Όσον αφορά το θέμα της ευελιξίας, απλά να αναφέρουμε το εκτεταμένο 
kickstand άνοιγμα 165 μοιρών και την προαιρετική γραφίδα HP Active, με 
κουμπί εκκίνησης εφαρμογών για φυσική εμπειρία γραφής. Και βέβαια, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σαν tablet ή να συνδέσετε το προ-
αιρετικό πληκτρολόγιο HP Pro x2 Collaboration και να το χρησιμοποιήσετε 
ως laptop. Επιπλέον, όταν φτάσει η ώρα της αναβάθμισης, το αφαιρούμενο 
πίσω κάλυμμα του HP Pro x2 επιτρέπει την ταχύτατη και εύκολη αναβάθμι-
ση των υποσυστημάτων, εξοικονομώντας σας χρόνο και χρήματα. 
Όσον αφορά τις επιδόσεις, μπορείτε να βασιστείτε στην υπεροχή που προ-
σφέρουν οι ισχυροί επεξεργαστές Intel Core 7ης γενιάς, τα 8GB μνήμης και 
ο δίσκος SSD των 256GB, ο οποίος μάλιστα διαθέτει δυνατότητα κρυπτογρά-
φησης και λογισμικό HP Drive Encryption.
Στο θέμα της ασφάλειας, το HP Pro x2 απλά διαπρέπει: Διαθέτει ενσωμα-
τωμένη συσκευή ανάγνωσης έξυπνης κάρτας, με δυνατότητα επαλήθευσης 
διαπιστευτηρίων χρήστη. Με το HP Sure Start 3ης γενιάς μπορείτε να προ-
στατευτείτε από επιθέσεις BIOS, αλλά και να διαχειριστείτε εύκολα συσκευ-
ές μέσω του Microsoft System Center Configuration Manager με το HP 
Manageability Integration Kit. 
Επιπλέον, το HP Sure Start Gen3 παρακολουθεί το in-memory BIOS, ανακτά 
την πλατφόρμα χωρίς παρεμβάσεις από τον χρήστη ή τον διαχειριστή και 
επαναφέρει το BIOS σε μια προσαρμοσμένη κατάσταση εφόσον απαιτηθεί. 
Το εργαλείο HP Manageability Integration Kit θα σας βοηθήσει να επιτα-
χύνετε τη διαχείριση του hardware, του BIOS και της ασφάλειας, όποτε 
διαχειρίζεστε συσκευές μέσω του Microsoft System Center Configuration 
Manager. 
Τέλος, χάρη στην έξυπνη τεχνολογία HP WorkWise για επιχειρήσεις, η οποία 
προσφέρεται με τη μορφή smartphone εφαρμογής, θα έχετε στη διάθεσή 
σας ασφάλεια, πληροφορίες για την απόδοση του PC σε πραγματικό χρόνο, 
καθώς απλοποιημένη εγκατάσταση drivers για τους χρήστες PC της HP.

Το μέλλον του επιχειρείν είναι στο 
mobility. Αυτά είναι τα top trends
Συνδεσιμότητα 5G: είμαστε κοντά
Πρόκειται για μια πολυαναμενόμενη τεχνολογία που υπόσχεται σαφώς μεγα-
λύτερες ταχύτητες επικοινωνιακών δεδομένων και καθοδηγείται κυρίως από 
την αυξανόμενη απαίτηση των χρηστών για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο. 
Αν και το 5G βρίσκεται εδώ και κάποιο καιρό σε δοκιμαστικό στάδιο, όλα δεί-
χνουν πως θα κυκλοφορήσει εμπορικά μέσα στο 2019. 

The Internet of Things: συνδέοντας δρόμους και πόλεις
Το ΙοΤ συνεχίζει να κάνει disrupt στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε 
με τις καθημερινές συσκευές και τα αυτοκίνητά μας. Εταιρείες όπως η Intel 
θέτουν τα όρια στο πώς θα ενισχύσουν την επόμενη γενιά έξυπνων συνδεδε-
μένων αυτοκινήτων, σχεδιασμένων ως «επικοινωνιακών κόμβων» που θα 
αυτοματοποιήσουν την οδήγηση, θα μειώσουν τα ατυχήματα και θα υλοποιή-
σουν την 5G τεχνολογία.  
Οι επιχειρήσεις αναμένεται να ξοδέψουν περί τα 5 τρις δολάρια για το ΙοΤ ε-
ντός 5 ετών, οπότε αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. 

AI, VR, robotics και drones: σημαντική πρόοδος 
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει επιδείξει σημαντικές προόδους σε κάθε MWC 
και το ίδιο συνέβη και φέτος. Η Softbank από την Ιαπωνία παρουσίασε νέα 
customer service ρομπότ, τα οποία μπορούν να καλωσορίσουν τους πελάτες 
και να κάνουν παρουσιάσεις προϊόντων εντός καταστήματος. Από την άλλη, 
υπήρξε και ειδικός χώρος παρουσίασης drones που εντυπωσίασαν με τις δυ-
νατότητες… delivery προϊόντων.
Αν και πολλοί είναι ακόμα σκεπτικοί όσον αφορά τα ποσοστά υιοθέτησης AR 
και VR, τα ευρήματα πρόσφατων ερευνών δείχνουν πως το 67% των επιχει-
ρήσεων σκέφτονται τη χρήση AR στο μέλλον, ενώ το 47% σκοπεύει να κάνει 
χρήση του VR. 

Virtual Assistants: καλύτερα από ποτέ
Το Siri της Apple έχει πλέον ισχυρό ανταγωνισμό από συσκευές όπως το 
Amazon Echo και όλα τα στοιχεία δείχνουν πως θα συνεχίσει ανοδικά και 
τους επόμενους 12 μήνες. 

Υβριδικές συσκευές: ελαφρύ ταξίδι
Οι υβριδικές συσκευές θα βοηθήσουν τους επαγγελματίες να παραμείνουν 
συνδεδεμένοι, ασφαλείς και προσβάσιμοι όπου κι αν βρίσκονται, χωρίς προ-
βλήματα downtime. Στο γραφείο του μέλλοντος οι υβριδικές συσκευές θα 
καταστήσουν απηρχαιωμένη διαδικασία την παρουσία πολλαπλών συσκευών. PU

B
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Η νέα γενιά των Α3 MFPs της HP
Καθώς οι ανάγκες στο χώρο των επιχειρήσεων αυξάνονται, οι επαγγελματίες 
απαιτούν νέες έξυπνες λύσεις για να παραμείνουν μπροστά από τις εξελίξεις. 
Οι MFP εκτυπωτές τής σειράς 600 συνδυάζουν εντυπωσιακές επιδόσεις 
και ενεργειακή απόδοση, για επαγγελματικής ποιότητας έγγραφα, ενώ ταυ-
τόχρονα διασφαλίζουν το δίκτυο της επιχείρησης από κυβερνο-επιθέσεις. 
Επιπλέον, οι νέες συσκευές περιλαμβάνουν και την τεχνολογία φυσιγγίων HP 
JetIntelligence που χρησιμοποιεί καινοτομίες στη χημεία των toners για εγγυ-
ημένη ποιότητα εκτύπωσης. 

Υψηλό επίπεδο ασφαλείας
Η σειρά 600 διαθέτει τα πλέον εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ειδικά 
σχεδιασμένα για να μειώσουν τον κίνδυνο, να αντιμετωπίσουν τις κυβερνο-ε-
πιθέσεις και να βελτιώσουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες. Οι συσκευές 
αυτές ενσωματώνουν μοναδικές δυνατότητες αυτο-ίασης, ενεργοποιώντας 
αυτόματη επανεκκίνηση στην περίπτωση επίθεσης ή προβλήματος. Στα πρό-
σθετα χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνεται η ενσωματωμένη κρυπτογράφηση 
για την προστασία δεδομένων αποθηκευμένων στο σκληρό δίσκο, η ασφαλής 
διαγραφή για την πλήρη απομάκρυνση των ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς 
και η ικανότητα απενεργοποίησης θυρών και πρωτοκόλλων για την αποτροπή 
μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. 

Ενισχυμένη παραγωγικότητα και Workflow
Η νέα σειρά εκτυπωτών διαθέτει ένα λειτουργικό περιβάλλον εργασίας τύπου 
tablet που είναι πλέον διαθέσιμο στους HP A3 LaserJets και στη νέα σειρά 
συσκευών 600 Series LaserJet. Το νέο UI περιλαμβάνει ένα κέντρο μηνυμά-
των, βελτιωμένη προεπισκόπηση, επιπρόσθετο customization, συγκεντρωτι-
κές επαφές και νέες εφαρμογές σχεδιασμένες για να βοηθήσουν στον εξορ-
θολογισμό των επιχειρησιακών διεργασιών.
Επιπρόσθετα, η σειρά 600 προσφέρει ενισχυμένες δυνατότητες workflow που 
θα βοηθήσουν τους εργαζομένους να εκτυπώνουν ακόμα πιο εύκολα, με λει-
τουργικό χειρισμό χαρτιού για την ανίχνευση πιθανών λαθών ή σελίδων που 
λείπουν κατά τη διάρκεια του scanning.

Επιδόσεις σε νέα ύψη, με το JetIntelligence
Η σειρά MFPs της σειράς 600 περιλαμβάνει όλες τις νέες δυνατότητες 
JetIntelligence, ειδικά σχεδιασμένες ώστε να βοηθήσουν τους πελάτες να 
εξοικονομήσουν χρήματα και χρόνο, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν το αποτύ-
πωμα άνθρακα και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Για παράδειγμα, οι 
συσκευές αυτές μπορούν να εκκινήσουν από κατάσταση sleep σε κατάσταση 
πλήρους λειτουργίας μέσα σε 9 δευτερόλεπτα. 

H HP official partner του φεστιβάλ 
κινηματογράφου των Καννών
Η HP γιορτάζει τα 70 χρόνια παρουσίας και ενίσχυσης των κινηματογραφικών 
δημιουργών και οραματιστών στο Φεστιβάλ των Καννών. Στη φετινή διοργά-
νωση, η HP συνεχίζει να θέτει νέα όρια στην καλλιτεχνική συνεργασία της με 
ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων δημιουργών και καλλιτεχνών. 

Με συνεργασίες που περιλαμβάνουν «γίγαντες» της ψυχαγωγίας, όπως είναι 
η DreamWorks Animation και η Technicolor, ο βραβευμένος με BAFTA πα-
ραγωγός Anant Singh, αλλά και οι πρωτοπόροι πίσω από τα VR φιλμ Giant και 
Tree και πολλά άλλα, η HP προσθέτει μια σειρά από νέα events στις Κάννες 
που εστιάζονται στην καινοτομία της ψυχαγωγίας και της τέχνης, καθώς και 
στο ρόλο της τεχνολογίας ως παράγοντα εξέλιξης του σύγχρονου storytelling. 

Καινοτομία
Συνεχίζοντας να προσφέρει στους επαγγελματίες και ερασιτέχνες δημι-
ουργούς μοναδικές δυνατότητες να φέρουν εις πέρας το όραμά τους, η HP 
παρουσίασε μια νέα σειρά Premium PCs στο φετινό φεστιβάλ. Επιπρόσθετα, 
η νέα Cinema 4K Dreamcolor οθόνη έκανε το Ευρωπαϊκό της ντεμπούτο, 
προσφέροντας την υψηλότερη χρωματική ακρίβεια. Ταυτόχρονα, τα νεότερα 
ZBook Mobile Workstations προσφέρουν στους δημιουργούς τη δυνατότητα 
να οπτικοποιήσουν το έργο τους στην εικονική πραγματικότητα, με 3D γραφικά 
και επεξεργαστική ισχύ επιπέδου server. 

Συνεργασία
Η συνεργασία της HP με τους σκηνοθέτες και τους επαγγελματίες δημιουρ-
γούς έχει μακρά πορεία, δίνοντας «πνοή» στο όραμά τους μέσω animation, 
3D, οπτικών εφέ και εφαρμογών υπολογιστή. Για παράδειγμα, η DreamWorks 
Animation είναι συνεργάτης για περισσότερα από 15 χρόνια, με αποτέλεσμα 
την τεχνολογική καινοτομία σε πολλαπλούς τομείς του κλάδου που έχουν σχέ-
ση με την παραγωγή και τη δημιουργία των animation της. 

Διάλογος
Η HP φιλοξένησε μια σειρά από panels και παρουσιάσεις σχετικά με τους 
καλλιτέχνες εκείνους που καινοτομούν δημιουργικά. Η Marcie Jastrow, 
senior vice president της Immersive Media and Head of Technicolor 
Experience Center της Technicolor, οι VR σκηνοθέτες Milica Zec και 
Winslow Porter, ο πρόεδρος των Prana Studios και chief operating officer 
Anish Mulani, ο HP chief technology officer Shane Wall και ο βραβευμένος 
καλλιτέχνης σύγχρονης τέχνης POSE, μίλησαν για το μέλλον της ψηφιακής 
τεχνολογίας. 
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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

CISCO

Ο Ο. Χαραλάμπους vice 
president για την Α. 
Ευρώπη
Ο Οδυσσέας Χαραλάμπους εντάχθηκε 
στο δυναμικό της Cisco το 2006, 
προερχόμενος από την NCR Hellas 
όπου εργαζόταν ως διευθύνων 
σύμβουλος και ανέλαβε αρχικά 
καθήκοντα γενικού διευθυντή για την 
Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. 
Με την ίδρυση του Central Theatre 
το 2011, προάχθηκε ως επικεφαλής 
για την Κεντρική Ανατολική Ευρώπη 
(Αυστρία, Τσεχία, Ουγγαρία και 
Σλοβακία), ενώ αργότερα ανέλαβε και 
την Πολωνία και την Νοτιοανατολική 
Ευρώπη.
Info: Cisco Hellas, 210-638 1300

CPI

oKI partner στη 
Θεσσαλονίκη
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ετήσια 
συνάντηση των OKI Partner Βορείου 
Ελλάδος την οποία διοργάνωσε η CPI 
το Σάββατο 24 Ιουνίου στο ξενοδοχείο 
Porto Palace στη Θεσσαλονίκη. Στόχος 
της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση 
του νέου smart portfolio έγχρωμων 
εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων 
και λύσεων της OKI. Παράλληλα, 
δόθηκε η ευκαιρία σε συνεργάτες να 
παρουσιάσουν τα οφέλη που έχουν 
αποκομίσει από τη συμμετοχή τους στο 
σχήμα των ΟΚΙ partner, τόσο μέσω της 
πώλησης και της τεχνικής υποστήριξης 
των ΟΚΙ μηχανημάτων, όσο και από την 
χρήση των εργαλείων που διαθέτουν. 
Info: CPI, 210-4805800

SOFTONE

Ψηφιακοί λογαριασμοί 
στο cloud 
Η SoftOne παρουσίασε την cloud 
υπηρεσία ECOS E-Statement, μία 
λύση παραγωγής και ηλεκτρονικής 
παράδοσης αναλυτικών λογαριασμών 
πελατών. Εντασσόμενη στη νέα 
σειρά λύσεων αυτοματοποίησης 
“ECOS” (που περιλαμβάνει επίσης 
τις υπηρεσίες E-Invoicing και 
EDI), η υπηρεσία E-Statement 
αποβάλλει την πολυπλοκότητα από 
την καθημερινή λειτουργία κάθε 
επιχείρησης, βοηθώντας την να 
περιορίσει το κόστος της μέσα από 
τη δραστική μείωση του όγκου του 
χρησιμοποιούμενου χαρτιού. 
Info: Softone, 211-1022222

Mε μια ματιά
HP HELLAS

Business εκτυπώσεις και 
κορυφαίο gaming
Πριν από μερικούς μήνες, η HP είχε ανακοινώσει το νέο 
της χαρτοφυλάκιο πολλαπλών χρήσεων A3 MFP νέας 
γενιάς, το οποίο πλέον καλύπτει όλες τις κατηγορίες, 
συμπεριλαμβανομένων και των υψηλών ppm. Τα 
νέα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με τα πιο εξελιγμένα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας, που είναι πλέον απαραίτητα 
για να αντιμετωπιστεί ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός 
απειλών προς τα επαγγελματικά μηχανήματα εκτύπωσης.
Με αφορμή το συγκεκριμένο παγκόσμιο launch, η HP 
Hellas βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει τόσο το νέο της 
portfolio στο χώρο του printing, καθώς και τις υπόλοιπες 
καινούριες συσκευές τις εταιρείας, όπως τα νέα Omen 
και Elite X3, σε συνέντευξη τύπου που έλαβε χώρα στην 
Αθήνα τον περασμένο Ιούνιο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανασκόπηση των 
αποτελεσμάτων της εταιρείας και στην παρουσίαση 
της νέας ηγετικής της ομάδας της HP Hellas. Όλοι όσοι 
παρευρέθηκαν στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες ομιλίες από στελέχη 
της νέας ομάδας αλλά και να συνομιλήσουν μαζί τους.

«Είμαστε ικανοποιημένοι με τη θέση που έχουμε 
κατακτήσει στην αγορά, όπως αυτή φαίνεται από από 
τα αποτελέσματα της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο», 
δήλωσε ο κ. Σπύρος Πετράτος, Managing Director της 
HP Hellas. «Οι κύριοι πυλώνες της επιτυχίας μας ήταν 
η συνεκτικότητα στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, 
η ενδυνάμωση της εταιρείας με άξιους συνεργάτες, η 
συνεχής δημιουργία τεχνολογικών καινοτομιών που 
αποτελεί μέρος του DNA μας, και ο σεβασμός με τον οποίο 
αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας και τις ανάγκες τους». 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
προβλήθηκε η ταινία μικρού μήκους “The Wolf”  
που παρουσιάζει με τον πλέον γλαφυρό τρόπο το  
πόσο ευάλωτες είναι οι σύγχρονες επιχειρήσεις σε 
επιθέσεις hackers.

Τα νέα Omen by HP είναι εδώ!
Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων gaming της σειράς 
Omen by HP ανανεώνεται εκ βάθρων. Σχεδιασμένο 
και κατασκευασμένο από την αρχή, το νέο lineup δίνει 
στους λάτρεις των esports και τους gamers γενικά την 
απαραίτητη ισχύ που απαιτείται για να αποδώσουν στο 
υψηλότερο επίπεδο. 

Omen X Compact Desktop by HP: Το Omen 
X Compact Desktop της HP έχει δημιουργηθεί 
εστιάζοντας κυρίως στη διεύρυνση των ορίων του 
hardware σε ένα μικρό πακέτο. Το νέο προϊόν της 
σειράς Omen X, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη 
φορά πέρσι σαν ιδέα, τελειοποιήθηκε από τους 
προγραμματιστές παιχνιδιών και VR. 
Omen Desktop by HP: Το νέο Omen Desktop της HP έχει 

σχεδιαστεί για τον ενθουσιώδη gamer, περιλαμβάνοντας 
χαρακτηριστικά που βελτιώνουν τη λειτουργικότητα και τη 
χρηστικότητα, προσφέροντας στους παίκτες την απόλυτη 
εμπειρία. Επιπλέον, το νέο tower τη δυνατότητα να 
φιλοξενεί νέους συνδυασμούς hardware και να αξιοποιεί 
τη βελτιωμένη ψύξη που θα επιτρέψει στους παίκτες να 
διευρύνουν τα όρια του συστήματος. 
Omen laptops by HP: Οι φορητοί υπολογιστές της HP 
Omen 15 και Omen 17 επαναπροσδιορίστηκαν πλήρως 
και ανασχεδιάστηκαν το 2017 για να προσφέρουν ένα 
σχέδιο ιδανικό για gamers, με περισσότερες δυνατότητες 
επέκτασης, πρόσθετες θύρες και εκτεταμένη συμβατότητα 
με VR. Το Omen 15 διατίθεται με ένα ευρύ φάσμα 
επιλογών που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν απόδοση, 
να βελτιστοποιούν τη gaming εμπειρία, να βελτιώνουν το 
παιχνίδι και να περιορίζουν τους περισπασμούς. 
Το Omen 17 υποστηρίζει μερικές από τις ταχύτερες 
διαθέσιμες τεχνολογίες για να βοηθήσει τους gamers να 
επιτύχουν κορυφαίες επιδόσεις. 
Αξεσουάρ Omen by HP: Καθώς η HP επανασχεδίασε 
ριζικά το χαρτοφυλάκιο Omen, εστίασε στα αξεσουάρ 
για να συμπληρώσει και να βελτιώσει τη συνολική 
εμπειρία του χρήστη. Η εξέλιξη των αξεσουάρ Omen 
(πληκτρολόγιο, ποντίκι και ακουστικά) φέρνει αρκετές 
βελτιώσεις σε σχέση με προϊόντα παλαιότερης γενιάς. 
Οθόνες Omen by HP: Η ποιότητα της οθόνης επηρεάζει 
τη συνολική εμπειρία gaming. Στο νέο χαρτοφυλάκιο 
Omen προστίθενται δύο νέες οθόνες η Omen by HP 
25 και την Omen by HP 27. Η πρώτη διαθέτει ανάλυση 
1080p και βελτιωμένους ρυθμούς ανανέωσης 
συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας AMD FreeSync 
όταν συνδυάζεται με AMD Radeon GPU. Η οθόνη Omen 
27 προσφέρει απαράμιλλη ταχύτητα και κορυφαία 
χαρακτηριστικά όπως το Nvidia G-Sync.
Info: HP Hellas, 21 1188 5000
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νέα & τάσεις
WESTNET

Τα smartphones της Asus  
ήρθαν στην Ελλάδα

REGATE

Ικανοποιημένοι πελάτες
Τήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 
αναδεικνύουν τα αποτελέσματα τη 
έρευνας που διεξήγαγε η Regate στο 
πελατολόγιό της. 
Συνολικά, το 85,2% των ερωτηθέντων 
βαθμολόγησε με άριστα την 
τεχνογνωσία του προσωπικού της 
εταιρείας, ενώ το 65,4% είναι εξαιρετικά 
ή πολύ ικανοποιημένοι με το χρόνο 
απόκρισης της Regate στα προβλήματα 
που αναφέρονται. Το 95,1% θα σύστηνε 
τη Regate σε συνεργάτες της.
Info: Regate, 215-5517050

PUBLIC

Πληρωμές εκτός 
ταμείου
Χάρη στην υπηρεσία Mobile Payments 
η οποία λειτουργεί αυτή τη στιγμή 
σε επτά καταστήματα στην Αττική και 
σύντομα πρόκειται να επεκταθεί και 
σε πολλά ακόμα καταστήματα Public 
πανελλαδικά, ο καταναλωτής μπορεί να 
πληρώσει στο σημείο του καταστήματος 
που βρίσκεται με χρήση πιστωτικής/
χρεωστικής κάρτας χωρίς να χρειάζεται 
να περάσει από το ταμείο.
Info: www.public.gr

ENTERSOFT

Έργο sales force 
automation 
H ελληνική φαρμακοβιομηχανία 
Elpen ανέθεσε στην Entersoft την 
ανάπτυξη του νέου της CRM συστήματος 
υιοθετώντας τα Entersoft CRM, 
Entersoft Mobile SFA & Entersoft 
Mobile MedRep για περίπου 240 
ιατρικούς επισκέπτες, 20 πωλητές 
φαρμακείου και 50 back-office users. 
Μέσω της συγκεκριμένης λύσης, θα 
γίνεται ολόκληρος ο προγραμματισμός 
δράσης των εν κινήσει στελεχών της 
ιατρικής ενημέρωσης/εμπορικής 
διεύθυνσης ανά αντικείμενο και τομέα 
δραστηριοποίησης και η υποστήριξη της 
δράσης τους on the field μέσω tablets.
Info: Entersoft, 211-1015000

Mε μια ματιά
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XEROX

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

QUALISYS

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

HP

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

Mε μια ματιά

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

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

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

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

LENovo

Δυναμική επιστροφή στην κερδοφορία

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

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

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

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

DEvoLo

Οι τεχνολογίες πίσω από τις λύσεις

Με τρία νέα μοντέλα -και την υπόσχεση για ακόμα 
περισσότερα- η Westnet ανακοίνωσε ότι επεκτείνει 
τη συνεργασία της με την Asus και στο χώρο των 
smartphones. Στη διάρκεια σχετικής εκδήλωσης που έγινε 
στις 11 Ιουλίου, οι υπεύθυνοι της Westnet και της Asus 
για την περιοχή των Βαλκανίων παρουσίασαν τη σειρά 
ZenFone, η οποία εστιάζει στη λήψη εικόνας.
Πριν δούμε τα τρία νέα μοντέλα, αξίζει να αναφέρουμε ότι 
οι προσδοκίες των δύο εταιρειών από τη συνεργασία αυτή 
είναι άκρως ρεαλιστικές. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε 
ο CEO της Westnet Ρόμπι Μπουρλάς, σε βάθος τριετίας 
ελπίζουν να έχουν επιτύχει μερίδιο αγοράς της τάξης 
του 4-5%. Σημειώνουμε ότι οι operators που διακινούν 
το 50% της αγοράς των smartphones στην Ελλάδα, δεν 
συμμετέχουν στη διανομή των νέων smartphones της 
Asus τα οποία θα διατίθενται σε όλους τους μεγάλους 
retailers και επιλεγμένους συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. 
Πάντως, ο κ. Μπουρλάς, τόνισε ότι οι δύο εταιρείες 
βρίσκονται σε συζητήσεις και με τους operators.

Γιατί τώρα;
Το ερώτημα είναι για πιο λόγο η Asus επέλεξε να μπει 
στην Ελληνική αγορά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Σε 
σχετική ερώτηση, ο κ. Μπουρλάς απάντησε ότι παρά την 
«φαινομενική» πτώση, η αγορά της Ελλάδας παραμένει 
πολύ σημαντική, ενώ ο τομέας των smartphones έχει 
υποστεί τη μικρότερη μείωση σε μερίδια, αναλογικά με 
άλλες αγορές τεχνολογίας (laptops, τηλεοράσεις κ.λπ). 
Ο Aleksandar Stojanovic country head Asus West 
Balkans με τη σειρά του ανέφερε ότι η εταιρεία επέλεξε 
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήδη μετά από τρία 
χρόνια στην Ευρώπη, διότι η Ελληνική αγορά είναι ώριμη 
και ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Στα δεκάδες brands που 
κονταροχτυπιούνται για ένα κομμάτι της πίτας, η Asus 
έχει να αντιπροτείνει την ποιότητα και την καινοτομία και 
βεβαίως την υψηλή τεχνολογία στην οποία η μητρική 
εταιρεία έχει παράδοση εδώ και πολλά χρόνια.
Από την άλλη, οι συσκευές της Asus δεν ανταγωνίζονται τα 
πολύ φθηνά κινητά, ένα segment όπου πραγματικά αυτή 
τη στιγμή γίνεται «σκοτωμός», αλλά απευθύνεται στον πιο 
σοβαρό χρήση, ο οποίος είναι διατεθειμένος να ξοδέψει 
κάτι παραπάνω για να αγοράσει ποιότητα. 
Άλλος ένας παράγοντας για την επίσημη είσοδο της Asus 
στο χώρο είναι το γεγονός ότι η ύπαρξη ενός επίσημου 

διανομέα διασφαλίζει την υποστήριξη. Μάλιστα, σε ότι 
αφορά τα κινητά της Asus, η υποστήριξη περιλαμβάνει 
παραλαβή και αποστολή από και προς το χώρο του πελάτη, 
ενώ το service πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Τα μοντέλα
Τα τρία μοντέλα που ανακοινώθηκαν είναι τα ASUS 
ZenFone Live, ASUS ZenFone Max και ASUS ZenFone 
Zoom S.
Το ASUS ZenfoneLive (5’’) διαθέτει ενσωματωμένη 
τεχνολογία beautification για βελτίωση των φωτογραφιών 
πορτρέτου σε πραγματικό χρόνο. Το ASUS Zenfone Zoom 
S (5,5’’) διαθέτει 2 οπίσθιες κάμερες των 12MP, η μια με 
ευρυγώνιο φακό f/1.7 και η δεύτερη με οπτικό ζουμ 2.3x 
και λήψη βίντεο 4K.
Τέλος, το ASUS ZenFone 3 Max (5,2’’ και 5,5’’), χάρη στη 
μεγάλη μπαταρία των 4100mAh εγγυάται πολύωρη χρήση 
χωρίς συχνές φορτίσεις, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως “power bank” για τη φόρτιση άλλων κινητών. 

Σε ότι αφορά την τιμολογιακή πολιτική, το Live κοστίζει 
149€, το Max 199€ στην έκδοση 5,2’’ και 249€ στην έκδοση 
5,5’’ και τέλος το Zoom S κοστίζει 499€.

Παραλειπόμενα
Αν και δεν λανσάρεται επίσημα στην αγορά, ο 
Aleksandar Stojanovic σε μια προσπάθεια να τονίζει 
την καινοτομία της Asus μας έδειξε το Asus Zenfone 
AR, το πρώτο smartphone (το είχαμε δει στη CES 
2017) που ενσωματώνει και εικονική και επαυξημένη 
πραγματικότητας, υποστηρίζοντας τόσο το Daydream όσο 
και Tango της Google ταυτόχρονα.
Info: Westnet Distribution, 211-3002150
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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

CISCO

Ο Ο. Χαραλάμπους vice 
president για την Α. 
Ευρώπη
Ο Οδυσσέας Χαραλάμπους εντάχθηκε 
στο δυναμικό της Cisco το 2006, 
προερχόμενος από την NCR Hellas 
όπου εργαζόταν ως διευθύνων 
σύμβουλος και ανέλαβε αρχικά 
καθήκοντα γενικού διευθυντή για την 
Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. 
Με την ίδρυση του Central Theatre 
το 2011, προάχθηκε ως επικεφαλής 
για την Κεντρική Ανατολική Ευρώπη 
(Αυστρία, Τσεχία, Ουγγαρία και 
Σλοβακία), ενώ αργότερα ανέλαβε και 
την Πολωνία και την Νοτιοανατολική 
Ευρώπη.
Info: Cisco Hellas, 210-638 1300

CPI

oKI partner στη 
Θεσσαλονίκη
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ετήσια 
συνάντηση των OKI Partner Βορείου 
Ελλάδος την οποία διοργάνωσε η CPI 
το Σάββατο 24 Ιουνίου στο ξενοδοχείο 
Porto Palace στη Θεσσαλονίκη. Στόχος 
της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση 
του νέου smart portfolio έγχρωμων 
εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων 
και λύσεων της OKI. Παράλληλα, 
δόθηκε η ευκαιρία σε συνεργάτες να 
παρουσιάσουν τα οφέλη που έχουν 
αποκομίσει από τη συμμετοχή τους στο 
σχήμα των ΟΚΙ partner, τόσο μέσω της 
πώλησης και της τεχνικής υποστήριξης 
των ΟΚΙ μηχανημάτων, όσο και από την 
χρήση των εργαλείων που διαθέτουν. 
Info: CPI, 210-4805800

SOFTONE

Ψηφιακοί λογαριασμοί 
στο cloud 
Η SoftOne παρουσίασε την cloud 
υπηρεσία ECOS E-Statement, μία 
λύση παραγωγής και ηλεκτρονικής 
παράδοσης αναλυτικών λογαριασμών 
πελατών. Εντασσόμενη στη νέα 
σειρά λύσεων αυτοματοποίησης 
“ECOS” (που περιλαμβάνει επίσης 
τις υπηρεσίες E-Invoicing και 
EDI), η υπηρεσία E-Statement 
αποβάλλει την πολυπλοκότητα από 
την καθημερινή λειτουργία κάθε 
επιχείρησης, βοηθώντας την να 
περιορίσει το κόστος της μέσα από 
τη δραστική μείωση του όγκου του 
χρησιμοποιούμενου χαρτιού. 
Info: Softone, 211-1022222

Mε μια ματιά
HP HELLAS

Business εκτυπώσεις και 
κορυφαίο gaming
Πριν από μερικούς μήνες, η HP είχε ανακοινώσει το νέο 
της χαρτοφυλάκιο πολλαπλών χρήσεων A3 MFP νέας 
γενιάς, το οποίο πλέον καλύπτει όλες τις κατηγορίες, 
συμπεριλαμβανομένων και των υψηλών ppm. Τα 
νέα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με τα πιο εξελιγμένα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας, που είναι πλέον απαραίτητα 
για να αντιμετωπιστεί ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός 
απειλών προς τα επαγγελματικά μηχανήματα εκτύπωσης.
Με αφορμή το συγκεκριμένο παγκόσμιο launch, η HP 
Hellas βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει τόσο το νέο της 
portfolio στο χώρο του printing, καθώς και τις υπόλοιπες 
καινούριες συσκευές τις εταιρείας, όπως τα νέα Omen 
και Elite X3, σε συνέντευξη τύπου που έλαβε χώρα στην 
Αθήνα τον περασμένο Ιούνιο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανασκόπηση των 
αποτελεσμάτων της εταιρείας και στην παρουσίαση 
της νέας ηγετικής της ομάδας της HP Hellas. Όλοι όσοι 
παρευρέθηκαν στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες ομιλίες από στελέχη 
της νέας ομάδας αλλά και να συνομιλήσουν μαζί τους.

«Είμαστε ικανοποιημένοι με τη θέση που έχουμε 
κατακτήσει στην αγορά, όπως αυτή φαίνεται από από 
τα αποτελέσματα της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο», 
δήλωσε ο κ. Σπύρος Πετράτος, Managing Director της 
HP Hellas. «Οι κύριοι πυλώνες της επιτυχίας μας ήταν 
η συνεκτικότητα στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, 
η ενδυνάμωση της εταιρείας με άξιους συνεργάτες, η 
συνεχής δημιουργία τεχνολογικών καινοτομιών που 
αποτελεί μέρος του DNA μας, και ο σεβασμός με τον οποίο 
αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας και τις ανάγκες τους». 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
προβλήθηκε η ταινία μικρού μήκους “The Wolf”  
που παρουσιάζει με τον πλέον γλαφυρό τρόπο το  
πόσο ευάλωτες είναι οι σύγχρονες επιχειρήσεις σε 
επιθέσεις hackers.

Τα νέα Omen by HP είναι εδώ!
Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων gaming της σειράς 
Omen by HP ανανεώνεται εκ βάθρων. Σχεδιασμένο 
και κατασκευασμένο από την αρχή, το νέο lineup δίνει 
στους λάτρεις των esports και τους gamers γενικά την 
απαραίτητη ισχύ που απαιτείται για να αποδώσουν στο 
υψηλότερο επίπεδο. 

Omen X Compact Desktop by HP: Το Omen 
X Compact Desktop της HP έχει δημιουργηθεί 
εστιάζοντας κυρίως στη διεύρυνση των ορίων του 
hardware σε ένα μικρό πακέτο. Το νέο προϊόν της 
σειράς Omen X, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη 
φορά πέρσι σαν ιδέα, τελειοποιήθηκε από τους 
προγραμματιστές παιχνιδιών και VR. 
Omen Desktop by HP: Το νέο Omen Desktop της HP έχει 

σχεδιαστεί για τον ενθουσιώδη gamer, περιλαμβάνοντας 
χαρακτηριστικά που βελτιώνουν τη λειτουργικότητα και τη 
χρηστικότητα, προσφέροντας στους παίκτες την απόλυτη 
εμπειρία. Επιπλέον, το νέο tower τη δυνατότητα να 
φιλοξενεί νέους συνδυασμούς hardware και να αξιοποιεί 
τη βελτιωμένη ψύξη που θα επιτρέψει στους παίκτες να 
διευρύνουν τα όρια του συστήματος. 
Omen laptops by HP: Οι φορητοί υπολογιστές της HP 
Omen 15 και Omen 17 επαναπροσδιορίστηκαν πλήρως 
και ανασχεδιάστηκαν το 2017 για να προσφέρουν ένα 
σχέδιο ιδανικό για gamers, με περισσότερες δυνατότητες 
επέκτασης, πρόσθετες θύρες και εκτεταμένη συμβατότητα 
με VR. Το Omen 15 διατίθεται με ένα ευρύ φάσμα 
επιλογών που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν απόδοση, 
να βελτιστοποιούν τη gaming εμπειρία, να βελτιώνουν το 
παιχνίδι και να περιορίζουν τους περισπασμούς. 
Το Omen 17 υποστηρίζει μερικές από τις ταχύτερες 
διαθέσιμες τεχνολογίες για να βοηθήσει τους gamers να 
επιτύχουν κορυφαίες επιδόσεις. 
Αξεσουάρ Omen by HP: Καθώς η HP επανασχεδίασε 
ριζικά το χαρτοφυλάκιο Omen, εστίασε στα αξεσουάρ 
για να συμπληρώσει και να βελτιώσει τη συνολική 
εμπειρία του χρήστη. Η εξέλιξη των αξεσουάρ Omen 
(πληκτρολόγιο, ποντίκι και ακουστικά) φέρνει αρκετές 
βελτιώσεις σε σχέση με προϊόντα παλαιότερης γενιάς. 
Οθόνες Omen by HP: Η ποιότητα της οθόνης επηρεάζει 
τη συνολική εμπειρία gaming. Στο νέο χαρτοφυλάκιο 
Omen προστίθενται δύο νέες οθόνες η Omen by HP 
25 και την Omen by HP 27. Η πρώτη διαθέτει ανάλυση 
1080p και βελτιωμένους ρυθμούς ανανέωσης 
συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας AMD FreeSync 
όταν συνδυάζεται με AMD Radeon GPU. Η οθόνη Omen 
27 προσφέρει απαράμιλλη ταχύτητα και κορυφαία 
χαρακτηριστικά όπως το Nvidia G-Sync.
Info: HP Hellas, 21 1188 5000
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BLUESTREAM

Συνεργασία με Seven 
Cells για τον GDPR
Στρατηγική αποκλειστική συνεργασία 
για την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σχετικά με τον Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 
(GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
ανακοίνωσαν οι εταιρείες Bluestream 
Solutions και η Seven Cells. 
Οι δύο εταιρίες συνεργάστηκαν 
επιτυχώς στο να συστήσουν μία 
ομάδα από IT consultants, Legal 
consultants, IT Security Engineers 
και IT System Engineers ώστε να 
καλύψουν πλήρως ολόκληρο το εύρος 
του GDPR είτε σε ηλεκτρονικό είτε σε 
φυσικό επίπεδο. 
Info: BlueStream Solutions, 
2310-474296

CARDLINK 

Πάνω από 200.000 POS 
H Cardlink διαχειρίζεται το 
μεγαλύτερο δίκτυο για συναλλαγές 
με κάρτες στην Ελλάδα και κατά τη 
διάρκεια των 2 τελευταίων ετών έχει 
εγκαταστήσει και ενεργοποιήσει στο 
δίκτυό της περισσότερα από 120.000 
νέα τερματικά POS, ανεβάζοντας το 
συνολικό αριθμό εγκατεστημένων POS 
στο δίκτυό της στα πάνω από 200.000. 
Προκειμένου να ανταποκριθεί στην 
αυξημένη ζήτηση, η Cardlink διαθέτει 
ήδη τα τερματικά της για άμεση 
παραλαβή από τα καταστήματα των 
συνεργαζόμενων τραπεζών. 
Info: Cardlink, 210-6100670

DATA COMMUNICATION

Το WinEra ERP στην 
Green Import
H Green Import, εγκατέστησε έργο 
WinEra ERP της Data Communication, 
ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων 
με διευρυμένες δυνατότητες.  Η 
συγκεκριμένη λύση καλύπτει 
τόσο τις σημερινές όσο και 
τις μελλοντικές ανάγκες της 
επιχείρησης, προσφέροντας τον 
πλήρη έλεγχο των εμπορικών 
συναλλαγών και της διαχείρισης 
των αποθεμάτων, συμβάλλοντας 
στην αποτελεσματικότερη λειτουργία 
της επιχείρησης και στην ενίσχυση 
της παραγωγικότητας και της 
αποδοτικότητάς της.
Info: Data Communication,  
211-1080000

Mε μια ματιά
DELL EMC

Ήρθαν οι νέοι, προηγμένοι και 
πανίσχυροι PowerEdge servers 

Το νέο 24 ιντσών monitor της MMD, brand license 
partner των οθονών Philips, είναι κατάλληλη 
για συσκευές τύπου ultra-book περιορισμένης 
συνδεσιμότητας, ευέλικτους χώρους εργασίας και 
δυναμικούς χρήστες. Η συγκεκριμένη οθόνη μεταδίδει 
βίντεο, ήχο και συνδέεται με το Internet ή το Intranet  – 
μέσω ενός μόνο καλωδίου σύνδεσης SuperSpeed USB. 
Παρέχει επίσης πρόσβαση σε όλα τα περιφερειακά που 
είναι συνδεδεμένα με την οθόνη μέσω ενός USB hub με 
τρεις θύρες USB 3.0.
Με το ενσωματωμένο USB 3.0 hub και το Ethernet, η 
οθόνη 241B7QUPEB B-line επιτρέπει στους χρήστες να 
συνδέουν το φορητό υπολογιστή ή το τηλέφωνό τους 
και να μεταφέρουν περιεχόμενο, χωρίς κόπο. Επιπλέον, 
περιφερειακά όπως ένα πληκτρολόγιο κανονικού 
μεγέθους, ένα ποντίκι, ένα εξωτερικός δίσκος HDD, μια 
κάμερα και μια μονάδα USB μπορούν όλα να συνδεθούν 
με το USB hub της οθόνης, αντί για το laptop, το οποίο 
έτσι κι αλλιώς διαθέτει περιορισμένες δυνατότητες 
επικοινωνίας. Επιπροσθέτως, η οθόνη διαθέτει δύο  
ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, για εξαιρετική 
αναπαραγωγή ήχου.

Ποιότητα εικόνας για επαγγελματίες
Η εύκολη συνδεσιμότητα της οθόνης συνδυάζεται  
με πολύ καλή ποιότητα εικόνας, ανάλυση Full HD  
(1920 x 1080) και ακριβή χρώματα για την αναπαραγωγή 
περιεχομένου με καθαρότητα και λεπτομέρεια.  
Με την τεχνολογία IPS, η οθόνη εξασφαλίζει  
ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα και εξαιρετικές 
γωνίες θέασης. 

Η 241B7QUPEB διαθέτει τη λειτουργία Philips LowBlue 
Mode, η οποία μειώνει το μπλε φως μικρού μήκους 
κύματος που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
όραση με το πέρασμα του χρόνου. Επιπλέον, η οθόνη 
είναι εξοπλισμένη με μια εργονομική ρυθμιζόμενη 
βάση. Συγκεκριμένα, η SmartErgoBase δίνει τη 
δυνατότητα στην οθόνη να ρυθμίζεται το ύψος, να 
περιστρέφεται κατά 90 μοίρες και να παίρνει κλίση 
στη σωστή θέση εξασφαλίζοντας μια καλύτερη στάση 
σώματος κατά την εργασία στο γραφείο. 
Η οθόνη Philips 241B7QUPEB B-line, έχει ενδεικτική 
τιμή λιανικής πώλησης €279.
Info: MMD Europe, www.mmd-p.com

Η Dell EMC ανακοίνωσε την παγκόσμια διάθεση της 14ης 
γενιάς PowerEdge servers, η οποία αποτελεί το θεμέλιο 
του μοντέρνου data center. 

Η κλιμακούμενη αρχιτεκτονική για επιχειρήσεις των 
Dell EMC PowerEdge servers βοηθά τους πελάτες 
να εναρμονίσουν την αποδοτικότητά τους με τις 
μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες, χάρη στην 
προηγμένη απόδοση, τόσο για παραδοσιακές, όσο 
και για virtualized αλλά και cloud-native εφαρμογές 
σχεδιασμένες για τους νέους επεξεργαστές Intel Xeon 
Scalable επεξεργαστές, στο πλαίσιο ενός software-
defined data center. 
Το νέο χαρτοφυλάκιο Dell EMC PowerEdge servers, το 
οποίο είναι ειδικά βελτιστοποιημένο για αποθηκευτικά 
μέσα τεχνολογίας non-volatile memory express (NVMe), 
βοηθά τους πελάτες να επιταχύνουν τις εγκαταστάσεις 
μονάδων (stacks) αποθηκευτικών μέσων software-
defined και υποδομών hyper-converged.
Η έξυπνη αυτοματοποίηση των Dell EMC PowerEdge 
servers επιτρέπει στα στελέχη ΙΤ να εστιάσουν σε 
mission-critical εργασίες για τις επιχειρησιακές 
ανάγκες, οι οποίες προσδίδουν μεγαλύτερη αξία στους 
πελάτες και στην επιχείρηση. Ειδικότερα, η νέα ακόμη 
ισχυρότερη κονσόλα διαχείρισης το OpenManage 

Enterprise με το ισχυρό RESTful API παρέχει εργαλεία 
για αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις, ενημερώσεις, 
παρακολούθηση και συντήρηση. 

Προηγμένη ενσωματωμένη ασφάλεια
Η Dell EMC πιστεύει ότι η ενσωματωμένη ασφάλεια 
είναι ζωτικής σημασίας για τις υπολογιστικές 
εφαρμογές και δεν θα πρέπει να απαιτεί επιπλέον 
έξοδα αδειοδότησης. Η Dell EMC πρώτη εισήγαγε 
την έννοια του root of trust (βάση ασφάλειας) για 
τους PowerEdge servers κατά τις δύο τελευταίες 
γενιές. Αυτή η αρχιτεκτονική, η οποία είναι ανθεκτική 
στις κυβερνοεπιθέσεις, επιτρέπει στους πελάτες να 
προασπίσουν, να εντοπίσουν, να επαναφέρουν και 
να αποσύρουν PowerEdge servers χάρη σε ασφαλή 
εκκίνηση με κρυπτογράφηση η οποία διασφαλίζει τους 
servers σε όλο το φάσμα (end-to-end) και προάγει εν 
γένει την ασφάλεια του data center. 
Info: Dell EMC, www.dellemc.com 

MMD

Μόνο ένα καλώδιο USB 3.0 είναι αρκετό
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MOBIUS-DATALEX

Αναλαμβάνει τη 
διανομή της Brother 
H Mobius-Datalex, μέλος του ομίλου 
Θεοδώρου, ανέλαβε τη διανομή όλων 
των προϊόντων της Brother για την 
Ελλάδα. Η Brother είναι μέσα στους 
τρεις μεγαλύτερους κατασκευαστές 
μηχανών γραφείου παγκοσμίως 
και είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην 
αγορά των εκτυπωτών (απλών και 
πολυμηχανημάτων) για επιχειρήσεις, 
προσφέροντας. H Mobius-Datalex 
θα υποστηρίξει τους συνεργάτες της 
με παράδοση ex-stock, εκπτώσεις, 
ελκυστικούς όρους πληρωμής και 
υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη.
Info: Mobius-Datalex, 210-6690950

SIEMENS

Λύσεις και πρακτικές 
Industry 4.0
Σε μια έκταση 3.800 τετραγωνικών 
μέτρων κάτω από το banner 
«Ανακαλύψτε την αξία της Ψηφιακής 
Επιχείρησης» στην Αίθουσα 9 στη 
φετινή Hannover Messe, η Siemens 
παρουσίασε το πώς εταιρείες 
οποιουδήποτε μεγέθους μπορούν 
να επωφεληθούν από την ψηφιακή 
επανάσταση. Όπως τονίζει η εταιρεία, 
αυτό το χρόνο θα επικεντρωθεί 
στο εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο 
της «Ψηφιακής επιχείρησης» το 
οποίο συνδέει τους εικονικούς και 
πραγματικούς κόσμους παραγωγής 
μέσω προσομοίωσης μηχανών και 
εργοστασίων ή με τη βοήθεια του 
MindSphere, του ανοιχτού cloud 
λειτουργικού συστήματος IoT.
Info: Siemens, 210-6864111

PROFESSIONAL SERVICES

Αξιόπιστο ασύρματο 
δίκτυο παντού
Η Professional Services φέρνει στην 
ελληνική αγορά το νέας γενιάς access 
point της EnGenius, ENS620EXT. 
Πρόκειται για ένα Wave 2 access 
point, το οποίο σε συνδυασμό με το 
πρωτόκολλο 802.11ac πετυχαίνει 
ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες δικτύου, 
συνδυάζοντας αξιοπιστία και υψηλή 
απόδοση. Επιπλέον χαρακτηριστικά που 
συμβάλλουν στην υψηλή απόδοση είναι 
τόσο το Band Steering που συμβάλει 
στην αποσυμφόρηση του δικτύου όσο 
και το Dual-Radio MU-MIMO.  
Info: Professional Services,  
210-8012207

Mε μια ματιά
LG ELECTRONICS HELLAS

SAP LEONARDO INNOVATION SERVICES

H LG εξοπλίζει το ΚΠΙΣΝ με 
επαγγελματικές οθόνες

Με την κληρονομιά του… Da Vinci

Η LG Electronics, σε συνεργασία με την εταιρεία 
Neurosoft, η οποία ήταν και ο ανάδοχος του έργου, 
εξόπλισε τους νέους χώρους της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο 
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με 
συνολικά 188 επαγγελματικές τηλεοράσεις και οθόνες 
digital signage.
Στόχος του έργου ήταν να καλύψει τις ανάγκες για την 
ενημέρωση των επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ προσφέροντας 
παράλληλα τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση πόρων.
 
Συγκεκριμένα, οι χώροι της Εθνικής Λυρικής Σκηνής 
και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος εξοπλίστηκαν 
με Pro:Centric Smart επαγγελματικές τηλεοράσεις της 
σειράς LY760H καθώς επίσης και με οθόνες digital 
signage και video walls από τις σειρές SM5B, SM3B, 
SE3B, VH7B, LS95A. Τόσο οι επαγγελματικές τηλεοράσεις 
όσο και οι οθόνες digital signage που επιλέχθηκαν 
διαθέτουν πάνελ τεχνολογίας IPS, τεχνολογίας LED Full 
HD με ανάλυση 1920 x 1080 και Ultra HD ανάλυσης 3840 
x 2160, και μία πληθώρα εξειδικευμένων λειτουργιών 
που προσφέρουν τη δυνατότητα για εύκολη και γρήγορη 
διαχείριση, μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος. 
Επιπλέον, η πλατφόρμα webOS 3.0 διαθέτει βελτιωμένο 
περιβάλλον, απλοποιώντας τη χρήση και προσφέροντας 
μια σειρά από εύχρηστες λειτουργίες.

Τα video wall που εγκαταστάθηκαν στο ΚΠΙΣΝ διαθέτουν 
πάνελ IPS και εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο (bezel) 
πάχους 0,9 mm το οποίο σχεδόν ‘εξαφανίζεται’ στην 
εφαρμογή και αποτελούν ιδανική επιλογή για προβολή 
διαφημιστικού και ενημερωτικού περιεχομένου, 
προσφέροντας εξαιρετικά καθαρές εικόνες ακόμα και 
κάτω από συνθήκες έντονου φωτισμού. Επιπλέον, είναι 
πιστοποιημένα για την ενεργειακή τους απόδοση από τον 
οργανισμό ENERGY STAR προσφέροντας, κατά μέσο όρο, 
περισσότερο από 24% μειωμένη κατανάλωση ενέργειας 
σε κάθε mode λειτουργίας.
Info: LG Electronics Hellas, 210-4800564

Κατά τη διάρκεια του φετινού παγκόσμιου ετήσιου 
συνεδρίου SAP Leonardo Live η SAP παρουσίασε τις 
νέες λύσεις Internet of Things. Επιπλέον, η εταιρεία 
ανακοίνωσε την έναρξη της παροχής τριών νέων 
υπηρεσιών SAP Leonardo Innovation Services.
Οι νέες λύσεις ΙοΤ της SAP αξιοποιούν τις τελευταίες 
εξελίξεις στο χώρο των big data και των analytics, 
τις δυνατότητες του SAP Cloud Platform να συνδέει 
ανθρώπους, αντικείμενα και επιχειρησιακές διαδικασίες, 
αλλά και τεχνολογίες όπως το machine learning ώστε να 
δώσουν τη δυνατότητα για την εφαρμογή ΙοΤ και Industry 
4.0,  στρατηγικών στην ψηφιακή εφοδιαστική αλυσίδα, 
την ψηφιακή παραγωγή και τη διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού.   

Τι περιλαμβάνεται
SAP Leonardo IoT Bridge: Ένα προσαρμόσιμο ψηφιακό 
κέντρο εντολών που δίνει στους operation managers 
πλήρη ορατότητα σε όλες τις λειτουργίες, αλλά και τη 
δυνατότητα να δρουν σε πραγματικό χρόνο.

SAP Global Track and Trace: Μία λύση με βάση το 
cloud για ενοποιημένο εντοπισμό αντικειμένων και 
παρακολούθηση διεργασιών σε όλο το εύρος μιας 
επιχειρησιακής διαδικασίας.
SAP Leonardo IoT Edge: Μία πλατφόρμα λογισμικού 
που ενώνει υπολογιστικές διαδικασίες, αποθήκευση 
πληροφοριών και επιχειρησιακά δεδομένα δια μέσου 
του cloud με «έξυπνες» συσκευές που όμως δεν είναι 
συνδεδεμένες με το data center μιας επιχείρησης, 
προκειμένου να πετυχαίνει επιχειρησιακή απόδοση σε 
σχεδόν πραγματικό χρόνο.
SAP Digital Manufacturing Insights: Μία κεντρική 
πλατφόρμα με βάση το cloud για τη διαχείριση της 
απόδοσης παραγωγής, η οποία παρέχει ολοκληρωμένη 
ορατότητα στις παραγωγικές διαδικασίες, δίνοντας έτσι τη 
δυνατότητα για τη βελτίωσή τους.
SAP Asset Manager: Μία mobile εφαρμογή με βάση 
το cloud για τη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού, 
αποθεμάτων και διαδικασιών συντήρησης και ασφάλειας.
Info: SAP Hellas, 210-9473800
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BLUESTREAM

Συνεργασία με Seven 
Cells για τον GDPR
Στρατηγική αποκλειστική συνεργασία 
για την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σχετικά με τον Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 
(GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
ανακοίνωσαν οι εταιρείες Bluestream 
Solutions και η Seven Cells. 
Οι δύο εταιρίες συνεργάστηκαν 
επιτυχώς στο να συστήσουν μία 
ομάδα από IT consultants, Legal 
consultants, IT Security Engineers 
και IT System Engineers ώστε να 
καλύψουν πλήρως ολόκληρο το εύρος 
του GDPR είτε σε ηλεκτρονικό είτε σε 
φυσικό επίπεδο. 
Info: BlueStream Solutions, 
2310-474296

CARDLINK 

Πάνω από 200.000 POS 
H Cardlink διαχειρίζεται το 
μεγαλύτερο δίκτυο για συναλλαγές 
με κάρτες στην Ελλάδα και κατά τη 
διάρκεια των 2 τελευταίων ετών έχει 
εγκαταστήσει και ενεργοποιήσει στο 
δίκτυό της περισσότερα από 120.000 
νέα τερματικά POS, ανεβάζοντας το 
συνολικό αριθμό εγκατεστημένων POS 
στο δίκτυό της στα πάνω από 200.000. 
Προκειμένου να ανταποκριθεί στην 
αυξημένη ζήτηση, η Cardlink διαθέτει 
ήδη τα τερματικά της για άμεση 
παραλαβή από τα καταστήματα των 
συνεργαζόμενων τραπεζών. 
Info: Cardlink, 210-6100670

DATA COMMUNICATION

Το WinEra ERP στην 
Green Import
H Green Import, εγκατέστησε έργο 
WinEra ERP της Data Communication, 
ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων 
με διευρυμένες δυνατότητες.  Η 
συγκεκριμένη λύση καλύπτει 
τόσο τις σημερινές όσο και 
τις μελλοντικές ανάγκες της 
επιχείρησης, προσφέροντας τον 
πλήρη έλεγχο των εμπορικών 
συναλλαγών και της διαχείρισης 
των αποθεμάτων, συμβάλλοντας 
στην αποτελεσματικότερη λειτουργία 
της επιχείρησης και στην ενίσχυση 
της παραγωγικότητας και της 
αποδοτικότητάς της.
Info: Data Communication,  
211-1080000

Mε μια ματιά
DELL EMC

Ήρθαν οι νέοι, προηγμένοι και 
πανίσχυροι PowerEdge servers 

Το νέο 24 ιντσών monitor της MMD, brand license 
partner των οθονών Philips, είναι κατάλληλη 
για συσκευές τύπου ultra-book περιορισμένης 
συνδεσιμότητας, ευέλικτους χώρους εργασίας και 
δυναμικούς χρήστες. Η συγκεκριμένη οθόνη μεταδίδει 
βίντεο, ήχο και συνδέεται με το Internet ή το Intranet  – 
μέσω ενός μόνο καλωδίου σύνδεσης SuperSpeed USB. 
Παρέχει επίσης πρόσβαση σε όλα τα περιφερειακά που 
είναι συνδεδεμένα με την οθόνη μέσω ενός USB hub με 
τρεις θύρες USB 3.0.
Με το ενσωματωμένο USB 3.0 hub και το Ethernet, η 
οθόνη 241B7QUPEB B-line επιτρέπει στους χρήστες να 
συνδέουν το φορητό υπολογιστή ή το τηλέφωνό τους 
και να μεταφέρουν περιεχόμενο, χωρίς κόπο. Επιπλέον, 
περιφερειακά όπως ένα πληκτρολόγιο κανονικού 
μεγέθους, ένα ποντίκι, ένα εξωτερικός δίσκος HDD, μια 
κάμερα και μια μονάδα USB μπορούν όλα να συνδεθούν 
με το USB hub της οθόνης, αντί για το laptop, το οποίο 
έτσι κι αλλιώς διαθέτει περιορισμένες δυνατότητες 
επικοινωνίας. Επιπροσθέτως, η οθόνη διαθέτει δύο  
ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, για εξαιρετική 
αναπαραγωγή ήχου.

Ποιότητα εικόνας για επαγγελματίες
Η εύκολη συνδεσιμότητα της οθόνης συνδυάζεται  
με πολύ καλή ποιότητα εικόνας, ανάλυση Full HD  
(1920 x 1080) και ακριβή χρώματα για την αναπαραγωγή 
περιεχομένου με καθαρότητα και λεπτομέρεια.  
Με την τεχνολογία IPS, η οθόνη εξασφαλίζει  
ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα και εξαιρετικές 
γωνίες θέασης. 

Η 241B7QUPEB διαθέτει τη λειτουργία Philips LowBlue 
Mode, η οποία μειώνει το μπλε φως μικρού μήκους 
κύματος που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
όραση με το πέρασμα του χρόνου. Επιπλέον, η οθόνη 
είναι εξοπλισμένη με μια εργονομική ρυθμιζόμενη 
βάση. Συγκεκριμένα, η SmartErgoBase δίνει τη 
δυνατότητα στην οθόνη να ρυθμίζεται το ύψος, να 
περιστρέφεται κατά 90 μοίρες και να παίρνει κλίση 
στη σωστή θέση εξασφαλίζοντας μια καλύτερη στάση 
σώματος κατά την εργασία στο γραφείο. 
Η οθόνη Philips 241B7QUPEB B-line, έχει ενδεικτική 
τιμή λιανικής πώλησης €279.
Info: MMD Europe, www.mmd-p.com

Η Dell EMC ανακοίνωσε την παγκόσμια διάθεση της 14ης 
γενιάς PowerEdge servers, η οποία αποτελεί το θεμέλιο 
του μοντέρνου data center. 

Η κλιμακούμενη αρχιτεκτονική για επιχειρήσεις των 
Dell EMC PowerEdge servers βοηθά τους πελάτες 
να εναρμονίσουν την αποδοτικότητά τους με τις 
μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες, χάρη στην 
προηγμένη απόδοση, τόσο για παραδοσιακές, όσο 
και για virtualized αλλά και cloud-native εφαρμογές 
σχεδιασμένες για τους νέους επεξεργαστές Intel Xeon 
Scalable επεξεργαστές, στο πλαίσιο ενός software-
defined data center. 
Το νέο χαρτοφυλάκιο Dell EMC PowerEdge servers, το 
οποίο είναι ειδικά βελτιστοποιημένο για αποθηκευτικά 
μέσα τεχνολογίας non-volatile memory express (NVMe), 
βοηθά τους πελάτες να επιταχύνουν τις εγκαταστάσεις 
μονάδων (stacks) αποθηκευτικών μέσων software-
defined και υποδομών hyper-converged.
Η έξυπνη αυτοματοποίηση των Dell EMC PowerEdge 
servers επιτρέπει στα στελέχη ΙΤ να εστιάσουν σε 
mission-critical εργασίες για τις επιχειρησιακές 
ανάγκες, οι οποίες προσδίδουν μεγαλύτερη αξία στους 
πελάτες και στην επιχείρηση. Ειδικότερα, η νέα ακόμη 
ισχυρότερη κονσόλα διαχείρισης το OpenManage 

Enterprise με το ισχυρό RESTful API παρέχει εργαλεία 
για αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις, ενημερώσεις, 
παρακολούθηση και συντήρηση. 

Προηγμένη ενσωματωμένη ασφάλεια
Η Dell EMC πιστεύει ότι η ενσωματωμένη ασφάλεια 
είναι ζωτικής σημασίας για τις υπολογιστικές 
εφαρμογές και δεν θα πρέπει να απαιτεί επιπλέον 
έξοδα αδειοδότησης. Η Dell EMC πρώτη εισήγαγε 
την έννοια του root of trust (βάση ασφάλειας) για 
τους PowerEdge servers κατά τις δύο τελευταίες 
γενιές. Αυτή η αρχιτεκτονική, η οποία είναι ανθεκτική 
στις κυβερνοεπιθέσεις, επιτρέπει στους πελάτες να 
προασπίσουν, να εντοπίσουν, να επαναφέρουν και 
να αποσύρουν PowerEdge servers χάρη σε ασφαλή 
εκκίνηση με κρυπτογράφηση η οποία διασφαλίζει τους 
servers σε όλο το φάσμα (end-to-end) και προάγει εν 
γένει την ασφάλεια του data center. 
Info: Dell EMC, www.dellemc.com 

MMD

Μόνο ένα καλώδιο USB 3.0 είναι αρκετό
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STACKMASTERS

Συνεργάτης Amazon 
Web Services
Η εταιρεία Stackmasters ανακοίνωσε 
ότι πλέον είναι πιστοποιημένη ως 
AWS (Amazon Web Services) 
Consulting Partner. Η εταιρεία 
εξειδικεύεται στο χώρο του cloud, με 
έμφαση στην διαχείριση υποδομών 
σε multi-cloud περιβάλλον, 
προσφέροντας συνεχή συνεργασία 
με τους πελάτες της μέσω της 
πλατφόρμας επικοινωνίας Slack. 
Η υπηρεσία διαχείρισης cloud που 
προσφέρει η εταιρεία, καλύπτει το 
σχεδιασμό, την υλοποίηση ή ακόμα 
και την μεταφορά υπολογιστικών 
φορτίων στο cloud.
Info: Stackmasters, 211-8008339

SOFTONE

Ο όμιλος Mantis 
επέλεξε το Soft1 ERP
H RDC Informatics, πιστοποιημένος 
συνεργάτης της SoftOne, προχώρησε 
στην εγκατάσταση του Soft1 ERP, 
θέτοντας σε λειτουργία μία σύγχρονη 
λύση εμπορικής διαχείρισης, 
προσβάσιμης -σε πραγματικό χρόνο- 
από το πανελλαδικό δίκτυο των 27 
ειδικών συνεργατών της Attraction, 
που έχουν επιφορτιστεί τη διοχέτευση 
προϊόντων σε περισσότερα από 20.000 
σημεία πώλησης, όπως περίπτερα, 
mini markets, super markets, καθώς 
και άλλα σημεία διάθεσης.
Info: SoftOne, 211-1022222

COSMOS BUSINESS SYSTEMS

Προστασία δεδομένων 
κτηματολογίου 
Η ένωση εταιρειών «Cosmos 
Business Systems και Δυναμική 
Πληροφορική» υπέγραψε σύμβαση 
με την ΕΚΧΑ ΑΕ που αφορά το έργο 
«Ανάπτυξη υποδομής ασφάλειας και 
εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων 
της Εθνικό Κτηματολόγιο και 
Χαρτογράφηση Α.Ε.». 
Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια 
εξοπλισμού και υπηρεσιών, με σκοπό 
τη μεγιστοποίηση του επιπέδου 
ασφαλείας των πολύπλοκων 
υποδομών του κέντρου δεδομένων, 
του εφεδρικού κέντρου, του 
εσωτερικού δικτύου και των 
απομακρυσμένων γραφείων της 
Κτηματολόγιο Α.Ε.
Info: Cosmos Business Systems, 
210-6492800

Mε μια ματιά
COSMOS BUSINESS SYSTEMS

ORACLE

Η Cosmos ανακοινώνει το 
Microsoft Dynamics NAV 2017 

Gartner: “Ηγέτης το Oracle ERP Cloud”

Το Μicrosoft Dynamics NAV 2017 είναι η πιο πρόσφατη 
και βελτιωμένη έκδοση του πασίγνωστου ERP της 
Microsoft, το οποίο ενσωματώνει πολυετή εμπειρία τόσο 
από την Ελλάδα όσο και παγκοσμίως με περισσότερες 
από 100.000 εγκαταστάσεις και 1.500.000 χρήστες. 
Η Cosmos Business Systems ως Microsoft Gold 
Certified Partner έχει ολοκληρώσει σημαντικό αριθμό 
εγκαταστάσεων. Το Microsoft Dynamics NAV 2017 
μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε μικρή, μεσαία 
ή μεγάλη επιχείρηση, ενοποιεί όλα τα τμήματα, τους 
χρήστες και τις διαδικασίες σε μια επιχείρηση με 
ασφάλεια, βελτιώνοντας θεαματικά την παραγωγικότητα 
και την αποτελεσματικότητα των καθημερινών 

λειτουργιών της και αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο 
λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων για τη διοίκηση της 
επιχείρησης.
Συνοπτικά σε μια επιχείρηση καλύπτει την λογιστική 
διαχείριση (γενική, αναλυτική, κόστους), ταμειακή 
διαχείριση, διαχείριση παγίων, πωλήσεις (πελάτες-
εισπράξεις), αγορές (προμηθευτές-πληρωμές), αποθήκη, 
παραγωγή (κοστολόγηση), service, projects. 
Το κόστος μιας εγκατάστασης Microsoft Dynamics NAV 
2017 συνίσταται στο κόστος αδειών χρήσης (ανάλογα 
με τον αριθμό χρηστών) και στο κόστος υπηρεσιών 
(ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης).
Info: Cosmos Business Systems, 210-6492800

Σύμφωνα με την έκθεση “Magic Quadrant for Cloud Core 
Financial Management Suites for Midsize, Large and 
Global Enterprises” της Gartner για το 2017, η Oracle 
ανακοίνωσε ότι κατατάχθηκε στην κατηγορία «Leaders». 
Από τα 11 προϊόντα που αξιολογήθηκαν, το Oracle ERP 
Cloud τοποθετήθηκε στην υψηλότερη θέση σύμφωνα 
και με τα δύο κριτήρια - βαθμός πληρότητας οράματος 
(Completeness of Vision) και εκτελεστική ικανότητα 
(Ability to Execute). 
Σύμφωνα με την έκθεση, οι εταιρείες που κατατάσσονται 
στην κατηγορία Leaders έχουν να επιδείξουν ένα 
όραμα που ορίζει την αγορά σχετικά με το πώς μπορούν 
να υποστηριχτούν τα συστήματα και οι διαδικασίες 
της κύριας χρηματοοικονομικής διαχείρισης, καθώς 
και να βελτιωθούν με τη μετακίνηση στο cloud. Το 
συνδυάζουν με μια σαφή ικανότητα υλοποίησης αυτού 
του οράματος μέσα από προϊόντα, υπηρεσίες και 
στρατηγικές εισχώρησης στην αγορά. Διαθέτουν ισχυρή 
παρουσία στην αγορά και αυξάνουν τα έσοδά τους 
και τα μερίδια στην αγορά. Στην αγορά των προϊόντων 
κύριας χρηματοοικονομικής διαχείρισης σε περιβάλλον 
cloud, οι ηγέτες επιδεικνύουν μια σταθερή ικανότητα 
να κλείνουν συμφωνίες με οργανισμούς διαφορετικών 

μεγεθών, και οι λύσεις τους διαθέτουν ικανοποιητικό 
βάθος λειτουργικότητας σε όλους τους τομείς της κύριας 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Έχουν πολλαπλά 
παραδείγματα επιτυχημένων υλοποιήσεων από πελάτες 
που εδρεύουν είτε στην περιοχή τους είτε σε άλλες 
περιοχές. Τα προϊόντα τους χρησιμοποιούνται συχνά 
από συνεργαζόμενους ολοκληρωτές συστημάτων για 
την υποστήριξη πρωτοβουλιών μετασχηματισμού των 
χρηματοοικονομικών διαδικασιών. 
Το Oracle ERP Cloud αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη, 
σύγχρονη και δοκιμασμένη πλατφόρμα 
χρηματοοικονομικών στον κλάδο, η οποία παρέχεται 
με ενιαίο τρόπο μέσα από το Oracle Cloud. Μέσα από 
ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που βασίζεται στις 
πιο σύγχρονες σχεδιαστικές καινοτομίες, οι χρήστες 
απολαμβάνουν ενσωματωμένα εργαλεία ανάλυσης, 
συνεργασία με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς 
και μια εμπειρία φορητότητας, ανεξάρτητα από τη 
χρησιμοποιούμενη συσκευή, που κάνει το Oracle ERP 
Cloud οικείο και εύχρηστο. 
Το Oracle ERP Cloud περιλαμβάνει ολοκληρωμένες 
δυνατότητες ERP στους τομείς των χρηματοοικονομικών, 
των προμηθειών και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου 
έργων, καθώς και για τη διαχείριση της επιχειρηματικής 
απόδοσης (EPM), τη διοίκηση, διαχείριση κινδύνων και 
συμμόρφωση (GRC) και τη διαχείριση εφοδιαστικής 
αλυσίδας (SCM). Η εγγενής ενοποίηση με το ευρύτερο 
χαρτοφυλάκιο Oracle SaaS για λύσεις διαχείρισης 
ανθρώπινου κεφαλαίου (HCM) και εμπειρίας πελατών 
(CX) παρέχει στους πελάτες μια πρακτική μέθοδο 
γρήγορης ενοποίησης, ανάλογα με τις μελλοντικές 
επιχειρηματικές ανάγκες.
Info: Oracle Hellas, 210-6789200
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ERICSSON ROADSHOW

PROFESSIONAL SERVICES

Η τεράστια ευκαιρία τού 5G

Νέες σειρές UPS από την Powerwalker 

Από τις 4 έως 6 Ιουλίου, η Ericsson φιλοξένησε το ετήσιο 
roadshow της στην Ελλάδα και παρουσίασε μερικές από 
τις περιπτώσεις χρήσης που θα επωφεληθούν από την 
εισαγωγή του 5G. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι 
παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
για τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις και 
τις τάσεις της αγοράς ΤΠΕ και να δουν από κοντά 
παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης από διάφορους 
κλάδους. Πολλά από τα demos που παρουσιάστηκαν, 
είχαν να κάνουν με το νέο ψηφιακό περιβάλλον που 
διαμορφώνεται από την σύγκλιση του 5G, του cloud και 
του Internet of Things. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η Ericsson παρουσίασε την 
παγκόσμια έκθεσή της για την δυνητική επιχειρηματική 
αγορά της τεχνολογίας 5G καθώς και πως η Ελλάδα θα 
επωφεληθεί από αυτήν.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, εκτιμάται ότι 
το 2026 τα δυνητικά έσοδα των παικτών της αγοράς 
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
από την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας στην Ελλάδα θα 
ανέλθουν στα 10,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Από αυτό το 
ποσό, τα 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια θα αφορούν έσοδα 
που δημιουργούνται από τεχνολογίες 5G.

Ποιοι τομείς θα επωφεληθούν
Ο τομέας ενέργειας/υπηρεσιών κοινής ωφελείας, 
ο τομέας κατασκευής προϊόντων και ο τομέας 
δημόσιας ασφάλειας (με τη συγκεκριμένη σειρά 
προτεραιότητας) θα έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή σε 
αυτήν την επιχειρηματική ευκαιρία, καθώς αναμένεται 
να πραγματοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις στην 
ψηφιοποίησή τους και μεγάλο τμήμα αυτών των 
επενδύσεων θα αφορά το 5G.

Η παγκόσμια επιχειρηματική ευκαιρία τού 5G
Η αξιοποίηση της τεχνολογίας 5G για την ψηφιοποίηση 
βιομηχανικών κλάδων παγκοσμίως, εκτιμάται ότι 
μεταφράζεται σε 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για 
το έτος 2026. 
Ειδικά για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους η 
ευκαιρία είναι τεράστια αφού η Ericsson προβλέπει ότι 
τα δυνητικά έσοδα το 2026 παγκοσμίως θα ανέρχονται 
στα 582 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό αντιπροσωπεύει 
αύξηση των εσόδων τους κατά 34%. 
Για την κατάκτηση αυτής της δυνητικής αγοράς 
απαιτούνται επενδύσεις στην τεχνολογία 5G, αλλά 
παράλληλα απαιτείται και επιχειρηματική ανάπτυξη, 
μοντέλα εισόδου στην αγορά και οργανωτικές 
προσαρμογές. 
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι συνεργασίες 
αποτελούν το κλειδί της ανάπτυξης των νέων 
περιπτώσεων χρήσης και των επιχειρηματικών 
μοντέλων του 5G. 
Info: Ericsson Hellas, 210-6695100

Καθώς οι ανάγκες των συστημάτων για αδειάλειπτη 
παροχή ενέργειας αυξάνονται, η Professional Services, 
σε συνεργασία με τη Power Walker, έχοντας ως 
γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών 
της, ανακοίνωσε τις νέες σειρές του οίκου. Πρόκειται 
για τρεις νέες σειρές UPS τεχνολογίας online με Unity 
Power Factor. 
VFI 1000-3000 RMG: Επαγγελματική Rackmount 
σειρά, η οποία διαθέτει τεχνολογία διπλής μετατροπής, 
Power Factor 1 (KW=KVA), βελτιωμένους ανεμιστήρες 
για μείωση του θορύβου λειτουργίας και πολύ ισχυρό 
φορτιστή (12/8 amp).
VFI 1000-3000 CG 1: Αντίστοιχη σειρά με την RMG 
αλλά σε tower UPS, για εγκαταστάσεις οι οποίες δεν 
απαιτούν rackmount λύση. Με ευρύ φάσμα τάσης και 
συχνότητας εισόδου, παρέχει αδιάλειπτη λειτουργία σε 

κάθε σύστημα που θέλουμε να υποστηρίξουμε. 
VFI 1000- 10000 TGB: Η βέλτιστη σχέση  
απόδοσης-τιμής σε μονοφασικά UPS με Power  
Factor 1. Διατίθενται μοντέλα απο 1 KVA έως και 
10KVA, ενώ δίνεται η δυνατότητα επαύξησης της 
αυτονομίας τους με τη χρήση extra καμπινών 
μπαταριών.
Τα παρελκόμενα όπως έξτρα καμπίνες μπαταριών ή 
SNPM κάρτες για διαδικτυακή διαχείριση των UPS, 
βελτιώνουν τη χρήση και την απόδοση του UPS και 
προσφέρουν μεγαλύτερο backup time. Τα συστήματα 
μπορούν να ελεγχθούν μέσω της βελτιωμένης LCD 
οθόνης που διαθέτουν ή μέσω του ViewPower 
Software που παρέχεται δωρεάν και να δώσουν στον 
χειριστή όλη την πληροφορία που χρειάζεται. 
Info: Professional Services, 210-8012207

KASPERSKY

IoT: ο νέος στόχος  
των επιθέσεων
Ο συνολικός αριθμός δειγμάτων 
κακόβουλου λογισμικού με στόχο 
«έξυπνες» συσκευές έχει ξεπεράσει 
τις 7.000, με περισσότερα από 
τα μισά δείγματα να κάνουν την 
εμφάνισή τους το 2017 σύμφωνα 
με τους ερευνητές της Kaspersky 
Lab. Με περισσότερες από 6 
δισεκατομμύρια «έξυπνες» συσκευές 
να χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο 
τον κόσμο, οι άνθρωποι κινδυνεύουν 
ολοένα και περισσότερο από το 
κακόβουλο λογισμικό που στοχεύει 
τη συνδεδεμένη ζωή τους.
Info: Kaspersky,  
www.kaspersky.gr

EΡΕΥΝΑ D-LINK

Αυξάνεται το 
ενδιαφέρον για  
smart home
Νέες τάσεις στην υιοθέτηση της 
τεχνολογίας smart home αποκαλύπτει 
έρευνας της Houzz, της δημοφιλούς 
online πλατφόρμας για ανακαινίσεις και 
σχεδιασμούς σπιτιών. 
Τα ευρήματα της έρευνας 
επιβεβαιώνουν τη στρατηγική που 
ακολουθεί η D-Link τα τελευταία 
χρόνια για απλοποίηση της οικιακής 
αυτοματοποίησης σε τέτοιο βαθμό, 
ώστε να ανταποκρίνεται στο ολοένα 
αυξανόμενο ενδιαφέρον των 
καταναλωτών για το «έξυπνο σπίτι». 
Σύμφωνα με την έρευνα, πολλοί 
από τους ερωτηθέντες υιοθέτησαν 
την τεχνολογία smart home για να 
βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.
Info: D-Link Hellas,  
www.dlink.com/gr/

EETT

Η ευρυζωνικότητα  
στην Ελλάδα 
Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη δικτύων 
4G στην κινητή ευρυζωνικότητα, 
η χαμηλή άνοδος του VDSL στη 
σταθερή ευρυζωνικότητα και η 
επίτευξη ονομαστικών ταχυτήτων 
άνω των 10Mbps για το 88% περίπου 
των γραμμών είναι τα κύρια σημεία 
για την πορεία της ευρυζωνικότητας 
στην Ελλάδα κατά το β’ εξάμηνο του 
2016, σύμφωνα με σχετική έκθεση 
που δημοσιεύει η ΕΕΤΤ.
Info: EETT, www.eett.gr

Mε μια ματιά
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STACKMASTERS

Συνεργάτης Amazon 
Web Services
Η εταιρεία Stackmasters ανακοίνωσε 
ότι πλέον είναι πιστοποιημένη ως 
AWS (Amazon Web Services) 
Consulting Partner. Η εταιρεία 
εξειδικεύεται στο χώρο του cloud, με 
έμφαση στην διαχείριση υποδομών 
σε multi-cloud περιβάλλον, 
προσφέροντας συνεχή συνεργασία 
με τους πελάτες της μέσω της 
πλατφόρμας επικοινωνίας Slack. 
Η υπηρεσία διαχείρισης cloud που 
προσφέρει η εταιρεία, καλύπτει το 
σχεδιασμό, την υλοποίηση ή ακόμα 
και την μεταφορά υπολογιστικών 
φορτίων στο cloud.
Info: Stackmasters, 211-8008339

SOFTONE

Ο όμιλος Mantis 
επέλεξε το Soft1 ERP
H RDC Informatics, πιστοποιημένος 
συνεργάτης της SoftOne, προχώρησε 
στην εγκατάσταση του Soft1 ERP, 
θέτοντας σε λειτουργία μία σύγχρονη 
λύση εμπορικής διαχείρισης, 
προσβάσιμης -σε πραγματικό χρόνο- 
από το πανελλαδικό δίκτυο των 27 
ειδικών συνεργατών της Attraction, 
που έχουν επιφορτιστεί τη διοχέτευση 
προϊόντων σε περισσότερα από 20.000 
σημεία πώλησης, όπως περίπτερα, 
mini markets, super markets, καθώς 
και άλλα σημεία διάθεσης.
Info: SoftOne, 211-1022222

COSMOS BUSINESS SYSTEMS

Προστασία δεδομένων 
κτηματολογίου 
Η ένωση εταιρειών «Cosmos 
Business Systems και Δυναμική 
Πληροφορική» υπέγραψε σύμβαση 
με την ΕΚΧΑ ΑΕ που αφορά το έργο 
«Ανάπτυξη υποδομής ασφάλειας και 
εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων 
της Εθνικό Κτηματολόγιο και 
Χαρτογράφηση Α.Ε.». 
Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια 
εξοπλισμού και υπηρεσιών, με σκοπό 
τη μεγιστοποίηση του επιπέδου 
ασφαλείας των πολύπλοκων 
υποδομών του κέντρου δεδομένων, 
του εφεδρικού κέντρου, του 
εσωτερικού δικτύου και των 
απομακρυσμένων γραφείων της 
Κτηματολόγιο Α.Ε.
Info: Cosmos Business Systems, 
210-6492800

Mε μια ματιά
COSMOS BUSINESS SYSTEMS

ORACLE

Η Cosmos ανακοινώνει το 
Microsoft Dynamics NAV 2017 

Gartner: “Ηγέτης το Oracle ERP Cloud”

Το Μicrosoft Dynamics NAV 2017 είναι η πιο πρόσφατη 
και βελτιωμένη έκδοση του πασίγνωστου ERP της 
Microsoft, το οποίο ενσωματώνει πολυετή εμπειρία τόσο 
από την Ελλάδα όσο και παγκοσμίως με περισσότερες 
από 100.000 εγκαταστάσεις και 1.500.000 χρήστες. 
Η Cosmos Business Systems ως Microsoft Gold 
Certified Partner έχει ολοκληρώσει σημαντικό αριθμό 
εγκαταστάσεων. Το Microsoft Dynamics NAV 2017 
μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε μικρή, μεσαία 
ή μεγάλη επιχείρηση, ενοποιεί όλα τα τμήματα, τους 
χρήστες και τις διαδικασίες σε μια επιχείρηση με 
ασφάλεια, βελτιώνοντας θεαματικά την παραγωγικότητα 
και την αποτελεσματικότητα των καθημερινών 

λειτουργιών της και αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο 
λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων για τη διοίκηση της 
επιχείρησης.
Συνοπτικά σε μια επιχείρηση καλύπτει την λογιστική 
διαχείριση (γενική, αναλυτική, κόστους), ταμειακή 
διαχείριση, διαχείριση παγίων, πωλήσεις (πελάτες-
εισπράξεις), αγορές (προμηθευτές-πληρωμές), αποθήκη, 
παραγωγή (κοστολόγηση), service, projects. 
Το κόστος μιας εγκατάστασης Microsoft Dynamics NAV 
2017 συνίσταται στο κόστος αδειών χρήσης (ανάλογα 
με τον αριθμό χρηστών) και στο κόστος υπηρεσιών 
(ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης).
Info: Cosmos Business Systems, 210-6492800

Σύμφωνα με την έκθεση “Magic Quadrant for Cloud Core 
Financial Management Suites for Midsize, Large and 
Global Enterprises” της Gartner για το 2017, η Oracle 
ανακοίνωσε ότι κατατάχθηκε στην κατηγορία «Leaders». 
Από τα 11 προϊόντα που αξιολογήθηκαν, το Oracle ERP 
Cloud τοποθετήθηκε στην υψηλότερη θέση σύμφωνα 
και με τα δύο κριτήρια - βαθμός πληρότητας οράματος 
(Completeness of Vision) και εκτελεστική ικανότητα 
(Ability to Execute). 
Σύμφωνα με την έκθεση, οι εταιρείες που κατατάσσονται 
στην κατηγορία Leaders έχουν να επιδείξουν ένα 
όραμα που ορίζει την αγορά σχετικά με το πώς μπορούν 
να υποστηριχτούν τα συστήματα και οι διαδικασίες 
της κύριας χρηματοοικονομικής διαχείρισης, καθώς 
και να βελτιωθούν με τη μετακίνηση στο cloud. Το 
συνδυάζουν με μια σαφή ικανότητα υλοποίησης αυτού 
του οράματος μέσα από προϊόντα, υπηρεσίες και 
στρατηγικές εισχώρησης στην αγορά. Διαθέτουν ισχυρή 
παρουσία στην αγορά και αυξάνουν τα έσοδά τους 
και τα μερίδια στην αγορά. Στην αγορά των προϊόντων 
κύριας χρηματοοικονομικής διαχείρισης σε περιβάλλον 
cloud, οι ηγέτες επιδεικνύουν μια σταθερή ικανότητα 
να κλείνουν συμφωνίες με οργανισμούς διαφορετικών 

μεγεθών, και οι λύσεις τους διαθέτουν ικανοποιητικό 
βάθος λειτουργικότητας σε όλους τους τομείς της κύριας 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Έχουν πολλαπλά 
παραδείγματα επιτυχημένων υλοποιήσεων από πελάτες 
που εδρεύουν είτε στην περιοχή τους είτε σε άλλες 
περιοχές. Τα προϊόντα τους χρησιμοποιούνται συχνά 
από συνεργαζόμενους ολοκληρωτές συστημάτων για 
την υποστήριξη πρωτοβουλιών μετασχηματισμού των 
χρηματοοικονομικών διαδικασιών. 
Το Oracle ERP Cloud αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη, 
σύγχρονη και δοκιμασμένη πλατφόρμα 
χρηματοοικονομικών στον κλάδο, η οποία παρέχεται 
με ενιαίο τρόπο μέσα από το Oracle Cloud. Μέσα από 
ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που βασίζεται στις 
πιο σύγχρονες σχεδιαστικές καινοτομίες, οι χρήστες 
απολαμβάνουν ενσωματωμένα εργαλεία ανάλυσης, 
συνεργασία με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς 
και μια εμπειρία φορητότητας, ανεξάρτητα από τη 
χρησιμοποιούμενη συσκευή, που κάνει το Oracle ERP 
Cloud οικείο και εύχρηστο. 
Το Oracle ERP Cloud περιλαμβάνει ολοκληρωμένες 
δυνατότητες ERP στους τομείς των χρηματοοικονομικών, 
των προμηθειών και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου 
έργων, καθώς και για τη διαχείριση της επιχειρηματικής 
απόδοσης (EPM), τη διοίκηση, διαχείριση κινδύνων και 
συμμόρφωση (GRC) και τη διαχείριση εφοδιαστικής 
αλυσίδας (SCM). Η εγγενής ενοποίηση με το ευρύτερο 
χαρτοφυλάκιο Oracle SaaS για λύσεις διαχείρισης 
ανθρώπινου κεφαλαίου (HCM) και εμπειρίας πελατών 
(CX) παρέχει στους πελάτες μια πρακτική μέθοδο 
γρήγορης ενοποίησης, ανάλογα με τις μελλοντικές 
επιχειρηματικές ανάγκες.
Info: Oracle Hellas, 210-6789200
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MOBILE RANSOMWARE

Μια εξελισσόμενη 
απειλή 
Οι αναπτυγμένες αγορές δεν 
έχουν μόνο υψηλότερο επίπεδο 
εισοδημάτων, αλλά και πιο 
προηγμένες και ευρύτερα 
χρησιμοποιούμενες mobile υποδομές 
και υποδομές ηλεκτρονικών 
πληρωμών. Έτσι, όπως επισημαίνεται 
στην ετήσια έκθεση της Kaspersky 
Lab για την περίοδο 2016-2017, το 
γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ελκυστικό 
για τους εγκληματίες καθώς σημαίνει 
ότι για να μεταφέρουν τα λύτρα τους 
δεν απαιτούνται παρά ελάχιστα κλικ.

Info: Kaspesky, www.kaspersky.gr 

DIGITAL SIMA

Η WatchGuard 
προστατεύει τις SMBs 
 Η Digital Sima, επίσημος διανομέας 
της WatchGuard σε Ελλάδα και 
Κύπρο ανακοίνωσε τη νέα υπηρεσία 
ασφαλείας Threat Detection & 
Response η οποία με τους agents 
(host sensors που εγκαθίστανται 
στα endpoints) και την ανάλυση 
της δικτυακής κίνησης, συσχετίζει 
και αναλύει τα συμβάντα ώστε να 
προσφέρει αναγνώριση επίθεσης και  
άμεσους τρόπους αντιμετώπισης. Ο 
συσχετισμός και η αξιολόγηση των 
συμβάντων γίνεται στο cloud, ωστόσο 
οι δράσεις για την αντιμετώπιση των 
επιθέσεων εκτός από την κεντρική 
κονσόλα, μπορούν να γίνουν και 
αυτοματοποιημένα στα endpoints.

Info: Digital Sima, 210-9010401

SINGULARLOGIC

Έργο υποστήριξης της 
Fraport Greece
Μετά από σχετικό διαγωνισμό, η 
SingularLogic επελέγη για το έργο 
υποστήριξης των πληροφοριακών 
συστημάτων των 14 περιφερειακών 
αεροδρομίων της Fraport Greece. 
Η σύμβαση του έργου 1st Level 
Support Services είναι πενταετής και 
κατά τη διάρκειά της η SingularLogic 
θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης  
σε επίπεδο 24x7x365, on-site και 
on-call τεχνικό προσωπικό ανάλογα, 
τόσο με τους χρόνους λειτουργίας του 
εκάστοτε αεροδρομίου όσο και  
με τους συνολικούς όγκους  
πτήσεων και επιβατών.  

Info: SingularLogic, 210-6266500

Mε μια ματιά
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 1800 MHz

VIVOTEK SECURITY DAY ΑΠΟ ΤΗ LEXIS

200 εκ. ευρώ θα πληρώσουν 
οι πάροχοι κινητής

Οι νέες τάσεις στο χώρο  
τού surveillance 

Στις 14 Ιουλίου έληξε η δημόσια 
διαβούλευση αναφορικά με τη 
χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 1800 
MHz. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα της ΕΕΤΤ, την 1η 
Αυγούστου θα δημοσιευθεί το τεύχος 
προκήρυξης ενώ η κατάθεση των 
φακέλων συμμετοχής έχει οριστεί για 
τις 26 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία θα 
ολοκληρωθεί στις 6 Νοεμβρίου.
Οι τρεις πάροχοι κινητής τηλεφωνίας 
αναμένεται να καταβάλλουν περίπου 
200 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου 
να αποκτήσουν έντεκα δικαιώματα χρήσης φάσματος 
ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 1.800 MHz. 
Συγκεκριμένα, μέσω του σχετικού διαγωνισμού θα 
παραχωρηθούν έξι δικαιώματα στη ζώνη των 1.800 
MHz που είχαν αποκτηθεί και ανήκουν μέχρι τον 
Φεβρουάριο του 2018 στις Vodafone και Wind (τα 
δικαιώματα αυτά είχαν λήξει πέρυσι, αλλά είχε δοθεί 
18μηνη παράταση) και άλλα πέντε δικαιώματα, τα οποία 

είχε αποκτήσει η Cosmote και λήγουν το 2020.
Για τον υπολογισμό της τιμής εκκίνησης η ΕΕΤΤ 
βασίστηκε στο τίμημα του διαγωνισμού χορήγησης 
δικαιωμάτων χρήσης του 2011 και προέβη σε 
προσαρμογές με βάση τον πληθωρισμό, τον δείκτη 
του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και τη διάρκεια 
εκχώρησης του δικαιώματος.
Info: EETT, www.eett.gr

Τον περασμένο Ιούνιο η Lexis 
Πληροφορική διοργάνωσε το 
σεμινάριο «VivoTek Security Day», στη 
διάρκεια του οποίου η σε συνεργασία 
με τους μηχανικούς της VivoTek 
παρουσίασαν τις τάσεις στο χώρο των 
συστημάτων παρακολούθησης. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη νέα σειρά 
δικτυακών καμερών της VivoTek 
και τα προηγμένα τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά τους καθώς και 
στα μοντέλα που πρόκειται να κυκλοφορήσουν τους 
επόμενους μήνες στην Ελληνική αγορά. Κατά τη 
διάρκεια του σεμιναρίου οι παρευρισκόμενοι είχαν 
τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της VivoΤek σε σχέση με τους 
ανταγωνιστές της και πιο συγκεκριμένα στον τομέα των 
Video Analytics. 
Ενδεικτικά, παρουσιάστηκε ειδική κάμερα με 

ενσωματωμένο people counting 
module και με ακρίβεια δεδομένων 
που ανέρχεται στο 98%, αλλά και 
εφαρμογές όπως human detection για 
ανίχνευση ατόμων σε συγκεκριμένο 
χώρο, crowd detection ώστε να 
προσδιορισθεί ο αριθμός των ατόμων 
και η ώρα παραμονής τους σε 
συγκεκριμένες ζώνες του χώρου, 
αλλά και καταμέτρησης αυτοκινήτων 
μέσω του ενσωματωμένου car 
counting module σε πανοραμική 

κάμερα 180 μοιρών εξωτερικού χώρου.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
εκπαιδεύσεων των κεντρικών εγκαταστάσεων 
της Lexis στον Γέρακα Αττικής, στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης του δικτύου μεταπωλητών και 
συνεργατών της.
Info: Lexis Πληροφορική, 210-6777007
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AOC

Με την υπογραφή τού 
studio της Porsche
Διαθέσιμες στην αγορά είναι 
πλέον οι δύο νέες οθόνες PDS 
Series σχεδιασμένες από τον 
σχεδιαστικό οίκο Studio F. A. 
Porsche. Η 24’’ AOC PDS241 και 
η 27’’ AOC PDS271 διαθέτουν AH-
IPS πάνελ τριών πλευρών χωρίς 
πλαίσιο και ασύμμετρη μεταλλική 
βάση που κρύβει μέσα τα καλώδια 
και τις συνδέσεις της οθόνης, 
επιτυγχάνοντας έτσι μια ξεχωριστή 
μινιμαλιστική εμφάνιση. Μάλιστα 
πρόσφατα το μοντέλο 27 ιντσών 
PDS271 έλαβε το βραβείο 2017 
Computex d&i για τον εξαιρετικό 
σχεδιασμό του.
Info: AOC, +31 205046950

KASPERSKY

Προστασία από 
επιθέσεις DDoS 
Η Kaspersky Lab παρουσιάσε μία 
νέα έκδοση της λύσης Kaspersky 
DDoS Protection ειδικά σχεδιασμένη 
για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 
Η λύση αυτή ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις των οργανισμών εκείνων 
που αναζητούν ισχυρή προστασία 
ενάντια στις επιθέσεις DDoS, αλλά 
δεν διαθέτουν τους απαιτούμενους 
πόρους. Η λύση Kaspersky 
DDoS Protection παρέχει πλήρη 
και ολοκληρωμένη προστασία, 
προστατεύοντας τις επιχειρήσεις σε 
κάθε στάδιο μιας απόπειρας επίθεσης 
σχεδόν οποιασδήποτε ισχύος και 
πολυπλοκότητας.
Info: Kaspersky,  
www.kaspersky.gr

ERICSSON

Συνεργασία με 
Microsoft για IoT
Η Ericsson ανακοίνωσε ότι προτίθεται 
να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το 
παγκόσμιο οικοσύστημα του Internet 
of Things σε συνεργασία με τη 
Microsoft, δίνοντας στις επιχειρήσεις 
τη δυνατότητα να μειώσουν τον χρόνο 
που απαιτείται για την εισαγωγή 
κινητών δικτυακών υπηρεσιών 
ΙοΤ. Πιο συγκεκριμένα η οικογένεια 
IoT Accelerator επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις να υλοποιούν λύσεις ΙοΤ 
μέσω της πλατφόρμας Azure.
Info: Ericsson Hellas,  
210-6695100

Mε μια ματιά
TP-LINK DECO M5 WHOLE HOME

ESET WORLD 2017

Τώρα το Wi-Fi “πιάνει” παντού

Στην Ελλάδα το παγκόσμιο συνέδριο συνεργατών

H TP-Link, ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητα του Wi-Fi 
Deco M5 Whole-Home System, μιας (mesh) λύσης 
δικτύου που παρέχει απρόσκοπτη ασύρματη σύνδεση στο 
Internet και ολοκληρωμένη ασφάλεια μέσω του TP-Link 
HomeCare. Εξοπλισμένο με το TP-Link HomeCare, που 
υποστηρίζεται από την TrendMicro, το σύστημα του Deco 
M5 προσφέρει μια εντυπωσιακή σειρά ενσωματωμένων 
χαρακτηριστικών ασφαλείας. Παρέχει προστασία 
από έκθεση σε κακόβουλο λογισμικό και επιθέσεις, 
ενώ παράλληλα με την λειτουργία ενός  SPI firewall, 
τον έλεγχο πρόσβασης συσκευών και τη δυνατότητα 
απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω της εφαρμογής για 
κινητά τηλέφωνα TP-Link Deco, εξασφαλίζεται ότι το 
οικιακό δίκτυο θα παραμένει ανεπηρέαστο. 
Ο γονικός έλεγχος με ισχυρά φίλτρα που χρησιμοποιεί 
η συσκευή, σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε και 
να παρακολουθείτε την πρόσβαση των παιδιών 
σας στο διαδίκτυο. Επιπλέον, η δυνατότητα 
χρονοπρογραμματισμού της συσκευής (by time 
allowance) σας επιτρέπει να επιλέγετε τις 
ώρες που θα είναι σε λειτουργία το 
οικιακό σας δίκτυο,  ακόμα και όταν 
δεν είστε στο σπίτι.  
Τέλος, μηνιαίες αναφορές 
χρήσης αποστέλλονται αυτόματα 
στο τηλέφωνό σας, ώστε να 
έχετε συνολική εικόνα της  
δραστηριότητας στο δίκτυό σας.   
Το Deco M5 αποτελείται από ένα 
σύστημα τριών μονάδων που 
μπορούν να προσαρμοστούν ώστε 
να καλύψουν τις ανάγκες ενός 
οικιακού δικτύου με εμβαδών έως 
420 τετραγωνικά μέτρα. Το σύστημα 
μπορεί να επεκταθεί μέχρι και 10 μονάδες, 

αυξάνοντας κατά πολύ περισσότερο τα τετραγωνικά 
μέτρα κάλυψης. Υποστηριζόμενο από τετραπύρηνο 
επεξεργαστή, διαθέτει την τελευταία τεχνολογία mesh 
για να ‘’χρωματίσει’’ το σπίτι σας με Wi-Fi. To dual-band 
σύστημα AC1300 προσφέρει ταχύτητα ως και 400Mbps στη 
συχνότητα 2.4 GHz και 867Mbps στη συχνότητα 5GHz ενώ 
παράλληλα υποστηρίζει streaming δεδομένων μέσω της 
τεχνολογίας MU-MIMO. 

Το Deco M5 χρησιμοποιεί την Adaptive Routing 
Technology της TP-Link για να διασφαλίσει ότι το δίκτυό 
σας λειτουργεί πάντα με τις καλύτερες δυνατές ταχύτητες, 
εντοπίζοντας και επιλέγοντας γρήγορα την ταχύτερη 
διαδρομή για τη σύνδεση των συσκευών σας στο δίκτυο. 
Ενώ παράλληλα  έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε πως 
θα διανέμεται και θα χρησιμοποιείται το δίκτυο σας, 
καθιστώντας εύκολη την ιεράρχηση των λειτουργιών και 
των συσκευών για υπηρεσίες που χρειάζονται μεγάλο 

bandwidth, όπως HD  video streaming, online 
gaming ή video chats. 

Η εύκολη διαδικασία ρύθμισης, καθιστά την 
δημιουργία του δικτύου mesh στο σπίτι 

μια απλή  υπόθεση. Η εφαρμογή Deco 
της TP-Link για κινητά τηλέφωνα, 

διαθέσιμη για Android και iOS, 
επιτρέπει στους καταναλωτές να 
ρυθμίζουν εύκολα και γρήγορα 
την κάλυψη Wi-Fi σε ολόκληρο 
το σπίτι. Η εφαρμογή σας 
καθοδηγεί σε όλη τη διαδικασία 
εγκατάστασης, με οδηγίες βήμα 

προς βήμα καθώς και αντίστοιχες 
εικόνες. 

Info: TP-Link Hellas,  
www.tp-link.com/gr

Περισσότεροι από 350 συνεργάτες της ESET από 
ολόκληρο το κόσμο επισκέφθηκαν τη χώρα μας στις 29 
Μαΐου – 2 Ιουνίου 2017 με αφορμή το ESET World 2017. 
Οι εξαιρετικές επιδόσεις της εταιρίας στην ελληνική 
αγορά, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη τα μεγέθη και 
τις δυνατότητες συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες 
παγκοσμίως, οδήγησαν στο να επιλεχθεί για δεύτερη 
φορά μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια η Ελλάδα ως 
χώρα φιλοξενίας του ετήσιου παγκοσμίου συνεδρίου 
της ESET. 
Στελέχη διοικητικά, marketing, πωλήσεων, τεχνικής 
υποστήριξης, ερευνητές malware και αναλυτές που 
εργάζονται για την ESET σε όλον τον κόσμο, είχαν την 
ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και τεχνογνωσία, 
να ενημερωθούν για όλες τις εξελίξεις στη βιομηχανία 

ασφάλειας και να συζητήσουν για τη στρατηγική και 
τάσεις του IT Security. 

Το φετινό ESET World 2017 υπήρξε η αφορμή για 
την παρουσίαση νέων λύσεων που προάγουν την 
προληπτική τεχνολογία και το artificial intelligence. 
Παράλληλα συζητήθηκε η στρατηγική και οι ενέργειες 
που θα ακολουθηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων 
(GDPR). Το συνέδριο στάθηκε επίσης η αφορμή για 
να επιβραβευθούν οι συνεργάτες που σημείωσαν 
εξαιρετικές επιδόσεις στα μερίδια αγοράς. Στο πλαίσιο 
αυτό, η ESET Hellas & Cyprus απέσπασε διάκριση στην 
κατηγορία «New Business Champion 2017».
 Info: ESET Hellas, 21-07759270
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MOBILE RANSOMWARE

Μια εξελισσόμενη 
απειλή 
Οι αναπτυγμένες αγορές δεν 
έχουν μόνο υψηλότερο επίπεδο 
εισοδημάτων, αλλά και πιο 
προηγμένες και ευρύτερα 
χρησιμοποιούμενες mobile υποδομές 
και υποδομές ηλεκτρονικών 
πληρωμών. Έτσι, όπως επισημαίνεται 
στην ετήσια έκθεση της Kaspersky 
Lab για την περίοδο 2016-2017, το 
γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ελκυστικό 
για τους εγκληματίες καθώς σημαίνει 
ότι για να μεταφέρουν τα λύτρα τους 
δεν απαιτούνται παρά ελάχιστα κλικ.

Info: Kaspesky, www.kaspersky.gr 

DIGITAL SIMA

Η WatchGuard 
προστατεύει τις SMBs 
 Η Digital Sima, επίσημος διανομέας 
της WatchGuard σε Ελλάδα και 
Κύπρο ανακοίνωσε τη νέα υπηρεσία 
ασφαλείας Threat Detection & 
Response η οποία με τους agents 
(host sensors που εγκαθίστανται 
στα endpoints) και την ανάλυση 
της δικτυακής κίνησης, συσχετίζει 
και αναλύει τα συμβάντα ώστε να 
προσφέρει αναγνώριση επίθεσης και  
άμεσους τρόπους αντιμετώπισης. Ο 
συσχετισμός και η αξιολόγηση των 
συμβάντων γίνεται στο cloud, ωστόσο 
οι δράσεις για την αντιμετώπιση των 
επιθέσεων εκτός από την κεντρική 
κονσόλα, μπορούν να γίνουν και 
αυτοματοποιημένα στα endpoints.

Info: Digital Sima, 210-9010401

SINGULARLOGIC

Έργο υποστήριξης της 
Fraport Greece
Μετά από σχετικό διαγωνισμό, η 
SingularLogic επελέγη για το έργο 
υποστήριξης των πληροφοριακών 
συστημάτων των 14 περιφερειακών 
αεροδρομίων της Fraport Greece. 
Η σύμβαση του έργου 1st Level 
Support Services είναι πενταετής και 
κατά τη διάρκειά της η SingularLogic 
θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης  
σε επίπεδο 24x7x365, on-site και 
on-call τεχνικό προσωπικό ανάλογα, 
τόσο με τους χρόνους λειτουργίας του 
εκάστοτε αεροδρομίου όσο και  
με τους συνολικούς όγκους  
πτήσεων και επιβατών.  

Info: SingularLogic, 210-6266500

Mε μια ματιά
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 1800 MHz

VIVOTEK SECURITY DAY ΑΠΟ ΤΗ LEXIS

200 εκ. ευρώ θα πληρώσουν 
οι πάροχοι κινητής

Οι νέες τάσεις στο χώρο  
τού surveillance 

Στις 14 Ιουλίου έληξε η δημόσια 
διαβούλευση αναφορικά με τη 
χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 1800 
MHz. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα της ΕΕΤΤ, την 1η 
Αυγούστου θα δημοσιευθεί το τεύχος 
προκήρυξης ενώ η κατάθεση των 
φακέλων συμμετοχής έχει οριστεί για 
τις 26 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία θα 
ολοκληρωθεί στις 6 Νοεμβρίου.
Οι τρεις πάροχοι κινητής τηλεφωνίας 
αναμένεται να καταβάλλουν περίπου 
200 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου 
να αποκτήσουν έντεκα δικαιώματα χρήσης φάσματος 
ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 1.800 MHz. 
Συγκεκριμένα, μέσω του σχετικού διαγωνισμού θα 
παραχωρηθούν έξι δικαιώματα στη ζώνη των 1.800 
MHz που είχαν αποκτηθεί και ανήκουν μέχρι τον 
Φεβρουάριο του 2018 στις Vodafone και Wind (τα 
δικαιώματα αυτά είχαν λήξει πέρυσι, αλλά είχε δοθεί 
18μηνη παράταση) και άλλα πέντε δικαιώματα, τα οποία 

είχε αποκτήσει η Cosmote και λήγουν το 2020.
Για τον υπολογισμό της τιμής εκκίνησης η ΕΕΤΤ 
βασίστηκε στο τίμημα του διαγωνισμού χορήγησης 
δικαιωμάτων χρήσης του 2011 και προέβη σε 
προσαρμογές με βάση τον πληθωρισμό, τον δείκτη 
του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και τη διάρκεια 
εκχώρησης του δικαιώματος.
Info: EETT, www.eett.gr

Τον περασμένο Ιούνιο η Lexis 
Πληροφορική διοργάνωσε το 
σεμινάριο «VivoTek Security Day», στη 
διάρκεια του οποίου η σε συνεργασία 
με τους μηχανικούς της VivoTek 
παρουσίασαν τις τάσεις στο χώρο των 
συστημάτων παρακολούθησης. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη νέα σειρά 
δικτυακών καμερών της VivoTek 
και τα προηγμένα τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά τους καθώς και 
στα μοντέλα που πρόκειται να κυκλοφορήσουν τους 
επόμενους μήνες στην Ελληνική αγορά. Κατά τη 
διάρκεια του σεμιναρίου οι παρευρισκόμενοι είχαν 
τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της VivoΤek σε σχέση με τους 
ανταγωνιστές της και πιο συγκεκριμένα στον τομέα των 
Video Analytics. 
Ενδεικτικά, παρουσιάστηκε ειδική κάμερα με 

ενσωματωμένο people counting 
module και με ακρίβεια δεδομένων 
που ανέρχεται στο 98%, αλλά και 
εφαρμογές όπως human detection για 
ανίχνευση ατόμων σε συγκεκριμένο 
χώρο, crowd detection ώστε να 
προσδιορισθεί ο αριθμός των ατόμων 
και η ώρα παραμονής τους σε 
συγκεκριμένες ζώνες του χώρου, 
αλλά και καταμέτρησης αυτοκινήτων 
μέσω του ενσωματωμένου car 
counting module σε πανοραμική 

κάμερα 180 μοιρών εξωτερικού χώρου.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
εκπαιδεύσεων των κεντρικών εγκαταστάσεων 
της Lexis στον Γέρακα Αττικής, στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης του δικτύου μεταπωλητών και 
συνεργατών της.
Info: Lexis Πληροφορική, 210-6777007
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Ισχύς workstation,  
με mobile ευελιξία
Η παγκόσμια τάση που καταγράφει ως γεγονός το ότι οι φορητοί υπολογιστές υπερβαίνουν σε πωλήσεις τους 
παραδοσιακούς desktop έχει επηρεάσει και το χώρο των επιχειρήσεων, οι οποίες επενδύουν πλέον περισσότερο 
σε portable συστήματα. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις των κλάδων εκείνων που έχουν σημαντικές απαιτήσεις 
σε επεξεργαστική ισχύ και δυνατότητες επιπέδου workstation; Όπως όλα δείχνουν, και εκεί έχει επικρατήσει 
παρόμοια λογική, καθώς τα λεγόμενα mobile workstations παρουσιάζουν μια πολύ ισχυρή δυναμική στον 
ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο των επιχειρήσεων. 

Τ
α πλεονεκτήματα των laptops, 
όπως ο λιγότερος χώρος στο γρα-
φείο, η ευκολία μεταφοράς, η εργο-
νομία, τα λιγότερα αφαιρούμενα μέ-
ρη κ.λπ. (θα αναφερθούμε εκτενώς 
στη συνέχεια) παραμένουν ως τέ-

τοια και στην περίπτωση των mobile workstations, 
ωστόσο τα συστήματα αυτά διαθέτουν πρόσθετα 
χαρακτηριστικά, ανάλογα με τη χρήση και το περι-
βάλλον εργασίας του οποίου τις ανάγκες καλούνται 
να καλύψουν. 
Συγκεκριμένα, ενσωματώνουν ακριβές και επαγ-
γελματικές κάρτες γραφικών, μεγάλη ποσότητα 
μνήμης, επεξεργαστές με chipsets τελευταίας 
γενιάς, αλλά και μεγάλης διάρκειας εγγύηση. Αυτά 
τα πανίσχυρα mobile workstations είναι εξαιρετικά 
δημοφιλή σε συγκεκριμένες κάθετες αγορές: CAD/
CAM, geospatial υπηρεσίες, πετρελαϊκές/ αερίου 
και προφανώς αρχιτεκτονικές.
Οι επιλογές των κατασκευαστών είναι πολλές και 
ως εκ τούτου ανοίγεται μια νέα αγορά για το κανάλι 
των συνεργατών. Από την άλλη, δεν πρόκειται για 
μια συνηθισμένη αγορά, ενώ όπως προαναφέραμε 
και το hardware έχει πολύ συγκεκριμένες προδια-
γραφές.
Σε τελική ανάλυση, τα mobile workstations αποτε-
λούν ένα σημαντικό segment της συνολικής αγο-
ράς των workstations, το οποίο χρήζει ιδιαίτερης α-
ναφοράς. Στην ουσία τους πρόκειται για ξεχωριστές 
συσκευές, τόσο εξαιτίας των υποσυστημάτων τους 
όσο και για τις after-sales υπηρεσίες που τα συνο-
δεύουν και βέβαια την τιμή τους. Μπορεί λοιπόν να 
είναι πιο ακριβά σε σχέση με τα desktop συστήμα-
τα, αλλά ως αντιστάθμισμα προσφέρουν κορυφαίες 
επιδόσεις και ταχύτητα σε φορητή μορφή. Έτσι, οι 
συσκευές αυτές έχουν το βασικό πλεονέκτημα πως 
επιτρέπουν στους εργαζομένους τους να είναι ευέ-
λικτοι και να δουλεύουν εν κινήσει. 

Αντίστοιχα, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να 
μειώνουν δραστικά το downtime που συνήθως 
σχετίζεται με τις μακρινές αποστάσεις ή τις διη-
πειρωτικές πτήσεις. Η δημοτικότητα των mobile 
workstations οφείλεται επίσης και σε μια σειρά 
από trends που φαίνεται πως λειτουργούν ευνο-
ϊκά: Οι κατασκευαστές υποσυστημάτων δείχνουν 
να ρίχνουν το βάρος τους από την αγορά των 
desktop σε εκείνη των laptops, με συνέπεια να 
προσφέρουν στους πελάτες τους τις καλύτερες 
δυνατές επιδόσεις. Ας δούμε όμως αναλυτικότε-
ρα τα πλεονεκτήματά τους, τα οποία μπορούν να 
αποτελέσουν τα «unique selling points» που θα 
χρησιμοποιήσει το κανάλι συνεργατών. 

Τα πλεονεκτήματα των mobile 
workstations
Σε γενικές γραμμές τα οφέλη του mobile 
computing δεν είναι κάτι που η σύγχρονη ε-
πιχείρηση έχει την πολυτέλεια να αγνοήσει. Οι 
χρήστες το έχουν ήδη υιοθετήσει ήδη, αν και οι 
επαγγελματίες -ιδίως στο χώρο του design και 
του engineering όπου απευθύνονται πρωτίστως 
τα mobile workstations- δεν έδειχναν τον ίδιο 
ενθουσιασμό μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, εξαι-
τίας κυρίως του γεγονότος πως οι συσκευές δεν 
διέθεταν την απαιτούμενη ισχύ και επιδόσεις, ενώ 
δεν υποστήριζαν και τα εργαλεία software που 
χρειάζονταν. 
Η κατάσταση αυτή όμως έχει αλλάξει άρδην. 
Ο συνδυασμός βελτιωμένων επιδόσεων των 
συσκευών mobile workstations, η ευρεία δια-
θεσιμότητα των υψηλής ταχύτητας δικτύων, η 
κυριαρχία των cloud υπηρεσιών και η αυξημένη 
ασφάλεια δημιουργεί ένα γόνιμο έδαφος για τους 
επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που μπο-

ρούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες 
του mobile computing. Ας δούμε στη συνέχεια 
κάποια από τα βασικότερα οφέλη για την επιχεί-
ρηση που προσφέρει η υιοθέτηση των mobile 
workstations. 

1. Ευελιξία 
Πρόκειται για ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα 
πλεονεκτήματα των mobile computing λύσεων, 
δεδομένου πως προσφέρουν μεγάλες δυνατότη-
τες από πλευράς χώρου και χρόνου εργασίας: α-
πό το σπίτι, εν κινήσει, ακόμα και από άλλη χώρα. 
Εφόσον υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία, σχεδόν 
όλοι οι επαγγελματίες μπορούν να ωφεληθούν. 
Σκεφτείτε πως έστω και οι λίγες επιπλέον ώρες 
την εβδομάδα που θα κερδίσει η επιχείρηση σε 
χρόνο εργασίας, σίγουρα δικαιολογούν από πλευ-
ράς παραγωγικότητας την επένδυση σε κάποιο 
mobile workstation. 

2. Εργασία από το σπίτι
Η δυνατότητα αυτή βελτιώνει αισθητά την ικα-
νοποίηση των εργαζομένων και έχει ως απο-
τέλεσμα ακόμα μεγαλύτερη προσήλωση στον 
κοινό σκοπό. Η εργασία από το σπίτι θα ελαχι-
στοποιήσει το χρόνο μετακίνησης, αυξάνοντας 
τελικά τον ωφέλιμο χρόνο εργασίας. Εξάλλου, οι 
mobile λύσεις επιτρέπουν στην επιχείρηση να 
χρησιμοποιήσει ακόμα πιο κατάλληλα το μερικής 
απασχόλησης προσωπικό που είναι απαραίτητο 
για να παρακολουθεί συγκεκριμένα projects και 
deadlines. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας συν-
δυασμός mobile hardware, πρόσβαση στο δίκτυο 
και λύσεις ασφαλείας για να διασφαλιστεί πως η 
επιχείρηση προστατεύεται. 

3. Ενισχυμένες επιδόσεις
Τα mobile workstations είναι έτσι σχεδιασμένα 
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Mobile workstations vs desktops/ laptops

Οι επαγγελματίες που εργάζονται στους κλάδους 
των media, της ψυχαγωγίας και της επικοινωνίας 
έχουν πολλές επιλογές όσον αφορά τη mobile 
τεχνολογία. Ποια είναι όμως τα κριτήρια επιλογής 
ενός laptop ή και desktop PC σε σύγκριση με ένα 
mobile workstation, τα οποία θα πρέπει να έχει 
υπόψη του το κανάλι συνεργατών, ώστε να προτεί-
νει την κατάλληλη λύση στον πελάτη; 

Υψηλότερο ROI
Εφόσον οι ανάγκες τής επιχείρησης εντάσσονται 
στους κλάδους που προαναφέραμε, τα desktop 
PCs δεν θα ευνοήσουν εξαρχής την ανάπτυξη και 
θα πρέπει να αντικατασταθούν με άλλα πιο αποδο-
τικά. Από την άλλη, η αρχική επένδυση σε ένα κα-
τάλληλο workstation θα έχει άμεσα αποτελέσματα 
στην παραγωγικότητα της επιχείρησης και άρα και 
στο ROI μακροπρόθεσμα. 

Επιδόσεις και γραφικά
Ένα PC ή κάποιο laptop διαθέτει ικανοποιητική 
ισχύ για να διεκπεραιώσει τις περισσότερες ερ-
γασίες γραφείου όπως τα emails, η περιήγηση 

στο Web και η επεξεργασία κειμένου. Από την 
άλλη πλευρά, τα mobile workstations διαθέτουν 
σαφώς περισσότερες δυνατότητες. Συγκεκριμένα, 
μπορούν να χειριστούν άνετα CAD, animations, α-
νάλυση δεδομένων, φωτο-ρεαλιστικά renderings, 
ειδικά εφέ, καθώς και δημιουργία και επεξεργασία 
ήχου και βίντεο. Σε γενικές γραμμές, τα συστήματα 
αυτά μπορούν να χειριστούν απαιτητικές γραφικές 
εφαρμογές. 

ICV certified
Τα workstations υποστηρίζουν μια ευρεία ποικιλία 
από εφαρμογές software ανεξάρτητων vendors, 
τα οποία προσφέρουν απρόσκοπτη εμπειρία 
computing στους κατόχους τους. 

Ανθεκτικότητα, υψηλά στάνταρντ
Τα υποσυστήματα ενός workstation ανταποκρίνο-
νται σε υψηλότερα στάνταρντ σε σχέση με εκείνα 
ενός desktop PC ή ενός laptop. Το καθένα από 
αυτά (motherboard, CPU, RAM, εσωτερικοί δίσκοι, 
κάρτες γραφικών κ.ο.κ.) έχουν εξαρχής ενσωμα-
τωθεί με τη λογική πως θα εργάζονται σε απαι-

τητικές εφαρμογές νυχθημερόν, ακόμα και όταν 
οι χώροι εργασίας έχουν κλείσει και οι χρήστες 
έχουν επιστρέψει σπίτι τους. 

Συμπλήρωμα για το desktop workstation
Τα desktop workstations μπορεί να είναι απαραί-
τητα στους εργασιακούς χώρους, αλλά στην περί-
πτωση που το προσωπικό τής επιχείρησης πρέπει 
σε συχνή βάση να βρίσκονται εκτός γραφείου, τότε 
η προσθήκη συσκευών mobile workstation απο-
τελεί τη βολικότερη δυνατή λύση: οι εργαζόμενοι 
μπορούν να έχουν πρόσβαση και να τρέχουν τις 
ίδιες εφαρμογές που έχουν και στο desktop σύ-
στημά τους, ενώ βρίσκονται εν κινήσει. 

Αυστηρά… επαγγελματικά και φορητά
Ενισχυμένο multitasking, ταχύτατη επεξεργασία, 
κορυφαία ασφάλεια σε portable «πακέτο» αποτε-
λούν βασικούς λόγους τελικής επιλογής συσκευ-
ών mobile workstations. Επαγγελματικά συστή-
ματα, για σοβαρούς επαγγελματίες – αυτό είναι και 
το story που θα πρέπει να «πουλήσει» το κανάλι 
συνεργατών στους υποψήφιους πελάτες του. 

ώστε να παρέχουν τις υψηλότερες επιδόσεις, 
υποστηρίζοντας συγκεκριμένες εφαρμογές, 
οι οποίες συνήθως έχουν αντίστοιχα υψηλές 
απαιτήσεις από πλευράς πόρων συστήματος 
(π.χ. μνήμης, δίσκων, Ι/Ο και υποσυστημάτων 
γραφικών). Για το σκοπό αυτόν ενσωματώνουν 
επαγγελματικού τύπου κάρτες γραφικών για τις 
πιο απαιτητικές εργασίες 3D visualization, υπο-
στήριξη OpenGL, αλλά και για υποστήριξη συγκε-
κριμένων εφαρμογών για τη μεγιστοποίηση των 
επιδόσεων. 

4. Υπηρεσίες απομακρυσμένης  
πρόσβασης αρχείων
Οι υπηρεσίες αυτές, οι οποίες χρησιμοποιούν 
VPN, virtual desktop ή κάποια παρόμοια τεχνο-
λογία, επιτρέπουν στο χρήστη (κυρίως στο χώρο 
του design και engineering) να έχει πρόσβαση 
σε αρχεία που βρίσκονται σε απομακρυσμένους, 
κεντρικούς servers και στη συνέχεια να τα ε-
πισκοπούν ή να τα τροποποιούν χωρίς αυτά να 
εγκαταλείπουν ποτέ τον server. Προφανώς αυτό 
απαιτεί μια καλά οργανωμένη υποδομή για να 
επιτευχθούν οι κατάλληλες επιδόσεις στις τελικές 
συσκευές, καθώς επίσης και πλήρη συμμόρφω-
ση με τις απαιτήσεις ασφαλείας. 

5. Αξιοπιστία συστήματος
Είναι σαφές πως τα mobile workstations ενσω-
ματώνουν υψηλότερης αξιοπιστίας τεχνολογία 

από εκείνη των PCs. Αναφερόμαστε σε χαρα-
κτηριστικά όπως η μνήμη Error Checking and 
Correcting (ECC), η μεγαλύτερη παροχή ισχύος 
και οι πιο εξελιγμένοι μηχανισμοί ψύξης, τα οποία 
διασφαλίζουν υψηλότερη αξιοπιστία – γεγονός 
εξαιρετικά σημαντικό για τις επιχειρήσεις που τα 
επιλέγουν. 

6. Σταθερότητα εφαρμογών 
Εκτός όμως από κορυφαία χαρακτηριστικά και 
αξιοπιστία, τα mobile workstations διαθέτουν και 
εξειδικευμένα features, τα οποία απευθύνονται 
σε συγκεκριμένες απαιτήσεις (γραφικά, design, 
CAD κ.ο.κ.). Δεδομένου πως οι διαμορφώσεις 
τους έχουν ελεγχθεί ενδελεχώς, είναι βέβαιο πως 
οι επιχειρήσεις που θα τα χρησιμοποιήσουν, θα 
έχουν στη διάθεσή τους έναν αξιόπιστο και στα-
θερό συνδυασμό hardware, system software και 
εφαρμογών.

7. Περισσότερα mobile software προϊόντα
Ας μην ξεχνάμε πως οι software vendors πλέον 
κυκλοφορούν περισσότερες mobile friendly εκ-
δόσεις των προϊόντων τους. Καθώς οι επιδόσεις 
των mobile workstations βελτιώνονται έτσι ώστε 
να ανταγωνίζονται εκείνες των desktop, οι νεότε-
ρες κυκλοφορίες δεν υπολείπονται σε τίποτα. 

8. Λύσεις cloud
Προκειμένου να παράσχουν το μέγιστο ROI, οι 

mobile λύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα 
συνδυασμό hardware συσκευών, δικτύων και υ-
πηρεσιών που θα προσφέρουν πραγματικό value 
στις επιχειρήσεις. Πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα 
σημαντικό, ιδίως για σχεδιαστές και μηχανικούς 
που έχουν μεγάλες υπολογιστικές απαιτήσεις. 
Σε αυτό ακριβώς συνεισφέρουν σημαντικά οι 
βασισμένες στο cloud υπηρεσίες που αποτελούν 
εξαιρετικό συμπλήρωμα στο μοντέλο του mobile 
computing και γι’ αυτό έχουν κυριαρχήσει τα 
τελευταία χρόνια. Ο συνδυασμός των cloud λύ-
σεων και των γενικού σκοπού λύσεων για ένα 
ευρύτερο business κοινό, προσθέτει ένα σημα-
ντικό σετ δυνατοτήτων που αυξάνουν το ROI από 
τη χρήση των mobile workstations. 

9. BYOD
Καθώς οι επιχειρήσεις ξεκινούν να υιοθετούν 
ολοένα και περισσότερο τα mobile workstations 
και το γενικότερο mobile ύφος, παρατηρούν μια 
αξιοσημείωτη αύξηση στο φαινόμενο του BYOD 
(Bring Your Own Device). Το BYOD είναι βέβαια 
κάτι διαφορετικό για τις εφαρμογές σχεδιασμού 
και engineering σε σύγκριση με τις γενικού τύ-
που επιχειρηματικές εφαρμογές, ιδιαίτερα όσον 
αφορά των τύπο των συσκευών που χρησιμοποι-
ούνται. Στις πρώτες περιπτώσεις, απαιτούνται με-
γαλύτερου μεγέθους οθόνες και specs, προκει-
μένου να καλύψουν τις απαιτήσεις από πλευράς 
επιδόσεων και συνολικών δυνατοτήτων. 
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10. Αποτελεσματική συνεργασία 
Η συνεργασία γίνεται ολοένα και σημαντικότερη 
συν τω χρόνω, καθώς οι επιχειρήσεις συνει-
δητοποιούν πως η δυνατότητα ενσωμάτωσης 
των επιμέρους έχει πληρέστερο αποτέλεσμα και 
ακόμα μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Η διαδικασία 
συνεργασίας έχει τη μορφή «πληροφόρηση και α-
νταπόκριση», οπότε όσο ταχύτερα ανταποκριθούν 
τα μέλη της ομάδας τόσο πιο γρήγορα θα ολοκλη-
ρωθεί το project. Στη λογική αυτή, οι mobile χρή-
στες θα καταναλώσουν περισσότερο χρόνο στις 
εργασιακές τους δραστηριότητες, με αποτέλεσμα 
μικρότερες καθυστερήσεις ανταπόκρισης στις α-
νάγκες συνεργασίας. Ταχύτερος διαμοιρασμός και 
επεξεργασία πληροφοριών συνεπάγεται εξορθο-
λογισμό της διεργασίας συνεργασίας, με αποτέλε-
σμα την ταχύτερη ολοκλήρωση των projects. 

Σε ποιους απευθύνονται;
Ποιοι είναι όμως τελικά εκείνοι οι κλάδοι και οι 
επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη τα συστήματα 
mobile workstations, οι οποίοι επωφελούνται 

από την ισχύ και τα προαναφερθέντα πλεονεκτή-
ματά τους, ώστε το κανάλι των συνεργατών να 
τους προσεγγίσει; 
• Σχεδιασμός και προσομοίωση: Προγράμματα 

Mechanical Computer Aided Design (MCAD), 
Computer Aided Engineering (CAE) και 
Electronics Computer Aided Design (ECAD), 
στους κλάδους αυτοκινητοβιομηχανιών, αερο-
ναυτικής, αλλά και βιομηχανικού σχεδιασμού 
για την παραγωγή πρωτοτύπων. 

• Περιπτώσεις «power office»: Πρόκειται για 
επιχειρήσεις που εκτελούν καθημερινά απαι-
τητικές εργασίες. Σε αυτές συμπεριλαμβάνο-
νται ο σχεδιασμός Web, γραφικών και βίντεο 
(με προγράμματα όπως τα Adobe Photoshop, 
Illustrator, After Effects, Premier), η διαχείρι-
ση μεγάλων βάσεων δεδομένων και φύλλων 
εργασιών, αλλά και εκεί που απαιτείται υψηλός 
βαθμός συνεργασίας με εταιρείες engineering 
(software γραφικών ή διαχείρισης βάσης δεδο-
μένων). 

• Ψυχαγωγία και Digital Content Creation (DCC): 
Για χρήση σε μη γραμμική επεξεργασία βίντεο, 
rendering, animation και γραφιστικές τέχνες. 

• Οικονομικού τύπου εφαρμογές: Υποστήριξη 
πολλαπλών οθονών, ώστε να είναι διαθέσιμη η 
μέγιστη ποσότητα πληροφοριών σε πραγματικό 
χρόνο, διασφαλίζοντας για την επιχείρηση τη 
συνεχή επαφή με τις αγορές. 

• Αρχιτεκτονική, μηχανική και κατασκευές:  
Ο σχεδιασμός των projects στους κλάδους αυ-
τούς συνήθως πραγματοποιείται με τη βοήθεια 
εξειδικευμένων workstations. Έτσι, οι πελάτες 
αλλά και οι μηχανικοί θα μπορούν να έχουν στη 
διάθεσή τους το αποτέλεσμα προτού προχωρή-
σουν σε εργασίες, χάρη στο φωτο-ρεαλιστικό 
rendering.

Οι συνεργάτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως οι 
πελάτες αυτών των κατηγοριών απαιτούν επαγ-
γελματικές λύσεις γραφικών, ικανοποιητική πο-
σότητα μνήμης, αλλά και χωρητικότητας δίσκων, 
ταυτόχρονα με τον υψηλότερο δυνατό βαθμό 
αξιοπιστίας, κάτι που τα mobile workstations 
προσφέρουν. Επιπρόσθετα, οι χρήστες των συ-
στημάτων αυτών απαιτούν τη βέλτιστη υποστή-
ριξη και expertise τόσο από τα ΙΤ τμήματά τους, 
όσο και από τον vendor του εξοπλισμού και των 

Mobile workstations

Εάν ψάχνετε για ένα notebook με επεξεργαστική ι-
σχύ επιπέδου workstation μην πάτε μακριά. Η HP με 
τη θρυλική σειρά Z προσφέρει υψηλές επιδόσεις και 
αξιοπιστία, ενσωματώνοντας τις νεότερες καινοτομί-
ες και τις κορυφαίες τεχνολογίες του χώρου. Η σειρά 
αποτελείται από πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων που 
περιλαμβάνουν από desktop και all-in-one, μέχρι 
notebooks και mini PCs.

Εντυπωσιακή σχεδίαση & αξιοπιστία 
Το HP ZBook Studio G3 είναι ένα πανίσχυρο φορητό 
workstation το οποίο συνδυάζει τη σχεδίαση με τις 
επιδόσεις. 
Χρησιμοποιώντας υλικά όπως αλουμίνιο και μα-
γνήσιο, το HP ZBook Studio G3 είναι ανθεκτικό και 
στιβαρό, ενώ δεν κάνει κανέναν συμβιβασμό σε ότι 
αφορά το hardware περιλαμβάνοντας στο εσωτερικό 
του την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
Το πληκτρολόγιο του G3 είναι αδιάβροχο, ενώ ολό-
κληρος ο υπολογιστής αντέχει σε καταπονήσεις και 
σκληρή χρήση. Πρόκειται για ένα αξιόπιστο σύνολο 
που έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να μπορεί να αντα-
πεξέλθει στις στρατιωτικές δοκιμές MIL-STD 810G 
για να αντέχει σε πτώσεις, υπερβολικά υψηλές και 
χαμηλές θερμοκρασίες, σε βροχή και σε σκόνη. 
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ίδια η HP δοκιμάζει τα 

συγκεκριμένα μηχανήματα για 120.000 ώρες.

Ένα πανίσχυρο σύνολο
Με επιλογές επεξεργαστή Intel Core i7 και Intel 
Xeon, μνήμη έως 32GB, αποθηκευτικό χώρο έως 
2TB PCIe SSD, το HP ZBook Studio G3 είναι ένα 
από τα πιο ισχυρά laptops που κυκλοφορούν στην 
αγορά. Η επαγγελματική κάρτα γραφικών Nvidia 
Quadro θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τους δημιουρ-
γούς περιεχομένου (γραφίστες, 3D animators, σχε-
διαστές κ.λπ), ενώ σε ότι αφορά τον ήχο το σύστημα 
διαθέτει, ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην 
αγορά. Το υποσύστημα ήχου έχει υλοποιηθεί από 
την Bang & Olufsen, διαθέτοντας όχι μόνο ισχυρά και 
ποιοτικά μεγάφωνα, αλλά και συνοδευτικό λογισμικό 
για ρυθμίσεις προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο 
δυνατό αποτέλεσμα.

Απόλυτη ασφάλεια
Ένα business μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει και 
προηγμένα συστήματα προστασίας. Με το HP ZBook 
Studio G3 μπορείτε να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, 
καθώς ενσωματώνει μια σειρά από τεχνολογίες 
προστασίας, όπως ενσωματωμένη συσκευή ανά-
γνωσης έξυπνων καρτών, ξεχωριστό ενσωματω-
μένο chip ασφαλείας TPM 1.2/2.0 με πιστοποίηση 

Common Criteria EAL4+ Augmented, υποδοχή 
κλειδαριάς ασφαλείας, υποστήριξη για Intel AT, αι-
σθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων HP (προαιρε-
τικά), ενώ ο χρήστης μπορεί μέσω BIOS να ρυθμίσει 
μια σειρά από παραμέτρους ασφαλείας.

Ένα mobile workstation δεν είναι κατ’ ανάγκη ένα 
μηχάνημα που θα κάθεται όλη την ώρα σε κάποιο 
γραφείο. Η HP επενδύει ιδιαίτερα σε αυτό, σχεδιά-
ζοντας και κατασκευάζοντας πανίσχυρα, αλλά ταυτό-
χρονα λεπτά και ελαφριά business laptops. 
Με βάρος μόλις 1,99 kg και πάχος 18 χιλιοστά το HP 
ZBook Studio G3 είναι εύκολα μεταφέρσιμο και έτοι-
μο να ανταποκριθεί σε κάθε χρήση και απαίτηση. 

Άρθρο εκ μέρους της HP

HP ZBook Studio G3: Ασύλληπτη  
απόδοση σε μέγεθος notebook
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Mobile workstations vs desktops/ laptops

Οι επαγγελματίες που εργάζονται στους κλάδους 
των media, της ψυχαγωγίας και της επικοινωνίας 
έχουν πολλές επιλογές όσον αφορά τη mobile 
τεχνολογία. Ποια είναι όμως τα κριτήρια επιλογής 
ενός laptop ή και desktop PC σε σύγκριση με ένα 
mobile workstation, τα οποία θα πρέπει να έχει 
υπόψη του το κανάλι συνεργατών, ώστε να προτεί-
νει την κατάλληλη λύση στον πελάτη; 

Υψηλότερο ROI
Εφόσον οι ανάγκες τής επιχείρησης εντάσσονται 
στους κλάδους που προαναφέραμε, τα desktop 
PCs δεν θα ευνοήσουν εξαρχής την ανάπτυξη και 
θα πρέπει να αντικατασταθούν με άλλα πιο αποδο-
τικά. Από την άλλη, η αρχική επένδυση σε ένα κα-
τάλληλο workstation θα έχει άμεσα αποτελέσματα 
στην παραγωγικότητα της επιχείρησης και άρα και 
στο ROI μακροπρόθεσμα. 

Επιδόσεις και γραφικά
Ένα PC ή κάποιο laptop διαθέτει ικανοποιητική 
ισχύ για να διεκπεραιώσει τις περισσότερες ερ-
γασίες γραφείου όπως τα emails, η περιήγηση 

στο Web και η επεξεργασία κειμένου. Από την 
άλλη πλευρά, τα mobile workstations διαθέτουν 
σαφώς περισσότερες δυνατότητες. Συγκεκριμένα, 
μπορούν να χειριστούν άνετα CAD, animations, α-
νάλυση δεδομένων, φωτο-ρεαλιστικά renderings, 
ειδικά εφέ, καθώς και δημιουργία και επεξεργασία 
ήχου και βίντεο. Σε γενικές γραμμές, τα συστήματα 
αυτά μπορούν να χειριστούν απαιτητικές γραφικές 
εφαρμογές. 

ICV certified
Τα workstations υποστηρίζουν μια ευρεία ποικιλία 
από εφαρμογές software ανεξάρτητων vendors, 
τα οποία προσφέρουν απρόσκοπτη εμπειρία 
computing στους κατόχους τους. 

Ανθεκτικότητα, υψηλά στάνταρντ
Τα υποσυστήματα ενός workstation ανταποκρίνο-
νται σε υψηλότερα στάνταρντ σε σχέση με εκείνα 
ενός desktop PC ή ενός laptop. Το καθένα από 
αυτά (motherboard, CPU, RAM, εσωτερικοί δίσκοι, 
κάρτες γραφικών κ.ο.κ.) έχουν εξαρχής ενσωμα-
τωθεί με τη λογική πως θα εργάζονται σε απαι-

τητικές εφαρμογές νυχθημερόν, ακόμα και όταν 
οι χώροι εργασίας έχουν κλείσει και οι χρήστες 
έχουν επιστρέψει σπίτι τους. 

Συμπλήρωμα για το desktop workstation
Τα desktop workstations μπορεί να είναι απαραί-
τητα στους εργασιακούς χώρους, αλλά στην περί-
πτωση που το προσωπικό τής επιχείρησης πρέπει 
σε συχνή βάση να βρίσκονται εκτός γραφείου, τότε 
η προσθήκη συσκευών mobile workstation απο-
τελεί τη βολικότερη δυνατή λύση: οι εργαζόμενοι 
μπορούν να έχουν πρόσβαση και να τρέχουν τις 
ίδιες εφαρμογές που έχουν και στο desktop σύ-
στημά τους, ενώ βρίσκονται εν κινήσει. 

Αυστηρά… επαγγελματικά και φορητά
Ενισχυμένο multitasking, ταχύτατη επεξεργασία, 
κορυφαία ασφάλεια σε portable «πακέτο» αποτε-
λούν βασικούς λόγους τελικής επιλογής συσκευ-
ών mobile workstations. Επαγγελματικά συστή-
ματα, για σοβαρούς επαγγελματίες – αυτό είναι και 
το story που θα πρέπει να «πουλήσει» το κανάλι 
συνεργατών στους υποψήφιους πελάτες του. 

ώστε να παρέχουν τις υψηλότερες επιδόσεις, 
υποστηρίζοντας συγκεκριμένες εφαρμογές, 
οι οποίες συνήθως έχουν αντίστοιχα υψηλές 
απαιτήσεις από πλευράς πόρων συστήματος 
(π.χ. μνήμης, δίσκων, Ι/Ο και υποσυστημάτων 
γραφικών). Για το σκοπό αυτόν ενσωματώνουν 
επαγγελματικού τύπου κάρτες γραφικών για τις 
πιο απαιτητικές εργασίες 3D visualization, υπο-
στήριξη OpenGL, αλλά και για υποστήριξη συγκε-
κριμένων εφαρμογών για τη μεγιστοποίηση των 
επιδόσεων. 

4. Υπηρεσίες απομακρυσμένης  
πρόσβασης αρχείων
Οι υπηρεσίες αυτές, οι οποίες χρησιμοποιούν 
VPN, virtual desktop ή κάποια παρόμοια τεχνο-
λογία, επιτρέπουν στο χρήστη (κυρίως στο χώρο 
του design και engineering) να έχει πρόσβαση 
σε αρχεία που βρίσκονται σε απομακρυσμένους, 
κεντρικούς servers και στη συνέχεια να τα ε-
πισκοπούν ή να τα τροποποιούν χωρίς αυτά να 
εγκαταλείπουν ποτέ τον server. Προφανώς αυτό 
απαιτεί μια καλά οργανωμένη υποδομή για να 
επιτευχθούν οι κατάλληλες επιδόσεις στις τελικές 
συσκευές, καθώς επίσης και πλήρη συμμόρφω-
ση με τις απαιτήσεις ασφαλείας. 

5. Αξιοπιστία συστήματος
Είναι σαφές πως τα mobile workstations ενσω-
ματώνουν υψηλότερης αξιοπιστίας τεχνολογία 

από εκείνη των PCs. Αναφερόμαστε σε χαρα-
κτηριστικά όπως η μνήμη Error Checking and 
Correcting (ECC), η μεγαλύτερη παροχή ισχύος 
και οι πιο εξελιγμένοι μηχανισμοί ψύξης, τα οποία 
διασφαλίζουν υψηλότερη αξιοπιστία – γεγονός 
εξαιρετικά σημαντικό για τις επιχειρήσεις που τα 
επιλέγουν. 

6. Σταθερότητα εφαρμογών 
Εκτός όμως από κορυφαία χαρακτηριστικά και 
αξιοπιστία, τα mobile workstations διαθέτουν και 
εξειδικευμένα features, τα οποία απευθύνονται 
σε συγκεκριμένες απαιτήσεις (γραφικά, design, 
CAD κ.ο.κ.). Δεδομένου πως οι διαμορφώσεις 
τους έχουν ελεγχθεί ενδελεχώς, είναι βέβαιο πως 
οι επιχειρήσεις που θα τα χρησιμοποιήσουν, θα 
έχουν στη διάθεσή τους έναν αξιόπιστο και στα-
θερό συνδυασμό hardware, system software και 
εφαρμογών.

7. Περισσότερα mobile software προϊόντα
Ας μην ξεχνάμε πως οι software vendors πλέον 
κυκλοφορούν περισσότερες mobile friendly εκ-
δόσεις των προϊόντων τους. Καθώς οι επιδόσεις 
των mobile workstations βελτιώνονται έτσι ώστε 
να ανταγωνίζονται εκείνες των desktop, οι νεότε-
ρες κυκλοφορίες δεν υπολείπονται σε τίποτα. 

8. Λύσεις cloud
Προκειμένου να παράσχουν το μέγιστο ROI, οι 

mobile λύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα 
συνδυασμό hardware συσκευών, δικτύων και υ-
πηρεσιών που θα προσφέρουν πραγματικό value 
στις επιχειρήσεις. Πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα 
σημαντικό, ιδίως για σχεδιαστές και μηχανικούς 
που έχουν μεγάλες υπολογιστικές απαιτήσεις. 
Σε αυτό ακριβώς συνεισφέρουν σημαντικά οι 
βασισμένες στο cloud υπηρεσίες που αποτελούν 
εξαιρετικό συμπλήρωμα στο μοντέλο του mobile 
computing και γι’ αυτό έχουν κυριαρχήσει τα 
τελευταία χρόνια. Ο συνδυασμός των cloud λύ-
σεων και των γενικού σκοπού λύσεων για ένα 
ευρύτερο business κοινό, προσθέτει ένα σημα-
ντικό σετ δυνατοτήτων που αυξάνουν το ROI από 
τη χρήση των mobile workstations. 

9. BYOD
Καθώς οι επιχειρήσεις ξεκινούν να υιοθετούν 
ολοένα και περισσότερο τα mobile workstations 
και το γενικότερο mobile ύφος, παρατηρούν μια 
αξιοσημείωτη αύξηση στο φαινόμενο του BYOD 
(Bring Your Own Device). Το BYOD είναι βέβαια 
κάτι διαφορετικό για τις εφαρμογές σχεδιασμού 
και engineering σε σύγκριση με τις γενικού τύ-
που επιχειρηματικές εφαρμογές, ιδιαίτερα όσον 
αφορά των τύπο των συσκευών που χρησιμοποι-
ούνται. Στις πρώτες περιπτώσεις, απαιτούνται με-
γαλύτερου μεγέθους οθόνες και specs, προκει-
μένου να καλύψουν τις απαιτήσεις από πλευράς 
επιδόσεων και συνολικών δυνατοτήτων. 

07-08.2017



TECHCHANNELPARTNER

focus on

20

Επαγγελματικά συστήματα, για 
σοβαρούς επαγγελματίες – αυτό είναι 
το story που θα πρέπει να «πουλήσει» το 
κανάλι συνεργατών στους υποψήφιους 

πελάτες mobile workstations.

software εφαρμογών.
Μια ακόμα βασική πτυχή του θέματος, ιδίως για 
τους χρήστες του CAD (Computer-Aided Drafting) 
software, είναι πως πλέον μπορούν να βρουν 
στην αγορά entry-level mobile workstations, σε 
ανταγωνιστικές τιμές. Ο βασικός λόγος είναι πως 
έχει αυξηθεί ο αριθμός των workstation vendors 
που δραστηριοποιούνται σε αυτό το segment της 
αγοράς, έχοντας ως άμεσο και απώτερο στόχο 
τους να «αγκαλιάσουν» αυτό το δυνητικά μεγάλο 
και φιλικό αγοραστικό κοινό που χρησιμοποιεί 
σχεδιαστικό, αρχιτεκτονικό και επιστημονικό 
software στα συστήματά του. 
Σύμφωνα μάλιστα με έρευνες, υπάρχει σημαντική 
κίνηση στην αγορά των entry workstations, το 
οποίο δεν είναι καθόλου τυχαίο. Συγκεκριμένα, έ-
χει παρατηρηθεί πως οι χρήστες εκείνοι που χρη-
σιμοποιούν το AutoCAD δεν έχουν ακόμα υιοθε-
τήσει λύσεις workstations, παραμένοντας κάτοχοι 
desktop PCs. Πρόκειται λοιπόν για ένα «ώριμο» 
κοινό, αν και υπάρχουν δύο σημαντικοί περιορι-
στικοί παράγοντες που θα πρέπει οι vendors να 
ξεπεράσουν προκειμένου να το προσεγγίσουν. 
Ο πρώτος είναι το κόστος και η άγνοια βασικών 
στοιχείων. Συγκεκριμένα, πολλά στελέχη, ιδίως 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θεωρούν πως τα 
workstations ή η mobile εκδοχή τους είναι πανά-
κριβες συσκευές από πλευράς αρχικής επένδυ-
σης – κατανοητή η ένσταση, αλλά όπως προείπα-
με είναι μάλλον κοντόφθαλμη θεώρηση. 
Ο δεύτερος λόγος είναι πως ένα ακόμα σημαντικό 
ποσοστό επιχειρήσεων δεν λαμβάνουν καν υπό-
ψη τους τα mobile workstations ως επιλογή ή δεν 
κατανοούν πλήρως τους λόγους για τους οποίους 
προσφέρουν καλύτερες επιδόσεις από εκείνες 
των απλών PCs. Και εδώ ακριβώς θα πρέπει 
να εστιάσει το κανάλι συνεργατών: να αποδείξει 
στους πελάτες και στις επιχειρήσεις πως εφό-
σον δώσουν μια ευκαιρία στην ισχύ των mobile 
workstations, είναι βέβαιο πως θα αλλάξει άρδην 
η οπτική τους επάνω στο θέμα αυτό. 

Η αγορά των mobile workstations
Η Future Market Insights προσφέρει ενδιαφέ-
ροντα insights σχετικά με τις παγκόσμιες επι-
δόσεις τής αγοράς των workstations, στα οποία 
εντάσσονται και τα mobile workstations, με τίτλο: 
«Workstation Market: Global Industry Analysis 
and Opportunity Assessment, 2016–2026». Η 
παγκόσμια αγορά αναμένεται να φτάσει ένα μέσο 
όρο ετήσιας ανάπτυξης της τάξης του 9,8% από 
πλευράς αξίας και 4,3% από πλευράς όγκου κατά 
τη διάρκεια της περιόδου 2016-2026. 
Η παγκόσμια αγορά έχει διαιρεθεί στη ε-
ξής βάση: Product type (Tower Workstation, 
Mobile Workstation, Rack Workstation, Blade 
Workstation, All-in-One Workstation), λειτουρ-
γικού συστήματος (Windows, Linux, Unix) και 
Εφαρμογής (Ψηφιακή δημιουργία περιεχομένου, 
Χρηματοοικονομικά, Engineering, Scientific, 
Software Engineering, άλλες εφαρμογές).

Η ζήτηση για mobile και All-in-one workstations 
έχει ευνοηθεί σημαντικά εξαιτίας της χρήσης τους 
σε μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών όπως είναι το 
digital και τα γραφικά, το software engineering, 
το finance modelling κ.ο.κ. Τα workstations έ-
χουν γίνει δημοφιλή από πλευράς εφαρμογών 
δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και 
στους κλάδους των γραφικών και στο animation. 
Όλα αυτά αναμένεται να εκτινάξουν την ανάπτυξη 
της παγκόσμιας αγοράς των workstations κατά τη 
διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου. 
Να τονίσουμε εξάλλου και τη συνεχή παγκόσμια 
υιοθέτηση του CAD, κάτι που έχει αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη της αγοράς 3D animation software στις 
κατασκευές, στην αρχιτεκτονική και στο σχεδια-
σμό. Τα workstations είναι τα πλέον απαιτητικά ό-
σον αφορά το 3D animation software και, επομέ-
νως, η σημαντική αύξηση της αγοράς επηρεάζει 
απευθείας ως σύνολο την παγκόσμια αγορά των 
workstations. Επιπλέον, τα workstations χρησι-
μοποιούνται ευρέως σε έναν μεγάλο αριθμό από 
εφαρμογές σε όλη την έκταση των κλάδων. 
Όσον αφορά τον κλάδο των mobile workstations 
υπολογίζεται να φτάσει το 23,7% της παγκόσμιας 
αγοράς ως το τέλος του 2016, ενώ αναμένεται να 
επεκταθεί σε μέσο όρο ετήσιας ανάπτυξης 5,9% 
για τη χρονική περίοδο 2016-2026. 
Μια ολοένα και μεγαλύτερη απαίτηση για τρισ-
διάστατο animation software, δημιουργία ψη-
φιακού περιεχομένου, networking και γραφικά, 
αναμένεται να δώσει ώθηση στην αγορά των 
workstations παγκοσμίως κατά την προαναφερ-
θείσα χρονική περίοδο. Εντούτοις, οι μεγαλύτερης 
διάρκειας κύκλοι αντικατάστασης συσκευών, 
καθώς και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από 
εναλλακτικές υπολογιστικές πλατφόρμες που 
προσφέρον ποιότητα και υψηλές επιδόσεις είναι 
πιθανό να αποτελέσουν πρόκληση στη συνεχή 
ανάπτυξη της αγοράς αυτής μέσα στα επόμενα 
λίγα χρόνια. 
Σε γενικές γραμμές, η παγκόσμια αγορά 
workstations -και των mobile εκδόσεών τους 
προφανώς- είναι πιθανό να γίνει μάρτυρας κά-
ποιων σημαντικών trends στα επόμενα 10 χρόνια. 
Τα πλέον ενδιαφέροντα από αυτά περιλαμβάνουν:
• Μετακίνηση των χρηστών PCs και Apple Mac 

στα workstations
• Αύξηση στην παγκόσμια ζήτηση για virtual 

workstations
• Σημαντική προτίμηση για mobile workstations 

στις εφαρμογές που σχετίζονται με την αναζήτη-

ση πετρελαίου και φυσικού αερίου
• Υψηλή ζήτηση για mobile workstations στις ε-

φαρμογές software engineering

Η περιοχή της Βορείου Αμερικής αναμένεται να 
παραμείνει στην κορυφαία θέση σε όλη τη διάρ-
κεια της χρονικής περιόδου 2016-2026, με σαφώς 
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε σύγκριση με άλλες 
περιοχές του κόσμου, χάρη στην αυξανόμενη 
ανάγκη για δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου. 
Από πλευράς αξίας, η Βόρεια Αμερική είχε ένα 
σημαντικό μερίδιο αγοράς της τάξης του 40,4% 
ως το τέλος του 2016, ενώ η αγορά στην περιοχή 
αναμένεται να επεκταθεί με μέσο όρο ετήσιας 
ανάπτυξης του 9,6% κατά τη διάρκεια της προανα-
φερθείσας περιόδου. 
Ειδικότερα, το mobile workstation segment που 
μας ενδιαφέρει, είχε ένα υψηλό μερίδιο αγοράς της 
τάξης του 35,5% στην αγορά της Β. Αμερικής ως το 
τέλος του 2016. Η αγορά της Ασίας/ Ειρηνικού υπο-
λογίστηκε στο 22,3% εντός του 2016, ενώ το μερίδιο 
της Δυτικής Ευρώπης και Ανατολικής Ευρώπης 
αντίστοιχα υπολογίζεται στο 27,8% και στο 2,6% της 
αξίας αντίστοιχα την ίδια χρονική περίοδο. 
Τέλος, η έρευνα της Future Market Insights δια-
κρίνει κάποιες από τις κορυφαίες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά των 
workstations. Οι βασικοί παίκτες που αναφέρο-
νται στην έρευνα είναι οι: Hewlett-Packard, Dell, 
Lenovo, Fujitsu και NEC. 

Σε μια άλλη έρευνα, την «Global Mobile 
Workstation market report 2017» της IT Market 
Research, ειδικά για τα mobile workstations, τα 
συμπεράσματα είναι εξίσου ενθαρρυντικά, με 
κάποιες επιφυλάξεις. Από την μία πλευρά η επέ-
κταση στους κλάδους τής βιομηχανίας και του αυ-
τοκινήτου προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την 
αγορά αυτή, ενώ από την άλλη, η ανάγκη για υψη-
λή αρχική επένδυση, αλλά και η ασταθής δυναμι-
κή της αγοράς αναμένεται να προκαλέσει εμπόδια 
στην κατά τα άλλα σταθερή πορεία ανάπτυξης. 
Δεδομένης της ευπαθούς κατάστασης της παγκό-
σμιας οικονομίας, η έρευνα καταδεικνύει κάποια 
συγκρατημένα συμπεράσματα. Εντούτοις, η 
αγορά θα εμφανίσει μια θετική κίνηση, αν και με 
μετρημένη ανάπτυξη. Η αυξανόμενη ζήτηση  
για consumer ηλεκτρονικά προϊόντα και υπηρε-
σίες θα λειτουργήσει ως ενισχυτικός παράγοντας 
που θα κινεί την αυξανόμενη ζήτηση για τις συ-
σκευές αυτές. TCP

Mobile workstations
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Στο άκουσμα των λέξεων mobile workstation ένα 
είναι το όνομα που έρχεται πρώτο στο μυαλό όλων: 
ThinkPad. Πρόκειται για μια θρυλική γενιά φορη-
τών υπολογιστών που μπορείτε να εμπιστευθείτε 
για κάθε εργασία, όσο απαιτητική κι αν είναι και σε 
οποιοδήποτε περιβάλλον.
Ένα workstation θα πρέπει να πληροί συγκεκριμέ-
νες προδιαγραφές, να έχει άπλετη επεξεργαστική 
ισχύ, hardware κορυφαίας τεχνολογίας και πανί-
σχυρες λειτουργίες. 
Η καινοτομία ήταν πάντα στο DNA της Lenovo και 
ακόμα και στη συγκεκριμένη κατηγορία φορητών 
υπολογιστών, η σειρά ThinkPad P απλά βρίσκεται 
εκτός συναγωνισμού.

Ένα ThinkPad P για κάθε χρήση
Για όποιον θέλει το απόλυτα ισχυρό mobile 
workstation, το ThinkPad P71 είναι η τέλεια επι-
λογή. Έχει σχεδιαστεί για “βαριά” επαγγελματική 
χρήση υψηλών προδιαγραφών, από τη βιομηχανία 
πετρελαίου μέχρι το χώρο του κινηματογράφου. Ο 
υπολογιστής διαθέτει την τελευταία γενιά Intel Xeon 
επεξεργαστών (E3-1500M v6) και κάρτα γραφικών 
Nvidia Quatro P5000 για απαράμιλλη ταχύτητα και 
επιδόσεις. Η οθόνη του έχει διαγώνιο 17,3 ίντσες 
ενώ διατίθεται σε ανάλυση έως 4Κ. 
Τέλος, τα 64GB DDR4 RAM θα ανταπεξέλθουν σε 
δύσκολες και “βαριές” εργασίες, ενώ τα έως 2TB 
PCIe M.2 θα αναλάβουν την αποθήκευση με ταχύ-
τητα και ασφάλεια. 

Περνάμε στο ThinkPad P51. Πρόκειται για ένα μη-
χάνημα που απευθύνεται σε κάθε επαγγελματική 
χρήση, αλλά εκεί που διαπρέπει είναι σε βιομηχανι-
κό περιβάλλον και αντίξοες εξωτερικές συνθήκες. 

Έχει οθόνη 15,6’’ και επιλογή ανάλυσης έως 4K ή 
αφής έως FHD. Είναι εξοπλισμένο με επεξεργαστή 
Intel Xeon E3-1500M v6, διαθέτει ξεχωριστή πα-
νίσχυρη κάρτα γραφικών NVIDIA Quadro M2200, 
μνήμη έως 64GB και αποθηκευτικό χώρο τεχνολο-
γίας PCIe M.2 και χωρητικότητας έως 2ΤΒ.

Συνεχίζουμε με το πιο ισχυρό Ultrabook, το 
ThinkPad P51s. Πρόκειται για ένα φορητό υ-
πολογιστή με βάρος 1,9 κιλά και πάχος 20 mm, 
καθιστώντας το, το πιο λεπτό και ελαφρύ mobile 
workstation που έχει κατασκευάσει ποτέ η Lenovo. 
Ωστόσο, το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν κάνει 
κανέναν συμβιβασμό σε ότι αφορά χαρακτηριστι-
κά και επιδόσεις. Με επιλογή οθόνης αφής 15,6’’, 
ανάλυσης 4Κ, 32GB RAM, επεξεργαστή Core i7 και 
ξεχωριστή πανίσχυρη κάρτα γραφικών NVIDIA 
Quadro M520, ο συγκεκριμένος υπολογιστής ικα-
νοποιεί όλες τις ανάγκες για έναν φορητό, αλλά 
συνάμα πανίσχυρο σύστημα.

Για το τέλος, αφήσαμε το καλύτερο. Όταν σκέφτεται 
κανείς mobile workstation σίγουρα δεν έχει στο 
μυαλό του έναν υπολογιστή 2-σε-1. Κι όμως, η 
Lenovo πρωτοπορεί για άλλη μια φορά με το πιο 
εντυπωσιακό μηχάνημα της κατηγορίας. Πρόκειται 
για το ThinkPad P40 Yoga, το οποίο είναι 4-σε-1 
(tablet, laptop, stand και tent mode) αποδεικνύο-
ντας στην πράξη ότι ένα mobile workstation μπορεί 
να είναι και laptop και tablet ταυτόχρονα. 
Με ισχυρό hardware σε ένα λεπτό σασί, μπορεί να 
ανταπεξέλθει σε κάθε συνθήκη και περιβάλλον ερ-
γασίας και γενικά όπου απαιτείται ένα αξιόπιστο και 

ελαφρύ μηχάνημα με οθόνη αφής (14,1’’ WQHD) 
και χρήση γραφίδας υψηλής ποιότητας, καθιστώ-
ντας το, το ιδανικό μέσο για σχεδίαση ακρίβειας. 
Το μηχάνημα έρχεται με επιλογή επεξεργαστή έως 
Intel Core i7, ξεχωριστή κάρτα γραφικών Nvidia 
Quadro, έως 16GB DDR3L κεντρική μνήμη και έως 
512 SSD σκληρό δίσκο.

Αντέχουν τα πάντα
Ένα mobile workstation δεν απευθύνεται μόνο στο 
ασφαλές περιβάλλον ενός γραφείου, αλλά μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε βιομηχανικούς χώρους, σε 
εξωτερικές -αντίξοες πολλές φορές- συνθήκες 
κ.λπ. Και για αυτές τις “βαριές” χρήσεις η πρώτη 
σκέψη είναι ThinkPad. 
Όλα τα ThinkPad ικανοποιούν τις αυστηρές στρατι-
ωτικές προδιαγραφές Mil810G έχοντας περάσει με 
επιτυχία μια σειρά από απαιτητικά τεστ για αντοχή 
σε σκόνη, υγρασία, πίεση, ηλιακή ακτινοβολία, 
πολύ χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, καταπο-
νήσεις, πτώσεις κ.λπ.

Ένα για τις δικές σας ανάγκες σας
Όλα τα παραπάνω μοντέλα έρχονται με διάφορες 
διαμορφώσεις δίνοντας στον κάθε επαγγελματία 
να επιλέξει το μηχάνημα που καλύπτει 100% τις 
ανάγκες του. Όλα είναι πιστοποιημένα από τους 
κορυφαίους κατασκευαστές λογισμικού (ISV) για 
να τρέχουν με αξιοπιστία ένα πλήθος απαιτητικών 
εφαρμογών. Επίσης όλα τα μοντέλα πλην του Yoga 
διαθέτουν θύρα Intel Thunderbolt 3, ενώ τα P51, 
P71 και P40 Yoga υποστηρίζουν την τεχνολογία 
Wacom Active ES και έρχονται με γραφίδα και οθό-
νη αφής με 2.048 επίπεδα πίεσης. Τέλος, το P71, έρ-
χεται με ενσωματωμένο εργαλείο color calibration 
της Pantone για απόλυτη ακρίβεια χρωμάτων όπου 
απαιτείται. 

Ποιότητα. Αξιοπιστία. Καινοτομία. 
Σκεφτείτε… Think
Τα ThinkPad αλλά και γενικά οι υπολογιστές της 
σειράς Think, από τους thin clients και τα laptop 
μέχρι τους desktop workstations, έχουν πολύ με-
γάλη ιστορία πίσω τους, η οποία συνοδεύεται από 
απόλυτες επιδόσεις και καινοτομία.
Τα ThinkPad -και όχι μόνο, αφού η Lenovo διαθέτει 
μια μεγάλη γκάμα από Think προϊόντα για κάθε 
ανάγκη- προσφέρουν ισχύ υπερυπολογιστή και 
προηγμένες δυνατότητες σε μέγεθος κανονικού 
υπολογιστή, αποτελώντας τον πιο αξιόπιστο συνερ-
γάτη του επαγγελματία.

Μάθετε περισσότερα στο  
www.thinkworkstations.com

Άρθρο εκ μέρους της Lenovo

ThinkPad Workstations:  
Οι αξιόπιστοι συνεργάτες σας
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Επαγγελματικά συστήματα, για 
σοβαρούς επαγγελματίες – αυτό είναι 
το story που θα πρέπει να «πουλήσει» το 
κανάλι συνεργατών στους υποψήφιους 

πελάτες mobile workstations.

software εφαρμογών.
Μια ακόμα βασική πτυχή του θέματος, ιδίως για 
τους χρήστες του CAD (Computer-Aided Drafting) 
software, είναι πως πλέον μπορούν να βρουν 
στην αγορά entry-level mobile workstations, σε 
ανταγωνιστικές τιμές. Ο βασικός λόγος είναι πως 
έχει αυξηθεί ο αριθμός των workstation vendors 
που δραστηριοποιούνται σε αυτό το segment της 
αγοράς, έχοντας ως άμεσο και απώτερο στόχο 
τους να «αγκαλιάσουν» αυτό το δυνητικά μεγάλο 
και φιλικό αγοραστικό κοινό που χρησιμοποιεί 
σχεδιαστικό, αρχιτεκτονικό και επιστημονικό 
software στα συστήματά του. 
Σύμφωνα μάλιστα με έρευνες, υπάρχει σημαντική 
κίνηση στην αγορά των entry workstations, το 
οποίο δεν είναι καθόλου τυχαίο. Συγκεκριμένα, έ-
χει παρατηρηθεί πως οι χρήστες εκείνοι που χρη-
σιμοποιούν το AutoCAD δεν έχουν ακόμα υιοθε-
τήσει λύσεις workstations, παραμένοντας κάτοχοι 
desktop PCs. Πρόκειται λοιπόν για ένα «ώριμο» 
κοινό, αν και υπάρχουν δύο σημαντικοί περιορι-
στικοί παράγοντες που θα πρέπει οι vendors να 
ξεπεράσουν προκειμένου να το προσεγγίσουν. 
Ο πρώτος είναι το κόστος και η άγνοια βασικών 
στοιχείων. Συγκεκριμένα, πολλά στελέχη, ιδίως 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θεωρούν πως τα 
workstations ή η mobile εκδοχή τους είναι πανά-
κριβες συσκευές από πλευράς αρχικής επένδυ-
σης – κατανοητή η ένσταση, αλλά όπως προείπα-
με είναι μάλλον κοντόφθαλμη θεώρηση. 
Ο δεύτερος λόγος είναι πως ένα ακόμα σημαντικό 
ποσοστό επιχειρήσεων δεν λαμβάνουν καν υπό-
ψη τους τα mobile workstations ως επιλογή ή δεν 
κατανοούν πλήρως τους λόγους για τους οποίους 
προσφέρουν καλύτερες επιδόσεις από εκείνες 
των απλών PCs. Και εδώ ακριβώς θα πρέπει 
να εστιάσει το κανάλι συνεργατών: να αποδείξει 
στους πελάτες και στις επιχειρήσεις πως εφό-
σον δώσουν μια ευκαιρία στην ισχύ των mobile 
workstations, είναι βέβαιο πως θα αλλάξει άρδην 
η οπτική τους επάνω στο θέμα αυτό. 

Η αγορά των mobile workstations
Η Future Market Insights προσφέρει ενδιαφέ-
ροντα insights σχετικά με τις παγκόσμιες επι-
δόσεις τής αγοράς των workstations, στα οποία 
εντάσσονται και τα mobile workstations, με τίτλο: 
«Workstation Market: Global Industry Analysis 
and Opportunity Assessment, 2016–2026». Η 
παγκόσμια αγορά αναμένεται να φτάσει ένα μέσο 
όρο ετήσιας ανάπτυξης της τάξης του 9,8% από 
πλευράς αξίας και 4,3% από πλευράς όγκου κατά 
τη διάρκεια της περιόδου 2016-2026. 
Η παγκόσμια αγορά έχει διαιρεθεί στη ε-
ξής βάση: Product type (Tower Workstation, 
Mobile Workstation, Rack Workstation, Blade 
Workstation, All-in-One Workstation), λειτουρ-
γικού συστήματος (Windows, Linux, Unix) και 
Εφαρμογής (Ψηφιακή δημιουργία περιεχομένου, 
Χρηματοοικονομικά, Engineering, Scientific, 
Software Engineering, άλλες εφαρμογές).

Η ζήτηση για mobile και All-in-one workstations 
έχει ευνοηθεί σημαντικά εξαιτίας της χρήσης τους 
σε μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών όπως είναι το 
digital και τα γραφικά, το software engineering, 
το finance modelling κ.ο.κ. Τα workstations έ-
χουν γίνει δημοφιλή από πλευράς εφαρμογών 
δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και 
στους κλάδους των γραφικών και στο animation. 
Όλα αυτά αναμένεται να εκτινάξουν την ανάπτυξη 
της παγκόσμιας αγοράς των workstations κατά τη 
διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου. 
Να τονίσουμε εξάλλου και τη συνεχή παγκόσμια 
υιοθέτηση του CAD, κάτι που έχει αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη της αγοράς 3D animation software στις 
κατασκευές, στην αρχιτεκτονική και στο σχεδια-
σμό. Τα workstations είναι τα πλέον απαιτητικά ό-
σον αφορά το 3D animation software και, επομέ-
νως, η σημαντική αύξηση της αγοράς επηρεάζει 
απευθείας ως σύνολο την παγκόσμια αγορά των 
workstations. Επιπλέον, τα workstations χρησι-
μοποιούνται ευρέως σε έναν μεγάλο αριθμό από 
εφαρμογές σε όλη την έκταση των κλάδων. 
Όσον αφορά τον κλάδο των mobile workstations 
υπολογίζεται να φτάσει το 23,7% της παγκόσμιας 
αγοράς ως το τέλος του 2016, ενώ αναμένεται να 
επεκταθεί σε μέσο όρο ετήσιας ανάπτυξης 5,9% 
για τη χρονική περίοδο 2016-2026. 
Μια ολοένα και μεγαλύτερη απαίτηση για τρισ-
διάστατο animation software, δημιουργία ψη-
φιακού περιεχομένου, networking και γραφικά, 
αναμένεται να δώσει ώθηση στην αγορά των 
workstations παγκοσμίως κατά την προαναφερ-
θείσα χρονική περίοδο. Εντούτοις, οι μεγαλύτερης 
διάρκειας κύκλοι αντικατάστασης συσκευών, 
καθώς και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από 
εναλλακτικές υπολογιστικές πλατφόρμες που 
προσφέρον ποιότητα και υψηλές επιδόσεις είναι 
πιθανό να αποτελέσουν πρόκληση στη συνεχή 
ανάπτυξη της αγοράς αυτής μέσα στα επόμενα 
λίγα χρόνια. 
Σε γενικές γραμμές, η παγκόσμια αγορά 
workstations -και των mobile εκδόσεών τους 
προφανώς- είναι πιθανό να γίνει μάρτυρας κά-
ποιων σημαντικών trends στα επόμενα 10 χρόνια. 
Τα πλέον ενδιαφέροντα από αυτά περιλαμβάνουν:
• Μετακίνηση των χρηστών PCs και Apple Mac 

στα workstations
• Αύξηση στην παγκόσμια ζήτηση για virtual 

workstations
• Σημαντική προτίμηση για mobile workstations 

στις εφαρμογές που σχετίζονται με την αναζήτη-

ση πετρελαίου και φυσικού αερίου
• Υψηλή ζήτηση για mobile workstations στις ε-

φαρμογές software engineering

Η περιοχή της Βορείου Αμερικής αναμένεται να 
παραμείνει στην κορυφαία θέση σε όλη τη διάρ-
κεια της χρονικής περιόδου 2016-2026, με σαφώς 
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε σύγκριση με άλλες 
περιοχές του κόσμου, χάρη στην αυξανόμενη 
ανάγκη για δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου. 
Από πλευράς αξίας, η Βόρεια Αμερική είχε ένα 
σημαντικό μερίδιο αγοράς της τάξης του 40,4% 
ως το τέλος του 2016, ενώ η αγορά στην περιοχή 
αναμένεται να επεκταθεί με μέσο όρο ετήσιας 
ανάπτυξης του 9,6% κατά τη διάρκεια της προανα-
φερθείσας περιόδου. 
Ειδικότερα, το mobile workstation segment που 
μας ενδιαφέρει, είχε ένα υψηλό μερίδιο αγοράς της 
τάξης του 35,5% στην αγορά της Β. Αμερικής ως το 
τέλος του 2016. Η αγορά της Ασίας/ Ειρηνικού υπο-
λογίστηκε στο 22,3% εντός του 2016, ενώ το μερίδιο 
της Δυτικής Ευρώπης και Ανατολικής Ευρώπης 
αντίστοιχα υπολογίζεται στο 27,8% και στο 2,6% της 
αξίας αντίστοιχα την ίδια χρονική περίοδο. 
Τέλος, η έρευνα της Future Market Insights δια-
κρίνει κάποιες από τις κορυφαίες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά των 
workstations. Οι βασικοί παίκτες που αναφέρο-
νται στην έρευνα είναι οι: Hewlett-Packard, Dell, 
Lenovo, Fujitsu και NEC. 

Σε μια άλλη έρευνα, την «Global Mobile 
Workstation market report 2017» της IT Market 
Research, ειδικά για τα mobile workstations, τα 
συμπεράσματα είναι εξίσου ενθαρρυντικά, με 
κάποιες επιφυλάξεις. Από την μία πλευρά η επέ-
κταση στους κλάδους τής βιομηχανίας και του αυ-
τοκινήτου προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την 
αγορά αυτή, ενώ από την άλλη, η ανάγκη για υψη-
λή αρχική επένδυση, αλλά και η ασταθής δυναμι-
κή της αγοράς αναμένεται να προκαλέσει εμπόδια 
στην κατά τα άλλα σταθερή πορεία ανάπτυξης. 
Δεδομένης της ευπαθούς κατάστασης της παγκό-
σμιας οικονομίας, η έρευνα καταδεικνύει κάποια 
συγκρατημένα συμπεράσματα. Εντούτοις, η 
αγορά θα εμφανίσει μια θετική κίνηση, αν και με 
μετρημένη ανάπτυξη. Η αυξανόμενη ζήτηση  
για consumer ηλεκτρονικά προϊόντα και υπηρε-
σίες θα λειτουργήσει ως ενισχυτικός παράγοντας 
που θα κινεί την αυξανόμενη ζήτηση για τις συ-
σκευές αυτές. TCP
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Ηλεκτρονική 
τιμολόγηση τώρα!
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι μια πραγματικότητα στη χώρα μας εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Ωστόσο, το 
γεγονός αυτό διόλου δεν σημαίνει ότι έχει καθιερωθεί από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, παρά τα άμεσα 
αποτελέσματα που διαπιστώνει ο επιχειρηματίας από την πρώτη κιόλας στιγμή. Και επειδή συνήθως αυτό που 
ψάχνουν όλοι είναι οικονομία στην τσέπη τους, η υιοθέτηση του e-invoicing εξασφαλίζει μεταξύ άλλων σημαντική 
μείωση στα λειτουργικά κόστη. Παρόλα αυτά, μόλις το 6% των εκδιδόμενων τιμολογίων στη χώρα μας είναι 
ηλεκτρονικά. Αυτό και μόνο το γεγονός δείχνει το μέγεθος της ευκαιρίας για το κανάλι στον τομέα αυτό.
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Τ
ο τελευταίο διάστημα οι εταιρείες 
ψάχνουν συνεχώς τρόπους να μει-
ώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα 
και τα κόστη διαχείρισης. Συνή-
θως, οι λύσεις που επιτυγχάνουν 
τα προαναφερθέντα, βελτιώνουν 

επίσης και τη ροή των εργασιών, ενώ αυξάνουν 
την παραγωγικότητα.
Μιλάμε φυσικά για μετάβαση σε ψηφιακές (cloud 
και μη) λύσεις, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβά-
νεται και η ηλεκτρονική τιμολόγηση (το λεγόμενο 
e-invoicing).
Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, η πλειοψηφία 
των επιχειρήσεων δεν έχει υιοθετήσει ακόμα το 
e-invoicing. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι από πολλές 
επιχειρήσεις έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αλλά 
αυτά κυρίως αφορούν μεγαλύτερους οργανισμούς 
και συγκεκριμένους κλάδους (λιανική, μεταφορές 
κ.λπ). Από την άλλη, εφόσον η ηλεκτρονική τιμο-
λόγηση έχει πλέον θεσμοθετηθεί (οι νομικές και 
φορολογικές διατάξεις που διέπουν το e-invoiving 
είναι εναρμονισμένες σε όλες τις χώρες της Ευρώ-
πης και στις υπόλοιπες προηγμένες οικονομίες), 
δεν υπάρχει ουσιαστικά κανένας λόγος να μην 
εφαρμόζεται από όλους τους κλάδους και επιχειρή-
σεις, πολλές από τις οποίες συνεχίζουν και επιμέ-
νουν στο χαρτί. Τα οφέλη είναι πολλαπλά. Εκτός από 
το πιο άμεσο το οποίο δεν είναι άλλο από το κόστος 
(εκτύπωση, αποστολή), με την ηλεκτρονική τιμολό-
γηση τα λάθη είναι λιγότερα, οι συναλλαγές γίνονται 
πιο γρήγορα, ο πελάτης/προμηθευτής λαμβάνει 
στον υπολογιστή του το ηλεκτρονικό αρχείο ταχύτα-
τα (στην πραγματικότητα στιγμιαία), που σημαίνει ότι 
το τιμολόγιο θα πληρωθεί και πιο γρήγορα. 
Επίσης, μια σειρά από άλλα πλεονεκτήματα, λόγω 
της ίδιας της ψηφιακής φύσης της διαδικασίας 
δεν μπορούν να αγνοηθούν. Αναφέρουμε μερικά: 
αρχειοθέτηση, αναζήτηση, εξαγωγή στατιστικών 
στοιχείων, άμεση εικόνα εσόδων/εξόδων, επικοι-
νωνία με το ERP κ.λπ.
Τέλος, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω, η ηλε-
κτρονική τιμολόγηση επιλύει μια σειρά από σημα-
ντικά ζητήματα που σχετίζονται με το δημόσιο και 
τους κρατικούς φορείς.
Μέχρι λοιπόν, η ηλεκτρονική τιμολόγηση να γίνει 
υποχρεωτική, είναι στο χέρι των συνεργατών να 
πείσουν ότι τα παραπάνω πλεονεκτήματα θα έχουν 
άμεσο όφελος στη λειτουργία του πελάτη τους. Επι-
προσθέτως, επειδή κάθε τι νέο και ψηφιακό έχει τη 
δική του καμπύλη εκμάθησης, ο συνεργάτης είναι 
αυτός που θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσω-
πικό, αλλά και να επιλέξει και τη βέλτιστη λύση για 
της ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Το e-invoicing στην Εθνική 
Ψηφιακή Στρατηγική
Αν και απέχουμε πολύ από το να γίνουμε Δανία 
(βλ. παρακάτω), τουλάχιστον αναγνωρίζονται τα 
πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από 
τους κρατικούς μηχανισμούς. Συγκεκριμένα, η 
γενική γραμματεία ψηφιακής πολιτικής δημοσίευ-

σε τη μελέτη για την «Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 
2016 – 2021», στην οποία αναφέρονται μεταξύ 
άλλων τα παρακάτω:
Η εισαγωγή και ευρεία αξιοποίηση της ηλεκτρο-
νικής τιμολόγησης, αναμένεται να έχει σημαντικά 
οικονομικά οφέλη για το σύνολο των Ελληνικών 
επιχειρήσεων. Σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με σχε-
τική έκθεση που συντάχθηκε για το σκοπό αυτό, 
τα ετήσια οφέλη από την επέκταση της ηλεκτρονι-
κής τιμολόγησης υπολογίζονται σε € 40 δις, ενώ 
σύμφωνά με την Τράπεζα της Ελλάδος, μόνο από 
την ηλεκτρονική τιμολόγηση υπολογίζεται ότι οι 
μεγάλες επιχειρήσεις θα εξοικονομήσουν έως 750 
εκατ. ευρώ.
Επιπροσθέτως, στην έκθεση μνημονεύονται τα 
πλεονεκτήματα του e-invoicing: 
• Η ταχύτερη εξόφληση μέσω της μείωσης του χρό-

νου μετάβασης του τιμολογίου στον παραλήπτη.
• Το μειωμένο κόστος εκτυπώσεων και αποστολής.
• Η ταχύτερη και οικονομικότερη επεξεργασία των 

στοιχείων των τιμολογίων και
• Η μείωση του κόστους για τη φύλαξη των απο-

δεικτικών.
• Επιπλέον, η ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί να 

αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη μείωση 
της φοροδιαφυγής και τον εντοπισμό του μαύ-
ρου χρήματος. Για την ευρεία εφαρμογή της θα 
πρέπει να ξεπεραστούν συγκεκριμένα προβλή-
ματα, μεταξύ των οποίων:

• Η ανομοιομορφία και η πληθώρα των μορφό-
τυπων για τα τιμολόγια που καθιστούν δύσκολη 
την ενσωμάτωσή τους στα πληροφοριακά συ-
στήματα των εταιρειών.

• Η δυσπιστία και ο σκεπτικισμός των χρηστών για 
την ασφάλεια των σχετικών συστημάτων.

• Στις δράσεις για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης περιλαμβάνονται:

• Η επιτάχυνση της ενσωμάτωσης της οδηγίας 
2014/55/EU περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στο 
εθνικό δίκαιο.

• Η υιοθέτηση προτύπων, σε συνεργασία με τους 
φορείς της αγοράς, ώστε να είναι εφικτή η δια-
λειτουργικότητα και η αυτοματοποιημένη διαχεί-
ριση των ηλεκτρονικών τιμολογίων.

• Η ενεργοποίηση κεντρικής ηλεκτρονικής υπηρε-
σίας για την αποδοχή ηλεκτρονικών τιμολογίων 

από την κεντρική διοίκηση, με στόχο την αποτε-
λεσματικότερη επεξεργασία και αποπληρωμή. 
Για πληρωμές προς το δημόσιο, θα διευρυνθεί 
η χρήση αυτοματοποιημένων τρόπων, όπως το 
e-παράβολο.

Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, η Ελλάδα βρί-
σκεται στην ομάδα κρατών-μελών της ΕΕ που 
έχει μείνει πολύ πίσω στην ψηφιοποίηση της οι-
κονομίας. Και όχι μόνον αυτό, αλλά η διαφορά σε 
αυτή την ομάδα μεγαλώνει. Χαρακτηριστικά, στην 
Κύπρο ο τζίρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
από το e-commerce, ισοδυναμεί με 7,3% του 
συνολικού τους τζίρου, στην Πορτογαλία (στις επι-
χειρήσεις με περισσότερους από 10 υπαλλήλους) 
ο τζίρος της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αγγίζει το 
13%, ενώ στην Εσθονία, την πρωταθλήτρια των 
ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, η νέα γενιά fiber 
συνδέει το 86% των νοικοκυριών.
Τα αντίστοιχα νούμερα για την Ελλάδα δεν είναι κα-
θόλου αισιόδοξα: Ο τζίρος του e-commerce ισοδυ-
ναμεί με 1,2% του συνολικού τζίρου, (τελευταία θέση 
στην ΕΕ), ενώ ο τζίρος ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
(πάλι στις επιχειρήσεις με πάνω από 10 υπαλλή-
λους), αγγίζει το 4,1% (τελευταία θέση στην ΕΕ).
Τα παραπάνω νούμερα δείχνουν με τον καλύτερο 
τρόπο τη δυναμική της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. 
Το συμπέρασμα είναι ένα: Οι πάροχοι λύσεων 
e-invoicing και οι συνεργάτες τους θα πρέπει να 
δραστηριοποιηθούν άμεσα. 

Ασπίδα κατά της παραοικονομίας 
Όπως θα δούμε παρακάτω, ένα πολύ σημαντικό 
πλεονέκτημα όχι μόνο της ηλεκτρονικής τιμο-
λόγησης με την οποία ασχολούμαστε στο παρόν 
Αφιέρωμα, αλλά γενικότερα για την οικονομία της 
χώρας είναι η πάταξη τις παραοικονομίας. 
Σε ορίζοντα διετίας, τα μετρήσιμα οφέλη για 
όλους τους εμπλεκόμενους προοιωνίζονται ε-
ντυπωσιακά, καθώς οι ηλεκτρονικές συναλλαγές 
μπορούν να μειώσουν την έκδοση εικονικών τι-
μολογίων κατά 60% και να οδηγήσουν σε μείωση 
της της παραοικονομίας κατά 10%.

Μόλις το 6% των εκδιδόμενων 
τιμολογίων στη χώρα μας είναι 
ηλεκτρονικά. Αυτό και μόνο το 
γεγονός δείχνει το μέγεθος της 

ευκαιρίας για το κανάλι στον τομέα αυτό. 
Επιπλέον, σύμφωνα με μελέτες, σε ορίζοντα 
διετίας, το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων 
μπορεί να μειωθεί ετησίως κατά € 1 έως € 1,5 δις 
μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
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Ηλεκτρονική 
τιμολόγηση τώρα!
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι μια πραγματικότητα στη χώρα μας εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Ωστόσο, το 
γεγονός αυτό διόλου δεν σημαίνει ότι έχει καθιερωθεί από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, παρά τα άμεσα 
αποτελέσματα που διαπιστώνει ο επιχειρηματίας από την πρώτη κιόλας στιγμή. Και επειδή συνήθως αυτό που 
ψάχνουν όλοι είναι οικονομία στην τσέπη τους, η υιοθέτηση του e-invoicing εξασφαλίζει μεταξύ άλλων σημαντική 
μείωση στα λειτουργικά κόστη. Παρόλα αυτά, μόλις το 6% των εκδιδόμενων τιμολογίων στη χώρα μας είναι 
ηλεκτρονικά. Αυτό και μόνο το γεγονός δείχνει το μέγεθος της ευκαιρίας για το κανάλι στον τομέα αυτό.
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Επιπροσθέτως, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μπο-
ρούν, επίσης, να αυξήσουν την εισπραξιμότητα 
του ΦΠΑ κατά € 1 δις ετησίως και να μειώσουν 
το κόστος των προμηθειών για το δημόσιο κατά  
€ 200 εκατ. σε ετήσια βάση. Επιπλέον, σύμφωνα 
με μελέτες τόσο του ΣΕΒ, όσο και άλλων φορέ-
ων, σε ορίζοντα διετίας, το κόστος λειτουργίας 
των επιχειρήσεων μπορεί να μειωθεί ετησίως 
κατά € 1 έως € 1,5 δις μέσω της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης.
Σε ότι αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στη 
λιανική, η επιβολή των capital controls, τα φορο-
λογικά κίνητρα για την υιοθέτηση του πλαστικού 
χρήματος και η υποχρέωση των τερματικών POS 
από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, έχουν 
βγάλει τη χώρα μας από τις τελευταίες θέσεις της 
ΕΕ. Όπως όμως αναφέραμε και σε προηγούμενο 
τεύχος, υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλο πεδίο ανά-
πτυξης. 
Το επόμενο πολύ σημαντικό βήμα είναι οι συναλ-
λαγές μεταξύ επιχειρήσεων. 

Υποχρεωτικό το e-invoicing;  
Το παράδειγμα της Δανίας
Ως ένα πρώτο βήμα για την προώθηση των ηλε-
κτρονικών συναλλαγών θεωρείται η υποχρεωτική 
σταδιακή καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγη-
σης μεταξύ των επιχειρήσεων και αυτοματοποίη-
ση του φορολογικού και ελεγκτικού μηχανισμού.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, όπως σημειώνει σε 
πρόσφατη ανάλυση του ο ΣΕΒ, έχουν προχωρή-
σει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η Τουρκία, αλλά 
και κράτη της Λατινικής Αμερικής σε μία προ-
σπάθεια για πάταξη της υψηλής φοροδιαφυγής.
Η Δανία ειδικά αποτελεί παράδειγμα προς μίμη-
ση αφού αποτελεί μια από τις πρώτες ευρωπα-
ϊκές χώρες που υιοθέτησαν εξ ολοκλήρου την 
ηλεκτρονική τιμολόγηση. Τον Δεκέμβριο του 2005 
το δανικό κοινοβούλιο ψήφισε ομόφωνα το σχε-
τικό νόμο σχετικά με τις πληρωμές του δημοσίου, 
ενώ ένα χρόνο πριν είχε προηγηθεί εκτεταμένη 
διαφημιστική εκστρατεία για τα οφέλη της της 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης με επιστολές και εγ-
χειρίδια σε όλες τις εταιρίες της Δανίας. Επίσης, 
σχετικές πληροφορίες παρείχαν διάφορες ιστο-
σελίδες ενώ δημιουργήθηκε και σχετική γραμμή 
βοήθειας.
Τον Φεβρουάριο 2005, η ηλεκτρονική τιμολόγηση 
τέθηκε σε ισχύ και όλους τους δημόσιους οργα-
νισμούς και ιδρύματα της Δανίας, τα οποία ξεκι-
νήσαν να δέχονται μόνο ηλεκτρονικά τιμολόγια 
από τους προμηθευτές τους. Οι εταιρείες από την 
άλλη, μπορούν να αποστέλλουν τα τιμολόγιά τους 
με διάφορους τρόπους. 
Είναι εντυπωσιακή η ταχύτατη υιοθέτηση των 
νέων διαδικασιών από όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς και μάλιστα μέσα στους 10 πρώτους 
μήνες από την εφαρμογή τους. Πλέον, στη Δανία, 

περισσότερο από το 90% των τιμολογίων προς 
τους δημόσιους φορείς αποστέλλονται ηλεκτρονι-
κά, ενώ η χώρα ανία έλαβε το βραβείο eEurope 
για το ηλεκτρονικό σύστημα τιμολόγησης που 
έχει διαμορφώσει.

Η Ελληνική πραγματικότητα
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση εμφανίστηκε ως όρος 
στην Ελλάδα με το άρθρο 1 του Ν.3193/2003. 
Ωστόσο έλαβε νομική και ουσιαστική υπόσταση 
το 2014 με το Φ.Ε.Κ Α/251 και συγκεκριμένα με 
το άρθρο 14 των Ελληνικών λογιστικών προτύ-
πων. Η ακεραιότητα του περιεχομένου του ηλε-
κτρονικού τιμολογίου εξασφαλίζεται είτε μέσω 
ηλεκτρονικής υπογραφής, είτε μέσω της μέσω 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI), 
όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της 
νομοθεσίας.
Το νομικό πλαίσιο, συνεπώς υπάρχει, οι προσφε-
ρόμενες λύσεις από τους διάφορους παρόχους 
είναι πολλές και πολύ προηγμένες. Τι μένει λοι-
πόν; Το να πεισθούν οι επιχειρήσεις για τα οφέλη 
της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. 
Ας αναφέρουμε μερικά νούμερα για να φανεί το 
μέγεθος της αγοράς και η δυναμική της. Σύμφω-
να με στοιχεία του 2016, στην Ελλάδα, περίπου 
8.000 επιχειρήσεις διακινούν ηλεκτρονικά πάνω 
από 15 εκατομμύρια τιμολόγια (από τα 250 εκα-
τομμύρια που εκδίδονται ετησίως). Όπως προτεί-

E-invoicing: Πλεονεκτήματα 
Από την πλευρά των εκδοτών 
• Μείωση του κόστους που σχετίζεται με την εκτύπωση, αποστολή και αποθή-

κευση των τιμολογίων.
• Ελαχιστοποίηση λαθών από τη χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων.
• Επικοινωνία με το ERP με αποτέλεσμα η εταιρεία να ξέρει σε πραγματικό 

χρόνο το cashflow και το inventory της.
• Εύκολη αναζήτηση και ιστορικό τιμολογίων χωρίς υλικό κόστος (δεν απαι-

τείται εκτύπωση). 
• Η εξάλειψη της ανάγκης για χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων και αναζήτηση 

οδηγεί σε αποδοτικότερη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού.  

Από την πλευρά των παραληπτών
• Σημαντική μείωση κόστους σχετικά με την παραλαβή, την καταχώρη-

ση-πληκτρολόγηση των τιμολογίων στα λογιστικά προγράμματα και την 
αποθήκευση των στοιχείων. 

• Αποτελεσματικότερος έλεγχος με αποτέλεσμα την καλύτερη λογιστική συμ-
φωνία των αντισυμβαλλόμενων μερών, καθώς και την ταχύτερη εξόφληση 
των τιμολογίων.

• Δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε και την οικολογική διάσταση που έχει η 
ηλεκτρονική τιμολόγηση καθώς συμβάλει στη μείωση της χρήσης χαρτιού 
και των διαφόρων άλλων αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης. 

Γενικά οφέλη και για τα δύο μέρη
• Εγγυημένη και ασφαλής αποστολή και παραλαβή τιμολογίων.

• Γρήγορη επίλυση των αμφισβητήσεων.
• Εξοικονόμηση χώρου από τη διατήρηση αντιγράφων σε ηλεκτρονική μορφή 

αντί της φυσικής αρχειοθέτησης των τιμολογίων.
• Η μείωση του χρόνου παράδοσης επιτυγχάνει τη μείωση του κόστους στον 

κύκλο παραγγελία-πληρωμή.
• Η μείωση της γραφειοκρατίας οδηγεί σε πιο γρήγορες συναλλαγές με το 

δημόσιο.
• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των επιχειρήσεων.
• Γενικότερη ικανοποίηση των υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Από την πλευρά του δημόσιου τομέα
• Μείωση των φαινομένων απάτης μέσω της βελτίωσης της τιμολόγησης του 

ΦΠΑ, καθώς υπολογίζεται άμεσα και ηλεκτρονικά.
• Δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας και της ακεραιότητας των τιμολογίων, 

καθώς και τη διασταύρωσης τους από τις φορολογικές αρχές ή την ΓΓΠΣ.
• Ουσιαστικότερος και ταχύτερος φορολογικός έλεγχος και την εξάλειψη της 

έκδοσης και αποδοχής εικονικών ή πλαστών τιμολογίων.
• Βελτίωση της διαδικασίας θεώρησης των τιμολογίων, καθώς και τον περιο-

ρισμό και ευκολότερο εντοπισμό των διάφορων λαθών.
• Αποσυμφόρηση φορολογικών υπηρεσιών, μείωση λειτουργικού κόστους 

της διαδικασίας σήμανσης των στοιχείων. 
• Καλύτερος προγραμματισμός και έλεγχος των δημοσίων προμηθειών, ειδι-

κά σε κλάδους που διαφαίνονται προβληματικοί, όπως οι προμήθειες των 
δημοσίων νοσοκομείων.
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νει ο ΣΕΒ σε ανάλυσή του, η καθολική υιοθέτηση 
της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θεωρείται εφικτή 
σε ορίζοντα 2-3 ετών, αφού, πλέον, υπάρχουν 
διαδικτυακές τεχνολογίες που δίνουν ευελιξία 
επιλογών και δυνατότητα για άμεση και με πολύ 
χαμηλό κόστος ένταξη όλων των επιχειρήσεων 
και επαγγελματιών. 
Η καθολική υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολό-
γησης μπορεί να εξοικονομήσει €1 δις έως €1,5 
δις ετησίως για τις ελληνικές επιχειρήσεις, μέσω 
μείωσης του κόστους διακίνησης, διαχείρισης 
και αποθήκευσης του φυσικού εντύπου, ελαχι-
στοποίησης των λαθών, αυτοματοποίησης των 
διαδικασιών ελέγχου καρτελών τιμολόγησης. 
Επίσης, η καθιέρωση των ηλεκτρονικών συναλ-
λαγών διευκολύνει σημαντικά την αυτοματοποίη-
ση του φορολογικού και ελεγκτικού μηχανισμού. 

E-invoicing: προβλήματα  
και λύσεις
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ένας ευρύτερος 
όρος που περιλαμβάνει ένα σύνολο διαδικασιών, 
που στοχεύουν στην άμεση αλληλοενημέρωση 
των πληροφοριακών συστημάτων των συναλ-
λασσόμενων κατά τρόπο άυλο. Ως ηλεκτρονική 
τιμολόγηση ορίζεται ανταλλαγή ψηφιακών τιμο-
λογίων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων 
(επιχείρησης, δημοσίου, φυσικού προσώπου) 
που εμπλέκονται σε μια εμπορική συναλλαγή. 
Σημαντικές πτυχές της ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
αποτελούν η έκδοση, η αποστολή και αποθήκευ-
ση των δεδομένων, χωρίς να είναι απαραίτητη η 
έντυπη εκτύπωση τους, αν και όπως έχει δείξει 
η πρακτική, πολλές εταιρείες εκτυπώνουν τα 
ηλεκτρονικά τιμολόγια που λαμβάνουν, για λό-
γους αρχειοθέτησης, παρά το γεγονός ότι όλες 
οι λύσεις e-invoicing προσφέρουν προηγμένες 
δυνατότητες αρχειοθέτησης, αναζήτησης κ.λπ.

Το πρόβλημα
• Η αναγκαιότητα της ψηφιακής τιμολόγησης 

προέρχεται από μια σειρά προβλημάτων τα 
οποία εντοπίζονται τόσο στον ιδιωτικό, όσο και 
στον δημόσιο τομέα. Τα προβλήματα αυτά είναι 
τα εξής:

• Η διαδικασία έκδοσης παραδοσιακών τιμολο-
γίων είναι χρονοβόρα, αφού απαιτούν χειροκί-
νητη πολλές φορές εισαγωγή στοιχείων, εκτύ-
πωση και κατόπιν αποστολή του τιμολογίου με 
ταχυδρομείο ή courier. 

• Εκτός από χρονοβόρα η διαδικασία είναι και 
κοστοβόρα. Οι εταιρεία έχει σε βάθος χρόνου 
σημαντικές χρηματικές απώλειες από τα απλά 
αναλώσιμα υλικά όπως χαρτί και μελάνι, μέχρι 
και καύσιμα ή χαμένες ανθρωποώρες.

• Συχνά γίνονται λάθη. Η χειροκίνητη διαδικασία, 
από την εισαγωγή των στοιχείων μέχρι την 
αποστολή τους οδηγεί αναπόφευκτα σε λάθη. 
Αυτό οδηγεί σε καθυστερήσεις και μπορεί να 
φτάσει ακόμα και σε μη αποδοχή του τιμολογί-
ου από τον πελάτη.

• Οι καθυστερήσεις που προκαλούνται εξαιτίας 
όλων αυτών των αιτιών που αναφέρθηκαν, 
έχει ως αποτέλεσμα συχνά να αυξάνονται τα 
έξοδα με τις ρήτρες ή τις χρηματικές ποινές 
λόγω χρονικών καθυστερήσεων.

Τα οφέλη
Μείωση κόστους από την πρώτη στιγμή 
Το βασικό πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής τιμο-
λόγησης και αυτό που ζητά ο πελάτης από τον 
συνεργάτη που θα αναλάβει την υλοποίηση είναι 
η μείωση του κόστους η οποία μάλιστα γίνεται 
αντιληπτή από την πρώτη στιγμή. Το κόστος της 
παραδοσιακής τιμολόγησης περιλαμβάνει το 
χαρτί εκτύπωσης, το μελάνι, τους εκτυπωτές και 
φυσικά το κόστος της αποστολής στον πελάτη. Τα 
παραπάνω κόστη πολλαπλασιάζονται εάν μιλάμε 
για μια μεγάλη εταιρεία με δεκάδες προμηθευ-
τές/συνεργάτες/πελάτες σε όλη την Ελλάδα που 
αποστέλλει δεκάδες χιλιάδες τιμολόγια το χρόνο. 
Με μια λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης τα πα-
ραπάνω κόστη, απλά μηδενίζονται. Φυσικά, το 
e-invoicing έχει κι αυτό το δικό του κόστος, αλλά 
η απόσβεση πραγματοποιείται πολύ γρήγορα. 

Ταχύτατη πληρωμή
Το πιο συνηθισμένο ίσως, πρόβλημα των παρα-
δοσιακών τιμολογίων που αντιμετωπίζουν σε 
καθημερινή, σχεδόν, βάση οι επιχειρήσεις είναι 
οι διάφορες διενέξεις που μπορεί να προκύψουν 
με τους πελάτες. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου 
το τιμολόγιο χάνεται στην πορεία και είτε δεν 
παραλαμβάνεται ποτέ, είτε «εξαφανίζεται» μέσα 
στην εταιρεία. Το αποτέλεσμα είναι απλά η μη 
πληρωμή του. Τις περισσότερες φορές αυτή η 
διένεξη οδηγεί σε επαναποστολή του τιμολογίου 
με αποτέλεσμα πρόσθετο κόστος. 
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση εξαλείφει το πρόβλημα 
αφού το τιμολόγιο φτάνει στιγμιαία στον πελάτη και 
το μόνο που έχει να κάνει αυτός είναι να ανοίξει το 
e-mail του. 

Αρχειοθέτηση
Η ψηφιακή αρχειοθέτηση των ηλεκτρονικών τιμο-
λογίων δίνει τέλος στο χαρτί (τουλάχιστον θεωρητι-
κά, διότι όπως προαναφέραμε πολλοί επιλέγουν να 
εκτυπώνουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια) και κατά συ-
νέπεια στην αρχειοθέτησή τους. Τα ηλεκτρονικά τι-
μολόγια αποθηκεύονται σε ειδικά portals στο cloud 
επιτρέποντας την αναζήτησή τους ανά πάσα στιγμή, 
τόσο από τον εκδότη, όσο και από τον πελάτη. Ο 
πελάτης μπορεί να αναζητήσει παραστατικά που 
τον αφορούν και μάλιστα από οποιοδήποτε σημείο, 
οποιαδήποτε συσκευή και σε οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή έχουν εκδοθεί. 

Ο λόγος στο κανάλι
Ο χώρος της ηλεκτρονικής τιμολόγησης ενδιαφέ-
ρει (ή τουλάχιστον θα έπρεπε λαμβάνοντας υπόψη 
τα πλεονεκτήματα που αναλύσαμε στο άρθρο) 

ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις, καθώς 
διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο 
δραστηριοποίησής τους.  Έτσι, το e-invoicing απο-
τελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα (και μπορεί να 
αποδειχθεί εξαιρετικά κερδοφόρα) πρόταση για το 
κανάλι των συνεργατών. 
Από την άλλη, οι απαιτήσεις των πελατών είναι 
αρκετές και διαφορετικές. Για να μπορέσει λοιπόν 
ένας συνεργάτης να δραστηριοποιηθεί στο χώρο 
θα πρέπει να μπορεί να τις καλύψει στο μεγαλύτερο 
δυνατό εύρος. 

Παρά το γεγονός ότι η τιμολόγηση μοιάζει μια μικρή 
διαδικασία σε σχέση με το βασικότερο κομμάτι του 
business του πελάτη, αποτελεί ένα βασικό τμήμα 
των διεργασιών που σχετίζονται με την αγορά των 
προϊόντων από τον προμηθευτή και τη μεταπώ-
λησή τους στον πελάτη. Με άλλα λόγια θα πρέπει 
να υπάρχει απόλυτη ευθυγράμμιση του κομματιού 
των προμηθειών, των logistics των πληρωμών και 
φυσικά να παρέχει την απαραίτητη συμμόρφωση 
με τις φορολογικές διατάξεις. Αυτό το τελευταίο 
καλύπτεται από το σύνολο των λύσεων της αγοράς 
και αποτελεί και ένα σημαντικό πλεονέκτημα της 
διαδικασίας: η εναρμόνιση με τις φορολογικές δια-
τάξεις γίνεται αυτόματα και ο πελάτης συνήθως δεν 
χρειάζεται να ασχοληθεί καθόλου. 
Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα έχει να κάνει 
με τη σύνδεση των υφιστάμενων συστημάτων 
που η εκάστοτε επιχείρηση έχει υιοθετήσει με 
πρώτο και καλύτερο το ERP. Η ολοκλήρωση με 
τα συστήματα ERP που έχει ένας πελάτης είναι 
περίπλοκη, ακριβή και συνεχής διαδικασία. Τα 
στάνταρ, τα πρωτόκολλα, οι διαδικασίες και τα 
συστήματα back-end αλλάζουν συνεχώς. Το 
ζητούμενο εδώ είναι να επιλέξετε κάποια λύση 
e-invoicing με ευελιξία και δυνατότητα επικοινω-
νίας με το εγκατεστημένο ERP. 
Πολλές λύσεις της αγοράς τονίζουν ότι υποστηρί-
ζουν το σύνολο των ERP που κυκλοφορούν, αλλά 
η πραγματικότητα μπορεί να αποδειχθεί πολύ δι-
αφορετική. Οι κατασκευαστές χρειάζεται να έχουν 
λύσεις που δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα 
ώστε να μπορούν να συνδεθούν σε οποιαδήποτε 
λύση και όχι μόνο στις πολύ μεγάλες. Πρόκειται για 
ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο, καθώς η δυνατότη-
τα αλληλεπίδρασης με ανταγωνιστικές πλατφόρμες 
ERP θα ισχυροποιήσει το offering του συνεργάτη. 
Η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών θα πρέπει να 
διευκολύνει το business των πελατών σας και όχι 
να κάνει τη ζωή τους δύσκολη. 

Γρήγορη απόσβεση
Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσετε να καταστρώ-
σετε ένα πλάνο απόσβεσης για το κόστος και την 
εξοικονόμηση που θα προκύψει από τη χρήση της 
λύσης e-invoicing και μάλιστα σε άμεση συνάρτηση 
με τις απαιτήσεις της επιχείρησης. 
Σε αυτό το σημείο απαιτείται ιδιαίτερη ικανότητα 
κατανόησης των επιχειρηματικών πρακτικών του 
δυνητικού πελάτη και να δώσετε συγκεκριμένη 
πρόβλεψη για το ROI της λύσης που θα εγκατα-
στήσετε. TCP
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Επιπροσθέτως, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μπο-
ρούν, επίσης, να αυξήσουν την εισπραξιμότητα 
του ΦΠΑ κατά € 1 δις ετησίως και να μειώσουν 
το κόστος των προμηθειών για το δημόσιο κατά  
€ 200 εκατ. σε ετήσια βάση. Επιπλέον, σύμφωνα 
με μελέτες τόσο του ΣΕΒ, όσο και άλλων φορέ-
ων, σε ορίζοντα διετίας, το κόστος λειτουργίας 
των επιχειρήσεων μπορεί να μειωθεί ετησίως 
κατά € 1 έως € 1,5 δις μέσω της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης.
Σε ότι αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στη 
λιανική, η επιβολή των capital controls, τα φορο-
λογικά κίνητρα για την υιοθέτηση του πλαστικού 
χρήματος και η υποχρέωση των τερματικών POS 
από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, έχουν 
βγάλει τη χώρα μας από τις τελευταίες θέσεις της 
ΕΕ. Όπως όμως αναφέραμε και σε προηγούμενο 
τεύχος, υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλο πεδίο ανά-
πτυξης. 
Το επόμενο πολύ σημαντικό βήμα είναι οι συναλ-
λαγές μεταξύ επιχειρήσεων. 

Υποχρεωτικό το e-invoicing;  
Το παράδειγμα της Δανίας
Ως ένα πρώτο βήμα για την προώθηση των ηλε-
κτρονικών συναλλαγών θεωρείται η υποχρεωτική 
σταδιακή καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγη-
σης μεταξύ των επιχειρήσεων και αυτοματοποίη-
ση του φορολογικού και ελεγκτικού μηχανισμού.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, όπως σημειώνει σε 
πρόσφατη ανάλυση του ο ΣΕΒ, έχουν προχωρή-
σει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η Τουρκία, αλλά 
και κράτη της Λατινικής Αμερικής σε μία προ-
σπάθεια για πάταξη της υψηλής φοροδιαφυγής.
Η Δανία ειδικά αποτελεί παράδειγμα προς μίμη-
ση αφού αποτελεί μια από τις πρώτες ευρωπα-
ϊκές χώρες που υιοθέτησαν εξ ολοκλήρου την 
ηλεκτρονική τιμολόγηση. Τον Δεκέμβριο του 2005 
το δανικό κοινοβούλιο ψήφισε ομόφωνα το σχε-
τικό νόμο σχετικά με τις πληρωμές του δημοσίου, 
ενώ ένα χρόνο πριν είχε προηγηθεί εκτεταμένη 
διαφημιστική εκστρατεία για τα οφέλη της της 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης με επιστολές και εγ-
χειρίδια σε όλες τις εταιρίες της Δανίας. Επίσης, 
σχετικές πληροφορίες παρείχαν διάφορες ιστο-
σελίδες ενώ δημιουργήθηκε και σχετική γραμμή 
βοήθειας.
Τον Φεβρουάριο 2005, η ηλεκτρονική τιμολόγηση 
τέθηκε σε ισχύ και όλους τους δημόσιους οργα-
νισμούς και ιδρύματα της Δανίας, τα οποία ξεκι-
νήσαν να δέχονται μόνο ηλεκτρονικά τιμολόγια 
από τους προμηθευτές τους. Οι εταιρείες από την 
άλλη, μπορούν να αποστέλλουν τα τιμολόγιά τους 
με διάφορους τρόπους. 
Είναι εντυπωσιακή η ταχύτατη υιοθέτηση των 
νέων διαδικασιών από όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς και μάλιστα μέσα στους 10 πρώτους 
μήνες από την εφαρμογή τους. Πλέον, στη Δανία, 

περισσότερο από το 90% των τιμολογίων προς 
τους δημόσιους φορείς αποστέλλονται ηλεκτρονι-
κά, ενώ η χώρα ανία έλαβε το βραβείο eEurope 
για το ηλεκτρονικό σύστημα τιμολόγησης που 
έχει διαμορφώσει.

Η Ελληνική πραγματικότητα
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση εμφανίστηκε ως όρος 
στην Ελλάδα με το άρθρο 1 του Ν.3193/2003. 
Ωστόσο έλαβε νομική και ουσιαστική υπόσταση 
το 2014 με το Φ.Ε.Κ Α/251 και συγκεκριμένα με 
το άρθρο 14 των Ελληνικών λογιστικών προτύ-
πων. Η ακεραιότητα του περιεχομένου του ηλε-
κτρονικού τιμολογίου εξασφαλίζεται είτε μέσω 
ηλεκτρονικής υπογραφής, είτε μέσω της μέσω 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI), 
όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της 
νομοθεσίας.
Το νομικό πλαίσιο, συνεπώς υπάρχει, οι προσφε-
ρόμενες λύσεις από τους διάφορους παρόχους 
είναι πολλές και πολύ προηγμένες. Τι μένει λοι-
πόν; Το να πεισθούν οι επιχειρήσεις για τα οφέλη 
της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. 
Ας αναφέρουμε μερικά νούμερα για να φανεί το 
μέγεθος της αγοράς και η δυναμική της. Σύμφω-
να με στοιχεία του 2016, στην Ελλάδα, περίπου 
8.000 επιχειρήσεις διακινούν ηλεκτρονικά πάνω 
από 15 εκατομμύρια τιμολόγια (από τα 250 εκα-
τομμύρια που εκδίδονται ετησίως). Όπως προτεί-

E-invoicing: Πλεονεκτήματα 
Από την πλευρά των εκδοτών 
• Μείωση του κόστους που σχετίζεται με την εκτύπωση, αποστολή και αποθή-

κευση των τιμολογίων.
• Ελαχιστοποίηση λαθών από τη χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων.
• Επικοινωνία με το ERP με αποτέλεσμα η εταιρεία να ξέρει σε πραγματικό 

χρόνο το cashflow και το inventory της.
• Εύκολη αναζήτηση και ιστορικό τιμολογίων χωρίς υλικό κόστος (δεν απαι-

τείται εκτύπωση). 
• Η εξάλειψη της ανάγκης για χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων και αναζήτηση 

οδηγεί σε αποδοτικότερη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού.  

Από την πλευρά των παραληπτών
• Σημαντική μείωση κόστους σχετικά με την παραλαβή, την καταχώρη-

ση-πληκτρολόγηση των τιμολογίων στα λογιστικά προγράμματα και την 
αποθήκευση των στοιχείων. 

• Αποτελεσματικότερος έλεγχος με αποτέλεσμα την καλύτερη λογιστική συμ-
φωνία των αντισυμβαλλόμενων μερών, καθώς και την ταχύτερη εξόφληση 
των τιμολογίων.

• Δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε και την οικολογική διάσταση που έχει η 
ηλεκτρονική τιμολόγηση καθώς συμβάλει στη μείωση της χρήσης χαρτιού 
και των διαφόρων άλλων αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης. 

Γενικά οφέλη και για τα δύο μέρη
• Εγγυημένη και ασφαλής αποστολή και παραλαβή τιμολογίων.

• Γρήγορη επίλυση των αμφισβητήσεων.
• Εξοικονόμηση χώρου από τη διατήρηση αντιγράφων σε ηλεκτρονική μορφή 

αντί της φυσικής αρχειοθέτησης των τιμολογίων.
• Η μείωση του χρόνου παράδοσης επιτυγχάνει τη μείωση του κόστους στον 

κύκλο παραγγελία-πληρωμή.
• Η μείωση της γραφειοκρατίας οδηγεί σε πιο γρήγορες συναλλαγές με το 

δημόσιο.
• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των επιχειρήσεων.
• Γενικότερη ικανοποίηση των υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Από την πλευρά του δημόσιου τομέα
• Μείωση των φαινομένων απάτης μέσω της βελτίωσης της τιμολόγησης του 

ΦΠΑ, καθώς υπολογίζεται άμεσα και ηλεκτρονικά.
• Δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας και της ακεραιότητας των τιμολογίων, 

καθώς και τη διασταύρωσης τους από τις φορολογικές αρχές ή την ΓΓΠΣ.
• Ουσιαστικότερος και ταχύτερος φορολογικός έλεγχος και την εξάλειψη της 

έκδοσης και αποδοχής εικονικών ή πλαστών τιμολογίων.
• Βελτίωση της διαδικασίας θεώρησης των τιμολογίων, καθώς και τον περιο-

ρισμό και ευκολότερο εντοπισμό των διάφορων λαθών.
• Αποσυμφόρηση φορολογικών υπηρεσιών, μείωση λειτουργικού κόστους 

της διαδικασίας σήμανσης των στοιχείων. 
• Καλύτερος προγραμματισμός και έλεγχος των δημοσίων προμηθειών, ειδι-

κά σε κλάδους που διαφαίνονται προβληματικοί, όπως οι προμήθειες των 
δημοσίων νοσοκομείων.

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
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Ανακαλύψτε την αξία της
ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 

Η πραγματική τιμολόγηση στο Cloud 

Μετατρέψτε την τιμολόγηση της επιχείρησής σας, σε μια 
εύκολη, αυτοματοποιημένη και αποδοτική διαδικασία. Με 

ένα κλικ, αποστείλετε άμεσα τιμολόγια στους πελάτες σας, 
απευθείας από το εμπορικό σας λογισμικό.

www.s1ecos.gr

Μειώστε 
σημαντικά το 
κόστος σας

 Υποστηρίξτε 
καλύτερα τους 
πελάτες σας

Εισπράξτε πιο 
γρήγορα τα 

χρήματά σας
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Γιατί να σας προβληματίζει και να σας αγχώνει 
η διαδικασία τιμολόγησης της επιχείρησής 
σας; Ξενοιάστε. Γλιτώστε χρόνο και χρήμα με 
τη βοήθεια της SoftOne και της νέας της cloud 
υπηρεσίας ECOS E-Invoicing. 
Μπορεί ο ρυθμός υιοθέτησης της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης στην Ευρώπη να εξελίσσεται με 
ταχείς ρυθμούς, ωστόσο πολλές επιχειρήσεις 
αδυνατούν ακόμη να αντιληφθούν τη δυναμική 
της. Με τη λύση ECOS E-Invoicing, η έκδοση 
παραστατικών μετατρέπεται σε μια εύκολη, 
αυτοματοποιημένη και αποδοτική διαδικασία. 
Η αποστολή των εκδιδόμενων τιμολογίων προς 
τους πελάτες σας είναι μόλις ένα κλικ μακριά 
και μάλιστα, γίνεται απευθείας από το εμπορικό 
λογισμικό ή το σύστημα τιμολόγησης της επι-
χείρησής σας, όποιο κι αν είναι αυτό. 
Η συγκεκριμένη λύση διατίθεται με τη μορφή 
Software as a Service (SaaS) και αξιοποιεί τις 
υποδομές της πλατφόρμας Microsoft Azure, 
απαλλάσσοντάς σας από κάθε εργασία εκτύ-
πωσης, αρχειοθέτησης, εμφακέλωσης και 
αποστολής έντυπων τιμολογίων.
Τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας ECOS E-
Invoicing είναι πολλαπλά και η επιχείρηση τα 
αντιλαμβάνεται από την πρώτη κιόλας ημέρα. 

80% οικονομία
Τα χάρτινα παραστατικά εκτυπώνονται και απο-
στέλλονται ταχυδρομικώς ή με courier. Τα έξο-
δα από αυτή τη διαδικασία είναι προφανή, όπως 
επίσης και οι πιθανότητες λαθών. Με το ECOS 
E-Invoicing τα λάθη ελαχιστοποιούνται, καθώς 
υπάρχει διασύνδεση της υπηρεσίας με το ERP 
όπου και εκδίδεται το παραστατικό. Παράλληλα, 
τα κόστη εκτύπωσης και αποστολής μηδενίζο-
νται, ενώ η πληρωμή των τιμολογίων γίνεται 
πιο γρήγορα αφού τα ηλεκτρονικά παραστατικά 
φτάνουν σχεδόν στιγμιαία στους πελάτες σας. 
Ο πελάτης δεν έχει παρά να κάνει κλικ σε ένα 
σχετικό link για να συνδεθεί στο web portal της 
υπηρεσίας και να παραλάβει το παραστατικό 
στην επιθυμητή μορφή αρχείου (PDF ή δομημέ-
νων δεδομένων) ή να το εκτυπώσει.
Την ίδια στιγμή, εσείς γνωρίζετε εάν ο πελάτης 
σας έχει λάβει γνώση, σχολιάσει, αμφισβητήσει 
ή αποδεχθεί το σχετικό παραστατικό. 

Πρόσβαση από παντού
Οι cloud υπηρεσίες έχουν το πλεονέκτημα ότι 
είναι προσβάσιμες από παντού. Αυτό σημαίνει 
αύξηση παραγωγικότητας και μείωση χρόνου 
διεκπεραίωσης κρίσιμων ενεργειών. 
Η λύση ECOS E-Invoicing σας δίνει πρόσβαση 
-σε πραγματικό χρόνο- σε όλα τα παραστατικά 
που έχετε στείλει στους πελάτες σας, από όπου 
και αν βρίσκεστε, μέσα από το laptop, το tablet 
ή το smartphone σας.

Ποτέ ξανά «χαμένα» τιμολόγια 
Όλα τα παραστατικά που αποστέλλονται μέσω 
του ECOS E-Invoicing, αρχειοθετούνται αυτό-
ματα στο cloud για συνολικό διάστημα πέντε 
ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους, ή και 
για περισσότερο, ανάλογα με τις ανάγκες σας. 
Αυτό συνεπάγεται εύκολη και γρήγορη ανα-
ζήτηση οποιουδήποτε τιμολογίου ή ακόμη και 
ομάδας τιμολογίων, όσο παλιό κι αν είναι. 

Πιστοποίηση και υψηλή προστιθέμενη αξία
Με ισχυρά χαρακτηριστικά, η λύση ECOS 
E-Invoicing διασφαλίζει απόλυτα τη συμμόρ-
φωση της επιχείρησης-εκδότη με τα ΕΛΠ. 
Παράλληλα, παρέχει χρήσιμες λειτουργίες και 
πρόσθετες δυνατότητες όπως η επισύναψη 
συνοδευτικών αρχείων σε κάθε παραστατικό, η 
ενσωμάτωση διαφημίσεων σε κάθε αποστολή, 

η μεταφόρτωση παλαιότερων έντυπων  
παραστατικών κα.

Νέες Cloud υπηρεσίες ECOS από τη 
SoftOne: Μειώστε το κόστος και το χρόνο 
διεκπεραίωσης κρίσιμων καθημερινών 
εργασιών 
Το ECOS E-Invoicing που περιγράψαμε, είναι 
μέρος της σειράς cloud υπηρεσιών ECOS. 
Πρόκειται για μια σειρά λύσεων αυτοματο-
ποίησης, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο 
τρόπο ώστε να βοηθούν κάθε επιχείρηση να 
απλοποιήσει τις διαδικασίες συνεργασίας με 
τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συ-
νεργάτες της.
Ενσωματώνει τις λύσεις ηλεκτρονικής τιμολό-
γησης ECOS E-Invoicing, ανταλλαγής ηλεκτρο-
νικών δεδομένων ECOS EDI και δημιουργίας 
και αποστολής αναλυτικών ηλεκτρονικών λο-
γαριασμών ECOS E-Statement.
Οι cloud υπηρεσίες ECOS λειτουργούν αποτελε-
σματικά με οποιοδήποτε business software ή/
και σύστημα τιμολόγησης της αγοράς, παρέχο-
ντας εύκολη και γρήγορη υλοποίηση, εξαιρετικά 
χαμηλή αρχική επένδυση και ταχύτατο ROI.

ECOS E-Invoicing:  

Το μέλλον τής ηλεκτρονικής  
τιμολόγησης από τη SoftOne
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Ανακαλύψτε την αξία της
ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 

Η πραγματική τιμολόγηση στο Cloud 

Μετατρέψτε την τιμολόγηση της επιχείρησής σας, σε μια 
εύκολη, αυτοματοποιημένη και αποδοτική διαδικασία. Με 

ένα κλικ, αποστείλετε άμεσα τιμολόγια στους πελάτες σας, 
απευθείας από το εμπορικό σας λογισμικό.

www.s1ecos.gr

Μειώστε 
σημαντικά το 
κόστος σας

 Υποστηρίξτε 
καλύτερα τους 
πελάτες σας

Εισπράξτε πιο 
γρήγορα τα 

χρήματά σας
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ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 

Η πραγματική τιμολόγηση στο Cloud 

Μετατρέψτε την τιμολόγηση της επιχείρησής σας, σε μια 
εύκολη, αυτοματοποιημένη και αποδοτική διαδικασία. Με 

ένα κλικ, αποστείλετε άμεσα τιμολόγια στους πελάτες σας, 
απευθείας από το εμπορικό σας λογισμικό.

www.s1ecos.gr

Μειώστε 
σημαντικά το 
κόστος σας

 Υποστηρίξτε 
καλύτερα τους 
πελάτες σας

Εισπράξτε πιο 
γρήγορα τα 

χρήματά σας
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αφιέρωμα Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
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Μετατρέψτε την τιμολόγηση της επιχείρησής σας, σε μια 
εύκολη, αυτοματοποιημένη και αποδοτική διαδικασία. Με 

ένα κλικ, αποστείλετε άμεσα τιμολόγια στους πελάτες σας, 
απευθείας από το εμπορικό σας λογισμικό.
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Μετατρέψτε την τιμολόγηση της επιχείρησής σας, σε μια 
εύκολη, αυτοματοποιημένη και αποδοτική διαδικασία. Με 

ένα κλικ, αποστείλετε άμεσα τιμολόγια στους πελάτες σας, 
απευθείας από το εμπορικό σας λογισμικό.

www.s1ecos.gr

Μειώστε 
σημαντικά το 
κόστος σας

 Υποστηρίξτε 
καλύτερα τους 
πελάτες σας

Εισπράξτε πιο 
γρήγορα τα 

χρήματά σας

Γιατί να σας προβληματίζει και να σας αγχώνει 
η διαδικασία τιμολόγησης της επιχείρησής 
σας; Ξενοιάστε. Γλιτώστε χρόνο και χρήμα με 
τη βοήθεια της SoftOne και της νέας της cloud 
υπηρεσίας ECOS E-Invoicing. 
Μπορεί ο ρυθμός υιοθέτησης της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης στην Ευρώπη να εξελίσσεται με 
ταχείς ρυθμούς, ωστόσο πολλές επιχειρήσεις 
αδυνατούν ακόμη να αντιληφθούν τη δυναμική 
της. Με τη λύση ECOS E-Invoicing, η έκδοση 
παραστατικών μετατρέπεται σε μια εύκολη, 
αυτοματοποιημένη και αποδοτική διαδικασία. 
Η αποστολή των εκδιδόμενων τιμολογίων προς 
τους πελάτες σας είναι μόλις ένα κλικ μακριά 
και μάλιστα, γίνεται απευθείας από το εμπορικό 
λογισμικό ή το σύστημα τιμολόγησης της επι-
χείρησής σας, όποιο κι αν είναι αυτό. 
Η συγκεκριμένη λύση διατίθεται με τη μορφή 
Software as a Service (SaaS) και αξιοποιεί τις 
υποδομές της πλατφόρμας Microsoft Azure, 
απαλλάσσοντάς σας από κάθε εργασία εκτύ-
πωσης, αρχειοθέτησης, εμφακέλωσης και 
αποστολής έντυπων τιμολογίων.
Τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας ECOS E-
Invoicing είναι πολλαπλά και η επιχείρηση τα 
αντιλαμβάνεται από την πρώτη κιόλας ημέρα. 

80% οικονομία
Τα χάρτινα παραστατικά εκτυπώνονται και απο-
στέλλονται ταχυδρομικώς ή με courier. Τα έξο-
δα από αυτή τη διαδικασία είναι προφανή, όπως 
επίσης και οι πιθανότητες λαθών. Με το ECOS 
E-Invoicing τα λάθη ελαχιστοποιούνται, καθώς 
υπάρχει διασύνδεση της υπηρεσίας με το ERP 
όπου και εκδίδεται το παραστατικό. Παράλληλα, 
τα κόστη εκτύπωσης και αποστολής μηδενίζο-
νται, ενώ η πληρωμή των τιμολογίων γίνεται 
πιο γρήγορα αφού τα ηλεκτρονικά παραστατικά 
φτάνουν σχεδόν στιγμιαία στους πελάτες σας. 
Ο πελάτης δεν έχει παρά να κάνει κλικ σε ένα 
σχετικό link για να συνδεθεί στο web portal της 
υπηρεσίας και να παραλάβει το παραστατικό 
στην επιθυμητή μορφή αρχείου (PDF ή δομημέ-
νων δεδομένων) ή να το εκτυπώσει.
Την ίδια στιγμή, εσείς γνωρίζετε εάν ο πελάτης 
σας έχει λάβει γνώση, σχολιάσει, αμφισβητήσει 
ή αποδεχθεί το σχετικό παραστατικό. 

Πρόσβαση από παντού
Οι cloud υπηρεσίες έχουν το πλεονέκτημα ότι 
είναι προσβάσιμες από παντού. Αυτό σημαίνει 
αύξηση παραγωγικότητας και μείωση χρόνου 
διεκπεραίωσης κρίσιμων ενεργειών. 
Η λύση ECOS E-Invoicing σας δίνει πρόσβαση 
-σε πραγματικό χρόνο- σε όλα τα παραστατικά 
που έχετε στείλει στους πελάτες σας, από όπου 
και αν βρίσκεστε, μέσα από το laptop, το tablet 
ή το smartphone σας.

Ποτέ ξανά «χαμένα» τιμολόγια 
Όλα τα παραστατικά που αποστέλλονται μέσω 
του ECOS E-Invoicing, αρχειοθετούνται αυτό-
ματα στο cloud για συνολικό διάστημα πέντε 
ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους, ή και 
για περισσότερο, ανάλογα με τις ανάγκες σας. 
Αυτό συνεπάγεται εύκολη και γρήγορη ανα-
ζήτηση οποιουδήποτε τιμολογίου ή ακόμη και 
ομάδας τιμολογίων, όσο παλιό κι αν είναι. 

Πιστοποίηση και υψηλή προστιθέμενη αξία
Με ισχυρά χαρακτηριστικά, η λύση ECOS 
E-Invoicing διασφαλίζει απόλυτα τη συμμόρ-
φωση της επιχείρησης-εκδότη με τα ΕΛΠ. 
Παράλληλα, παρέχει χρήσιμες λειτουργίες και 
πρόσθετες δυνατότητες όπως η επισύναψη 
συνοδευτικών αρχείων σε κάθε παραστατικό, η 
ενσωμάτωση διαφημίσεων σε κάθε αποστολή, 

η μεταφόρτωση παλαιότερων έντυπων  
παραστατικών κα.

Νέες Cloud υπηρεσίες ECOS από τη 
SoftOne: Μειώστε το κόστος και το χρόνο 
διεκπεραίωσης κρίσιμων καθημερινών 
εργασιών 
Το ECOS E-Invoicing που περιγράψαμε, είναι 
μέρος της σειράς cloud υπηρεσιών ECOS. 
Πρόκειται για μια σειρά λύσεων αυτοματο-
ποίησης, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο 
τρόπο ώστε να βοηθούν κάθε επιχείρηση να 
απλοποιήσει τις διαδικασίες συνεργασίας με 
τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συ-
νεργάτες της.
Ενσωματώνει τις λύσεις ηλεκτρονικής τιμολό-
γησης ECOS E-Invoicing, ανταλλαγής ηλεκτρο-
νικών δεδομένων ECOS EDI και δημιουργίας 
και αποστολής αναλυτικών ηλεκτρονικών λο-
γαριασμών ECOS E-Statement.
Οι cloud υπηρεσίες ECOS λειτουργούν αποτελε-
σματικά με οποιοδήποτε business software ή/
και σύστημα τιμολόγησης της αγοράς, παρέχο-
ντας εύκολη και γρήγορη υλοποίηση, εξαιρετικά 
χαμηλή αρχική επένδυση και ταχύτατο ROI.

ECOS E-Invoicing:  

Το μέλλον τής ηλεκτρονικής  
τιμολόγησης από τη SoftOne
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Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
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ανάλυση

Το τελευταίο διάστημα πολύς ντόρος γίνεται για τον επικείμενο κανονισμό GDPR, ο οποίος έχει ενεργοποιηθεί από 
το 2016 και θα τεθεί σε ισχύ σε λιγότερο από ένα χρόνο (συγκεκριμένα το Μάιο 2018). Ο κανονισμός αφορά στην 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και επηρεάζει όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός ΕΕ και με 
τον έναν ή τον άλλον τρόπο διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα.

Ο GDPR έρχεται. Να η ευκαιρία!

Ο 
GDPR (General Data Protection 
Regulation) δεν είναι κάτι καινού-
ριο και οι εταιρείες δεν θα πρέπει 
να θεμελιώσουν κάτι από το μη-
δέν. Η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία 
για την προστασία των προσωπι-

κών δεδομένων υπάρχει από το 1995, αλλά όπως 
είναι προφανές είναι πολύ παρωχημένη. Σήμερα 
περισσότερο από ποτέ, τα προσωπικά δεδομένα 
των χρηστών του Internet αποτελούν σημαντι-
κό περιουσιακό στοιχείο όχι μόνο των εταιριών 
τεχνολογίας, αλλά κυριολεκτικά κάθε κλάδου. 
Με τον GDPR ο νομοθέτης καλύπτει τις νέες τε-
χνολογικές τάσεις, όπως cloud, social media, IoT, 
mobiles κ.λπ. και πρόκειται να επιφέρει μία από 
τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων δεκαετι-
ών στη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων.
Δεν υπάρχει λόγος να αναφέρουμε εδώ τις δια-
τάξεις του κανονισμού. Υπάρχουν άλλωστε στο 
εξειδικευμένο portal www.eugdpr.org, το οποίο 
μάλιστα μετρά αντίστροφα τις μέρες μέχρι τις 25 
Μαΐου 2018. 
Εν συντομία να πούμε ότι ο κανονισμός απαιτεί 
σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι 

επιχειρήσεις αντιδρούν στις παραβιάσεις που α-
φορούν δεδομένα καταναλωτών. 
Ο κανονισμός GDPR απαιτεί μεγαλύτερη εποπτεία 
σχετικά με το πού και πώς τα ευαίσθητα δεδομέ-
να -συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών, 
πιστωτικών καρτών, τραπεζικών πληροφοριών 
και πληροφοριών για την υγεία- αποθηκεύονται 
και μεταφέρονται, καθώς και πώς η πρόσβαση σε 
αυτά εποπτεύεται και ελέγχεται. Επιπροσθέτως ο 
κανονισμός επιφέρει και πολύ σημαντικά πρόστι-
μα για όσους δεν συμμορφώνονται. 
Για παράδειγμα, οποιαδήποτε επιχείρηση δραστη-
ριοποιείται στην Ευρώπη θα έχει 72 ώρες για να 
ειδοποιήσει την εποπτική αρχή και τα υποκείμενα 
των δεδομένων για την παραβίαση, διαφορετικά 
κινδυνεύει με πρόστιμο ύψους 20 εκατομμυρίων 
Ευρώ ή μέχρι και το 4 τοις εκατό του συνολικού 
ετήσιου κύκλου εργασιών της.

Πολύ μικρός βαθμός ετοιμότητας
Παρά την επικείμενη προθεσμία και την υπο-
χρέωση των επιχειρήσεων να ενδυναμώσουν 
τις πρακτικές τους για την προστασία δεδομένων 
που σχετίζονται με την αποθήκευση και την επε-
ξεργασία προσωπικών δεδομένων και βεβαίως 

τις αυστηρές χρηματικές ποινές  για όσους 
δε συμμορφώνονται, πρόσφατες ανεξάρτητες 
μελέτες δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις μάλλον 
στρουθοκαμηλίζουν. 
Για παράδειγμα έρευνα της Kaspersky Lab 
έδειξε ότι ένας στους πέντε (20%) αυτών που 
λαμβάνουν τις αποφάσεις σχετικά με τα πληρο-
φοριακά συστήματα μίας επιχείρησης γνωρίζει 
ελάχιστα ή ακόμα και καθόλου για τον GDPR. 
Επιπλέον, πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου 
Ponemon διαπίστωσε ότι το 75 τοις εκατό των 
επιχειρήσεων παραδέχονται ότι δεν έχουν 
επίσημο σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών 
ασφάλειας (Cyber Security Incident Response 
Plan – CSIRP) το οποίο να εφαρμόζεται συ-
στηματικά στην επιχείρηση, γεγονός που θέτει 
ιδιαίτερες προκλήσεις στη συμμόρφωση με τον 
κανονισμό GDPR.

Να η ευκαιρία για το κανάλι
Ο GDPR είναι τόσο νομικό θέμα όσο και τεχνο-
λογικό και τα νομικά τμήματα των επιχειρήσε-
ων θα πρέπει να «πάρουν φωτιά». Έτσι, το κα-
νάλι των συνεργατών θα πρέπει να αποτελέσει 
τον βασικό σύμβουλο της επιχείρησης στο δρό-
μο για τη συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό. 
Ενημερωθείτε λοιπόν άμεσα και συμβουλέψτε 
τους πελάτες σας κατάλληλα. Εξηγήστε στους 
πελάτες σας τι αλλαγές πρέπει να κάνουν στην 
εσωτερική λειτουργία τους, τι λύσεις  
θα πρέπει να ενσωματώσουν και κατά πόσον 
θα πρέπει να προσλάβουν νέο προσωπικό που 
θα ασχολείται με την επεξεργασία των προσω-
πικών δεδομένων ή τη συγκεκριμένη ευθύνη 
θα επωμιστεί κάποιος υφιστάμενος συνεργά-
της/σύμβουλος (ο κανονισμός αναφέρει ρητά 
την αναγκαιότητα ύπαρξης εξειδικευμένου 
προσωπικού). 
Το πρώτο βήμα είναι να βοηθήστε τους πελάτες 
σας να διαπιστώσουν σε ποιο βαθμό ετοιμότητας 
βρίσκονται. Cloud εργαλεία και ερωτηματολόγια 
που μπορούν να σας βοηθήσουν υπάρχουν 
πολλά. Ανακαλύψτε τα και αξιοποιήστε τα. Τώρα 
είναι η ευκαιρία για νέες συνεργασίες! TCP
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Epson WorkForce Enterprise C20590
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review

100 σελίδες το λεπτό;  
Ο νέος Epson είναι… πύραυλος

Τ
ον προηγούμενο μήνα είχαμε την 
ευκαιρία να δοκιμάσουμε το νέο 
“τέρας” (με την καλή έννοια) της 
Epson, στα γραφεία της εταιρείας 
στην Αθήνα. Πραγματοποιήσαμε 
δοκιμές εκτυπώσεων σε διάφορα 

formats και ποιότητες (και σε χρώμα και σε μαύρο), 
διαπιστώνοντας με τα ίδια μας τα μάτια την απίστευ-
τη ταχύτητα που προσφέρει ο WorkForce Enterprise 
C20590, σε σημείο μας έκανε να αναρωτηθούμε εάν 
αυτό που βλέπουμε είναι laser και όχι inkjet. 
Η συσκευή επιτυγχάνει ταχύτητα εκτύπωσης 100 
σελίδων το λεπτό, ενώ κυκλοφορεί και σε έκδοση 
75ppm. Η Epson βέβαια, έχει ένα “μυστικό όπλο” το 
οποίο δεν είναι και τόσο… μυστικό αφού το ξέρουμε 
από τους εκτυπωτές παραγωγής της εταιρείας. Μι-
λάμε για την τεχνολογία PrecisionCore Line Head η 
οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, σταθερή κεφαλή 
εκτύπωσης στο μέγεθος του χαρτιού (A3 στην προ-
κειμένη περίπτωση) και ελάχιστα κινούμενα μέρη. 

Ταχύτητα και ποιότητα
Με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας 
των εκτυπωτών της, η Epson έχει
ενσωματώσει μια σειρά από τεχνολογικές καινο-
τομίες, όπως την κεφαλή εκτύπωσης, με σύστημα 
αυτοδιόρθωσης για την εξάλειψη του banding, και 
ηλεκτροστατικό ιμάντα κίνησης του χαρτιού, για δια-
τήρηση της ποιότητας σε υψηλές ταχύτητες. 

Δουλεύει μόνο του
Το συγκεκριμένο μηχάνημα σχεδιάστηκε με στόχο, 
την ελαχιστοποίηση του downtime, την απόλυτη 
ποιότητα, την ταχύτητα και την μείωση του κό-
στους χρήσης. 
Και οι δύο εκτυπωτές έχουν σχεδιαστεί ώστε να 
ανταποκρίνονται στις απαιτητικές ανάγκες εκτυ-
πώσεων γραφείου, για μεγάλες και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.
Τους παραπάνω στόχους τους επιτυγχάνει ως εξής: 
Κατ’ αρχήν η τεχνολογία PrecisionCore Line Head 
επιτρέπει στον WF-C20590 να χρησιμοποιεί 50 
λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από τους έγχρωμους 
lasers. Παρέχει τα οικολογικά πλεονεκτήματα που 
μπορεί να προσφέρει μόνο η τεχνολογία inkjet, 
εξασφαλίζοντας χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και 
λιγότερα αναλώσιμα, ενώ προσφέρεται στην τιμή 
ενός αντιγραφικού laser.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τεχνολογία: PrecisionCore 4 χρωμάτων 

DURABrite Pro pigment 

Λειτουργίες: Εκτύπωση, αντιγραφή, 
σάρωση, φαξ

Μέγ. μέγεθος χαρτιού: Α3

Ανάλυση εκτύπωσης: 600 x 1.200 dpi (έως 600 x 
2400 dpi)

Ανάλυση σάρωσης: 1.200 x 2.400 dpi

Ταχύτητα εκτύπωσης ISO: 100/75 ppm (μαύρο/χρώμα) 
απλή/duplex

Τροφοδότες: 3 (ADF 150σελ., δίσκος 
εισόδου 2.350σελ.)

Δοχεία μελανιού: 5 (2 μαύρα, 1 κυανό, 1 
ματζέντα, 1 κίτρινο)

Εκτύπωση διπλής όψης: Ναι (αυτόματη)

Συνδέσεις: USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, 
Gigabit Ethernet, NFC

Mobile & Cloud printing: Epson Connect (Epson 
Email Print, Epson Remote 
Print, Epson iPrint App, 
Epson Print and Scan App. 
Google Cloud Print, Android 
printing, Fire OS printing, 
Mopria Print Service, Scan 
to Cloud

Finisher το οποίο επιτρέπει τον αυτόματο διαχωρι-
σμό εγγράφων, μέγιστη είσοδο χαρτιού 5.350 φύλ-
λων με προαιρετική τροφοδοσία χαρτιού και εξάρ-
τημα συρραφής/στοίβαξης χαρτιού 4.000 φύλλων.
Επιπλέον, τα συγκεκριμένα μοντέλα είναι συμβατά 
με μια μεγάλη γκάμα λύσεων και έχουν κατασκευ-
αστεί για εκτύπωση και σάρωση μέσω φορητών 
έξυπνων συσκευών (υποστηρίζουν και NFC).
Για ένα μηχάνημα σαν και το συγκεκριμένο δεν έχει 
νόημα να αναφέρουμε τιμή πώλησης. Και αυτό, 
διότι όπως μας εξήγησαν από το γραφείο της Epson, 
έχει σχεδιαστεί με τις υπηρεσίες διαχείρισης εκτυ-
πώσεων κατά νου. Επομένως θα πωλείται από τους 
συνεργάτες της Epson με συμβόλαιο, το οποίο θα 
διαμορφώνεται ανάλογα με την εκάστοτε χρήση και 
τις ανάγκες του πελάτη. TCP

Επιπροσθέτως το συγκεκριμένο μηχάνημα διαθέτει 
δυνατότητα τροφοδότησης μεγάλων ποσοτήτων 
χαρτιού και μελανιού ώστε το downtime από την 
αλλαγή των αναλωσίμων να ελαχιστοποιείται. Συ-
γκεκριμένα έρχεται με τροφοδότη 2.350 φύλλων 
χαρτιού, ενώ μπορεί κανείς να εγκαταστήσει κι έναν 
πρόσθετο χωρητικότητας 3.000.
Ο WF-C20590 είναι σε θέση να εκτυπώσει έως και 
100.000 ασπρόμαυρες και έως 50.000 έγχρωμες 
σελίδες (ονομαστικές τιμές προφανώς) πριν χρεια-
στεί αντικατάσταση μελανιών, η οποία να πούμε ότι 
πραγματοποιείται πανεύκολα σε ελάχιστο χρόνο.

Με στόχο το MPS
Ο WorkForce Enterprise C20590 διαθέτει διπλή 
κεφαλή σάρωσης. Έτσι είναι σε θέση να σκανάρει 
και τις δύο πλευρές ενός εγγράφου με ένα πέρασμα, 
ενώ ακολουθεί το Epson Open Platform πράγμα 
που σημαίνει ότι υποστηρίζει web-based enterprise 
εφαρμογές και προφανώς είναι πλήρως συμβατό 
με λύσεις MPS. Εκτός από την απλή εκτύπωση και 
σάρωση, υπάρχει δυνατότητα προσθήκης επιπλέον 
λειτουργιών με εργαλεία και λογισμικό όπως τα 
Email Print for Enterprise, Epson Print Admin και 
Document Capture Pro.
Επιπροσθέτως δέχεται μια σειρά από προαιρετικές 
μονάδες finishing, όπως το WorkFlow Enterprise 

Η Epson επαναπροσδιορίζει την έννοια του business Inkjet με ένα μηχάνημα το οποίο εντυπωσιάζει για την 
ταχύτητά του, έχοντας ωστόσο κι άλλα πλεονεκτήματα να επιδείξει για την επιχείρηση που επιθυμεί αξιοπιστία, 
ποιότητα και βεβαίως οικονομία.
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Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

TECHCHANNELPARTNER

ανάλυση

Το τελευταίο διάστημα πολύς ντόρος γίνεται για τον επικείμενο κανονισμό GDPR, ο οποίος έχει ενεργοποιηθεί από 
το 2016 και θα τεθεί σε ισχύ σε λιγότερο από ένα χρόνο (συγκεκριμένα το Μάιο 2018). Ο κανονισμός αφορά στην 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και επηρεάζει όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός ΕΕ και με 
τον έναν ή τον άλλον τρόπο διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα.

Ο GDPR έρχεται. Να η ευκαιρία!

Ο 
GDPR (General Data Protection 
Regulation) δεν είναι κάτι καινού-
ριο και οι εταιρείες δεν θα πρέπει 
να θεμελιώσουν κάτι από το μη-
δέν. Η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία 
για την προστασία των προσωπι-

κών δεδομένων υπάρχει από το 1995, αλλά όπως 
είναι προφανές είναι πολύ παρωχημένη. Σήμερα 
περισσότερο από ποτέ, τα προσωπικά δεδομένα 
των χρηστών του Internet αποτελούν σημαντι-
κό περιουσιακό στοιχείο όχι μόνο των εταιριών 
τεχνολογίας, αλλά κυριολεκτικά κάθε κλάδου. 
Με τον GDPR ο νομοθέτης καλύπτει τις νέες τε-
χνολογικές τάσεις, όπως cloud, social media, IoT, 
mobiles κ.λπ. και πρόκειται να επιφέρει μία από 
τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων δεκαετι-
ών στη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων.
Δεν υπάρχει λόγος να αναφέρουμε εδώ τις δια-
τάξεις του κανονισμού. Υπάρχουν άλλωστε στο 
εξειδικευμένο portal www.eugdpr.org, το οποίο 
μάλιστα μετρά αντίστροφα τις μέρες μέχρι τις 25 
Μαΐου 2018. 
Εν συντομία να πούμε ότι ο κανονισμός απαιτεί 
σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι 

επιχειρήσεις αντιδρούν στις παραβιάσεις που α-
φορούν δεδομένα καταναλωτών. 
Ο κανονισμός GDPR απαιτεί μεγαλύτερη εποπτεία 
σχετικά με το πού και πώς τα ευαίσθητα δεδομέ-
να -συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών, 
πιστωτικών καρτών, τραπεζικών πληροφοριών 
και πληροφοριών για την υγεία- αποθηκεύονται 
και μεταφέρονται, καθώς και πώς η πρόσβαση σε 
αυτά εποπτεύεται και ελέγχεται. Επιπροσθέτως ο 
κανονισμός επιφέρει και πολύ σημαντικά πρόστι-
μα για όσους δεν συμμορφώνονται. 
Για παράδειγμα, οποιαδήποτε επιχείρηση δραστη-
ριοποιείται στην Ευρώπη θα έχει 72 ώρες για να 
ειδοποιήσει την εποπτική αρχή και τα υποκείμενα 
των δεδομένων για την παραβίαση, διαφορετικά 
κινδυνεύει με πρόστιμο ύψους 20 εκατομμυρίων 
Ευρώ ή μέχρι και το 4 τοις εκατό του συνολικού 
ετήσιου κύκλου εργασιών της.

Πολύ μικρός βαθμός ετοιμότητας
Παρά την επικείμενη προθεσμία και την υπο-
χρέωση των επιχειρήσεων να ενδυναμώσουν 
τις πρακτικές τους για την προστασία δεδομένων 
που σχετίζονται με την αποθήκευση και την επε-
ξεργασία προσωπικών δεδομένων και βεβαίως 

τις αυστηρές χρηματικές ποινές  για όσους 
δε συμμορφώνονται, πρόσφατες ανεξάρτητες 
μελέτες δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις μάλλον 
στρουθοκαμηλίζουν. 
Για παράδειγμα έρευνα της Kaspersky Lab 
έδειξε ότι ένας στους πέντε (20%) αυτών που 
λαμβάνουν τις αποφάσεις σχετικά με τα πληρο-
φοριακά συστήματα μίας επιχείρησης γνωρίζει 
ελάχιστα ή ακόμα και καθόλου για τον GDPR. 
Επιπλέον, πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου 
Ponemon διαπίστωσε ότι το 75 τοις εκατό των 
επιχειρήσεων παραδέχονται ότι δεν έχουν 
επίσημο σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών 
ασφάλειας (Cyber Security Incident Response 
Plan – CSIRP) το οποίο να εφαρμόζεται συ-
στηματικά στην επιχείρηση, γεγονός που θέτει 
ιδιαίτερες προκλήσεις στη συμμόρφωση με τον 
κανονισμό GDPR.

Να η ευκαιρία για το κανάλι
Ο GDPR είναι τόσο νομικό θέμα όσο και τεχνο-
λογικό και τα νομικά τμήματα των επιχειρήσε-
ων θα πρέπει να «πάρουν φωτιά». Έτσι, το κα-
νάλι των συνεργατών θα πρέπει να αποτελέσει 
τον βασικό σύμβουλο της επιχείρησης στο δρό-
μο για τη συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό. 
Ενημερωθείτε λοιπόν άμεσα και συμβουλέψτε 
τους πελάτες σας κατάλληλα. Εξηγήστε στους 
πελάτες σας τι αλλαγές πρέπει να κάνουν στην 
εσωτερική λειτουργία τους, τι λύσεις  
θα πρέπει να ενσωματώσουν και κατά πόσον 
θα πρέπει να προσλάβουν νέο προσωπικό που 
θα ασχολείται με την επεξεργασία των προσω-
πικών δεδομένων ή τη συγκεκριμένη ευθύνη 
θα επωμιστεί κάποιος υφιστάμενος συνεργά-
της/σύμβουλος (ο κανονισμός αναφέρει ρητά 
την αναγκαιότητα ύπαρξης εξειδικευμένου 
προσωπικού). 
Το πρώτο βήμα είναι να βοηθήστε τους πελάτες 
σας να διαπιστώσουν σε ποιο βαθμό ετοιμότητας 
βρίσκονται. Cloud εργαλεία και ερωτηματολόγια 
που μπορούν να σας βοηθήσουν υπάρχουν 
πολλά. Ανακαλύψτε τα και αξιοποιήστε τα. Τώρα 
είναι η ευκαιρία για νέες συνεργασίες! TCP
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channel manager

Περίγραψε εν συντομία την πραγματική φύση 
της δουλειάς σου. Κατά πόσο ανταποκρίνεται 
στον επίσημο τίτλο σου;
Η πραγματική φύση της δουλειάς μου είναι να 
είμαι δίπλα στους συνεργάτες μου βοηθώντας 
τους να πετύχουν και να αναπτυχθούν. Θα έλεγα 
ότι η δουλειά μου ανταποκρίνεται 100% στον τίτλο 
μου, καθώς ο συνδυασμός του μάρκετινγκ και της 
διαχείρισης του καναλιού είναι ιδανικός για την 
επίτευξη αυτού του σκοπού.

Αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Διότι μου δίνει την ευκαιρία να γνωρίζω πρώτα 
τους ανθρώπους και μετά τις επιχειρήσεις. 

Δεν αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Δεν υπάρχει κάτι που να μην αγαπώ στη δουλειά 
μου. Αν δεν την αγαπούσα απλά θα έκανα κάτι άλλο.

Ποια ήταν η πρώτη σου επαγγελματική εμπειρία; 
Πώς αισθανόσουν για τα χρήματα που έπαιρνες;
Η πρώτη μου δουλειά ήταν ως πωλητής στο κα-
τάστημα του πατέρα μου (έμπορος ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων). Επειδή ξεκίνησα μικρός, έχω πολύ 
έντονη την ανάμνηση της αγοραστικής δύναμης, 
που πέτυχα από τον δικό μου κόπο.

Πώς μπήκες στην αγορά του IT; Θα επέλεγες κά-
ποια άλλη και αν ναι ποια; 
Το 1998 έψαχνα ποια θα ήταν η επόμενη μου κίνη-
ση. Στόχευσα δέκα εταιρίες και με μία από αυτές 
συμφωνήσαμε.

Για ποιες εταιρείες δεν θα δούλευες ποτέ;
Δεν υπάρχει η έννοια του ποτέ για εμένα, αλλά προ-
τιμώ αυτές που έχουν ως κέντρο τον άνθρωπο.

Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Αν μπο-
ρούσες να είσαι κάποιος από αυτούς, ποιον θα 
επέλεγες και γιατί;
Ο κάθε ένας έχει/είχε την δική του γοητεία. Μπο-
ρώ να πάρω έναν… συνδυασμό; 

Τι πιστεύεις ότι νιώθουν πιο έντονα οι συνεργά-
τες σου για σένα; Τι θα ήθελες να νιώθουν; 
Για το πρώτο θα πρέπει να τους ρωτήσετε. Για το 

Ο χώρος του marketing είναι απαιτητικός και δύσκολος. Ωστόσο, η 100% αφοσίωση, σου επιστρέφει 
την ικανοποίηση της επικοινωνίας με τους ανθρώπους και τη χαρά ότι κι εσύ έχεις συμβάλει στην 
επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

Πρώτα ο άνθρωπος και μετά η επιχείρηση

δεύτερο ελπίζω να είμαι ένας άνθρωπος που είμαι 
δίπλα τους 24/7.

Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά χόμπι σου;
Φωτογραφία, ταξίδια, airsoft

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και ποιο το 
αγαπημένο σου εστιατόριο;
Κοινότυπο αλλά οτιδήποτε έχει να κάνει με μακα-
ρόνια (είμαι μακαρονάς τι να κάνουμε;). Αγαπημέ-
να εστιατόρια έχω πολλά. 

Μπίρα, ούζο, κρασί, σαμπάνια ή κάτι άλλο; 
Κρασί για την ποικιλία, το άρωμα και για κάθε 
στιγμή.

Ποια εταιρεία (εκτός αυτής που δουλεύεις J) 
θεωρείς ότι έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην 
ελληνική αγορά του software και ποια σε αυτή 
του hardware;
Υπάρχουν πολλές και καλές εταιρίες στον ελληνικό 
χώρο και αυτό φαίνεται από το γεγονός πως παρά 
την οικονομική κρίση, συνεχίζουν και δραστηριο-
ποιούνται με θετικά αποτελέσματα.

Ανάφερε τρία πρόσωπα από την ελληνική αγο-
ρά τεχνολογίας τα οποία θαυμάζεις, καθώς και 
το λόγο.
Δεν θα ήθελα να αδικήσω κανέναν. Θα πω όμως 
ότι θαυμάζω ιδιαίτερα όλους εκείνους που ξε-
κίνησαν με μια ιδέα για ένα startup και σήμερα 
είναι αναγνωρισμένοι διεθνώς ή έχουν πουλήσει 
την εταιρία τους σε μεγάλα σχήματα, αναζητώ-
ντας την επόμενη ιδέα.

Ανάφερε μία προσωπική επιτυχία για την οποία 
είσαι πραγματικά πολύ υπερήφανος.
Ανά δεκαετία βάζω κάποιους στόχους. Μέχρι 
στιγμής, όλοι έχουν επιτευχθεί. Ένας από αυτούς 
ήταν ένα προσωπικό project με την φωτογραφία, 
που το ξεκίνησα από το μηδέν και σήμερα είναι 
κάτι που έχει σάρκα και οστά.

Ποια ήταν η φράση ή η πράξη για την οποία 
έχεις μετανιώσει πραγματικά;
«Πότε δεν…». Την έχω πει και δεν την ξαναλέω.

Πες μας κάτι που σου είπε ο πατέρας σου ή η 
μητέρα σου και σε έχει βοηθήσει είτε στην ε-
παγγελματική είτε στην προσωπική σου ζωή.
Ο πατέρας μου μου έχει πει ότι “οι καλοί λογαρια-
σμοί κάνουν τους καλούς φίλους”.

Κατά πόσο θυσιάζεις τον προσωπικό σου χρόνο 
και αυτόν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα; 
Είσαι ικανοποιημένος;
Τον θυσιάζω πολύ, καθώς το επιχειρηματικό 
περιβάλλον δεν σταματάει ποτέ να κινείται. Το 
αποτέλεσμα της δουλείας μου είναι σημαντικό, 
αλλά προφανώς θα πρέπει να προσέχω και τα 
υπόλοιπα.

Ποιο ήταν (μέχρι στιγμής) το όνειρο ή η επιθυ-
μία που πραγματοποιήθηκε και που ποτέ δεν 
πίστευες ότι θα μπορούσε να συμβεί;
Για κάποιο λόγο ποτέ, στην επαγγελματική μου 
σταδιοδρομία, δεν είχα όνειρα που φοβόμουν 
πως δεν θα συμβούν. Είμαι πάντα υπέρ της 
σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης σε αυτό 
που κάνεις. Και αν ο δρόμος είναι κλειστός, τότε 
θα πρέπει να εφεύρεις έναν καινούργιο. TCP

Αλέξανδρος Ζοβόλιας, sales (ind) & marketing 
manager της Konica Minolta Business  
Solutions Greece
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channel manager

Περίγραψε εν συντομία την πραγματική φύση 
της δουλειάς σου. Κατά πόσο ανταποκρίνεται 
στον επίσημο τίτλο σου;
Η πραγματική φύση της δουλειάς μου είναι να 
είμαι δίπλα στους συνεργάτες μου βοηθώντας 
τους να πετύχουν και να αναπτυχθούν. Θα έλεγα 
ότι η δουλειά μου ανταποκρίνεται 100% στον τίτλο 
μου, καθώς ο συνδυασμός του μάρκετινγκ και της 
διαχείρισης του καναλιού είναι ιδανικός για την 
επίτευξη αυτού του σκοπού.

Αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Διότι μου δίνει την ευκαιρία να γνωρίζω πρώτα 
τους ανθρώπους και μετά τις επιχειρήσεις. 

Δεν αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Δεν υπάρχει κάτι που να μην αγαπώ στη δουλειά 
μου. Αν δεν την αγαπούσα απλά θα έκανα κάτι άλλο.

Ποια ήταν η πρώτη σου επαγγελματική εμπειρία; 
Πώς αισθανόσουν για τα χρήματα που έπαιρνες;
Η πρώτη μου δουλειά ήταν ως πωλητής στο κα-
τάστημα του πατέρα μου (έμπορος ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων). Επειδή ξεκίνησα μικρός, έχω πολύ 
έντονη την ανάμνηση της αγοραστικής δύναμης, 
που πέτυχα από τον δικό μου κόπο.

Πώς μπήκες στην αγορά του IT; Θα επέλεγες κά-
ποια άλλη και αν ναι ποια; 
Το 1998 έψαχνα ποια θα ήταν η επόμενη μου κίνη-
ση. Στόχευσα δέκα εταιρίες και με μία από αυτές 
συμφωνήσαμε.

Για ποιες εταιρείες δεν θα δούλευες ποτέ;
Δεν υπάρχει η έννοια του ποτέ για εμένα, αλλά προ-
τιμώ αυτές που έχουν ως κέντρο τον άνθρωπο.

Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Αν μπο-
ρούσες να είσαι κάποιος από αυτούς, ποιον θα 
επέλεγες και γιατί;
Ο κάθε ένας έχει/είχε την δική του γοητεία. Μπο-
ρώ να πάρω έναν… συνδυασμό; 

Τι πιστεύεις ότι νιώθουν πιο έντονα οι συνεργά-
τες σου για σένα; Τι θα ήθελες να νιώθουν; 
Για το πρώτο θα πρέπει να τους ρωτήσετε. Για το 

Ο χώρος του marketing είναι απαιτητικός και δύσκολος. Ωστόσο, η 100% αφοσίωση, σου επιστρέφει 
την ικανοποίηση της επικοινωνίας με τους ανθρώπους και τη χαρά ότι κι εσύ έχεις συμβάλει στην 
επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

Πρώτα ο άνθρωπος και μετά η επιχείρηση

δεύτερο ελπίζω να είμαι ένας άνθρωπος που είμαι 
δίπλα τους 24/7.

Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά χόμπι σου;
Φωτογραφία, ταξίδια, airsoft

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και ποιο το 
αγαπημένο σου εστιατόριο;
Κοινότυπο αλλά οτιδήποτε έχει να κάνει με μακα-
ρόνια (είμαι μακαρονάς τι να κάνουμε;). Αγαπημέ-
να εστιατόρια έχω πολλά. 

Μπίρα, ούζο, κρασί, σαμπάνια ή κάτι άλλο; 
Κρασί για την ποικιλία, το άρωμα και για κάθε 
στιγμή.

Ποια εταιρεία (εκτός αυτής που δουλεύεις J) 
θεωρείς ότι έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην 
ελληνική αγορά του software και ποια σε αυτή 
του hardware;
Υπάρχουν πολλές και καλές εταιρίες στον ελληνικό 
χώρο και αυτό φαίνεται από το γεγονός πως παρά 
την οικονομική κρίση, συνεχίζουν και δραστηριο-
ποιούνται με θετικά αποτελέσματα.

Ανάφερε τρία πρόσωπα από την ελληνική αγο-
ρά τεχνολογίας τα οποία θαυμάζεις, καθώς και 
το λόγο.
Δεν θα ήθελα να αδικήσω κανέναν. Θα πω όμως 
ότι θαυμάζω ιδιαίτερα όλους εκείνους που ξε-
κίνησαν με μια ιδέα για ένα startup και σήμερα 
είναι αναγνωρισμένοι διεθνώς ή έχουν πουλήσει 
την εταιρία τους σε μεγάλα σχήματα, αναζητώ-
ντας την επόμενη ιδέα.

Ανάφερε μία προσωπική επιτυχία για την οποία 
είσαι πραγματικά πολύ υπερήφανος.
Ανά δεκαετία βάζω κάποιους στόχους. Μέχρι 
στιγμής, όλοι έχουν επιτευχθεί. Ένας από αυτούς 
ήταν ένα προσωπικό project με την φωτογραφία, 
που το ξεκίνησα από το μηδέν και σήμερα είναι 
κάτι που έχει σάρκα και οστά.

Ποια ήταν η φράση ή η πράξη για την οποία 
έχεις μετανιώσει πραγματικά;
«Πότε δεν…». Την έχω πει και δεν την ξαναλέω.

Πες μας κάτι που σου είπε ο πατέρας σου ή η 
μητέρα σου και σε έχει βοηθήσει είτε στην ε-
παγγελματική είτε στην προσωπική σου ζωή.
Ο πατέρας μου μου έχει πει ότι “οι καλοί λογαρια-
σμοί κάνουν τους καλούς φίλους”.

Κατά πόσο θυσιάζεις τον προσωπικό σου χρόνο 
και αυτόν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα; 
Είσαι ικανοποιημένος;
Τον θυσιάζω πολύ, καθώς το επιχειρηματικό 
περιβάλλον δεν σταματάει ποτέ να κινείται. Το 
αποτέλεσμα της δουλείας μου είναι σημαντικό, 
αλλά προφανώς θα πρέπει να προσέχω και τα 
υπόλοιπα.

Ποιο ήταν (μέχρι στιγμής) το όνειρο ή η επιθυ-
μία που πραγματοποιήθηκε και που ποτέ δεν 
πίστευες ότι θα μπορούσε να συμβεί;
Για κάποιο λόγο ποτέ, στην επαγγελματική μου 
σταδιοδρομία, δεν είχα όνειρα που φοβόμουν 
πως δεν θα συμβούν. Είμαι πάντα υπέρ της 
σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης σε αυτό 
που κάνεις. Και αν ο δρόμος είναι κλειστός, τότε 
θα πρέπει να εφεύρεις έναν καινούργιο. TCP

Αλέξανδρος Ζοβόλιας, sales (ind) & marketing 
manager της Konica Minolta Business  
Solutions Greece
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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.


