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Επένδυση στο printing
Η σταθερή ανάπτυξη, καθώς και 
η στρατηγική με βάση την οποία 
αυτή επιτυγχάνεται, αποτέλεσαν 
το θέμα συζήτησης που είχαμε με 
τον διευθύνοντα σύμβουλο της 
Active Computer Systems, Γιάννη 
Στασινόπουλο. Σελ. 14

GDPR: Ευκαιρίες  
για το κανάλι 
Ο νέος κανονισμός για την 
προστασία των προσωπικών 
δεδομένων της Ε.Ε. αποτελεί  
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για  
το κανάλι των συνεργατών.  
Η εφαρμογή του GDPR  
αποτελεί επίσης και ευκαιρία 
ανάπτυξης σε νέες αγορές και 
σύναψη επωφελών συνεργασιών. 
Σελ. 16

Ξεχάστε ό,τι ξέρατε για τον εργασιακό χώρο
Ο software business manager της Xerox, Alexander Nozdrin μας 
μιλάει για τη νέα business σειρά AltaLink και VersaLing με τεχνολογία 
ConnectKey, καθώς και τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρει προς το 
κανάλι των συνεργατών. Σελ. 13

Ο μεγαλύτερος Intel-based HPC είναι Lenovo
Η Lenovo παρουσίασε τον μεγαλύτερο παγκοσμίως, Intel-based 
supercomputer απόδοσης 11,1 petaflop που βρίσκεται στο 
Supercomputing Center της Βαρκελώνης. Σελ. 8

www.regate.gr
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Lexpower Tigra 
Plus-B 3KVA
Αξιόπιστη προστασία από τις 
διακοπές και τις διακυμάνσεις 
του ρεύματος. Σελ. 30
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X1 Carbon 5th Gen

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ EXECUTIVES.
MAXIMUM BUSINESS MOBILITY & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ.

Το ThinkPad X1 Carbon 5th Gen έχει πιστοποίηση αντοχής 12 mil-specs MIL-STD-810G ενώ υποβάλλεται  
σε πάνω από 200 ακόμα tests ποιότητας και αντοχής

 Κατασκευασμένο από ανθρακόνημα και κράμμα μαγνησίου, spill-proof keyboard

Premium αντοχή με την εγγύηση ThinkPad

Discrete TPM 2.0, Touch fingerprint reader*, Windows Hello

Windows Signature Edition: Clean Windows image χωρίς περιττές εφαρμογές, για μέγιστη απόδοση

 Έως 1ΤΒ PCIe NVMe SSD

2 θύρες Τhunderbolt 3 για αστραπιαία ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, φόρτιση και δυνατότητα σύνδεσης  
έως δύο (2) 4K οθονών αλλά και άλλων περιφερειακών με ένα καλώδιο.

3 επιλογές διασύνδεσης**: ThinkPad Thunderbolt 3 Dock, ThinkPad USB-C Dock, ThinkPad WiGig Dock 

High end χαρακτηριστικά ασφάλειας & υψηλή παραγωγικότητα

Premium εμπειρία θέασης οθόνης 14” WQHD Αnti-Glare σε form factor 13”, χάρη στο πολύ λεπτό bezel

Φορητότητα στο maximum: βάρος μόλις 1.13kg και πάχος μόλις 16mm

Αυτονομία έως 15.5 ώρες* και λειτουργία Rapid Charge, για φόρτιση από 0% στο 80% σε λιγότερο από 1 ώρα.

Premium στυλ, maximum φορητότητα 

Το ολοκαίνουργιο ThinkPad® X1 Carbon ενθουσιάζει τους πιο απαιτητικούς χρήστες αλλά 
και τους επαγγελματίες IT που τους υποστηρίζουν, συνδυάζοντας την ανώτερη εμπειρία 

φορητότητας με εξαιρετική αντοχή, επιδόσεις, αξιοπιστία και ασφάλεια.
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editorial

Back to Black…
ΑΝΤΏΝΗΣ ΡΟΥΣΕΛΙΏΤΑΚΗΣ
antony@socialhandlers.com

Έ
χοντας φτάσει τον υπεύθυνο παραγωγής 
του τεύχους στα όρια του εγκεφαλικού (ο 
δε τυπογράφος, μάλλον έχει παραιτηθεί 
κάθε προσπάθειας), σκέφτηκα να 
σχολιάσω την περίφημη Black Friday που 
όλοι μας ζήσαμε (και ζούμε ακόμη σε 

κάποιες περιπτώσεις).

Κατ’ αρχήν, δεν ήταν και τόσο Black Friday, όσο 
περισσότερο Black Week. Οι προσφορές ξεκίνησαν 
περίπου την Τρίτη, κορυφώθηκαν την Παρασκευή, 
παρατάθηκαν το Σαββατοκύριακο, ενώ ήδη αρκετοί τις 
έχουν κολλήσει με τη Δευτέρα, η οποία είναι μάλιστα 
γνωστή και ως Cyber Monday.

Μετά την περυσινή αναταραχή στην αγορά (που btw, 
οφείλεται πρωτίστως στα Public, ότι και να λένε διάφοροι 
αριστερά-δεξιά), εφέτος η Black Friday έγινε πραγματικός 
θεσμός. Όχι μόνο όλοι οι retailers ήταν παρόντες (ακόμη 
και ο Κωτσόβολος που σνόμπαρε την πρωτοβουλία πέρυσι, 
φέτος την ξεκίνησε πρώτος και μάλιστα με το σχεδόν αυτό-
σαρκαστικό στυλ του «είχες και στο χώριο σου Black 
Friday»), αλλά και εκατοντάδες άλλα καταστήματα από κάθε 
αγορά, μπήκαν στο παιχνίδι.

Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ένα εξαιρετικό 
κλίμα για αγορές, και παρά την αναμενόμενη γκρίνια, τα 
καταστήματα γέμισαν με κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
το πρωί της Παρασκευής βρέθηκα στο Athens Mall, όπου 
μόλις και μετά βίας βρήκα θέση στο parking στις 10:00 π.μ.!

Δεν γνωρίζω ακριβώς πως πήγε το όλο σύστημα σε 
επίπεδο πωλήσεων, αλλά οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν 
σημαντική αύξηση. Παρ’ όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, το 
μεγάλο κέρδος της φετινής μαύρης Παρασκευής, δεν είναι 
αυτό. Το κέρδος είναι διπλό, και είναι το εξής:
Πρώτον, δημιουργήθηκε ένα πολύ καλό κλίμα. Ένα κλίμα 
μικρής ευφορίας, που πήρε το μυαλό μας από την άλλη… 

εφορία, και μάς επέτρεψε να ζήσουμε λίγο πιο ανέμελα, 
λίγο πιο ευχάριστα. Ακόμη και τίποτα να μην αγοράσεις, 
είναι πολύ ωραίο συναίσθημα το να τσεκάρεις προσφορές, 
να συγκρίνεις, να συζητάς, να ασχολείσαι με το τι είναι 
καλό και τι όχι.
Δεύτερον, η Black Friday απέκτησε «υπόσταση». Δεν ξέρω 
εάν το καταλάβατε, αλλά ειδικά η πιο νέα γενιά, αντιμετώπισε 
το γεγονός σαν κάτι νέο και αυτόνομο, σχεδόν σαν ένα νέο 
μαγαζί από μόνο του! Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν τόσο 
ο γιος μου, όσο και η κόρη μου: “Μπαμπά, εσύ πήγες Black 
Friday;”.

Όπως προανέφερα βέβαια, υπήρχαν και κάποιες 
(αναμενόμενες) γκρίνιες, αλλά αυτές αφενός είναι 
αναπόφευκτες, αφετέρου δεν είναι πάντοτε ιδιαίτερα 
σημαντικές. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν σημεία που 
χρήζουν βελτίωσης, οπότε θα ήθελα να κλείσω αυτό το 
σημείωμα με μερικές φιλικές συμβουλές προς όλους τους 
BlackFriday-ers:
Φροντίστε να έχετε τουλάχιστον μία σούπερ-απίστευτη 
έκπτωση ανά κατηγορία. Κάτι σε -50% και βάλε. Πραγματική 
έκπτωση, σε νέο (και ας μην είναι άρτι αφιχθέν) προϊόν.
Μην βγάζετε σε προσφορά πολύ μικρά στοκ της μορφής 3-
4 κομμάτια. Το μόνο που θα καταφέρετε είναι να απαξιώσετε 
τον θεσμό.
Πάρτε πρωτοβουλία! Μην αφήνετε τους κατασκευαστές 
να αποφασίσουν την προσφορά. Αναζητώντας τηλεόραση 
μέσα από 4 retailers, ανακάλυψα ότι στην κατηγορία που 
με ενδιέφερε υπήρχαν μόνο 2, και μάλιστα ακριβώς ίδια με 
ίδιες τιμές, και στους 4 retailers.

Τέλος, θα ήθελα να δω και κάτι λίγο πιο “advanced” του 
χρόνου σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό. Κάτι σε countdown 
προϊόντων ίσως; Κάτι σε «μαντέψτε την τιμή» που θα βγουν 
σε λίγες μέρες τα παρακάτω; Κάτι σε πλουσιότερο microsite 
για προϊόντα Black Friday; Κάτι τέλος πάντως. 
Tip: Ίσως το Amazon να είναι μία πολύ καλή πηγή 
έμπνευσης :-)

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. 210 6910044, email:  
sales@socialhandlers.com)  
Copyright © 2017

Απαγορεύονται η αναδημοσίευση, η 
αναπαραγωγή και η μετάδοση όλου 
ή μέρους του περιοδικού χωρίς την 
έγγραφη άδεια του εκδότη.  
Η άποψη των συντακτών δεν 
εκφράζει απαραίτητα και την 
επίσημη άποψη του περιοδικού.
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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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X1 Carbon 5th Gen

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ EXECUTIVES.
MAXIMUM BUSINESS MOBILITY & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ.

Το ThinkPad X1 Carbon 5th Gen έχει πιστοποίηση αντοχής 12 mil-specs MIL-STD-810G ενώ υποβάλλεται  
σε πάνω από 200 ακόμα tests ποιότητας και αντοχής

 Κατασκευασμένο από ανθρακόνημα και κράμμα μαγνησίου, spill-proof keyboard

Premium αντοχή με την εγγύηση ThinkPad

Discrete TPM 2.0, Touch fingerprint reader*, Windows Hello

Windows Signature Edition: Clean Windows image χωρίς περιττές εφαρμογές, για μέγιστη απόδοση

 Έως 1ΤΒ PCIe NVMe SSD

2 θύρες Τhunderbolt 3 για αστραπιαία ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, φόρτιση και δυνατότητα σύνδεσης  
έως δύο (2) 4K οθονών αλλά και άλλων περιφερειακών με ένα καλώδιο.

3 επιλογές διασύνδεσης**: ThinkPad Thunderbolt 3 Dock, ThinkPad USB-C Dock, ThinkPad WiGig Dock 

High end χαρακτηριστικά ασφάλειας & υψηλή παραγωγικότητα

Premium εμπειρία θέασης οθόνης 14” WQHD Αnti-Glare σε form factor 13”, χάρη στο πολύ λεπτό bezel

Φορητότητα στο maximum: βάρος μόλις 1.13kg και πάχος μόλις 16mm

Αυτονομία έως 15.5 ώρες* και λειτουργία Rapid Charge, για φόρτιση από 0% στο 80% σε λιγότερο από 1 ώρα.

Premium στυλ, maximum φορητότητα 

Το ολοκαίνουργιο ThinkPad® X1 Carbon ενθουσιάζει τους πιο απαιτητικούς χρήστες αλλά 
και τους επαγγελματίες IT που τους υποστηρίζουν, συνδυάζοντας την ανώτερη εμπειρία 

φορητότητας με εξαιρετική αντοχή, επιδόσεις, αξιοπιστία και ασφάλεια.
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Είναι το GDPR θέμα τεχνολογίας; 
ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ

nick@socialhandlers.com

Σ
υζητώντας με συνεργάτες αλλά και πελάτες, βλέπω ότι ένα 
από τα μεγαλύτερα θέματα που αντιμετωπίζουν όλοι είναι το 
νομικό κομμάτι του νέου κανονισμού και στις περισσότερες 
περιπτώσεις έτσι το αντιμετωπίζουν. 

Όμως τα πράγματα δεν είναι μόνο για τους νομικούς. Σύμφωνα 
με την IDC, πολλές εταιρείες, ειδικότερα μεσαίες και μεγαλύτερες θα πρέπει να 
επενδύσουν σε νέα τεχνολογία ώστε να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του 
νέου κανονισμού, ο οποίος ενεργοποιείται στις 25 Μάϊου του 2018. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εταιρεία, το GDPR θα φέρει περίπου 2,3 
δις δολάρια σε υπηρεσίες ασφαλείας και software στην αγορά της Δυτικής 
Ευρώπης μέσα στο 2017 και αυτό το ποσό θα φτάσει στα 3,1 δις δολάρια μέσα 
στο 2018 και θα φτάσει στο peak του το 2019 και το 2020 στα 3,7 δις δολάρια. 

Δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν την εντύπωση ότι το GDPR είναι ένα business 
πρόβλημα και για αυτό η τεχνολογία δεν έχει άμεση θέση σε αυτό. Η 
πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική. Δεν υπάρχει εταιρεία που να 
μπορεί να συμμορφωθεί με τον νέο κανονισμό χωρίς τη χρήση τεχνολογίας, 
καθώς οι απαιτήσεις που μπαίνουν προϋποθέτουν την ύπαρξή της. 

Είναι ελάχιστες οι εταιρείες που δεν απαιτείται να κάνουν κάποια επένδυση σε 
νέες τεχνολογίες και η πλειονότητα των εταιρειών με τις οποίες μιλάτε έχουν 
επιπτώσεις από το GDPR και χρειάζονται τεχνολογία για να μπορέσουν να τις 
αντιμετωπίσουν. Αν δεν μιλήσετε εσείς στους πελάτες σας, είναι δεδομένο ότι 
κάποιος άλλος θα μπει στη διαδικασία να το κάνει. 

Το GDPR θα αποτελέσει το «άρμα» για τις περισσότερες επενδύσεις στον τομέα 
της ασφάλειας μέχρι το 2021, δίνοντας ένα CAGR της τάξης του 20,3% στο 
κομμάτι των υπηρεσιών ασφαλείας και ένα 18,8% στις εφαρμογές ασφαλείας. 

Οι λύσεις αποτροπής απώλειας δεδομένων είναι στο προσκήνιο, καθώς ο 
στόχος τους είναι η αποτροπή αποστολής προσωπικών δεδομένων εκτός της 
εταιρείας. Ο έλεγχος της πρόσβασης επίσης αποτελεί μια από τις βασικές λύσεις, 
καθώς η απαγόρευση πρόσβασης χωρίς εξουσιοδότηση σε δεδομένα είναι 
μια από τις βασικές αρχές του νέου κανονισμού. Από την πλευρά του service 
provider, υπάρχει το ζήτημα της ολοκλήρωσης αλλά και των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών προς τον πελάτη, αλλά προκύπτει και μια άλλη σημαντική απαίτηση. 
Η αναφορά ενός breach στα δεδομένα πρέπει να αναφερθεί εντός 72 ωρών από 

Το GDPR θα αποτελέσει 
το «άρμα» για τις 
περισσότερες επενδύσεις 
στον τομέα της ασφάλειας 

μέχρι το 2021, δίνοντας ένα CAGR 
της τάξης του 20,3% στο κομμάτι των 
υπηρεσιών ασφαλείας και ένα 18,8% 
στις εφαρμογές ασφαλείας.

τη στιγμή που ανακαλυφθεί, οπότε οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν δοκιμάσει 
και κάποιο σχέδιο incident response. 

Στην πιο πρόσφατη έρευνα της IDC, η οποία αφορά τις επιπτώσεις του GDPR 
στις υπηρεσίες και software ασφαλείας για την περίοδο 2016-2021, η εταιρεία 
αναφέρει ότι οι προμηθευτές τεχνολογίας θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι θα 
υπάρξει υιοθέτηση δύο ταχυτήτων του νέου κανονισμού. Υπάρχουν εταιρείες, 
οι οποίες θα προσπαθήσουν να συμμορφωθούν για να αποφύγουν να γίνουν 
στόχος των αρχών, αλλά και μια σειρά από εταιρείες που θα χρησιμοποιήσουν 
το GDPR ως βέλτιστη πρακτική ή ακόμη και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Και οι δυο προσεγγίσεις είναι σωστές, φτάνει να έχουν τεθεί οι σωστές βάσεις 
και να βασίζονται σε assessment των επιχειρηματικών κινδύνων.  
Οι κατασκευαστές θα πρέπει να είναι σίγουροι σε ποια κατηγορία ανήκουν οι 
πελάτες τους, καθώς ο τρόπος με τον οποίο θα υιοθετήσουν λύσεις θα είναι 
εξαιρετικά διαφορετικός.  

Προχωρώντας ένα βήμα ακόμα, η IDC προβλέπει ότι η αγορά του software 
ασφαλείας θα φτάσει στη Δυτική Ευρώπη το 1,2 δις δολάρια και οι υπηρεσίες 
το 1,1 δις μέσα στο έτος. Τα ποσά αυτά μέσα στο 2018 θα φτάσουν το 1,6 και 1,5 
δις αντίστοιχα και θα εκτοξευτούν στα 2 και 1,8 δις το 2019, δείχνοντας μια μικρή 
κάμψη το 2020 με 1,9 και 1,8 δις αντίστοιχα. 

Έχω αναφερθεί και πάλι στο ζήτημα του GDPR και τη σχέση του με το κανάλι. Η σημασία του 
όμως και το επείγον της κατάστασης με κάνει να επιστρέφω στο όλο ζήτημα και θα δούμε 
στην πορεία ότι είναι και θέμα τεχνολογίας. 
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Είναι το GDPR θέμα τεχνολογίας; 
ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ
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Σ
υζητώντας με συνεργάτες αλλά και πελάτες, βλέπω ότι ένα 
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το 1,1 δις μέσα στο έτος. Τα ποσά αυτά μέσα στο 2018 θα φτάσουν το 1,6 και 1,5 
δις αντίστοιχα και θα εκτοξευτούν στα 2 και 1,8 δις το 2019, δείχνοντας μια μικρή 
κάμψη το 2020 με 1,9 και 1,8 δις αντίστοιχα. 

Έχω αναφερθεί και πάλι στο ζήτημα του GDPR και τη σχέση του με το κανάλι. Η σημασία του 
όμως και το επείγον της κατάστασης με κάνει να επιστρέφω στο όλο ζήτημα και θα δούμε 
στην πορεία ότι είναι και θέμα τεχνολογίας. 
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Ο εργασιακός χώρος εξελίσσεται.  
Τι πρέπει να γνωρίζετε
Η ομοιομορφία στο χώρο εργασίας γίνεται σιγά σιγά παρελθόν. Το ίδιο και οι πα-
ραδοσιακοί ρόλοι των εργαζομένων. Πλέον, οι εργαζόμενοι εφοδιάζονται με ερ-
γαλεία και ευκαιρίες προκειμένου να μπορέσουν να αναπτύξουν τις δυνατότητές 
τους. Επομένως, πώς θα μοιάζει το εργασιακό περιβάλλον του (καθόλου μακρι-
νού) μέλλοντος; Τα παγκόσμια megatrends, όπως οι δημογραφικές αλλαγές, η ε-
πιταχυνόμενη καινοτομία, η υπερ-παγκοσμιοποίηση και η ταχύτατη αστικοποίηση 
ήδη έχουν αρχίσει να δημιουργούν τα πρώτα κύματα αλλαγής στις βιομηχανίες. 
Όλα αυτά ωθούν τις εταιρείες προς την αξιοποίηση της συνδεσιμότητας, την υιο-
θέτηση προσαρμόσιμης τεχνολογίας και τη χρήση πιο έξυπνων λειτουργιών. 

Οι πιο νέοι και πιο τεχνολογικά καταρτισμένοι θα αναλάβουν τα ηνία 
Στο κοντινό μέλλον οι millennials θα αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία του 
παγκόσμιου εργατικού δυναμικού με τις προηγούμενες γενιές να ακολουθούν 
από κοντινή απόσταση. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν γεννηθεί και μεγα-
λώσει μέσα στην τεχνολογία και τους είναι πολύ φυσικό να την αξιοποιούν και 
στην εργασία τους. Επιπλέον, η τεχνολογία η ίδια θα αποτελέσει ένα πολύ βασικό 
συστατικό στην αναζήτηση υπαλλήλων. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες που αναζη-
τούν προσωπικό θα πρέπει να προσφέρουν την ευελιξία, την εξατομίκευση και τη 
συνεργασία που αποζητούν οι millennials.

Τέλος στον παραδοσιακό τρόπο εργασίας
Η τηλεεργασία θα συνεχίσει να αποτελεί την πιο σημαντική επιλογή αφού το 
γραφείο ουσιαστικά βρίσκεται όπου κι ο εργαζόμενος και μάλιστα εκτός από τον 
χωροταξικό περιορισμό δεν υπάρχει πια και ο χρονικός. Το ωράριο 9-5 δεν λέει 
απολύτως τίποτα για τους millennials. Η τεχνολογία έρχεται να παίξει πολύ σημα-
ντικό ρόλο εδώ, όχι μόνο με τη μορφή συνδεδεμένων συσκευών που φέρνουν 
σε επαφή τους εργαζομένους με το γραφείο, αλλά και με την τάση του BYOD. Οι 
επιχειρήσεις επομένως, θα πρέπει να υιοθετήσουν λύσεις που να ικανοποιούν 
τις συγκεκριμένες ανάγκες. 

Πιο ανοιχτοί και πιο συνεργατικοί χώροι εργασίας 
Όπως προαναφέραμε, οι τοίχοι του παραδοσιακού γραφείου αρχίζουν σιγά σιγά 
και γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτοι, τόσο κυριολεκτικά, όσο και μεταφορικά 
επιτρέποντας πιο άμεση συνεργασία. Για άλλη μια φορά η τεχνολογία έρχεται να 
“σπάσει” τα όρια των γραφείων και των φυσικών ορίων στην εργασία. 

Οι επιχειρήσεις του μέλλοντος θα κληθούν να παράσχουν λύσεις που ταιριάζουν 
στις αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν από αυτές τις εξελισσόμενες τάσεις.
Με μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επόμενες γενιές, τεχνολογικές 
εξελίξεις και ευφυέστερες δυνατότητες, οι εργασιακοί χώροι μπορούν να ξεκινή-
σουν την αλλαγή σήμερα, προωθώντας τους κατάλληλους ηγέτες σε θέσεις που 
διευκολύνουν την ευελιξία και την εξέλιξη.

HP WorkWise: Ο έλεγχος του PC 
περνάει από το smartphone
Το σύγχρονο business θέλει και σύγχρονα εργαλεία. Το HP WorkWise είναι 
ένα τέτοιο “έξυπνο” app το οποίο πηγαίνει την έννοια της διαχείρισης και της 
ασφάλειας ακόμα πιο πέρα προσφέροντας μια σειρά από εξελιγμένες λει-
τουργίες management του υπολογιστή από το κινητό τηλέφωνο. 

Ξεκινώντας να πούμε ότι το HP WorkWise διατίθεται δωρεάν για Android 
συσκευές και θα το βρείτε στο Google Play). Υποστηρίζει υπολογιστές HP 
που έχουν κατασκευαστεί από το 2016 και μετά οι οποίοι έχουν εγκατε-
στημένο το Windows 10 Anniversary Update. Αφού κατεβάσετε το app στο 
κινητό σας θα πρέπει να το συνδέσετε στον υπολογιστή μέσω Bluetooth. Η 
διαδικασία είναι πολύ εύκολη και το app σας καθοδηγεί σε όλα τα βήματα 
του pairing. Από εκεί και πέρα όσο βρίσκεστε εντός εμβέλειας Bluetooth 
έχετε τον απόλυτο έλεγχο του υπολογιστή σας από το κινητό. 

Τι μπορεί να κάνει;
Το HP WorkWise παρουσιάζει στην κεντρική του οθόνη μια σειρά από πα-
ραμέτρους του υπολογιστή σας, όπως τη θερμοκρασία του, το επίπεδο της 
μπαταρίας, τη μνήμη που καταναλώνεται, ενώ εάν ανησυχείτε μήπως και 
ξεχάσατε να τον κλειδώσετε όταν φύγατε από το γραφείο σας, μπορείτε να το 
κάνετε από μακριά. Επιπροσθέτως, μπορείτε να ρυθμίσετε την εφαρμογή να 
κλειδώνει αυτόματα τον υπολογιστή όταν απομακρύνεστε και να τον ξεκλει-
δώνει όταν πλησιάζετε. 

Ασφάλεια στο maximum
Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτά. Το HP WorkWise σας προσφέρει επισκόπη-
ση της φυσικής ασφάλειας του υπολογιστή σας, εμφανίζοντας εάν κάποιος 
έχει προσπαθήσει να ανοίξει την οθόνη του laptop σας, ενώ είναι σε θέση 
να παρακολουθεί το πληκτρολόγιο και το ποντίκι αναφέροντας οποιαδήποτε 
ύποπτη κίνηση. 
Συνεχίζοντας με τα κρίσιμα ζητήματα της ασφάλειας, το HP WorkWise ειδο-
ποιεί τον κάτοχο του υπολογιστή όταν αποσυνδέεται ο φορτιστής του laptop, 
όταν συνδέεται μια συσκευή USB, ή όταν συνδέεται/αποσυνδέεται το καλώ-
διο δικτύου.

Απομακρυσμένη εγκατάσταση εκτυπωτή
Η εγκατάσταση ενός εκτυπωτή (HP προφανώς) ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη 
με το HP WorkWise. Απλά σαρώστε με την κάμερα του κινητού τον QR code 
του εκτυπωτή και αυτόματα θα εγκατασταθούν οι σχετικοί drivers του εκτυ-
πωτή, κατευθείαν στον υπολογιστή σας. 



HP Indigo 12000 HD: το νέο ψηφιακό 
σύστημα παραγωγής της HP
Οι μεγάλες ιδέες γίνονται πραγματικότητα με το HP Indigo 12000 Digital Press. 
Το νέο ψηφιακό πιεστήριο προσφέρει σημαντικές καινοτομίες στην ποιότητα 
της εκτύπωσης και την παραγωγικότητα με λειτουργίες φινιρίσματος που 
ξεχωρίζουν. Η συσκευή δέχεται από καμβάδες και αφίσες, μέχρι φακέλους, 
βιβλία μεγάλου μεγέθους και πολλά ακόμα. 

Το HP Indigo 12000 Digital Press αποτελεί την καλύτερη λύση ψηφιακής εκτύ-
πωσης για οποιαδήποτε εμπορική εφαρμογή παράγοντας τις πιο ευκρινείς και 
ακριβείς εκτυπώσεις στη βιομηχανία. Βασισμένο στην τεχνολογία μελανιού 
ElectroInk, το HP Indigo 12000 προσφέρει την ευρύτερη ψηφιακή χρωματική 
γκάμα, φτάνοντας μέχρι και το 97% της παλέτας Pantone, χρησιμοποιώντας 
έως και 7 μελάνια. Εκτός από τα κλασσικά κυανό, ματζέντα, κίτρινο και μαύρο 
υπάρχουν και πορτοκαλί, βιολετί και πράσινο, ενώ μπορείτε να χρησιμοποι-
ήσετε και τα ειδικά μελάνια που προσφέρει η τεχνολογία ElectroInk για να 
διακοσμήσετε τις εκτυπώσεις σας με φινίρισμα που ξεχωρίζει.
Επιπλέον, τα πρωτοποριακά εργαλεία αντιστοίχισης χρωμάτων εξασφαλίζουν 
τέλεια ακρίβεια χρωμάτων και απόλυτη συνέπεια.

Αποχρώσεις που ξεχωρίζουν
Το σύστημα HP Indigo ElectroInk προσφέρει μια σειρά από χρώματα που 
κάνουν τις διαφημιστικές και εμπορικές εκτυπώσεις να ξεχωρίζουν με την 
πρώτη ματιά. Το HP Indigo ElectroInk Fluorescent Pink τραβά τα βλέμματα 
λαμποκοπώντας κάτω από UV φωτισμό. Αποτελεί ιδανική επιλογή φινιρίσμα-
τος για κάρτες, προωθητικά έντυπα, εκτυπώσεις στο χώρο της μόδας, ειδικά 
premium προϊόντα, εκδόσεις και πολλά άλλα. Από την άλλη, το HP Indigo 
ElectroInk White σε μαύρο ή σκούρο υπόστρωμα προσφέρει αναρίθμητες 
εφαρμογές για να εντυπωσιάσετε τους πελάτες σας. Τέλος, χρησιμοποιείστε το 
ανοιχτό κυανό και το ανοιχτό ματζέντα για επαγγελματική ποιότητα σε εκτυπώ-
σεις φωτογραφίας πορτρέτου. 

Επιδόσεις εκτός συναγωνισμού
Το ψηφιακό πιεστήριο HP Indigo 12000 είναι σε θέση να καλύψει κάθε απαί-
τηση print on-demand ανεξαρτήτως τιράζ και μάλιστα σε μια πολύ μεγάλη 
γκάμα μέσων εκτύπωσης. 
Με δυνατότητα εκτύπωσης έως 4.600 φύλλων μεγέθους 29 ιντσών (75x53 εκ.) 
την ώρα (με χρώμα, ασπρόμαυρο, μονής ή διπλής όψης) το πιεστήριο είναι σε 
θέση να παράγει πάνω από 2 εκατομμύρια εκτυπώσεις το μήνα. 
Επιπλέον, δέχεται μια μεγάλη γκάμα από μέσα εκτύπωσης, όπως καμβάδες, 
συνθετικά ή επιμεταλλωμένα, όπως επίσης σε διάφορα πάχη, ανάλογα με την 
εφαρμογή. Έτσι, υποστηρίζει επικαλυμμένα, επιχρωματισμένα φύλλα, ή χαρ-
τόνια συσκευασίας. Οι εφαρμογές του HP Indigo 12000 HD Digital Press είναι 
πραγματικά απεριόριστες. 

Τα στατιστικά που κάθε  
CIO πρέπει γνωρίζει
Το ψηφιακό έγκλημα είναι μια πραγματικότητα και θα πρέπει να λαμβάνεται 
πολύ σοβαρά υπόψη σε κάθε επιχειρηματική απόφαση από εδώ και πέρα. 
Ανακαλύψτε τις τελευταίες τάσεις στο χώρο στην παρακάτω σύνοψη των 
στατιστικών που πρέπει να έχετε υπόψη σας. 

Τα στατιστικά μας καλύπτουν τα πάντα, από τις εξελισσόμενες απειλές των 
χάκερς, μέχρι τα κενά ασφαλείας που εντοπίζονται στις πολιτικές ασφαλείας 
που εφαρμόζουν (ή δεν εφαρμόζουν) οι σύγχρονες επιχειρήσεις. Φυσικά, 
δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε και συγκεκριμένα δημογραφικά στοι-
χεία τα οποία θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο στο άμεσο μέλλον σε ότι αφορά 
το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων και τον τρόπο που αντιλαμβάνο-
νται το σύγχρονο business.

Το κόστος του κυβερνοεγκλήματος 
Φυσικά το κόστος του κυβερνοεγκλήματος δεν αφορά μόνο τα δεδομένα 
που έχουν υποκλαπεί. Στην “εξίσωση” θα πρέπει να βάλουμε και το κόστος 
που θα προκύψει από την αποκατάσταση, αλλά και αυτό που μακροπρόθε-
σμα θα προκύψει από τον κλονισμό της εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες, 
την καταβολή αποζημίωσης στους πελάτες, αλλά και το κόστος της φήμης 
που μπορεί να αποβεί εις βάρος της απόκτησης νέων επιχειρηματικών ευ-
καιριών. 

Το 2016 ήταν η χρονιά που είδαμε επιθέσεις σε πολύ μεγάλες εταιρείες με 
εξίσου μεγάλες απώλειες. Εάν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πρόβλεψη 
για το μέλλον είναι ότι οι επιθέσεις θα ενταθούν ακόμα πιο πολύ, καθώς 
οι κυβερνοεγκληματίες ψάχνουν τα πιο αδύνατα σημεία για να επιτεθούν 
στο εταιρικό δίκτυο, είτε αυτά είναι απλά endpoints, είτε εκτυπωτές. Όπως 
άλλωστε αναφέρει ο Ed Wingate VP & GM, JetAdvantage Solutions στην 
HP Inc, οι δικτυακοί εκτυπωτές δεν θα πρέπει πλέον να παραβλέπονται 
στο ζήτημα της θωράκισης των εταιρικών δεδομένων, ειδικά τώρα που τα 
firewalls γίνονται όλο και πιο αδύναμα και η πολυπλοκότητα και η τεχνολο-
γία των κυβερνοεπιθέσεων αυξάνεται συνεχώς. 

Τα ίδια τα τμήματα ΙΤ έχουν άγνοια
Ένα πολύ σημαντικό εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι το 45% του προσω-
πικού ΙΤ έχει καταστρατηγήσει εν γνώσει του τις πολιτικές ασφαλείας που 
εφαρμόζονται εντός της επιχείρησης. Και δεν μιλάμε απλά για την πολιτική 
σχετικά με το BYOD όταν χρειαστεί κάποιος να εργαστεί από το σπίτι. Ένα λά-
θος αρκεί για να εκτεθεί ολόκληρο το δίκτυο και βέβαια θα πρέπει να έχου-
με υπόψη και τις υποκλοπές δεδομένων που ξεκινούν εκ των έσω.

PU
B
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Ο εργασιακός χώρος εξελίσσεται.  
Τι πρέπει να γνωρίζετε
Η ομοιομορφία στο χώρο εργασίας γίνεται σιγά σιγά παρελθόν. Το ίδιο και οι πα-
ραδοσιακοί ρόλοι των εργαζομένων. Πλέον, οι εργαζόμενοι εφοδιάζονται με ερ-
γαλεία και ευκαιρίες προκειμένου να μπορέσουν να αναπτύξουν τις δυνατότητές 
τους. Επομένως, πώς θα μοιάζει το εργασιακό περιβάλλον του (καθόλου μακρι-
νού) μέλλοντος; Τα παγκόσμια megatrends, όπως οι δημογραφικές αλλαγές, η ε-
πιταχυνόμενη καινοτομία, η υπερ-παγκοσμιοποίηση και η ταχύτατη αστικοποίηση 
ήδη έχουν αρχίσει να δημιουργούν τα πρώτα κύματα αλλαγής στις βιομηχανίες. 
Όλα αυτά ωθούν τις εταιρείες προς την αξιοποίηση της συνδεσιμότητας, την υιο-
θέτηση προσαρμόσιμης τεχνολογίας και τη χρήση πιο έξυπνων λειτουργιών. 

Οι πιο νέοι και πιο τεχνολογικά καταρτισμένοι θα αναλάβουν τα ηνία 
Στο κοντινό μέλλον οι millennials θα αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία του 
παγκόσμιου εργατικού δυναμικού με τις προηγούμενες γενιές να ακολουθούν 
από κοντινή απόσταση. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν γεννηθεί και μεγα-
λώσει μέσα στην τεχνολογία και τους είναι πολύ φυσικό να την αξιοποιούν και 
στην εργασία τους. Επιπλέον, η τεχνολογία η ίδια θα αποτελέσει ένα πολύ βασικό 
συστατικό στην αναζήτηση υπαλλήλων. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες που αναζη-
τούν προσωπικό θα πρέπει να προσφέρουν την ευελιξία, την εξατομίκευση και τη 
συνεργασία που αποζητούν οι millennials.

Τέλος στον παραδοσιακό τρόπο εργασίας
Η τηλεεργασία θα συνεχίσει να αποτελεί την πιο σημαντική επιλογή αφού το 
γραφείο ουσιαστικά βρίσκεται όπου κι ο εργαζόμενος και μάλιστα εκτός από τον 
χωροταξικό περιορισμό δεν υπάρχει πια και ο χρονικός. Το ωράριο 9-5 δεν λέει 
απολύτως τίποτα για τους millennials. Η τεχνολογία έρχεται να παίξει πολύ σημα-
ντικό ρόλο εδώ, όχι μόνο με τη μορφή συνδεδεμένων συσκευών που φέρνουν 
σε επαφή τους εργαζομένους με το γραφείο, αλλά και με την τάση του BYOD. Οι 
επιχειρήσεις επομένως, θα πρέπει να υιοθετήσουν λύσεις που να ικανοποιούν 
τις συγκεκριμένες ανάγκες. 

Πιο ανοιχτοί και πιο συνεργατικοί χώροι εργασίας 
Όπως προαναφέραμε, οι τοίχοι του παραδοσιακού γραφείου αρχίζουν σιγά σιγά 
και γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτοι, τόσο κυριολεκτικά, όσο και μεταφορικά 
επιτρέποντας πιο άμεση συνεργασία. Για άλλη μια φορά η τεχνολογία έρχεται να 
“σπάσει” τα όρια των γραφείων και των φυσικών ορίων στην εργασία. 

Οι επιχειρήσεις του μέλλοντος θα κληθούν να παράσχουν λύσεις που ταιριάζουν 
στις αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν από αυτές τις εξελισσόμενες τάσεις.
Με μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επόμενες γενιές, τεχνολογικές 
εξελίξεις και ευφυέστερες δυνατότητες, οι εργασιακοί χώροι μπορούν να ξεκινή-
σουν την αλλαγή σήμερα, προωθώντας τους κατάλληλους ηγέτες σε θέσεις που 
διευκολύνουν την ευελιξία και την εξέλιξη.

HP WorkWise: Ο έλεγχος του PC 
περνάει από το smartphone
Το σύγχρονο business θέλει και σύγχρονα εργαλεία. Το HP WorkWise είναι 
ένα τέτοιο “έξυπνο” app το οποίο πηγαίνει την έννοια της διαχείρισης και της 
ασφάλειας ακόμα πιο πέρα προσφέροντας μια σειρά από εξελιγμένες λει-
τουργίες management του υπολογιστή από το κινητό τηλέφωνο. 

Ξεκινώντας να πούμε ότι το HP WorkWise διατίθεται δωρεάν για Android 
συσκευές και θα το βρείτε στο Google Play). Υποστηρίζει υπολογιστές HP 
που έχουν κατασκευαστεί από το 2016 και μετά οι οποίοι έχουν εγκατε-
στημένο το Windows 10 Anniversary Update. Αφού κατεβάσετε το app στο 
κινητό σας θα πρέπει να το συνδέσετε στον υπολογιστή μέσω Bluetooth. Η 
διαδικασία είναι πολύ εύκολη και το app σας καθοδηγεί σε όλα τα βήματα 
του pairing. Από εκεί και πέρα όσο βρίσκεστε εντός εμβέλειας Bluetooth 
έχετε τον απόλυτο έλεγχο του υπολογιστή σας από το κινητό. 

Τι μπορεί να κάνει;
Το HP WorkWise παρουσιάζει στην κεντρική του οθόνη μια σειρά από πα-
ραμέτρους του υπολογιστή σας, όπως τη θερμοκρασία του, το επίπεδο της 
μπαταρίας, τη μνήμη που καταναλώνεται, ενώ εάν ανησυχείτε μήπως και 
ξεχάσατε να τον κλειδώσετε όταν φύγατε από το γραφείο σας, μπορείτε να το 
κάνετε από μακριά. Επιπροσθέτως, μπορείτε να ρυθμίσετε την εφαρμογή να 
κλειδώνει αυτόματα τον υπολογιστή όταν απομακρύνεστε και να τον ξεκλει-
δώνει όταν πλησιάζετε. 

Ασφάλεια στο maximum
Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτά. Το HP WorkWise σας προσφέρει επισκόπη-
ση της φυσικής ασφάλειας του υπολογιστή σας, εμφανίζοντας εάν κάποιος 
έχει προσπαθήσει να ανοίξει την οθόνη του laptop σας, ενώ είναι σε θέση 
να παρακολουθεί το πληκτρολόγιο και το ποντίκι αναφέροντας οποιαδήποτε 
ύποπτη κίνηση. 
Συνεχίζοντας με τα κρίσιμα ζητήματα της ασφάλειας, το HP WorkWise ειδο-
ποιεί τον κάτοχο του υπολογιστή όταν αποσυνδέεται ο φορτιστής του laptop, 
όταν συνδέεται μια συσκευή USB, ή όταν συνδέεται/αποσυνδέεται το καλώ-
διο δικτύου.

Απομακρυσμένη εγκατάσταση εκτυπωτή
Η εγκατάσταση ενός εκτυπωτή (HP προφανώς) ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη 
με το HP WorkWise. Απλά σαρώστε με την κάμερα του κινητού τον QR code 
του εκτυπωτή και αυτόματα θα εγκατασταθούν οι σχετικοί drivers του εκτυ-
πωτή, κατευθείαν στον υπολογιστή σας. 
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ORACLE

GDPR compliant η Wind 
Η Wind Ελλάς, σε συνεργασία με την 
Oracle, ολοκλήρωσε επιτυχώς έργο 
σχετικά με το GDPR της ΕΕ. Το έργο 
περιλαμβάνει κρυπτογράφηση της 
Oracle Database και την υλοποίηση 
τεχνολογίας Oracle Cloud Access 
Security Broker Service (CASB) για 
την παρακολούθηση κινδύνου και 
τη διαχείριση κρίσιμης σημασίας 
SaaS εφαρμογών, καθώς και την 
ανακάλυψη Shadow IT εφαρμογών. 
Info: Oracle Hellas, 210-6789200

DIGIMARK

Συμμετοχή  
στην Xenia 2017
H Digimark συμμετείχε στην έκθεση-
θεσμό της τουριστικής βιομηχανίας 
Xenia, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στο Metropolitan Expo στις 25-
27 Νοεμβρίου 2017. Στο Hall2 - 
Περίπτερο Α04, η Digimark σε 
συνεργασία με τις HP και HPE 
παρουσίασε τις κορυφαίες λύσεις 
τεχνολογίας για τον τουριστικό κλάδο. 
Info: Digimark, 210-2518666

ONLINE DATA

Λιγότερο χαρτί  
με το UniDoMS
Σε ειδική εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη 
Ζαπείου η OnLine Data σε συνεργασία 
με τη Fujitsu παρουσίασε το 
UniDoMS. Το UniDoMS επιτρέπει τη 
μείωση της ποσότητας του χαρτιού 
και του φυσικού αποθηκευτικού 
χώρου, ελαχιστοποιώντας θεαματικά 
τον χρόνο αρχειοθέτησης και τα 
παρεπόμενα έξοδα.
Info: OnLine Data, 210-9700230

PROFESSIONAL SERVICES

Σεμινάρια για τους 
συνεργάτες 
Η Professional Services, οργάνωσε 
ένα διήμερο σεμινάριο για τις νέες 
λύσεις EnGenius. Το σεμινάριο 
απευθύνθηκε σε συνεργάτες της 
εταιρείας που εδρεύουν στην 
Αθήνα, αλλά και ολόκληρη την 
Ελλάδα. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου 
παρουσιάστηκαν οι λύσεις της 
EnGenius, ενώ πραγματοποιήθηκε και 
live workshop.
Info: Professional Services,  
210-8012207

Mε μια ματιά
LENOVO HING PERFORMANCE COMPUTING 

ORACLE MANAGEMENT CLOUD

Ο μεγαλύτερος Intel-based 
υπερυπολογιστής είναι Lenovo

Machine learning στην 
ανάλυση δεδομένων

Σε ένα παρεκκλήσι του 19ου αιώνα στα προάστια της 
Βαρκελώνης βρίσκεται ένας υπερυπολογιστής τόσο 
ισχυρός που θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις στα 
μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας. Πρόκειται 
για τον μεγαλύτερο παγκοσμίως, Intel-based 
supercomputer απόδοσης 11,1 petaflop (1 petaflop 
είναι ίσο με 1 τετράκις εκατομμύριο πράξεις κινητής 
υποδιαστολής το δευτερόλεπτο). 
Το συγκεκριμένο HPC σύστημα κατασκευάστηκε από 
την Lenovo και κατά τη διάρκεια του Supercomputing 
Conference (ISC2017) παραδόθηκε στο Supercomputing 
Center της Βαρκελώνης που βρίσκεται στο χώρο 
του Πολυτεχνείου, μέσα στο Chapel Torre Girona και 
αποτελεί ένα από τα ομορφότερα data center στον κόσμο. 
Το σύστημα της Lenovo ονομάζεται MareNostrum 
4 και θα χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει επιστήμες 
που εστιάζουν σε έρευνες σχετικές με το ανθρώπινο 
γονιδίωμα, τη βιοπληροφορική, τη βιομηχανική, καθώς 
και την πρόγνωση του καιρού και την σύνθεση της 
ατμόσφαιρας. 
Αυτό το νέο σύστημα, το οποίο θα συνεχίσει να 
αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου, τοποθετείται 
στη θέση 13 της λίστας TOP500 (top500.org) που 
ανακοινώθηκε στις 19 Ιουνίου.

Το MareNostrum 4 περιλαμβάνει 3.400 server νέας 
γενιάς της Lenovo, διαθέτει Intel Xeon scalable 
επεξεργαστές, με Intel Omni-Path Technology 100 
Gb/s ταχύτατη καλωδίωση δικτύου, άνω των 60 

χλμ. Πρόκειται για το τρίτο HPC σύστημα που έχει 
εγκαταστήσει η Lenovo στο Partnership for Advanced 
Computing in Europe (PRACE), γεγονός που την 
καθιερώνει ως το μεγαλύτερο πάροχο συστημάτων 
αιχμής HPC στη σημαντική αυτή επιστημονική κοινότητα 
και παράλληλα εδραιώνει τη θέση της, ως την ταχύτερα 
αναπτυσσόμενη εταιρεία supercomputer στην Ευρώπη.

Επιπροσθέτως, η Lenovo αναβαθμίζει το Global HPC 
Innovation Center της που έχει έδρα τη Στουτγκάρδη της 
Γερμανίας και διαθέτει 6.000 πυρήνες Intel Xeon νέας 
γενιάς και σύγχρονα Nvidia GPUs, με την καλύτερη και 
πιο ποιοτική εσωτερική Mellanox και Intel επένδυση. 
Η πλήρης αναβάθμιση του συστήματος θα ολοκληρωθεί 
τον Αύγουστο του 2017.
Info: Lenovo Hellas, 213-0087200

Στο πλαίσιο του Oracle OpenWorld, που έλαβε χώρα 
στο Σαν Φρανσίσκο τον περασμένο Οκτώβριο, ο Larry 
Ellison, executive chairman of the board και CTO της 
Oracle, παρουσίασε νέες δυνατότητες machine learning 
για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 
Οι νέες δυνατότητες ασφάλειας βασίζονται σε 
τεχνολογίες μηχανικής εκμάθησης και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των νέων χαρακτηριστικών του 
Oracle Management Cloud. Πρόκειται για μια πλήρη και 
ενοποιημένη λύση που προσφέρεται ως υπηρεσία μέσα 
στο Oracle Cloud για την ασφάλεια και τη διαχείριση του 
IT που επιτρέπει στους οργανισμούς να παρακολουθούν 
και να αναλύουν δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία και 
την ασφάλεια μέσα σε μία ενοποιημένη λύση.

Το Oracle Management Cloud περιέχει μια 
ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική δεδομένων μέσω  
ενός ενοποιημένου μοντέλου που καλύπτει την 
τοπολογία, τις συσχετίσεις, την τηλεμετρία και τις 
απειλές. Μπορεί να διαχειρίζεται κάθε είδους 
τεχνολογίας, τόσο on premises, όσο και cloud και 
μάλιστα cloud όχι μόνο της Oracle. 

Αξιοποιώντας τεχνολογίες machine learning, οι 
πληροφορίες που λαμβάνονται είναι αξιοποιήσιμες 
σε πραγματικό χρόνο, τα δεδομένα ενοποιούνται, 
αναλύονται, εντοπίζονται οι ανωμαλίες και διορθώνονται 
αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
Info: Oracle Hellas, 210-6789200
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Η Epson καλεί συνεργάτες και 
πελάτες να «Κάνουν την αλλαγή» EDENRED

Υλοποιεί το  
ΙΑΤΑ EasyPay 
Μετά από διεθνή διαγωνισμό, η 
Edenred επιλέχθηκε από τη διεθνή 
ένωση αεροπορικών μεταφορών 
(IATA) ως στρατηγικός της συνεργάτης 
για την ανάπτυξη και διαχείριση της 
λύσης IATA EasyPay για ταξιδιωτικούς 
πράκτορες, μιας μεθόδου πληρωμής 
νέας γενιάς για την έκδοση 
αεροπορικών εισιτηρίων.
Την αποκλειστική διαχείριση της 
λύσης θα έχει η Edenred η οποία σε 
βάθος τριετίας θα εφαρμόσει τη λύση 
σε περισσότερες από 70 χώρες.

Info: Edenred, 210-2117030

Mε μια ματιά

Σε ειδική ημερίδα που πραγματοποίησε το γραφείο 
της Epson στην Ελλάδα, η εταιρεία παρουσίασε την 
ανανεωμένη γκάμα των προϊόντων εκτύπωσης και 
βιντεοπροβολής με στόχο την ενημέρωση υφιστάμενων 
και νέων συνεργατών, αλλά και δημοσιογράφων του 
επιχειρηματικού κλάδου και του κλάδου της τεχνολογίας.
Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
πώς οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις 
μπορούν να κάνουν την αλλαγή – το moto της ημερίδας 
ήταν “Make the Switch” - και να καλύψουν τις ανάγκες 
τους μέσα από την πλήρη γκάμα προϊόντων της, αλλά και 
πώς η οικιακή ψυχαγωγία περνάει σε άλλη διάσταση και 
γίνεται περισσότερο προσιτή με τον πρωτοεμφανιζόμενο 
στην Ελλάδα βιντεοπροβολέα laser εξαιρετικά κοντινής 
απόστασης για το σπίτι, τον EH-LS100.

To Ink Tank System γίνεται EcoTank ITS
Πρωταγωνιστές της εκδήλωσης ήταν οι εκτυπωτές 
επόμενης γενιάς EcoTank ITS, οι οποίοι διαθέτουν ένα 
νέο βασικό χαρακτηριστικό – έναν καινούριο συμπαγή 
σχεδιασμό με μπροστινά δοχεία μελανιών και ευκολότερη 
αναπλήρωση. Όλοι οι εκτυπωτές νέας γενιάς είναι πιο 
εύχρηστοι και διαθέτουν αισθητά διαφορετική εμφάνιση.
Επιπλέον, τα δοχεία μελανιών ενσωματώθηκαν στους 
εκτυπωτές. Αυτό σημαίνει, επίσης, ότι είναι απλό να 
βλέπει ο χρήστης πόσο μελάνι απομένει στα δοχεία. 
Μειώνοντας το κόστος εκτύπωσης έως και 90%, η σειρά 
EcoTank ITS προσφέρει εξαιρετικά χαμηλό κόστος 
ανά σελίδα, χάρη στα μελάνια νέας σύνθεσης και τις 
δεξαμενές εξαιρετικά μεγάλης χωρητικότητας. 
Info: Epson Hellas, www.epson.gr
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Άρθρο του 
Γιώργου 

Μαρκατάτου, 
founder & CEO 

της Regate

Τα άμεσα κόστη μιας 
mobile λύσης
Το παρόν άρθρο εστιάζει στα άμεσα κόστη μιας mobile λύσης, και αποτελεί το 
πρώτο από τα δυο μέρη, όπου στο δεύτερο θα εξεταστούν τα έμμεσα κόστη. 
Σκοπός του είναι να δώσει όλη την απαραίτητη πληροφορία στον συνεργάτη 
για να προτείνει μια ολοκληρωμένη mobile λύση στον πελάτη.

Τα άμεσα κόστη μπορούμε να τα χωρίσουμε 
σε τρεις κατηγορίες, και συγκεκριμένα (α) 
στο κόστος υποδομής, (β) στη mobile λύση 
(λογισμικό και υπηρεσίες) και (γ) στα κόστη 
τηλεπικοινωνιών. Οι Enterprise Mobility 
προσφορές είναι πολύ αναλυτικές όσον αφορά 
την ίδια την mobile λύση, δεν εστιάζουν όμως 
στο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας της λύσης 
(CAPEX και OPEX).
Όταν ένας πελάτης συζητάει για μια mobile 
λύση (λ.χ. παραγγελιοληψία, exvan ή field 
service) τότε εστιάζει κυρίως στο κόστος της 
mobile λύσης, θεωρώντας ότι επειδή είναι 
κάτοχος ενός εμπορολογιστικού λογισμικού 
έχει και την απαραίτητη υποδομή, ή επειδή οι 
πωλητές του έχουν ήδη κινητά, μπορούν να τα 
αξιοποιήσουν χωρίς περαιτέρω κόστος. 
Η αλήθεια όμως απέχει αρκετά, και οι 
ερωτήσεις που πρέπει να διευκρινίσει ο 
συνεργάτης είναι πολλές. Ορισμένες εξ’ αυτών 
είναι οι εξής:
Ο πελάτης έχει σύγχρονο server με χώρο, 
μνήμη και δυνατότητες να υποστηρίξει τις 
ανάγκες των νέων χρηστών; Μήπως ο server 
του είναι ένα PC το οποίο κλείνει το βράδυ, 
και θα πρέπει να επενδύσει σε υποδομές (νέο 
server, air condition, ups) για να μπορούν οι 
mobile χρήστες να συγχρονίζουν;

Το ERP του πελάτη υποστηρίζεται από κάποιο 
γνωστό database engine (Oracle, SQL Server) 
ή είναι «dos-ικό»; Ποια είναι τα modules που 
χρειάζεται επιπλέον το ERP για να υποστηρίξει 
εισαγωγή-εξαγωγή δεδομένων από τη mobile 
λύση;
Μήπως το database engine χρειάζεται 
αναβάθμιση; Είναι SQL Server 2005, ή μήπως 
είναι Express και η mobile λύση απαιτεί 
και άδειες χρήσης SQL Server Standard ή 
περισσότερους Oracle Clients;
Μήπως η mobile εφαρμογή απαιτεί 
κοστοβόρες συσκευές με πολλούς πυρήνες για 
να τρέξει αποδοτικά; Μια φθηνή συσκευή των 
150 Ευρώ θα καλύψει την ανάγκη;
Το πρόγραμμα κινητής παρέχει αρκετά 
data για την ανταλλαγή πληροφοριών και 
φωτογραφιών; Μήπως ταυτόχρονα ο πελάτης 
δεν έχει στατική IP διεύθυνση ή έχει πολύ αργή 
γραμμή (DSL) με αποτέλεσμα να μην μπορεί 
να υποστηρίξει τον όγκο των πληροφοριών; 
Απαιτείται μήπως η εγκατάσταση και ενός Wi-Fi 
repeater στην αποθήκη;
Η λύση exvan απαιτεί εκ νέου αγορά 
εξοπλισμού ανά όχημα, και αν ναι, μήπως 
ο εξοπλισμός που προτείνεται είναι παλιός, 
παρωχημένος και με μεγάλα κόστη; Σύγχρονες 
λύσεις με thermal printers και smartphones 

έναντι των παλιών windows mobile δίνουν 
μεγαλύτερη ευελιξία; 
Μήπως το business του πελάτη απαιτεί 
εντατική παραγγελιοληψία με πολλά είδη, όπου 
ένα barcode scanner είναι απαραίτητο, άρα 
ίσως και ένα rugged device;
Όλες οι παραπάνω ερωτήσεις αφορούν κυρίως 
τις υποδομές και τις τηλεπικοινωνίες. Δεν 
αφορούν το λογισμικό το ίδιο. Είναι τα γνωστά 
«direct» κόστη που ο πελάτης δεν τα βλέπει 
μπροστά του, ή όταν τα δει είναι πλέον αργά και 
δεν έχει το κατάλληλο περιθώριο κινήσεων. 
Η αγορά αλλάζει. Σύντομα έρχεται το 5G, και 
η ανάγκη για offline εφαρμογές δεν θα είναι 
πρώτη στη λίστα. Ο συνεργάτης πρέπει να είναι 
ευθυγραμμισμένος με τις νέες ανάγκες και 
αρχιτεκτονικές, και να διαλέξει την κατάλληλη 
λύση για τους πελάτες του, που τουλάχιστον 
θα του επιτρέψει να λειτουργεί πάνω σε 
οποιαδήποτε συσκευή, με έναν απλό browser. 
Mobile λύσεις και fat clients σε Windows για 
το backoffice αρχίζουν να γίνονται legacy. Τα 
πιο σύγχρονα ERPs των οίκων του εξωτερικού 
ήδη παρουσιάζουν web user interfaces ενώ τα 
γνωστά CRMs (Sugar, Salesforce, κ.ο.κ) είναι 
cloud-based μέσω browser. Μήπως να το 
κρατήσουμε ως το επόμενο μεγάλο βήμα των 
υποδομών πληροφορικής;
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ORACLE

GDPR compliant η Wind 
Η Wind Ελλάς, σε συνεργασία με την 
Oracle, ολοκλήρωσε επιτυχώς έργο 
σχετικά με το GDPR της ΕΕ. Το έργο 
περιλαμβάνει κρυπτογράφηση της 
Oracle Database και την υλοποίηση 
τεχνολογίας Oracle Cloud Access 
Security Broker Service (CASB) για 
την παρακολούθηση κινδύνου και 
τη διαχείριση κρίσιμης σημασίας 
SaaS εφαρμογών, καθώς και την 
ανακάλυψη Shadow IT εφαρμογών. 
Info: Oracle Hellas, 210-6789200

DIGIMARK

Συμμετοχή  
στην Xenia 2017
H Digimark συμμετείχε στην έκθεση-
θεσμό της τουριστικής βιομηχανίας 
Xenia, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στο Metropolitan Expo στις 25-
27 Νοεμβρίου 2017. Στο Hall2 - 
Περίπτερο Α04, η Digimark σε 
συνεργασία με τις HP και HPE 
παρουσίασε τις κορυφαίες λύσεις 
τεχνολογίας για τον τουριστικό κλάδο. 
Info: Digimark, 210-2518666

ONLINE DATA

Λιγότερο χαρτί  
με το UniDoMS
Σε ειδική εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη 
Ζαπείου η OnLine Data σε συνεργασία 
με τη Fujitsu παρουσίασε το 
UniDoMS. Το UniDoMS επιτρέπει τη 
μείωση της ποσότητας του χαρτιού 
και του φυσικού αποθηκευτικού 
χώρου, ελαχιστοποιώντας θεαματικά 
τον χρόνο αρχειοθέτησης και τα 
παρεπόμενα έξοδα.
Info: OnLine Data, 210-9700230

PROFESSIONAL SERVICES

Σεμινάρια για τους 
συνεργάτες 
Η Professional Services, οργάνωσε 
ένα διήμερο σεμινάριο για τις νέες 
λύσεις EnGenius. Το σεμινάριο 
απευθύνθηκε σε συνεργάτες της 
εταιρείας που εδρεύουν στην 
Αθήνα, αλλά και ολόκληρη την 
Ελλάδα. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου 
παρουσιάστηκαν οι λύσεις της 
EnGenius, ενώ πραγματοποιήθηκε και 
live workshop.
Info: Professional Services,  
210-8012207

Mε μια ματιά
LENOVO HING PERFORMANCE COMPUTING 

ORACLE MANAGEMENT CLOUD

Ο μεγαλύτερος Intel-based 
υπερυπολογιστής είναι Lenovo

Machine learning στην 
ανάλυση δεδομένων

Σε ένα παρεκκλήσι του 19ου αιώνα στα προάστια της 
Βαρκελώνης βρίσκεται ένας υπερυπολογιστής τόσο 
ισχυρός που θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις στα 
μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας. Πρόκειται 
για τον μεγαλύτερο παγκοσμίως, Intel-based 
supercomputer απόδοσης 11,1 petaflop (1 petaflop 
είναι ίσο με 1 τετράκις εκατομμύριο πράξεις κινητής 
υποδιαστολής το δευτερόλεπτο). 
Το συγκεκριμένο HPC σύστημα κατασκευάστηκε από 
την Lenovo και κατά τη διάρκεια του Supercomputing 
Conference (ISC2017) παραδόθηκε στο Supercomputing 
Center της Βαρκελώνης που βρίσκεται στο χώρο 
του Πολυτεχνείου, μέσα στο Chapel Torre Girona και 
αποτελεί ένα από τα ομορφότερα data center στον κόσμο. 
Το σύστημα της Lenovo ονομάζεται MareNostrum 
4 και θα χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει επιστήμες 
που εστιάζουν σε έρευνες σχετικές με το ανθρώπινο 
γονιδίωμα, τη βιοπληροφορική, τη βιομηχανική, καθώς 
και την πρόγνωση του καιρού και την σύνθεση της 
ατμόσφαιρας. 
Αυτό το νέο σύστημα, το οποίο θα συνεχίσει να 
αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου, τοποθετείται 
στη θέση 13 της λίστας TOP500 (top500.org) που 
ανακοινώθηκε στις 19 Ιουνίου.

Το MareNostrum 4 περιλαμβάνει 3.400 server νέας 
γενιάς της Lenovo, διαθέτει Intel Xeon scalable 
επεξεργαστές, με Intel Omni-Path Technology 100 
Gb/s ταχύτατη καλωδίωση δικτύου, άνω των 60 

χλμ. Πρόκειται για το τρίτο HPC σύστημα που έχει 
εγκαταστήσει η Lenovo στο Partnership for Advanced 
Computing in Europe (PRACE), γεγονός που την 
καθιερώνει ως το μεγαλύτερο πάροχο συστημάτων 
αιχμής HPC στη σημαντική αυτή επιστημονική κοινότητα 
και παράλληλα εδραιώνει τη θέση της, ως την ταχύτερα 
αναπτυσσόμενη εταιρεία supercomputer στην Ευρώπη.

Επιπροσθέτως, η Lenovo αναβαθμίζει το Global HPC 
Innovation Center της που έχει έδρα τη Στουτγκάρδη της 
Γερμανίας και διαθέτει 6.000 πυρήνες Intel Xeon νέας 
γενιάς και σύγχρονα Nvidia GPUs, με την καλύτερη και 
πιο ποιοτική εσωτερική Mellanox και Intel επένδυση. 
Η πλήρης αναβάθμιση του συστήματος θα ολοκληρωθεί 
τον Αύγουστο του 2017.
Info: Lenovo Hellas, 213-0087200

Στο πλαίσιο του Oracle OpenWorld, που έλαβε χώρα 
στο Σαν Φρανσίσκο τον περασμένο Οκτώβριο, ο Larry 
Ellison, executive chairman of the board και CTO της 
Oracle, παρουσίασε νέες δυνατότητες machine learning 
για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 
Οι νέες δυνατότητες ασφάλειας βασίζονται σε 
τεχνολογίες μηχανικής εκμάθησης και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των νέων χαρακτηριστικών του 
Oracle Management Cloud. Πρόκειται για μια πλήρη και 
ενοποιημένη λύση που προσφέρεται ως υπηρεσία μέσα 
στο Oracle Cloud για την ασφάλεια και τη διαχείριση του 
IT που επιτρέπει στους οργανισμούς να παρακολουθούν 
και να αναλύουν δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία και 
την ασφάλεια μέσα σε μία ενοποιημένη λύση.

Το Oracle Management Cloud περιέχει μια 
ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική δεδομένων μέσω  
ενός ενοποιημένου μοντέλου που καλύπτει την 
τοπολογία, τις συσχετίσεις, την τηλεμετρία και τις 
απειλές. Μπορεί να διαχειρίζεται κάθε είδους 
τεχνολογίας, τόσο on premises, όσο και cloud και 
μάλιστα cloud όχι μόνο της Oracle. 

Αξιοποιώντας τεχνολογίες machine learning, οι 
πληροφορίες που λαμβάνονται είναι αξιοποιήσιμες 
σε πραγματικό χρόνο, τα δεδομένα ενοποιούνται, 
αναλύονται, εντοπίζονται οι ανωμαλίες και διορθώνονται 
αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
Info: Oracle Hellas, 210-6789200
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CISCO

Εξαγοράζει τη 
BroadSoft
Η Cisco και η BroadSoft 
ανακοίνωσαν την οριστική συμφωνία 
εξαγοράς της BroadSoft από την 
Cisco, συνολικού καθαρού ύψους 1,9 
δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ο συνδυασμός των λύσεων 
επικοινωνίας φωνής και contact 
center της BroadSoft, με το κορυφαίο 
χαρτοφυλάκιο εξοπλισμού και 
υπηρεσιών της Cisco, θα επιτρέψει 
στη νέα εταιρεία να προσφέρει τις 
καλύτερες λύσεις για επιχειρήσεις 
οποιουδήποτε μεγέθους και να 
προσφέρει ένα πλήρες σύνολο 
δυνατοτήτων συνεργασίας.
Info: Cisco Hellas, 210-6381300

DATA COMMUNICATION

Συνεργασία με το 
ΠΑ.ΠΕΙ. 
Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η Data 
Communication συνεργάζεται 
με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 
στηρίζοντας τους φοιτητές του 
τμήματος μεταπτυχιακών σπουδών 
«Οικονομική και Επιχειρησιακή 
Στρατηγική» και για πρώτη φορά 
τους φοιτητές του τμήματος 
μεταπτυχιακών σπουδών 
«Οικονομικά και Διοίκηση της 
Υγείας». Στο πλαίσιο της συνεργασίας 
της εταιρείας με το Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς, οι φοιτητές έρχονται σε 
επαφή με το πρόγραμμα  WinEra ERP 
της Data Communication.
Info: Data Communication,  
211-1080000

EPSILON NET 

Αύξηση κύκλου 
εργασιών 
Μετά από σημαντική αύξηση των 
εγκαταστάσεων σε εμπορολογιστικές 
εφαρμογές της νέας πλατφόρμας 
Pylon, στις εφαρμογές Pylon 
horeca, αλλά και σε εγκαταστάσεις 
Payroll & HR, ο κύκλος εργασιών 
του ομίλου το Α’ εξάμηνο του 2017 
σημείωσε σημαντική αύξηση 33,29% 
έναντι του αντίστοιχου περυσινού 
διαστήματος. Συγκεκριμένα, ο κύκλος 
εργασιών του πρώτου εξαμήνου 
2017 διαμορφώθηκε στα 6.681,24 χιλ. 
Ευρώ έναντι 5.012,66 χιλ. Ευρώ  
κατά την προηγούμενη περίοδο 
εξαμήνου 2016.
Info: Epsilon Net, 211-5007000

Mε μια ματιά
PRINTING SECURITY

Η Xerox ηγέτης στην ασφάλεια 
εγγράφων σύμφωνα με την IDC

Η Engenius έρχεται να δώσει  μια εξαιρετικά ευέλικτη, 
κλιμακούμενη και πλήρως ολοκληρωμένη λύση 
προσφέροντας απλοποιημένη μαζική διαχείριση και 
εύκολο configuration χωρίς πρόσθετη αγορά αδειών για 
κάθε AP, συνδρομή ή χρέωση τεχνικής υποστήριξης. 
Η διαχείριση οποιουδήποτε λοιπόν δικτύου, μπορεί να 
γίνει με τη χρήση του δωρεάν software (ezMaster) που 
προσφέρει η Engenius απομακρυσμένα ή μέσω cloud.

Wireless performance Optimization
Έχοντας ένα πλήρως διαχειρίσιμο WLAN δίκτυο 
μπορούμε εύκολα να παρακολουθούμε την RF 
ακτινοβολία και από τα γειτονικά access points με σκοπό 
να επιλέγεται το καταλληλότερο κανάλι εκπομπής. 
Επίσης, μπορούμε να παραμετροποιήσουμε πολλαπλά 
access points έτσι ώστε να υποστηρίζουν Fast Roaming 
με αποτέλεσμα οι χρήστες να συνδέονται αυτόματα στο 
ασύρματο δίκτυο ενώ μετακινούνται στο χώρο. Η μέγιστη 
απόδοση εξασφαλίζεται μέσω του Band Steering που 
κατευθύνει τον κάθε client στο κατάλληλο κανάλι RF έτσι 
ώστε να έχουμε εξισορρόπηση μεταξύ των χρηστών που 
αναλογούν σε κάθε σημείο πρόσβασης.

Εύκολη δημιουργία Captive Portal 
Πολλές επιχειρήσεις ή χώροι εστίασης που προσφέρουν  
πρόσβαση στο Internet στους πελάτες τους επιθυμούν οι 
χρήστες να «περνούν» πρώτα από την ιστοσελίδα τους 
πριν συνδεθούν. Η δημιουργία του captive portal για το 
Guest WiFi γίνεται πιο εύκολη από ποτέ με τη χρήση του 

Ezmaster management software της Engenius!

Προστασία δικτύου από  
κακόβουλους χρήστες
Με τη σειρά Neutron, το δίκτυό σας προστατεύεται από 
επιθέσεις σε πολλαπλά επίπεδα μέσω προηγμένων 
προτύπων ασύρματης κρυπτογράφησης, όπως η βάση 
δεδομένων κρυπτογράφησης και ο έλεγχος ταυτότητας 
Wi-Fi Protected Access, 802.1X με χρήση Radius 
server. Οι δικτυακές απειλές εντοπίζονται γρήγορα και 
αποφεύγονται μέσω της ανίχνευσης τους..
H Professional Services είναι επίσημος και αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος του οίκου Engenius στην Ελλάδα και 
διαθέτει στην αγορά πλήρεις Wi-Fi λύσεις τόσο για SMB 
όσο και για Enterprise εγκαταστάσεις.  
Info: Professional Services, 210-8012207 

Στην πρώτη έκθεση «IDC MarketScape: Worldwide 
Security Solutions and Services», η Xerox 
ανακηρύσσεται ηγέτης στην ασφάλεια των επιχειρήσεων 
και για το ευρύ φάσμα λύσεων εκτύπωσης και 
ασφάλειας εγγράφων που προσφέρει.

Η έκθεση της IDC επισημαίνει ότι η Xerox διαθέτει ένα 
ευρύ φάσμα λύσεων για την εκτύπωση και την ασφάλεια 
εγγράφων με τη μορφή εργαλείων, μεθοδολογιών 
και υπηρεσιών που έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε 
να ικανοποιούν κάθε ανάγκη που συνδέεται με την ΙΤ 
στρατηγική ενός πελάτη. Η μεθοδολογία της Xerox για 
τη διασφάλιση του περιβάλλοντος εκτύπωσης και των 
εγγράφων, βασίζεται σε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, 
η οποία αναπτύσσεται από το επίπεδο της συσκευής, 
μέχρι τις εφαρμογές του πελάτη και την υποδομή των 
πληροφορικών του συστημάτων.
Σύμφωνα με την έκθεση IDC MarketScape, «η Xerox 

προσφέρει ένα από τα ευρύτερα προγράμματα MPS 
της βιομηχανίας και μπορεί να παρέχει πρόσβαση 
σε ασφαλείς λύσεις εκτύπωσης και υπηρεσίες 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών - 
ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας ή τον κλάδο 
στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται».

Εστιάζοντας σε συσκευές,  
δεδομένα και έγγραφα
Οι αστοχίες σε θέματα ασφαλείας δημιουργούν σοβαρά 
προβλήματα σε μια επιχείρηση, ανεξάρτητα από το 
αν η παραβίαση έγινε μέσα από μια συσκευή ή αν 
προέρχεται από σφάλμα υπαλλήλου ή από hacker. 
Οι λύσεις MPS της Xerox επικεντρώνονται στην 
παρακολούθηση του οικοσυστήματος μιας επιχείρησης, 
συμπεριλαμβανομένων συσκευών, δεδομένων και 
εγγράφων.
Info: Xerox Hellas, 210-9307000

PROFESSIONAL SERVICES

Μαζική διαχείριση απομακρυσμένου ασύρματου δικτύου
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SOFTONE

Το Soft1 Cloud ERP 
στην Κλιματεχνική
Τη λύση Cloud ERP της SoftOne 
επέλεξε για την κάλυψη των 
αυξημένων μηχανογραφικών της 
απαιτήσεων η εταιρεία Κλιματεχνική, 
η οποία δραστηριοποιείται στην 
εμπορία επώνυμων ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών και ειδών 
υγιεινής. Διαθέσιμο με τη μορφή μίας 
συνδρομητικής υπηρεσίας SaaS, το 
Soft1 Cloud ERP μειώνει σημαντικά το 
κόστος λειτουργίας της Κλιματεχνικής, 
απελευθερώνοντας το τμήμα ΙΤ από 
υψηλές επενδύσεις hardware και 
software, καθώς και εξαιρετικά 
χρονοβόρες εργασίες υποστήριξης.

Info: SoftOne, 21-11022222

SINGULARLOGIC

Το Galaxy στην 
Foodrinco
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο 
Galaxy της SingularLogic στην εταιρεία 
Foodrinco του ομίλου επιχειρήσεων 
Βυτογιάννη. Το έργο περιλάμβανε την 
εγκατάσταση της λύσης, τη μετάπτωση 
των δεδομένων από το παλαιό 
σύστημα, την παραμετροποίηση βάσει 
των ιδιαιτεροτήτων της εταιρείας, 
την εκπαίδευση των χρηστών και 
τέλος την παραγωγική λειτουργία 
όλων των εφαρμογών της λύσης 
Galaxy. Υλοποιήθηκε δε από τους 
εξειδικευμένους συμβούλους της 
System Soft, θυγατρικής εταιρείας της 
SingularLogic.

Info: SingularLogic, 210-6266500

UNI SYSTEMS

Νέο Excellence 
Innovation Center
Η Uni Systems, συνεργάτης επιπέδου 
Premier της Red Hat για το JBoss 
Middleware και τις cloud τεχνολογίες, 
ανακοίνωσε τη δημιουργία Excellence 
Innovation Center για την πλατφόρμα 
Red Hat OpenShift Container στην 
Αθήνα. Σκοπός της επένδυσης είναι η 
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
αξιολόγησης και εκπαίδευσης στην 
πελατειακή βάση της εταιρείας, 
εξυπηρετώντας την ταχύτερη και πιο 
ευέλικτη ανάπτυξη, υλοποίηση και 
υποστήριξη των container-based 
λύσεων στα πρότυπα των Docker  
και Kubernetes.

Info: Uni Systems, 211-9997000

Mε μια ματιά
DELL TECHNOLOGIES

LEXIS DRAYSCHOOL

Νέο τμήμα, λύσεις και 
πρόγραμμα συνεργατών IoT

Εκπαιδευτική εβδομάδα για τα 
προϊόντα DrayTek

Η Dell Technologies ανακοίνωσε το όραμα και τη 
στρατηγική της στον τομέα του Internet of Things, 
τη δημιουργία ενός νέου τμήματος IoT, καθώς και 
συγκεκριμένα νέα προϊόντα IoT, εργαστήρια, πρόγραμμα 
συνεργατών και μοντέλα κατανάλωσης. 

Ένα νέο κατανεμημένο μοντέλο computing
Τα 15 τελευταία χρόνια, ο κλάδος της πληροφορικής 
έχει γνωρίσει την άνοδο του cloud computing, ένα 
ιδιαίτερα συγκεντρωτικό μοντέλο προσφοράς υπηρεσιών 
πληροφορικής. Ωστόσο, σε μια εποχή όπου κάθε τύπος 
συσκευής, από τηλέφωνα μέχρι αυτοκίνητα, λαμπτήρες 
και θερμοστάτες μέχρι και συσκευές καρδιακής 
παρακολούθησης λειτουργούν με τη βοήθεια ψηφιακής 
«νοημοσύνης», υπάρχει πλέον η ανάγκη για επεξεργασία 
της πληροφορίας με έναν τρόπο κατανεμημένο και σε 
πραγματικό χρόνο. Αυτές οι συσκευές δεν μπορούν να 
βασιστούν στον τρόπο λειτουργίας ενός συγκεντρωτικού 
συστήματος με επίκεντρο την υποδομή του cloud, το 
οποίο ενδεχομένως να προκαλεί σημαντικές χρονικές 
καθυστερήσεις.

H ολοκληρωμένη προσέγγιση της Dell Technologies 
στον τομέα του IoT βασίζεται στις υπηρεσίες και 
τεχνολογίες της, καθώς και ένα προσεκτικά ανεπτυγμένο 

οικοσύστημα συνεργατών, το οποίο έχει σχεδιαστεί με 
γνώμονα την αποκόμιση αξίας για τους πελάτες στην 
τωρινή φάση, αλλά και την προετοιμασία τους για όσα 
επιφυλάσσει το μέλλον.

Το νέο τμήμα IoT 
Το νέο τμήμα IoT της εταιρείας πρόκειται να έχει ως 
επικεφαλής τον CTO της VMware, Ray O’Farrell, και στο 
καταστατικό του προβλέπει τον συντονισμό της ανάπτυξης 
προϊόντων και υπηρεσιών ΙοΤ σε όλο το φάσμα της 
Dell Technologies. Το τμήμα λύσεων ΙοΤ (IoT Solutions 
Division) θα συνδυάσει εσωτερικά αναπτυγμένες 
τεχνολογίες και προϊόντα από το τεράστιο οικοσύστημα 
της Dell Technologies, με στόχο να προσφέρει στους 
πελάτες ολοκληρωμένες λύσεις.

IoT Solutions Partner Program
Το πρόγραμμα συνεργατών της Dell, IoT Solutions 
Partner Program, αποτελεί ένα προσεγμένο και 
πολυεπίπεδο πρόγραμμα, το οποίο αποτελείται 
από περισσότερους από 90 συνεργάτες με μεγάλες 
επιχειρήσεις όπως η Intel, η Microsoft και η SAP, αλλά 
και start-ups όπως η Action Point, η IMS Evolve, η 
FogHorn και η Zingbox.
Info: Dell Hellas, 210-8129800

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την 
Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 
η εβδομάδα εκπαιδευτικών 
εκδηλώσεων DrayTek που 
διοργάνωσε η Lexis Πληροφορική, 
αποκλειστικός αντιπρόσωπος  
των προϊόντων DrayTek σε Ελλάδα 
και Κύπρο.
H εβδομάδα περιελάμβανε 
ενημερωτικές παρουσιάσεις στην 
Αθήνα και το Ηράκλειο Κρήτης, αλλά 
και το διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιστοποίησης 
«DraySchool», που απευθύνεται αποκλειστικά σε 
μηχανικούς τεχνικών τμημάτων και πραγματοποιήθηκε 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Τόσο οι ενημερωτικές παρουσιάσεις όσο και το 
πρόγραμμα πιστοποίησης έγιναν από εξειδικευμένο 

μηχανικό της DrayTek και συμμετείχαν 
μεταπωλητές και συνεργάτες της 
εταιρίας που είχαν τη δυνατότητα να 
γνωρίσουν τις νέες ολοκληρωμένες 
λύσεις δικτυακού εξοπλισμού της 
DrayTek και να δουν από κοντά τις 
δυνατότητες του ολοκαίνουργιου
access point εξωτερικού χώρου 
VigorAP920R. Επίσης, στην αίθουσα 
εκπαίδευσης της Lexis στο Γέρακα, 
οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα 

να εκπαιδευτούν και μετά από ειδικές εξετάσεις να 
πιστοποιηθούν σε τομείς όπως: δημιουργία συνδέσεων 
WAN, LAN και VLAN, VPN, load balancing & failover, 
πολιτικές firewall, routing, παραμετροποίηση access 
points και κεντρική διαχείρισή τους από routers, QoS & 
Bandwidth Management.
Info: Lexis Πληροφορική, 210-6777007 
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CISCO

Εξαγοράζει τη 
BroadSoft
Η Cisco και η BroadSoft 
ανακοίνωσαν την οριστική συμφωνία 
εξαγοράς της BroadSoft από την 
Cisco, συνολικού καθαρού ύψους 1,9 
δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ο συνδυασμός των λύσεων 
επικοινωνίας φωνής και contact 
center της BroadSoft, με το κορυφαίο 
χαρτοφυλάκιο εξοπλισμού και 
υπηρεσιών της Cisco, θα επιτρέψει 
στη νέα εταιρεία να προσφέρει τις 
καλύτερες λύσεις για επιχειρήσεις 
οποιουδήποτε μεγέθους και να 
προσφέρει ένα πλήρες σύνολο 
δυνατοτήτων συνεργασίας.
Info: Cisco Hellas, 210-6381300

DATA COMMUNICATION

Συνεργασία με το 
ΠΑ.ΠΕΙ. 
Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η Data 
Communication συνεργάζεται 
με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 
στηρίζοντας τους φοιτητές του 
τμήματος μεταπτυχιακών σπουδών 
«Οικονομική και Επιχειρησιακή 
Στρατηγική» και για πρώτη φορά 
τους φοιτητές του τμήματος 
μεταπτυχιακών σπουδών 
«Οικονομικά και Διοίκηση της 
Υγείας». Στο πλαίσιο της συνεργασίας 
της εταιρείας με το Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς, οι φοιτητές έρχονται σε 
επαφή με το πρόγραμμα  WinEra ERP 
της Data Communication.
Info: Data Communication,  
211-1080000

EPSILON NET 

Αύξηση κύκλου 
εργασιών 
Μετά από σημαντική αύξηση των 
εγκαταστάσεων σε εμπορολογιστικές 
εφαρμογές της νέας πλατφόρμας 
Pylon, στις εφαρμογές Pylon 
horeca, αλλά και σε εγκαταστάσεις 
Payroll & HR, ο κύκλος εργασιών 
του ομίλου το Α’ εξάμηνο του 2017 
σημείωσε σημαντική αύξηση 33,29% 
έναντι του αντίστοιχου περυσινού 
διαστήματος. Συγκεκριμένα, ο κύκλος 
εργασιών του πρώτου εξαμήνου 
2017 διαμορφώθηκε στα 6.681,24 χιλ. 
Ευρώ έναντι 5.012,66 χιλ. Ευρώ  
κατά την προηγούμενη περίοδο 
εξαμήνου 2016.
Info: Epsilon Net, 211-5007000

Mε μια ματιά
PRINTING SECURITY

Η Xerox ηγέτης στην ασφάλεια 
εγγράφων σύμφωνα με την IDC

Η Engenius έρχεται να δώσει  μια εξαιρετικά ευέλικτη, 
κλιμακούμενη και πλήρως ολοκληρωμένη λύση 
προσφέροντας απλοποιημένη μαζική διαχείριση και 
εύκολο configuration χωρίς πρόσθετη αγορά αδειών για 
κάθε AP, συνδρομή ή χρέωση τεχνικής υποστήριξης. 
Η διαχείριση οποιουδήποτε λοιπόν δικτύου, μπορεί να 
γίνει με τη χρήση του δωρεάν software (ezMaster) που 
προσφέρει η Engenius απομακρυσμένα ή μέσω cloud.

Wireless performance Optimization
Έχοντας ένα πλήρως διαχειρίσιμο WLAN δίκτυο 
μπορούμε εύκολα να παρακολουθούμε την RF 
ακτινοβολία και από τα γειτονικά access points με σκοπό 
να επιλέγεται το καταλληλότερο κανάλι εκπομπής. 
Επίσης, μπορούμε να παραμετροποιήσουμε πολλαπλά 
access points έτσι ώστε να υποστηρίζουν Fast Roaming 
με αποτέλεσμα οι χρήστες να συνδέονται αυτόματα στο 
ασύρματο δίκτυο ενώ μετακινούνται στο χώρο. Η μέγιστη 
απόδοση εξασφαλίζεται μέσω του Band Steering που 
κατευθύνει τον κάθε client στο κατάλληλο κανάλι RF έτσι 
ώστε να έχουμε εξισορρόπηση μεταξύ των χρηστών που 
αναλογούν σε κάθε σημείο πρόσβασης.

Εύκολη δημιουργία Captive Portal 
Πολλές επιχειρήσεις ή χώροι εστίασης που προσφέρουν  
πρόσβαση στο Internet στους πελάτες τους επιθυμούν οι 
χρήστες να «περνούν» πρώτα από την ιστοσελίδα τους 
πριν συνδεθούν. Η δημιουργία του captive portal για το 
Guest WiFi γίνεται πιο εύκολη από ποτέ με τη χρήση του 

Ezmaster management software της Engenius!

Προστασία δικτύου από  
κακόβουλους χρήστες
Με τη σειρά Neutron, το δίκτυό σας προστατεύεται από 
επιθέσεις σε πολλαπλά επίπεδα μέσω προηγμένων 
προτύπων ασύρματης κρυπτογράφησης, όπως η βάση 
δεδομένων κρυπτογράφησης και ο έλεγχος ταυτότητας 
Wi-Fi Protected Access, 802.1X με χρήση Radius 
server. Οι δικτυακές απειλές εντοπίζονται γρήγορα και 
αποφεύγονται μέσω της ανίχνευσης τους..
H Professional Services είναι επίσημος και αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος του οίκου Engenius στην Ελλάδα και 
διαθέτει στην αγορά πλήρεις Wi-Fi λύσεις τόσο για SMB 
όσο και για Enterprise εγκαταστάσεις.  
Info: Professional Services, 210-8012207 

Στην πρώτη έκθεση «IDC MarketScape: Worldwide 
Security Solutions and Services», η Xerox 
ανακηρύσσεται ηγέτης στην ασφάλεια των επιχειρήσεων 
και για το ευρύ φάσμα λύσεων εκτύπωσης και 
ασφάλειας εγγράφων που προσφέρει.

Η έκθεση της IDC επισημαίνει ότι η Xerox διαθέτει ένα 
ευρύ φάσμα λύσεων για την εκτύπωση και την ασφάλεια 
εγγράφων με τη μορφή εργαλείων, μεθοδολογιών 
και υπηρεσιών που έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε 
να ικανοποιούν κάθε ανάγκη που συνδέεται με την ΙΤ 
στρατηγική ενός πελάτη. Η μεθοδολογία της Xerox για 
τη διασφάλιση του περιβάλλοντος εκτύπωσης και των 
εγγράφων, βασίζεται σε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, 
η οποία αναπτύσσεται από το επίπεδο της συσκευής, 
μέχρι τις εφαρμογές του πελάτη και την υποδομή των 
πληροφορικών του συστημάτων.
Σύμφωνα με την έκθεση IDC MarketScape, «η Xerox 

προσφέρει ένα από τα ευρύτερα προγράμματα MPS 
της βιομηχανίας και μπορεί να παρέχει πρόσβαση 
σε ασφαλείς λύσεις εκτύπωσης και υπηρεσίες 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών - 
ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας ή τον κλάδο 
στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται».

Εστιάζοντας σε συσκευές,  
δεδομένα και έγγραφα
Οι αστοχίες σε θέματα ασφαλείας δημιουργούν σοβαρά 
προβλήματα σε μια επιχείρηση, ανεξάρτητα από το 
αν η παραβίαση έγινε μέσα από μια συσκευή ή αν 
προέρχεται από σφάλμα υπαλλήλου ή από hacker. 
Οι λύσεις MPS της Xerox επικεντρώνονται στην 
παρακολούθηση του οικοσυστήματος μιας επιχείρησης, 
συμπεριλαμβανομένων συσκευών, δεδομένων και 
εγγράφων.
Info: Xerox Hellas, 210-9307000

PROFESSIONAL SERVICES

Μαζική διαχείριση απομακρυσμένου ασύρματου δικτύου
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ENTERSOFT

Το Entersoft Business 
στην Τέρνα 
Μέσω του Entersoft Business Suite, 
η διεύθυνση προμηθειών Τέρνα 
διαχειρίζεται ένα μεγάλο μέρος των 
διαδικασιών προμήθειας υλικών 
και υπηρεσιών για την κάλυψη 
των αναγκών των εργοταξίων 
της εταιρείας. Οι εσωτερικές 
διαδικασίες της διεύθυνσης, 
από την έρευνα αγοράς, τη 
συγκέντρωση και αξιολόγηση 
προσφορών, τη σύνταξη του φύλλου 
σύγκρισης προσφορών μέχρι και 
τις παραγγελίες/συμβάσεις προς 
προμηθευτές, παρακολουθούνται 
μέσω αυτοματοποιημένων ροών του 
συστήματος της Entersoft. 

Info: Entersoft, 211-1015000

AOC

Νέο προσιτό  
monitor 31,5 ιντσών 
Η εταιρία AOC ανακοίνωσε μια 
οικονομικά προσιτή οθόνη μεγέθους 
31,5” QHD ανάλυσης (2560 x 1440 
pixels). Πρόκειται για το μοντέλο 
Q3279VWF της σειράς 79. 
Πρόκειται για μια οθόνη με 
εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό και 
κομψή βάση με ασημί τελείωμα, 
που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε 
χώρο. Η υποστήριξη του FreeSync 
και ο χρόνος απόκρισης 5ms θα 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πιο 
casual gamers.

Info: Aoc, http://eu.aoc.com

ACTIVE COMPUTER SYSTEMS

Φέρνει τους  
HP PageWide  
Η Active Computer Systems 
προχώρησε σε εμπορική συμφωνία 
με την HP για την πώληση και 
τεχνική υποστήριξη όλων των 
μοντέλων PageWide large format, 
υποστηρίζοντας πλέον όλη των γκάμα 
των προϊόντων της HP, εφαρμόζοντας 
επιπλέον και την διαδικασία αγοράς 
εξοπλισμού μέσω υπηρεσιών 
Managed Print Services (leasing και 
κόστος ανά σελίδα). Θυμίζουμε ότι η 
εταιρεία διακινεί αποκλειστικά στην 
Ελλάδα και τα νέα HP A3 Copier.

Info: Active Computer Systems,  

210-6577900

Mε μια ματιά
ALL FLASH STORAGE

Εξελίξεις στα all flash  
συστήματα της IBM

Το Atcom A11 είναι μια IP τηλεφωνική συσκευή, η 
οποία διακρίνεται για την ευκολία εγκατάστασης μέσα 
σε ένα εταιρικό δίκτυο. Απευθύνεται σε μικρές ή 
μεγάλες εταιρείες, διαθέτει πλήθος λειτουργιών και 
ρυθμίσεων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει 
στην πολύ καλή ποιότητα του ήχου. Η συσκευή παίρνει 
πολύ σοβαρά το θέμα «ποιότητα ήχου» έχοντας δύο 
επεξεργαστές στο εσωτερικό της, έναν για τις εντολές και 
έναν αποκλειστικά για τη διαχείριση της φωνής. Άλλωστε 
το ειδικό σηματάκι «HD Voice» που βρίσκεται πάνω στο 
ακουστικό παραπέμπει ακριβώς σε αυτό, κάτι που οι 
επαγγελματίες θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
συνδιασκέψεων. Μάλιστα, το Atcom A11 είναι η μοναδική 
συσκευή που θα χρειαστεί το meeting room μιας 
εταιρείας, αφού αφενός η λειτουργία τηλεδιάσκεψης 
καλύπτει απόσταση έως πέντε μέτρων, ενώ υποστηρίζεται 
και διάσκεψη τριών μερών (3-way conference call). 
Η ένταξη του Atcom A11 στο δίκτυο της εταιρείας είναι 
πολύ εύκολη. Αρκεί η σύνδεσή του μέσω Ethernet είτε 
απευθείας στο router, είτε σε switch – να σημειώσουμε 
ότι υπάρχει και το μοντέλο W που υποστηρίζει Wi-Fi – 
και κατόπιν η ρύθμισή του μέσω browser. Από εκεί ο 
χρήστης θα ρυθμίσει τον SIP λογαριασμό της εταιρείας 
και τα υπόλοιπα στοιχεία της σύνδεση στο δίκτυο, όπως 

τον DHCP server, την στατική διεύθυνση (ανάλογα 
με τις ρυθμίσεις του δικτύου) κ.λπ. Να σημειώσουμε 
ότι η συγκεκριμένη σειρά συσκευών VoIP της Atcom 
υποστηρίζει έναν λογαριασμό SIP. Επίσης, υποστηρίζει 
δύο ταυτόχρονες τηλεφωνικές κλήσεις, δέχεται headset, 
ενώ υποστηρίζει και Power over Ethernet, εφόσον  
υπάρχει η σχετική υποδομή στο δίκτυο. 
Συμπερασματικά πρόκειται για ένα πολύ ποιοτικό IP 
τηλέφωνο που θα καλύψει τις βασικές ανάγκες της 
σύγχρονης επιχείρησης για επικοινωνία εντός και  
εκτός δικτύου. 
Info: Lexis Πληροφορική, 210-6777007

Η IBM ανακοίνωσε σημαντικές εξελίξεις στις λύσεις 
και το λογισμικό αποθήκευσης all flash, με σκοπό τη 
σημαντική μείωση του κόστους των δεδομένων και την 
επέκταση των λύσεών  της σε περιβάλλοντα υβριδικού 
και ιδιωτικού cloud.
Το Ultra- Dense FlashSystem array έχει δυνατότητα 
αποθήκευσης περισσότερων δεδομένων στην 
ίδια υποδομή, συμβάλλει στη μείωση του κόστους 
χωρητικότητας δεδομένων κατά σχεδόν 60%. Επιπλέον, 
το νέο λογισμικό Spectrum Virtualize επιτρέπει την 
απλοποιημένη μεταφορά και αποκατάσταση μετά από 
καταστροφή των δεδομένων προς και από το IBM Public 
Cloud. Οι νέες δυνατότητες λογισμικού επιτρέπουν τη 
χρήση συστημάτων αποθήκευσης της IBM και άλλων 
κατασκευαστών με τα δημοφιλή περιβάλλοντα container 
Docker και Kubernetes.
Επιπλέον των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών, 
στις αναβαθμίσεις των συστημάτων και του λογισμικού 
αποθήκευσης της IBM περιλαμβάνονται τα εξής:
Νέα πλατφόρμα που επιταχύνει υλοποιήσεις ιδιωτικού 
cloud – Οι λύσεις IBM Spectrum Access προσφέρουν ό,τι 
χρειάζονται οι διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης 
για την ανάπτυξη ενός ιδιωτικού cloud γρήγορα και 

αποδοτικά, συνδυάζοντας τις απαραίτητες οικονομίες 
και την απλότητα του cloud, με την προσβασιμότητα, 
το virtualization και την απόδοση μια υλοποίησης σε 
εσωτερική υποδομή.
Ενοποιημένο  User interface  – το νέο interface 
για το FlashSystem 900 ενοποιεί τις πληροφορίες 
δραστηριότητας και απόδοσης σε μια ενιαία 
κονσόλα. Όπως και αντίστοιχα user interface που 
χρησιμοποιούνται σε άλλα συστήματα αποθήκευσης 
της IBM και στο λογισμικό IBM Spectrum Storage, το UI 
απλοποιεί τις λειτουργίες και συμβάλλει στη βελτίωση 
της παραγωγικότητας.
VersaStack με FlashSystem – ενσωματώνοντας το 
τελευταίο FlashSystem ,αποτελεί μια ευρεία ανανέωση 
των προτάσεων συγκλίνουσας υποδομής IBM/Cisco 
VersaStack
Προστασία της επένδυσης – ορισμένες από τις 
νέες, all flash λύσεις αποθήκευσης και VersaStack 
που ανακοινώθηκαν σήμερα είναι έτοιμες για τις 
προδιαγραφές NVMe, κάτι που τους επιτρέπει 
να αξιοποιήσουν τις προτάσεις NVMe που θα 
παρουσιαστούν το 2018.
Info: IBM Hellas, 210-6881220
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Ο software business manager της Xerox, Alexander Nozdrin βρέθηκε στην Ελλάδα στο πλαίσιο ειδικής 
εκδήλωσης της Xerox Hellas, στην οποία παρουσιάστηκαν οι δύο νέες σειρές επαγγελματικών εκτυπωτών 
VersaLink και AltaLink. Πρόκειται για το μεγαλύτερο προϊοντικό λανσάρισμα στην ιστορία των 110 χρόνων της 
εταιρείας με συνολικά 29 προϊόντα ,τα οποία αλλάζουν τον τρόπο που εργαζόμαστε.

Ξεχάστε ό,τι ξέρατε για  
τον εργασιακό χώρο

Ο 
Alexander Nozdrin υπεύθυνος για 
λύσεις λογισμικού σε περισσότε-
ρες από 30 χώρες μίλησε για το 
μέλλον της ψηφιακής εργασίας και 
παρουσίασε τις νέες τεχνολογίες 
που μεταμορφώνουν τον τρόπο 

που οι άνθρωποι συνδέονται, επικοινωνούν και 
εργάζονται. Επίσης, δεν παρέλειψε να αναφερθεί 
στα υψηλά πρότυπα ασφαλείας που διαθέτουν τα 
νέα μοντέλα. 

Σε ερώτησή μας σχετικά με τις δύο νέες προϊό-
ντικές σειρές ο κ. Nozdrin ανέφερε ότι η σειρά 
VersaLink απευθύνεται σε SMBs και η Altalink 
σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις. «Οι δύο πλατφόρμες 
είναι σε θέση να αλλάξουν σημαντικά τον τρόπο 
με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται. Μπορούν να 
τους βοηθήσουν να αυτοματοποιήσουν τα καθημε-
ρινά τους tasks, εξοικονομώντας έτσι και χρόνο και 
χρήμα». 
Να σημειώσουμε ότι η οικογένεια των νέων προϊ-
όντων περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία μεγεθών, 
ταχυτήτων και δυνατοτήτων, προκειμένου να αντα-
ποκρίνεται στις ανάγκες των μικρών, των μεσαίων, 
αλλά και των μεγάλων επιχειρήσεων, προσφέρο-
ντας μια ενιαία εμπειρία στους χρήστες. Πιο συγκε-
κριμένα, η νέα σειρά VersaLink περιλαμβάνει 19 
εκτυπωτές και MFPs και η AltaLink 10 MFPs.

Η συζήτηση που είχαμε με τον κ. Nozdrin δεν 
θα μπορούσε να μην σταθεί στην τεχνολογία 
ConnectKey η οποία όπως αναφέρει η Xerox, 
επιτρέπει σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις να 
διαχειριστούν με καλύτερο τρόπο τις καθημερινές 
τους απαιτήσεις, ενώ προσφέρει και μια σειρά από 
σημαντικά πλεονεκτήματα για το κανάλι των συ-
νεργατών. Ποια είναι αυτά όμως; Όπως τόνισε ο κ. 
Nozdrin η νέα πλατφόρμα ανοίγει νέες αγορές και 
ευκαιρίες για τους συνεργάτες της Xerox. Λύσεις 
όπως η αυτόματη μετάφραση κατά τη σάρωση, 
είναι ήδη διαθέσιμες σήμερα, ενώ οι συνεργάτες 
μπορούν να αναπτύξουν κι άλλες ανάλογα με τις 
ανάγκες των πελατών τους, αυτοματοποιώντας το 
καθημερινό workflow που δεν είναι ανάγκη να πε-
ριλαμβάνει μόνο το κομμάτι του printing.

«Όλα αυτά τα εργαλεία ανοίγουν τεράστιες ευκαι-
ρείς ανάπτυξης για τους συνεργάτες μας», κατέ-
ληξε. Συνεχίζοντας ανέφερε ότι η Xerox διαθέτει 
πολλαπλά εργαλεία ανάπτυξης του καναλιού των 
συνεργατών της. Ειδικά για εκείνους τους συνερ-
γάτες που δεν έχουν εμπειρία στη συγγραφή κώ-
δικα, υπάρχει το App Studio. Με το συγκεκριμένο 
εργαλείο μπορεί κανείς να δημιουργήσει νέα 
apps χωρίς την παραμικρή επαφή με το software 
development. «Μέσα σε 15 λεπτά μπορώ να σας 
μάθω πώς να δημιουργείτε εκπληκτικά apps για 
αυτοματοποίηση των πιο συνηθισμένων tasks», 
τόνισε χαρακτηριστικά. 
«Πολλοί συνεργάτες μας έχουν εγγραφεί στο 
πρόγραμμα Xerox Application Builder και ήδη ανα-
πτύσσουν πιο εξελιγμένα apps, τα οποία μπορούν 
στη συνέχεια να τα δημοσιεύσουν στο App Gallery, 
ή στο Channel Partners Gallery εάν δεν επιθυμούν 
να τα κάνουν διαθέσιμα σε όλους τους πελάτες». 

Ένα άλλο ζήτημα που αντιμετωπίζει μια εταιρεία 
σαν τη Xerox με παγκόσμια παρουσία είναι η ποι-
κιλία σε ότι αφορά τις ανάγκες των πελατών της. 
Ο βαθμός ωριμότητας της αγοράς, διαφέρει σημα-
ντικά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Πολλοί 
πελάτες επιθυμούν να διατηρήσουν το χαρτί, ενώ 
άλλοι έχουν περάσει σε υψηλό βαθμό ψηφιοποί-
ησης. Κάποιοι τώρα ξεκινούν τη μετάβαση στο 
cloud, ενώ άλλοι δεν θέλουν καν να ακούνε τη λέ-
ξη. «Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι γενικό που να ισχύει 

σε όλους, ειδικά στις αναπτυσσόμενες αγορές. Αυτό 
όμως είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα του Xerox 
ConnectKey 2017, το ότι δηλαδή είναι έτοιμο να πα-
ράσχει λύσεις για οποιοδήποτε workflow ανάλογα 
με τις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη», σημείωσε ο 
κ. Nozdrin.

Τα θέματα της ασφάλειας στο τραπέζι
Ένα πολύ ενδιαφέρον και κρίσιμο ζήτημα που 
συζητείται πολύ τον τελευταίο καιρό είναι αυτό της 
ασφάλειας. Η χρήση των apps στο επίπεδο του 
εκτυπωτή (θυμίζουμε ότι τα apps της τεχνολογίας 
ConnectKey τρέχουν στις οθόνες των εκτυπωτών, 
χωρίς τη χρήση υπολογιστή) εγείρει διάφορα θέμα-
τα προστασίας. Ο κ. Nozdrin ήταν κατηγορηματικός: 
«Η Xerox βρίσκεται στην κορυφή σε ό,τι αφορά το 
printing security. Ειδικά για το App Gallery, κάθε app 
ελέγχεται πριν δημοσιευθεί για κενά ασφαλείας τα 
οποία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο μηχά-
νημα και δεδομένα. Έτσι, όλα τα apps που εγκαθιστά 
κάποιος σε μια Xerox συσκευή είναι απολύτως 
ασφαλή. Δεν αφήνουμε τίποτα να εγκατασταθεί εάν 
προηγουμένως δεν έχει ελεγχθεί». 

Ένα μήνυμα προς τους συνεργάτες
Κλείνοντας τη συνέντευξη ο κ. Nozdrin απευθύν-
θηκε προς τους συνεργάτες της Xerox αναφέρο-
ντας τα εξής: 
«Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει ταχύτατα. Θεωρώ ότι 
όλοι μας θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε αυτές τις 
αλλαγές, γνωρίζοντας τις ανάγκες των πελατών μας 
και έτοιμοι να προσφέρουμε λύσεις που οι πελάτες 
μας χρειάζονται τόσο σήμερα, όσο και στο μέλλον. Ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζει τον τρόπο που 
εργαζόμαστε. Η αγορά του Internet of Things ανα-
πτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και οι συσκευές 
Xerox ConnectKey είναι πλέον μέρος ενός τέτοιου 
IoT οικοσυστήματος. Πολλοί πελάτες μετακινούνται 
προς τις τεχνολογίες MPS και εμείς γνωρίζουμε 
πολύ καλά τι είναι αυτό που τους ενδιαφέρει. Δι-
αθέτουμε εκπληκτικές λύσεις και τεχνολογίες και 
είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τους συνεργάτες 
μας να διεκδικήσουν νέες ευκαιρίες και να γίνουν 
επιτυχημένοι μέσα σε αυτόν τον φανταστικό σύγ-
χρονο κόσμο». TCP

Συνέντευξη με τον Alexander Nozdrin

Alexander Nozdrin, business manager 
developing markets operations της Xerox 
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νέα & τάσεις

ENTERSOFT

Το Entersoft Business 
στην Τέρνα 
Μέσω του Entersoft Business Suite, 
η διεύθυνση προμηθειών Τέρνα 
διαχειρίζεται ένα μεγάλο μέρος των 
διαδικασιών προμήθειας υλικών 
και υπηρεσιών για την κάλυψη 
των αναγκών των εργοταξίων 
της εταιρείας. Οι εσωτερικές 
διαδικασίες της διεύθυνσης, 
από την έρευνα αγοράς, τη 
συγκέντρωση και αξιολόγηση 
προσφορών, τη σύνταξη του φύλλου 
σύγκρισης προσφορών μέχρι και 
τις παραγγελίες/συμβάσεις προς 
προμηθευτές, παρακολουθούνται 
μέσω αυτοματοποιημένων ροών του 
συστήματος της Entersoft. 

Info: Entersoft, 211-1015000

AOC

Νέο προσιτό  
monitor 31,5 ιντσών 
Η εταιρία AOC ανακοίνωσε μια 
οικονομικά προσιτή οθόνη μεγέθους 
31,5” QHD ανάλυσης (2560 x 1440 
pixels). Πρόκειται για το μοντέλο 
Q3279VWF της σειράς 79. 
Πρόκειται για μια οθόνη με 
εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό και 
κομψή βάση με ασημί τελείωμα, 
που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε 
χώρο. Η υποστήριξη του FreeSync 
και ο χρόνος απόκρισης 5ms θα 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πιο 
casual gamers.

Info: Aoc, http://eu.aoc.com

ACTIVE COMPUTER SYSTEMS

Φέρνει τους  
HP PageWide  
Η Active Computer Systems 
προχώρησε σε εμπορική συμφωνία 
με την HP για την πώληση και 
τεχνική υποστήριξη όλων των 
μοντέλων PageWide large format, 
υποστηρίζοντας πλέον όλη των γκάμα 
των προϊόντων της HP, εφαρμόζοντας 
επιπλέον και την διαδικασία αγοράς 
εξοπλισμού μέσω υπηρεσιών 
Managed Print Services (leasing και 
κόστος ανά σελίδα). Θυμίζουμε ότι η 
εταιρεία διακινεί αποκλειστικά στην 
Ελλάδα και τα νέα HP A3 Copier.

Info: Active Computer Systems,  

210-6577900

Mε μια ματιά
ALL FLASH STORAGE

Εξελίξεις στα all flash  
συστήματα της IBM

Το Atcom A11 είναι μια IP τηλεφωνική συσκευή, η 
οποία διακρίνεται για την ευκολία εγκατάστασης μέσα 
σε ένα εταιρικό δίκτυο. Απευθύνεται σε μικρές ή 
μεγάλες εταιρείες, διαθέτει πλήθος λειτουργιών και 
ρυθμίσεων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει 
στην πολύ καλή ποιότητα του ήχου. Η συσκευή παίρνει 
πολύ σοβαρά το θέμα «ποιότητα ήχου» έχοντας δύο 
επεξεργαστές στο εσωτερικό της, έναν για τις εντολές και 
έναν αποκλειστικά για τη διαχείριση της φωνής. Άλλωστε 
το ειδικό σηματάκι «HD Voice» που βρίσκεται πάνω στο 
ακουστικό παραπέμπει ακριβώς σε αυτό, κάτι που οι 
επαγγελματίες θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
συνδιασκέψεων. Μάλιστα, το Atcom A11 είναι η μοναδική 
συσκευή που θα χρειαστεί το meeting room μιας 
εταιρείας, αφού αφενός η λειτουργία τηλεδιάσκεψης 
καλύπτει απόσταση έως πέντε μέτρων, ενώ υποστηρίζεται 
και διάσκεψη τριών μερών (3-way conference call). 
Η ένταξη του Atcom A11 στο δίκτυο της εταιρείας είναι 
πολύ εύκολη. Αρκεί η σύνδεσή του μέσω Ethernet είτε 
απευθείας στο router, είτε σε switch – να σημειώσουμε 
ότι υπάρχει και το μοντέλο W που υποστηρίζει Wi-Fi – 
και κατόπιν η ρύθμισή του μέσω browser. Από εκεί ο 
χρήστης θα ρυθμίσει τον SIP λογαριασμό της εταιρείας 
και τα υπόλοιπα στοιχεία της σύνδεση στο δίκτυο, όπως 

τον DHCP server, την στατική διεύθυνση (ανάλογα 
με τις ρυθμίσεις του δικτύου) κ.λπ. Να σημειώσουμε 
ότι η συγκεκριμένη σειρά συσκευών VoIP της Atcom 
υποστηρίζει έναν λογαριασμό SIP. Επίσης, υποστηρίζει 
δύο ταυτόχρονες τηλεφωνικές κλήσεις, δέχεται headset, 
ενώ υποστηρίζει και Power over Ethernet, εφόσον  
υπάρχει η σχετική υποδομή στο δίκτυο. 
Συμπερασματικά πρόκειται για ένα πολύ ποιοτικό IP 
τηλέφωνο που θα καλύψει τις βασικές ανάγκες της 
σύγχρονης επιχείρησης για επικοινωνία εντός και  
εκτός δικτύου. 
Info: Lexis Πληροφορική, 210-6777007

Η IBM ανακοίνωσε σημαντικές εξελίξεις στις λύσεις 
και το λογισμικό αποθήκευσης all flash, με σκοπό τη 
σημαντική μείωση του κόστους των δεδομένων και την 
επέκταση των λύσεών  της σε περιβάλλοντα υβριδικού 
και ιδιωτικού cloud.
Το Ultra- Dense FlashSystem array έχει δυνατότητα 
αποθήκευσης περισσότερων δεδομένων στην 
ίδια υποδομή, συμβάλλει στη μείωση του κόστους 
χωρητικότητας δεδομένων κατά σχεδόν 60%. Επιπλέον, 
το νέο λογισμικό Spectrum Virtualize επιτρέπει την 
απλοποιημένη μεταφορά και αποκατάσταση μετά από 
καταστροφή των δεδομένων προς και από το IBM Public 
Cloud. Οι νέες δυνατότητες λογισμικού επιτρέπουν τη 
χρήση συστημάτων αποθήκευσης της IBM και άλλων 
κατασκευαστών με τα δημοφιλή περιβάλλοντα container 
Docker και Kubernetes.
Επιπλέον των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών, 
στις αναβαθμίσεις των συστημάτων και του λογισμικού 
αποθήκευσης της IBM περιλαμβάνονται τα εξής:
Νέα πλατφόρμα που επιταχύνει υλοποιήσεις ιδιωτικού 
cloud – Οι λύσεις IBM Spectrum Access προσφέρουν ό,τι 
χρειάζονται οι διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης 
για την ανάπτυξη ενός ιδιωτικού cloud γρήγορα και 

αποδοτικά, συνδυάζοντας τις απαραίτητες οικονομίες 
και την απλότητα του cloud, με την προσβασιμότητα, 
το virtualization και την απόδοση μια υλοποίησης σε 
εσωτερική υποδομή.
Ενοποιημένο  User interface  – το νέο interface 
για το FlashSystem 900 ενοποιεί τις πληροφορίες 
δραστηριότητας και απόδοσης σε μια ενιαία 
κονσόλα. Όπως και αντίστοιχα user interface που 
χρησιμοποιούνται σε άλλα συστήματα αποθήκευσης 
της IBM και στο λογισμικό IBM Spectrum Storage, το UI 
απλοποιεί τις λειτουργίες και συμβάλλει στη βελτίωση 
της παραγωγικότητας.
VersaStack με FlashSystem – ενσωματώνοντας το 
τελευταίο FlashSystem ,αποτελεί μια ευρεία ανανέωση 
των προτάσεων συγκλίνουσας υποδομής IBM/Cisco 
VersaStack
Προστασία της επένδυσης – ορισμένες από τις 
νέες, all flash λύσεις αποθήκευσης και VersaStack 
που ανακοινώθηκαν σήμερα είναι έτοιμες για τις 
προδιαγραφές NVMe, κάτι που τους επιτρέπει 
να αξιοποιήσουν τις προτάσεις NVMe που θα 
παρουσιαστούν το 2018.
Info: IBM Hellas, 210-6881220
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Συνέντευξη με τον Γιάννη Στασινόπουλο

TECHCHANNELPARTNER

ανάλυση

Η Active Computer Systems είναι ένα από εκείνα τα παραδείγματα που επιτρέπουν σε όλους εμάς τους αναλυτές 
της αγοράς, να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον και να αναφερόμαστε στην «κρίση ως ευκαιρία» και άλλα συναφή 
κλισέ. Η σταθερή της ανάπτυξη, καθώς και η στρατηγική με βάση την οποία αυτή επιτυγχάνεται, αποτέλεσαν το 
θέμα συζήτησης που είχαμε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Γιάννη Στασινόπουλο.

Επένδυση στο printing και 
ανάπτυξη με... εξωστρέφεια

Ε
δώ και αρκετά χρόνια, η Active 
Computer Systems, έχει επεν-
δύσει σημαντικά στον τομέα του 
printing, βλέποντας αφενός το 
κενό που υπήρχε στην αγορά, 
αφετέρου την πολύ μεγάλη ευ-

καιρία στον τομέα των Managed Print Services.
Μάλιστα, η εταιρεία δεν δίστασε να πραγματοποι-
ήσει μεγάλες επενδύσεις ακόμα και εν μέσω κρί-
σης (χαρακτηριστικό παράδειγμα η μετακίνηση 
σε νέα, υπέρ-σύγχρονα γραφεία εν μέσω capital 
controls), και έχει καταφέρει να αναπτυχθεί με 
σταθερούς ρυθμούς οι οποίοι φτάνουν κοντά στο 
20% την τελευταία διετία.
Για την ακρίβεια, όπως μας εξηγεί ο κ. Στασινό-
πουλος, η Active παρουσίασε αύξηση 20% σε ε-
πίπεδο εσόδων για τη χρονιά 2015-2016, ενώ και 
η φετινή υπολογίζεται να παρουσιάσει αντίστοιχη 
αύξηση (περίπου 17%), και μάλιστα με ιδιαίτερα 
θετικό momentum όπως θα δούμε και στη συ-
νέχεια, για το μέλλον.
Ας δούμε όμως, το πώς έχει επιτευχθεί αυτή η 
πορεία μέχρι στιγμής, και τι σχεδιάζεται για το 
μέλλον, με τη βοήθεια του επικεφαλής της εται-
ρείας, Γιάννη Στασινόπουλου.

Έμφαση στο printing
Η συζήτηση με τον κ. Στασινόπουλο, ξεκίνησε 
από τον printing προσανατολισμό της εταιρείας. 
Όπως μας εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρείας “Η Active Computer Systems, έχει 
πλέον καθιερωθεί ως ένας printing οργανισμός. 
Προχωράμε με σταθερά και διαρκή βήματα 
ανάπτυξης, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει 
πραγματοποιηθεί μία σειρά επενδύσεων που μας 
καθιστά ιδιαίτερα αισιόδοξους για το μέλλον.
Μία πολύ σημαντική κίνηση είναι το ότι έχουμε 
πλέον αναλάβει τα συστήματα Α3 της HP, αγορά 

για την οποία μάλιστα, η Active χρησιμοποιεί το 
κανάλι, δημιουργώντας ένα δίκτυο μεταπωλητών. 
Πρόκειται για μία πολύ σημαντική εξέλιξη που μας 
ανοίγει νέες αγορές (σ.σ.: η είσοδος σε νέες αγο-
ρές είναι άλλωστε ένα από τα βασικότερα κριτήρια 
ανάπτυξης της εταιρείας), αφού αφενός αυτά τα 
συστήματα διατίθενται μέσω συμβολαίων συντή-
ρησης, αφετέρου έχουμε αναλάβει και το service 

agreement για ολόκληρη την γκάμα των λύσεων.
Παράλληλα, όμως, η σχέση της Active με την HP 
ενισχύεται περαιτέρω, αφού από το καλοκαίρι, η 
εταιρεία διαθέτει πλέον στην ελληνική αγορά και 
όλα τα plotters της τελευταίας. Αυτό σημαίνει ότι 
μαζί με τα γνωστά plotters της HP, πλέον προχω-
ράμε και στα πολύ μεγάλα συστήματα (PageWide 
Large Format), τα οποία δεν διατίθεντο μέχρι 

11.2017

Έχοντας 
πλέον τον 
όγκο για να 
κάνουμε 

επενδύσεις, φροντίζουμε 
να αρπάζουμε 
όποια ευκαιρία μάς 
παρουσιαστεί, αλλά 
η επιλογή αυτής της 
ευκαιρίας γίνεται 
πολύ προσεκτικά. 
Μεγαλώνουμε με αργά 
και σταθερά βήματα, 
χωρίς να ρισκάρουμε το 
business μας.

Γιάννης Στασινόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Active Computer Systems.
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πρόσφατα στην ελληνική αγορά. Μιλάμε λοιπόν για 
ακόμη μία νέα αγορά (στην οποία η ΗΡ διαθέτει 
μερίδιο κοντά στο 60%), η οποία υπολογίζεται περί-
που στα 700 συστήματα ανά έτος (σ.Σ. και με αρχι-
κό κόστος ανά συσκευή, κοντά στα 35.000 Ευρώ).
Πρόκειται για μία πολύ σημαντική συνεργασία, με 
λύσεις που απευθύνονται σε αγορές όπως αυτές 
των τεχνικών γραφείων και τεχνικών εταιρειών, 
αλλά και σε εμπορικά καταστήματα, retail, super 
markets κ.λπ., όπου υπάρχει η ανάγκη για εκτυ-
πώσεις πολύ μεγάλων διαστάσεων πολύ γρήγορα 
και συχνά.”.
Με δεδομένο ότι η εταιρεία ειδικεύεται στις 
υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων (MPS 
– Managed Print Services), ρωτήσαμε τον κ. 
Στασινόπουλο, το κατά πόσον αυτή η προσέγγι-
ση (μέσω υπηρεσιών δηλαδή), θα υλοποιείται 
και στην περίπτωση των νέων προϊόντων. Ο κ. 
Στασινόπουλος ήταν σαφής, αναφέροντας πως η 
Active Computer Systems έχει διαρκώς το  
βλέμμα στις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα ακόμη 
και οι large format plotters να διατίθενται με αυ-
τήν τη μορφή.

Η περίπτωση της Kyocera
Εκτός από τις προαναφερθείσες επενδύσεις ό-
μως, η Active Computer Systems ήταν ιδιαίτερα 
δραστήρια τους τελευταίους μήνες σε ό,τι αφορά 
τις νέες συμφωνίες, και μία εξαιρετικά σημαντική 
ήταν αυτή της αντιπροσώπευσης της Kyocera.
Η συμφωνία με την Kyocera Document Solution, 
περιλαμβάνει τη διάθεση και τεχνική υποστήριξη 
όλων των προϊόντων της Kyocera στην ελληνική 
αγορά και πιο συγκεκριμένα την:
• Πώληση εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων Α4 

και Α3.
• Παροχή λύσεων Managed Document Services 

(MDS, MPS).
• Τεχνική κάλυψη service.
• Διάθεση ανταλλακτικών και αναλωσίμων.

Πώς όμως έφτασε η εταιρεία σε μία τέτοια συμ-
φωνία; Τι προσδοκά από αυτήν και ποιοι οι βασι-
κοί λόγοι για τους οποίους ενέταξε την Kyocera 
στο portfolio της;
“Η Kyocera είναι ιδιαίτερα δυνατή στον χώρο του 
MPS στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, ευ-
ρισκόμενη στην νο1 ή νο2 θέση σε αγορές όπως 
αυτή της Τουρκίας, της Γερμανίας, της  Αγγλίας, 
της Κύπρου κ.ά.. Στην Ελλάδα, η παρουσία της 
ήταν πολύ περιορισμένη, με μερίδιο κάτω από 1%. 
Αυτό σήμαινε αν μη τι άλλο, ότι υπάρχει μία πολύ 
μεγάλη ευκαιρία για ανάπτυξη.
Παράλληλα, οι λύσεις της απαντούνται ήδη σε με-
γάλα έργα MPS, αφού η γκάμα της κλιμακώνεται 
σε προϊόντα πολύ μεγάλης απόδοσης και παρα-
γωγής, σε επίπεδο που ο ανταγωνισμός συνήθως 
δεν έχει αντίστοιχη πρόταση. Με αυτόν τον τρόπο, 
το portfolio της Active είναι υπέρ-πλήρες.
Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τα προϊόντα 
της Kyocera είναι εξαιρετικής ποιότητας (πρακτικά 
με μηδενικές βλάβες), γεγονός που μεταφράζεται 
σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος ανά σελίδα, επίσης 

σημαντικό σε μεγάλα έργα MPS. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι το maintenance kit φτάνει τις  
600.000 σελίδες (σ.σ. κάτι που ενδεχομένως  
υπερκαλύπτει ακόμη και την αρχική διάρκεια ενός 
συμβολαίου MPS).”
Έχοντας όλα αυτά τα «όπλα» στην printing φαρέ-
τρα της, η Active επενδύει στη νέα συνεργασία, 
και ήδη έχει επανδρώσει ένα αντίστοιχο τμήμα 
με εξειδικευμένο προσωπικό. Μάλιστα, το εν λό-
γω τμήμα αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, ενώ 
εάν η δυναμική της Kyocera επιβεβαιωθεί όπως 
υπολογίζει η διοίκηση της Active, ο (όχι και τόσο) 
μακροπρόθεσμος στόχος, είναι να λειτουργεί ως 
αυτόνομος οργανισμός εντός της εταιρείας μέσα 
στα επόμενα χρόνια.

Ο ρόλος των συνεργατών
Έχοντας αναπτυχθεί σημαντικά, και με δεδομένο 
ότι η εταιρεία διαθέτει συστήματα στην ελληνική 
αγορά με τη λογική της διανομής, ο ρόλος του 
καναλιού και των συνεργατών είναι εξαιρετικά 
σημαντικός. Μάλιστα, όπως μας εξηγεί ο κ. Στα-
σινόπουλος, η Active δεν πραγματοποιεί απλώς 
τη διανομή, αφού είναι και εξουσιοδοτημένο 
service center για τα brands που διαθέτει, ενώ 
παράλληλα είναι κέντρο εκπαίδευσης των συ-
νεργατών της φτάνοντας με αυτόν τον τρόπο σε 
ολόκληρη την Ελλάδα.
Αυτό σημαίνει, ότι έχει αναπτυχθεί ένας μηχα-
νισμός υποστήριξης των συνεργατών για κάθε 
πιθανό σενάριο. Έτσι για παράδειγμα, υπάρχει 
η δυνατότητα ακόμη και για συμβόλαια Back-2-
Back σε περιπτώσεις μεγάλων έργων MPS όπου 
ο συνεργάτης χρειάζεται βοήθεια, ενώ από την 
άλλη μεριά, προβλέπεται σύστημα ανταπόδοσης 
αντίστοιχο του air time από τον χώρο της κινητής, 
για την επίτευξη μιας πώλησης.

Τα βασικότερα πάντως στοιχεία στη σχέση της 
Active Computer Systems με τους συνεργάτες 
της, θα λέγαμε ότι είναι τα εξής:
• Η εταιρεία δίνει σε συνεργάτες της την ευκαιρία 

να εκμεταλλευθούν τις επενδύσεις της σε νέες 
αγορές.

• Παροχή τεχνογνωσίας και εξειδικευμένης γνώ-
σης, μέσα από εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις.

• Άμεση υποστήριξη σε θέματα service.
• Ξεκάθαρα rules of engagement και κάλυψη 

του συνεργάτη σε κάθε πιθανό σενάριο. 

Με το βλέμμα στο μέλλον
Κλείνοντας τη συζήτηση με τον κ. Στασινόπουλο, 
ο διευθύνων σύμβουλος της Active Computer 
Systems, μάς εξηγεί ότι η εξέλιξη και η ανάπτυξη 
της εταιρείας, βασίζεται σε μερικούς πολύ α-
πλούς κανόνες και πρακτικές.
“Κατ’ αρχήν, κοιτάμε τη δουλειά μας!” σημειώνει ο 
κ. Στασινόπουλος.
“Είμαστε προσηλωμένοι σε αυτό που κάνουμε 
και προσπαθούμε να μην ασχολούμαστε με τρίτα 
θέματα που ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να 
επηρεάσουμε. Έχοντας πλέον τον όγκο για να 
κάνουμε επενδύσεις, φροντίζουμε να αρπάζουμε 
όποια ευκαιρία μάς παρουσιαστεί, αλλά η επιλογή 
αυτής της ευκαιρίας γίνεται πολύ προσεκτικά. Με-
γαλώνουμε με αργά και σταθερά βήματα, χωρίς 
να ρισκάρουμε το business μας.
Δεν σας κρύβω δε, ότι το επόμενο βήμα ανάπτυ-
ξης, πιθανότατα θα βρίσκεται εκτός Ελλάδας πλέ-
ον. Έχουμε εξετάσει διάφορα σενάρια, και σε κάθε 
περίπτωση θα κινηθούμε προς μία κατεύθυνση 
στην οποία, όχι μόνο θα υπάρχει κάποια ευκαιρία 
στην αγορά, αλλά ταυτόχρονα, η εν λόγω αγορά θα 
έχει ανάγκη αυτό που εμείς ως Active είμαστε σε 
θέση να προσφέρουμε.”  TCP

Το επόμενο βήμα ανάπτυξης, 
πιθανότατα θα βρίσκεται εκτός Ελλάδας 
πλέον. Έχουμε εξετάσει διάφορα 
σενάρια, και σε κάθε περίπτωση θα 

κινηθούμε προς μία κατεύθυνση στην οποία, όχι 
μόνο θα υπάρχει κάποια ευκαιρία στην αγορά, 
αλλά ταυτόχρονα, η εν λόγω αγορά θα έχει ανάγκη 
αυτό που εμείς ως Active είμαστε σε θέση να 
προσφέρουμε.
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Η Active Computer Systems είναι ένα από εκείνα τα παραδείγματα που επιτρέπουν σε όλους εμάς τους αναλυτές 
της αγοράς, να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον και να αναφερόμαστε στην «κρίση ως ευκαιρία» και άλλα συναφή 
κλισέ. Η σταθερή της ανάπτυξη, καθώς και η στρατηγική με βάση την οποία αυτή επιτυγχάνεται, αποτέλεσαν το 
θέμα συζήτησης που είχαμε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Γιάννη Στασινόπουλο.

Επένδυση στο printing και 
ανάπτυξη με... εξωστρέφεια

Ε
δώ και αρκετά χρόνια, η Active 
Computer Systems, έχει επεν-
δύσει σημαντικά στον τομέα του 
printing, βλέποντας αφενός το 
κενό που υπήρχε στην αγορά, 
αφετέρου την πολύ μεγάλη ευ-

καιρία στον τομέα των Managed Print Services.
Μάλιστα, η εταιρεία δεν δίστασε να πραγματοποι-
ήσει μεγάλες επενδύσεις ακόμα και εν μέσω κρί-
σης (χαρακτηριστικό παράδειγμα η μετακίνηση 
σε νέα, υπέρ-σύγχρονα γραφεία εν μέσω capital 
controls), και έχει καταφέρει να αναπτυχθεί με 
σταθερούς ρυθμούς οι οποίοι φτάνουν κοντά στο 
20% την τελευταία διετία.
Για την ακρίβεια, όπως μας εξηγεί ο κ. Στασινό-
πουλος, η Active παρουσίασε αύξηση 20% σε ε-
πίπεδο εσόδων για τη χρονιά 2015-2016, ενώ και 
η φετινή υπολογίζεται να παρουσιάσει αντίστοιχη 
αύξηση (περίπου 17%), και μάλιστα με ιδιαίτερα 
θετικό momentum όπως θα δούμε και στη συ-
νέχεια, για το μέλλον.
Ας δούμε όμως, το πώς έχει επιτευχθεί αυτή η 
πορεία μέχρι στιγμής, και τι σχεδιάζεται για το 
μέλλον, με τη βοήθεια του επικεφαλής της εται-
ρείας, Γιάννη Στασινόπουλου.

Έμφαση στο printing
Η συζήτηση με τον κ. Στασινόπουλο, ξεκίνησε 
από τον printing προσανατολισμό της εταιρείας. 
Όπως μας εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρείας “Η Active Computer Systems, έχει 
πλέον καθιερωθεί ως ένας printing οργανισμός. 
Προχωράμε με σταθερά και διαρκή βήματα 
ανάπτυξης, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει 
πραγματοποιηθεί μία σειρά επενδύσεων που μας 
καθιστά ιδιαίτερα αισιόδοξους για το μέλλον.
Μία πολύ σημαντική κίνηση είναι το ότι έχουμε 
πλέον αναλάβει τα συστήματα Α3 της HP, αγορά 

για την οποία μάλιστα, η Active χρησιμοποιεί το 
κανάλι, δημιουργώντας ένα δίκτυο μεταπωλητών. 
Πρόκειται για μία πολύ σημαντική εξέλιξη που μας 
ανοίγει νέες αγορές (σ.σ.: η είσοδος σε νέες αγο-
ρές είναι άλλωστε ένα από τα βασικότερα κριτήρια 
ανάπτυξης της εταιρείας), αφού αφενός αυτά τα 
συστήματα διατίθενται μέσω συμβολαίων συντή-
ρησης, αφετέρου έχουμε αναλάβει και το service 

agreement για ολόκληρη την γκάμα των λύσεων.
Παράλληλα, όμως, η σχέση της Active με την HP 
ενισχύεται περαιτέρω, αφού από το καλοκαίρι, η 
εταιρεία διαθέτει πλέον στην ελληνική αγορά και 
όλα τα plotters της τελευταίας. Αυτό σημαίνει ότι 
μαζί με τα γνωστά plotters της HP, πλέον προχω-
ράμε και στα πολύ μεγάλα συστήματα (PageWide 
Large Format), τα οποία δεν διατίθεντο μέχρι 
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Έχοντας 
πλέον τον 
όγκο για να 
κάνουμε 

επενδύσεις, φροντίζουμε 
να αρπάζουμε 
όποια ευκαιρία μάς 
παρουσιαστεί, αλλά 
η επιλογή αυτής της 
ευκαιρίας γίνεται 
πολύ προσεκτικά. 
Μεγαλώνουμε με αργά 
και σταθερά βήματα, 
χωρίς να ρισκάρουμε το 
business μας.

Γιάννης Στασινόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Active Computer Systems.
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Ο GDPR έρχεται και 
φέρνει ευκαιρίες
Το τελευταίο διάστημα πολλά γράφονται και λέγονται για τον κανονισμό 
GDPR, ο οποίος έχει ήδη εγκριθεί από το 2016 και θα τεθεί σε ισχύ τον Μάιο 
του 2018. Ο κανονισμός αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
και επηρεάζει όλες τις επιχειρήσεις που -με τον έναν ή τον άλλον τρόπο- 
διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα πολιτών της Ε.Ε.
Παρά την επικείμενη προθεσμία και την υποχρέωση των επιχειρήσεων 
να ενδυναμώσουν τις πρακτικές τους για την προστασία δεδομένων 
που σχετίζονται με την αποθήκευση και την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων, πρόσφατες ανεξάρτητες μελέτες δείχνουν ότι η πλειονότητα των 
επιχειρήσεων είναι ανέτοιμες. 
Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η ευκαιρία που παρουσιάζεται για το 
κανάλι των συνεργατών είναι μεγάλη και οφείλει να την αξιοποιήσει. Εκτός 
από τον βασικό σύμβουλο σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες, ο 
GDPR αποτελεί επίσης και ευκαιρία ανάπτυξης σε νέες αγορές και σύναψη 
επωφελών συνεργασιών.

εταιρεία ερευνών Ovum, τα δύο-τρίτα των επι-
χειρήσεων με έδρα τις ΗΠΑ πιστεύουν πως ο 
GDPR θα τις κάνει να επαναπροσδιορίσουν τη 
στρατηγική τους στην Ευρώπη. Ακόμα περισσό-
τερες (το 85% περίπου) πιστεύει πως ο GDPR θα 
αποτελέσει ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση 
με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. 
Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τι πρέπει να γνω-
ρίζει το κανάλι συνεργατών για τον GDPR και τον 
αντίκτυπο που θα έχει στις επιχειρήσεις. 

Ποια η διαφορά μεταξύ κανονισμού και 
οδηγίας; 
Ένας κανονισμός είναι μια δεσμευτική νομοθετι-
κή πράξη. Θα πρέπει να εφαρμοστεί στην ολότητά 
του σε όλη την Ε.Ε., ενώ μια οδηγία είναι μια 
νομοθετική πράξη που θέτει έναν στόχο, το οποίο 
θα πρέπει να επιτύχουν όλες οι ευρωπαϊκές 
χώρες. Εντούτοις, εναπόκειται στις μεμονωμένες 
χώρες να αποφασίσουν το πώς. Είναι σημαντικό 
να σημειώσουμε πως ο GDPR είναι κανονισμός, 
σε αντίθεση με την προηγηθείσα νομοθεσία που 
ήταν οδηγία.

11.2017

Χ
ρειάστηκαν κάποια χρόνια 
προετοιμασίας και διαβου-
λεύσεων μέχρις ότου ο GDPR 
τελικά να εγκριθεί από το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 
Απριλίου 2016. Ο κανονισμός 

αυτός ουσιαστικά αντικαθιστά τον ξεπερασμένο 
Data Protection Directive 95/46/EC (σε ισχύ από 
το 1995). Στόχος του είναι να εναρμονίσει τους 
νόμους περί προστασίας δεδομένων σε όλα τα 
κράτη-μέλη της Ε.Ε., να προστατεύσει και να 
ενισχύσει το απόρρητο των δεδομένων των 
Ευρωπαίων πολιτών, αναπροσαρμόζοντας τον 
τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις σε όλη την ή-
πειρο προσεγγίζουν το απόρρητο των δεδομένων 
αυτών. Συν τοις άλλοις, ο GDPR ρυθμίζει την εξα-
γωγή προσωπικών δεδομένων εκτός Ε.Ε. 
Οι προβλέψεις είναι συγκεκριμένες και για τα 28 
μέλη της Ε.Ε., το οποίο σημαίνει πως οι επιχει-
ρήσεις θα πρέπει να ανταποκριθούν σε ένα και 
μόνο πρότυπο. Έτσι, οι επιχειρήσεις θα αναγκα-
στούν να προβούν σε σημαντικές επενδύσεις 
προκειμένου να ανταποκριθούν.
Σε συνέχεια των παραπάνω, σύμφωνα με την 
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Ποιες επιχειρήσεις επηρεάζει ο GDPR;
Όλες οι επιχειρήσεις που αποθηκεύουν ή επε-
ξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες σχετικά 
με τους πολίτες της Ε.Ε. εντός των κρατών της 
Ε.Ε. θα πρέπει να συμμορφωθούν με τον GDPR, 
ακόμα και εάν δεν έχουν παρουσία εντός της επι-
κράτειάς της. Η συμμόρφωση αυτή περιλαμβάνει 
συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής:
• Παρουσία σε μια χώρα της Ε.Ε
• Καμία παρουσία εντός της Ε.Ε., αλλά επεξερ-

γασία προσωπικών δεδομένων Ευρωπαίων 
πολιτών 

• Περισσότεροι από 250 εργαζόμενοι
• Λιγότεροι από 250 εργαζόμενοι, αλλά η επε-

ξεργασία δεδομένων έχει αντίκτυπο στα δικαι-
ώματα και στις ελευθερίες των υποκειμένων, 
δεν είναι περιστασιακή ή περιλαμβάνει συγκε-
κριμένους τύπους ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων. Ουσιαστικά περιλαμβάνονται όλες 
οι επιχειρήσεις 

Πότε θα πρέπει να συμμορφωθούν οι 
επιχειρήσεις;
Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 
2018, οπότε οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν 
συμμορφωθεί ως τότε. 

Ποιος είναι ο υπεύθυνος εντός της επιχείρησης 
για τη συμμόρφωση;
Ο GDPR καθορίζει συγκεκριμένους ρόλους προ-
κειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση: τον 
data controller, τον data processor και τον data 
protection officer (DPO). Ο πρώτος καθορίζει πώς 
θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα, και 
τους σκοπούς για τους οποίους θα γίνει αυτό. 
Ο controller είναι επιπλέον υπεύθυνος για να 
διασφαλίσει τη συμμόρφωση των εξωτερικών 
αναδόχων.
Ο data processor μπορεί να είναι κάποιο άτομο 
ή ομάδες εντός της επιχείρησης που συντηρούν 
και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ή 
κάποια άλλη ανεξάρτητη επιχείρηση που διαχει-
ρίζεται το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων 
αυτών. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ο 
GDPR θεωρεί νομικά υπεύθυνο τον processor 
για οποιοδήποτε ζήτημα μη συμμόρφωσης. 
Ο GDPR απαιτεί από τον controller και τον 
processor να ορίσουν έναν DPO που θα επιβλέ-
πει τη στρατηγική ασφάλειας δεδομένων και τη 
συμμόρφωση. Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεω-
μένες να διαθέτουν έναν DPO εφόσον διαχειρί-
ζονται ή αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες δεδο-
μένων των πολιτών της Ε.Ε., ελέγχουν τακτικά 
τα υποκείμενα των δεδομένων ή είναι κάποια 
δημόσια αρχή. Κάποιες αρχές όπως εκείνες  
που έχουν σχέση με την ασφάλεια και την  
επιβολή του νόμου, εξαιρούνται από την απαίτη-
ση για DPO. 

Τι συμβαίνει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης;
Τα πρόστιμα στην περίπτωση αυτή είναι σοβαρά 
και αγγίζουν τα 20 εκατομμύρια δολάρια ή το 
4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών 

(όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο). Πρόκειται 
για το μέγιστο πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί 
στις πλέον σοβαρές περιπτώσεις παραβιάσεων, 
για παράδειγμα, εφόσον μια επιχείρηση δεν έχει 
επαρκή συναίνεση του πελάτη για την επεξερ-
γασία των δεδομένων του. Επιπροσθέτως, τα 
πρόστιμα είναι κλιμακωτά: Για παράδειγμα, 2% 
σε μια επιχείρηση που δεν έχει τακτοποιημένα τα 
αρχεία της (άρθρο 28), που δεν έχει ειδοποιήσει 
την εποπτεύουσα αρχή και το υποκείμενο των 
δεδομένων σχετικά με παραβίαση ή για μη διε-
νέργεια αξιολόγησης αντικτύπου. Είναι σημαντικό 
να γνωρίζουν οι συνεργάτες πως οι κανόνες αυ-
τοί αφορούν τόσο τους controllers όσο και τους 
processors, το οποίο σημαίνει πως και το cloud 
δεν θα εξαιρείται από την επιβολή του GDPR. 
Υπενθυμίζουμε ότι ο data processor μπορεί να 
είναι μια τρίτη επιχείρηση η οποία θα αναλάβει 
τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων για 
λογαριασμό άλλων εταιρειών.
Σύμφωνα τώρα με έρευνα της Ovum, το 52% των 
επιχειρήσεων πιστεύουν πως θα τιμωρηθούν για 
μη συμμόρφωση. Οι προβλέψεις λένε πως η Ε.Ε. 
θα συλλέξει περί τα 6 δις σε ποινές και πρόστιμα 
μέσα στο πρώτο έτος! Ένα ερώτημα που πρέπει 
να απαντηθεί είναι πώς θα γίνεται εκτίμηση των 
ποινών. Ας πούμε, πώς θα διαφοροποιούνται τα 
πρόστιμα για μια παραβίαση που έχει ελάχιστη 
επίδραση σε άτομα, σε σύγκριση με κάποια που 
όντως προκαλεί πραγματική βλάβη. Η εκτίμηση 
είναι πως η αρχή θα κινηθεί άμεσα ενάντια σε 
κάποιες λίγες επιχειρήσεις που θα βρεθούν ελλι-
πείς νωρίς, για να στείλει μήνυμα. Στη συνέχεια, 
οι επιχειρήσεις θα έχουν πλέον επίγνωση σχε-
τικά με το τι να περιμένουν στην περίπτωση που 
δεν συμμορφωθούν. 

Τι είδους δεδομένα προστατεύει το GDPR;
• Βασικές πληροφορίες ταυτότητας, όπως το ό-

νομα, η διεύθυνση και ο αριθμός αστυνομικής 
ταυτότητας

• Web δεδομένα όπως η τοποθεσία, η διεύθυνση 
IP, τα δεδομένα των cookies και τα RFID tags

• Γενετικά και δεδομένα υγείας
• Βιομετρικά δεδομένα

• Φυλετικά ή εθνικά δεδομένα
• Πολιτικές απόψεις
• Σεξουαλικός προσανατολισμός

Ποιες απαιτήσεις του GPDR θα επηρεάσουν την 
επιχείρησή σας;
Ο GPDR θα αναγκάσει τις επιχειρήσεις να αλ-
λάξουν τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται, 
αποθηκεύουν και προστατεύουν τα προσωπικά 
δεδομένα των πελατών τους. Για παράδειγμα, θα 
επιτρέπεται να αποθηκεύουν και να επεξεργάζο-
νται προσωπικά δεδομένα μόνο με τη συναίνεση 
των ατόμων και όχι περισσότερο από όσο είναι 
απαραίτητο για τους σκοπούς τους οποίους ε-
πεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά. Τα προσωπικά 
δεδομένα θα πρέπει να μπορούν να μεταφερ-
θούν από μια επιχείρηση στην άλλη, ενώ οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να τα διαγράφουν άμεσα 
μόλις τους ζητηθεί. 
Το τελευταίο είναι εξάλλου γνωστό και ως «δι-
καίωμα στη λήθη» ή Data Erasure. Οι συνθήκες 
της διαγραφής, όπως ξεκαθαρίζονται στο άρθρο 
17, περιλαμβάνουν δεδομένα που πλέον δεν 
είναι σχετικά με τις αρχικές τους προθέσεις για 
επεξεργασία ή την απόσυρση συναίνεσης των 
υποκειμένων των δεδομένων. Να σημειωθεί 
πως σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται από 
τους controllers να συγκρίνουν τα δικαιώματα 
των υποκειμένων με το δημόσιο συμφέρον όσον 
αφορά τη διαθεσιμότητα των δεδομένων αυτών, 
κατά την εξέταση των απαιτήσεων. 

Ας δούμε όμως τις απαιτήσεις που θα επηρε-
άσουν άμεσα τις ομάδες ασφαλείας. Πρώτον, 
οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ικανές να 
προσφέρουν ένα «λογικό» επίπεδο προστασίας 
δεδομένων και απορρήτου στους Ευρωπαίους 
πολίτες. Το τι ακριβώς εννοεί με το «λογικό» 
ο GDPR, δεν είναι επακριβώς καθορισμένο. 
Πρόκληση εξάλλου αποτελεί και το γεγονός 
πως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναφέρουν 
και τα όποια κενά ασφαλείας στις επιβλέπουσες 
αρχές και στα άτομα που επηρεάζονται από το 
πρόβλημα, εντός 72 ωρών από την ανίχνευση 
επίθεσης. Μια ακόμα απαίτηση είναι η διενέργεια 

11.2017

Η αλήθεια είναι πως ο κανονισμός GDPR 
είναι ένα σύνθετο θέμα. Επομένως, 
η συμβουλευτική παρουσία του 
καναλιού συνεργατών είναι εξαιρετικά 

σημαντική, διασφαλίζοντας πως οι πελάτες του θα 
συμμορφωθούν πλήρως και με απόλυτη ασφάλεια 
στον νέο κανονισμό

GDPR



Security Implications of GDPR and 
the Fortinet Security Fabric 

A challenge many organizations face is that 
the time between the initial intrusion and the 
detection of the loss of data often spans weeks 
or months. 
This provides a window of opportunities for 
the malicious code to propagate laterally 
and to gain a much deeper foothold across 
an organization’s systems and data. The 
regulation also provides that if “the personal 
data breach is unlikely to result in a risk for 
the rights and freedoms of natural persons,” it 
does not have to be reported.   
Through its advanced threat prevention and 
detection capabilities, the Fortinet Security 
Fabric gives organizations the ability to 
reduce the number of network intrusions 
and minimize the cyber criminals’ window of 
opportunity. 
By doing so Fortinet helps organization 
achieve ‘state of the art’ network security, 
which is an essential first step in achieving 
GDPR compliance.  

Network Security Challenges
Keeping pace with the evolving threat 
landscape is a challenge even without the 
GDPR’s stipulation for ‘State of the Art’ 
defenses. The enormous revenue from 
cybercrime, not to mention its potential for 
state-sponsored terrorism, ensures a level 
of resource and innovation that can be hard 
for any individual company or even national 
government to match.

Part of the problem comes from the way 
cyber security has evolved, with the discovery 
of each new attack vector spawning yet 
another security solution to be added. 
Although each such addition may fulfill 
its role as intended, it does so mostly in 
isolation, with little or no interaction with the 
rest of the security infrastructure. This is not 
only hard to manage, but can easily lead to 
gaps and inconsistencies in the response 
to new threats – especially across a multi-

vendor environment.
The challenge is compounded by the 
adoption of trends such as mobility, cloud 
computing, and the Internet of Things, all of 
which expand the effective attack surface, 
exposing new vulnerabilities, and eroding the 
traditional concept of a network border.
One response to new threats is to increase 
processing and controls, but as anyone 
familiar with airport/border security can 
testify, increased controls can soon lead to 
unacceptable chaos and delay. Additional 
processing also adds complexity, multiplying 
the number of data points to be aggregated 
and interpreted when evaluating the best 
response to any detected event.

Any solution worthy of the term, ‘State of the 
Art’, will not only need to overcome the above 
challenges, but continually adapt to changes 
in the usage of technology and in the evolving 
threat landscape.

While GDPR compliance is not something that 
can be achieved through technology alone, the 
provision of ‘State of the Art’ network security is 
clearly an essential first step. To reduce exposure 
to the potentially crippling implications of a serious 
data breach, it is necessary to minimize both the 
number of network intrusions, and their time to 
detection. And it is here that Fortinet can contribute 
most to an organization’s overall compliance 
efforts. Underpinning the Fortinet solution is a new 
approach to security in which all key components 
of the security infrastructure are woven together 
into a seamless fabric.

Built upon three key properties - Broad, Powerful, 
and Automated - the Fortinet Security Fabric offers 
a unique response to the challenges of protecting 
today’s borderless, high bandwidth and complex 

networks from the rapidly evolving menace 
of cyber-attack. It is a collaborative technology 
vision that harnesses the collective power and 
intelligence of Fortinet’s portfolio of security 
solutions to deliver benefits greater than those of 
its parts.

Designed around scalable, interconnected security, 
combined with high awareness, actionable 
threat intelligence, and open API standards, 
Fortinet’s security solutions provide seamless 
protection to the most demanding of enterprise 
environments and have earned the most 
independent certifications for security effectiveness 
and performance in the industry. These solutions, 
the realization of the Fortinet Security Fabric 
vision, close gaps left by legacy point products 
and provide the broad, powerful, and automated 

end-to-end protection demanded by today’s 
organizations across their physical, virtual and 
cloud environments.

The Fortinet Solution – Security by design
PU

B
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GDPR introduces an obligation on organizations to notify authorities of any  
personal data breach likely to result in a risk to «the rights and freedoms of 

individuals» within 72 hours of the event discovery. 

www.fortinet.com
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Ποιες επιχειρήσεις επηρεάζει ο GDPR;
Όλες οι επιχειρήσεις που αποθηκεύουν ή επε-
ξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες σχετικά 
με τους πολίτες της Ε.Ε. εντός των κρατών της 
Ε.Ε. θα πρέπει να συμμορφωθούν με τον GDPR, 
ακόμα και εάν δεν έχουν παρουσία εντός της επι-
κράτειάς της. Η συμμόρφωση αυτή περιλαμβάνει 
συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής:
• Παρουσία σε μια χώρα της Ε.Ε
• Καμία παρουσία εντός της Ε.Ε., αλλά επεξερ-

γασία προσωπικών δεδομένων Ευρωπαίων 
πολιτών 

• Περισσότεροι από 250 εργαζόμενοι
• Λιγότεροι από 250 εργαζόμενοι, αλλά η επε-

ξεργασία δεδομένων έχει αντίκτυπο στα δικαι-
ώματα και στις ελευθερίες των υποκειμένων, 
δεν είναι περιστασιακή ή περιλαμβάνει συγκε-
κριμένους τύπους ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων. Ουσιαστικά περιλαμβάνονται όλες 
οι επιχειρήσεις 

Πότε θα πρέπει να συμμορφωθούν οι 
επιχειρήσεις;
Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 
2018, οπότε οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν 
συμμορφωθεί ως τότε. 

Ποιος είναι ο υπεύθυνος εντός της επιχείρησης 
για τη συμμόρφωση;
Ο GDPR καθορίζει συγκεκριμένους ρόλους προ-
κειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση: τον 
data controller, τον data processor και τον data 
protection officer (DPO). Ο πρώτος καθορίζει πώς 
θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα, και 
τους σκοπούς για τους οποίους θα γίνει αυτό. 
Ο controller είναι επιπλέον υπεύθυνος για να 
διασφαλίσει τη συμμόρφωση των εξωτερικών 
αναδόχων.
Ο data processor μπορεί να είναι κάποιο άτομο 
ή ομάδες εντός της επιχείρησης που συντηρούν 
και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ή 
κάποια άλλη ανεξάρτητη επιχείρηση που διαχει-
ρίζεται το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων 
αυτών. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ο 
GDPR θεωρεί νομικά υπεύθυνο τον processor 
για οποιοδήποτε ζήτημα μη συμμόρφωσης. 
Ο GDPR απαιτεί από τον controller και τον 
processor να ορίσουν έναν DPO που θα επιβλέ-
πει τη στρατηγική ασφάλειας δεδομένων και τη 
συμμόρφωση. Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεω-
μένες να διαθέτουν έναν DPO εφόσον διαχειρί-
ζονται ή αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες δεδο-
μένων των πολιτών της Ε.Ε., ελέγχουν τακτικά 
τα υποκείμενα των δεδομένων ή είναι κάποια 
δημόσια αρχή. Κάποιες αρχές όπως εκείνες  
που έχουν σχέση με την ασφάλεια και την  
επιβολή του νόμου, εξαιρούνται από την απαίτη-
ση για DPO. 

Τι συμβαίνει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης;
Τα πρόστιμα στην περίπτωση αυτή είναι σοβαρά 
και αγγίζουν τα 20 εκατομμύρια δολάρια ή το 
4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών 

(όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο). Πρόκειται 
για το μέγιστο πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί 
στις πλέον σοβαρές περιπτώσεις παραβιάσεων, 
για παράδειγμα, εφόσον μια επιχείρηση δεν έχει 
επαρκή συναίνεση του πελάτη για την επεξερ-
γασία των δεδομένων του. Επιπροσθέτως, τα 
πρόστιμα είναι κλιμακωτά: Για παράδειγμα, 2% 
σε μια επιχείρηση που δεν έχει τακτοποιημένα τα 
αρχεία της (άρθρο 28), που δεν έχει ειδοποιήσει 
την εποπτεύουσα αρχή και το υποκείμενο των 
δεδομένων σχετικά με παραβίαση ή για μη διε-
νέργεια αξιολόγησης αντικτύπου. Είναι σημαντικό 
να γνωρίζουν οι συνεργάτες πως οι κανόνες αυ-
τοί αφορούν τόσο τους controllers όσο και τους 
processors, το οποίο σημαίνει πως και το cloud 
δεν θα εξαιρείται από την επιβολή του GDPR. 
Υπενθυμίζουμε ότι ο data processor μπορεί να 
είναι μια τρίτη επιχείρηση η οποία θα αναλάβει 
τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων για 
λογαριασμό άλλων εταιρειών.
Σύμφωνα τώρα με έρευνα της Ovum, το 52% των 
επιχειρήσεων πιστεύουν πως θα τιμωρηθούν για 
μη συμμόρφωση. Οι προβλέψεις λένε πως η Ε.Ε. 
θα συλλέξει περί τα 6 δις σε ποινές και πρόστιμα 
μέσα στο πρώτο έτος! Ένα ερώτημα που πρέπει 
να απαντηθεί είναι πώς θα γίνεται εκτίμηση των 
ποινών. Ας πούμε, πώς θα διαφοροποιούνται τα 
πρόστιμα για μια παραβίαση που έχει ελάχιστη 
επίδραση σε άτομα, σε σύγκριση με κάποια που 
όντως προκαλεί πραγματική βλάβη. Η εκτίμηση 
είναι πως η αρχή θα κινηθεί άμεσα ενάντια σε 
κάποιες λίγες επιχειρήσεις που θα βρεθούν ελλι-
πείς νωρίς, για να στείλει μήνυμα. Στη συνέχεια, 
οι επιχειρήσεις θα έχουν πλέον επίγνωση σχε-
τικά με το τι να περιμένουν στην περίπτωση που 
δεν συμμορφωθούν. 

Τι είδους δεδομένα προστατεύει το GDPR;
• Βασικές πληροφορίες ταυτότητας, όπως το ό-

νομα, η διεύθυνση και ο αριθμός αστυνομικής 
ταυτότητας

• Web δεδομένα όπως η τοποθεσία, η διεύθυνση 
IP, τα δεδομένα των cookies και τα RFID tags

• Γενετικά και δεδομένα υγείας
• Βιομετρικά δεδομένα

• Φυλετικά ή εθνικά δεδομένα
• Πολιτικές απόψεις
• Σεξουαλικός προσανατολισμός

Ποιες απαιτήσεις του GPDR θα επηρεάσουν την 
επιχείρησή σας;
Ο GPDR θα αναγκάσει τις επιχειρήσεις να αλ-
λάξουν τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται, 
αποθηκεύουν και προστατεύουν τα προσωπικά 
δεδομένα των πελατών τους. Για παράδειγμα, θα 
επιτρέπεται να αποθηκεύουν και να επεξεργάζο-
νται προσωπικά δεδομένα μόνο με τη συναίνεση 
των ατόμων και όχι περισσότερο από όσο είναι 
απαραίτητο για τους σκοπούς τους οποίους ε-
πεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά. Τα προσωπικά 
δεδομένα θα πρέπει να μπορούν να μεταφερ-
θούν από μια επιχείρηση στην άλλη, ενώ οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να τα διαγράφουν άμεσα 
μόλις τους ζητηθεί. 
Το τελευταίο είναι εξάλλου γνωστό και ως «δι-
καίωμα στη λήθη» ή Data Erasure. Οι συνθήκες 
της διαγραφής, όπως ξεκαθαρίζονται στο άρθρο 
17, περιλαμβάνουν δεδομένα που πλέον δεν 
είναι σχετικά με τις αρχικές τους προθέσεις για 
επεξεργασία ή την απόσυρση συναίνεσης των 
υποκειμένων των δεδομένων. Να σημειωθεί 
πως σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται από 
τους controllers να συγκρίνουν τα δικαιώματα 
των υποκειμένων με το δημόσιο συμφέρον όσον 
αφορά τη διαθεσιμότητα των δεδομένων αυτών, 
κατά την εξέταση των απαιτήσεων. 

Ας δούμε όμως τις απαιτήσεις που θα επηρε-
άσουν άμεσα τις ομάδες ασφαλείας. Πρώτον, 
οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ικανές να 
προσφέρουν ένα «λογικό» επίπεδο προστασίας 
δεδομένων και απορρήτου στους Ευρωπαίους 
πολίτες. Το τι ακριβώς εννοεί με το «λογικό» 
ο GDPR, δεν είναι επακριβώς καθορισμένο. 
Πρόκληση εξάλλου αποτελεί και το γεγονός 
πως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναφέρουν 
και τα όποια κενά ασφαλείας στις επιβλέπουσες 
αρχές και στα άτομα που επηρεάζονται από το 
πρόβλημα, εντός 72 ωρών από την ανίχνευση 
επίθεσης. Μια ακόμα απαίτηση είναι η διενέργεια 

11.2017

Η αλήθεια είναι πως ο κανονισμός GDPR 
είναι ένα σύνθετο θέμα. Επομένως, 
η συμβουλευτική παρουσία του 
καναλιού συνεργατών είναι εξαιρετικά 

σημαντική, διασφαλίζοντας πως οι πελάτες του θα 
συμμορφωθούν πλήρως και με απόλυτη ασφάλεια 
στον νέο κανονισμό
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Πόσο έτοιμες είναι οι επιχειρήσεις για τον GDPR;

Αν και θα περίμενε κάποιος το αντίθετο, τα στοιχεία 
δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά στο θέμα αυτό. 
Συγκεκριμένα, η Kaspersky Lab κυκλοφόρησε μια 
αναφορά που εξετάζει το πώς αντιμετωπίζουν τα 
περισσότερα τμήματα των επιχειρήσεων το GPDR, 
και τα αποτελέσματα είναι ενδιαφέροντα. 
Σύμφωνα με την έρευνα, το 67% των ερωτηθέντων 
ανησυχούν πως τα προσωπικά τους δεδομένα θα 
πέσουν στα χέρια hackers ή θα παραβιαστούν, με 
ένα επιπλέον 55% των ερωτηθέντων να δηλώνουν 
πως τα προσωπικά τους δεδομένα θα τύχουν 
ασφαλούς μεταχείρισης. Ένα ακόμα ενδιαφέρον 
στοιχείο είναι πως μόλις το 50% των επιχειρήσεων 
πιστεύει πως είναι προετοιμασμένο για τον GPDR, 
ενώ το υπόλοιπο μισό δηλώνει απροετοίμαστο. 
Πρόκειται για ανησυχητικό νούμερο, δεδομένου 
πόσο σημαντικό είναι το θέμα. 
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και παρ’ όλα τα απαι-
σιόδοξα στοιχεία, είναι αρκετοί εκείνοι οι decision 
makers του IT που πιστεύουν πώς πρόκειται για 
κάτι θετικό – ευκαιρία για μια πραγματική αλλαγή 
εντός της επιχείρησης. Αυτό αντικατοπτρίζεται και 
στην έρευνα, με το 63% των ερωτηθέντων να ισχυ-
ρίζονται πως ο νέος κανονισμός θα τους επιτρέψει 
να δημιουργήσουν ακόμα καλύτερους κανόνες 
εντός των επιχειρήσεων. 

Με τον GDPR να τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, 
η Trend Micro Incorporated σε μια σχετική της 
έρευνα διαπίστωσε πως οι executives δεν προσεγ-
γίζουν τον κανονισμό με τη σοβαρότητα που του 
αρμόζει, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια υπερβολική 
εμπιστοσύνη όσον αφορά τη συμμόρφωση. 
Συγκεκριμένα, διαφαίνεται μεταξύ των executives 
ευρεία επίγνωση των αρχών του GPDR, με το 95% 
να γνωρίζουν πως πρέπει να συμμορφωθούν με 
τον κανονισμό και το 85% να έχει διαβάσει τις απαι-
τήσεις του. Επιπρόσθετα, το 79% των επιχειρήσεων 
που ρωτήθηκαν είναι σίγουρες πως τα δεδομένα 
τους είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλή.
Βέβαια, παρ’ όλη την επίγνωση, διακρίνεται κάποια 
σύγχυση σχετικά με το πώς θα προστατευτούν οι 
Personally Identifiable Information (PII). Από τους ε-
ρωτηθέντες, το 64% δεν γνώριζε πως η ημερομηνία 

γέννησης του πελάτη ανήκει στις PII. Επιπρόσθετα, 
το 42% δεν θεωρεί τις βάσεις δεδομένων email 
marketing ως PII, το 32% δεν θεωρεί τις φυσικές 
διευθύνσεις ως PII και το 21% δεν το θεωρεί για τις 
email διευθύνσεις. Τα αποτελέσματα καταδεικνύ-
ουν πως οι επιχειρήσεις δεν είναι τόσο ασφαλείς ή 
προετοιμασμένες, όπως πιστεύουν οι ίδιες. 
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ένα 66% όσων αντα-
ποκρίθηκαν δεν φάνηκε να έχουν υπόψη τους το 
μέγεθος του προστίμου, ενώ μόλις το 33% γνωρίζει 
πως υπάρχει περίπτωση να θυσιαστεί το 4% επί 
του συνολικού κύκλου εργασιών τους. Μάλιστα, το 
66% των επιχειρήσεων δήλωσε πως η εμπιστοσύ-
νη στη φήμη της επιχείρησης είναι το πρώτο που 
διαρρηγνύεται στην περίπτωση παραβίασης, με το 
46% των ερωτηθέντων να ισχυρίζεται πως το θέμα 
της εμπιστοσύνης έχει τον μέγιστο αντίκτυπο μεταξύ 
των υπαρχόντων πελατών. 
Ένα ακόμα συμπέρασμα της έρευνας της Trend 
Micro είναι πως οι επιχειρήσεις παραμένουν αβέ-
βαιες σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για την 
απώλεια, για παράδειγμα, ευρωπαϊκών δεδομένων 
από κάποιον service provider των ΗΠΑ. Μόλις το 
14% μπορεί να αναγνωρίσει με ορθό τρόπο πως η 
απώλεια δεδομένων αποτελεί υπαιτιότητα και των 2 
πλευρών - το 51% θεωρεί πως το πρόστιμο πηγαί-
νει στον Ευρωπαίο κάτοχο των δεδομένων, ενώ το 
24% πιστεύει πως μόνο ο Αμερικανός provider είναι 
υπεύθυνος. 
Συν τοις άλλοις, οι επιχειρήσεις δεν είναι σίγουρες 
σχετικά με το ποιος θα πρέπει να είναι υπεύθυνος 
για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό. Από τους 
ερωτηθέντες, το 31% πιστεύουν πως ο CEO πρέπει 
να είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τον 
GDPR, ενώ το 27% πως είναι δουλειά της ομάδας 
ασφάλειας. Εντούτοις, μόλις το 21% των ερωτη-
θεισών επιχειρήσεων διαθέτουν κάποιον senior 
executive που είναι αναμεμειγμένος με τον GDPR. 
Εντωμεταξύ, το 65% των επιχειρήσεων έχουν ανα-
θέσει το έργο στο τμήμα ΙΤ, ενώ το 22% έχει αναθέ-
σει τη συμμόρφωση σε ένα μέλος του board ή του 
management. 
Όσον αφορά τώρα την απαιτούμενη τεχνολογία, 
σύμφωνα με τον GDPR, οι επιχειρήσεις θα πρέπει 

να υλοποιήσουν τεχνολογίες «state of the art» 
ανάλογες με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. 
Ανεξάρτητα από αυτό, μόλις το 34% των επιχειρήσε-
ων έχουν υλοποιήσει εξελιγμένα εργαλεία για την 
αναγνώριση των επιτήδειων, το 33% έχουν επενδύ-
σει σε τεχνολογία αποτροπής δεδομένων και το 31% 
έχει υλοποιήσει τεχνολογίες κρυπτογράφησης. 

Τέλος, η NetsKope που ασχολείται με cloud 
security, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του 
«September 2017 Netskope Cloud Report», όσον 
αφορά τη χρήση των cloud services και των trends. 
Δεδομένου πως ο Μάιος του 2018 είναι κοντά, 
διεξήχθη έρευνα σχετικά με την προετοιμασία των 
enterprise cloud υπηρεσιών, και τα αποτελέσματα 
δεν ήταν και τόσο θετικά στο ζήτημα της προετοιμα-
σίας, σε σύγκριση με τα απαιτούμενα επίπεδα. 
Στην αναφορά της αυτή, η NetsKope ανακοίνωσε 
πως η μέση επιχείρηση έχει υλοποιήσει 1.220 
cloud υπηρεσίες. Από τις εν ενεργεία, μόλις το 
24,6% έχουν λάβει υψηλή βαθμολόγηση, βασι-
σμένες σε ιδιότητες όπως η τοποθεσία που έχουν 
αποθηκευτεί τα δεδομένα, το επίπεδο κρυπτο-
γράφησης και οι λεπτομέρειες επεξεργασίας 
δεδομένων. 

Η υιοθέτηση του cloud αποτελεί κάτι το αναπό-
φευκτο και έχει τεράστια επιχειρηματική αξία για 
τις επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες και τις κάθετες 
αγορές. Επιπλέον εισαγάγει ένα περίπλοκο σετ 
προκλήσεων ασφαλείας, με κανονισμούς όπως 
εκείνους του GDPR να… επιβαρύνουν την κατά-
σταση, ως μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία. 
Σύμφωνα με τον Sanjay Beri, CEO και ιδρυτή της 
Netskope, με δεδομένη τη χρονική στιγμή του 
deadline, η πλήρης διαφάνεια στον (σε πραγματικό 
χρόνο) έλεγχο της χρήσης και δραστηριότητας του 
cloud, με έναν ενοποιημένο και καλοσχεδιασμένο 
τρόπο για όλες τις cloud υπηρεσίες είναι ζωτικής 
σημασίας. Αυτό συνεπάγεται πως οι επιχειρήσεις 
θα κατανοήσουν πώς θα χρησιμοποιήσουν και θα 
προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα των πελα-
τών τους, και τελικά, θα συμμορφωθούν απόλυτα 
με τον GPDR.

των λεγόμενων εκτιμήσεων αντικτύπου (impact 
assessments), οι οποίες θα βοηθήσουν στον 
περιορισμό του ρίσκου των κενών ασφαλείας, 
μέσω της αναγνώρισης των αδυναμιών και του 
τρόπου αντιμετώπισής τους. 

Τι συμβαίνει με τα υποκείμενα των δεδομένων 
κάτω των 16 ετών;
Απαιτείται η γονική συναίνεση για την επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων των παιδιών κάτω 

από 16 ετών για τις online υπηρεσίες. Τα κράτη-μέ-
λη θα έχουν τη δυνατότητα να νομοθετήσουν για 
ακόμα μικρότερη ηλικία συναίνεσης, αλλά αυτή δεν 
μπορεί να είναι κάτω από την ηλικία των 13 ετών. 

Πότε μια επιχείρηση θα είναι έτοιμη;
Προτεραιότητες
Καταρχάς, θα πρέπει να τεθούν κάποιες προτε-

ραιότητες άμεσα, οι οποίες θα ξεκινούν από την 
κορυφή. Η εταιρεία διαχείρισης κινδύνου Marsh 
επισημαίνει την προσοχή που πρέπει να δώσουν 
οι executives στην ορθή προετοιμασία. Η συμ-
μόρφωση με τα καθορισμένα πρότυπα αποτελεί 
μέρος της προετοιμασίας. 

Συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών
Από μόνο του τμήμα ΙΤ δεν είναι απαραίτητα προ-
ετοιμασμένο για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
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«GDPR ready» με τις λύσεις της HPE
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Ασφαλή δεδομένα, μηδενικό downtime, συμμόρφωση με τους κανόνες

H τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι κυβερ-
νοεγκληματίες, έχει εξελιχθεί, οι επιτιθέμενοι 
έχουν γίνει πιο έξυπνοι και πιο οργανωμένοι, 
με αποτέλεσμα οι συνέπειες των προβλημάτων 
της ψηφιακής ασφάλειας, να οδηγούν σε πολύ 
σημαντικές οικονομικές απώλειες.

Το 2016, οι κυβερνοεπιθέσεις κόστισαν στις 
επιχειρήσεις παγκοσμίως περί τα $450 δις σε 
απώλειες δεδομένων, ενώ η την ίδια χρονιά, 
πάνω από 2 δισεκατομμύρια προσωπικά στοι-
χεία εκλάπησαν σε όλο τον κόσμο. 

Στοχευμένες επιθέσεις σε data centers
Οι επιθέσεις των κυβερνοεγκληματιών δεν 
στρέφονται πια σε λειτουργικά συστήματα και 
μεμονωμένες εφαρμογές, αλλά σε βάσεις δεδο-
μένων, στο firmware, τον πυρήνα, ενώ το ίδιο 
συμβαίνει και σε επίπεδο hardware. Αρκούν λί-
γες γραμμές κακόβουλου κώδικα στο firmware 
για να υποκλαπούν ευαίσθητα δεδομένα, να 
εκτελεστούν επιθέσεις DoS (denial of service) ή 
να τεθεί σε κίνδυνο ολόκληρη η ακεραιότητα του 
συστήματος.

Με ποιο τρόπο η HPE προστατεύει την  
επιχείρησή σας
Η γκάμα των servers της HPE, συμπεριλαμβα-
νομένων των συστημάτων HPE ProLiant Gen10, 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά όλα τα υφιστάμε-
να αλλά και τα μελλοντικά ζητήματα που έχουν 
να κάνουν με την προστασία των δεδομένων, 
ενσωματώνοντας κορυφαίες πολλαπλές τεχνο-
λογίες σε επίπεδο πυριτίου εντοπίζοντας, απο-
τρέποντας και ανακτώντας τα κρίσιμα δεδομένα 
από επιθέσεις στα workloads των hybrid cloud 
συστημάτων.

Παρακάτω, παραθέτουμε τις πιο σημαντικές 
τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε:
• Silicon Root of Trust: Οι HPE servers περι-
λαμβάνουν ένα μοναδικό ψηφιακό αποτύπωμα 
σε επίπεδο πυριτίου, το οποίο ονομάζουμε 
Silicon Root of Trust. Το Root of Trust πιστοποιεί 
συγκεκριμένες λειτουργίες ασφαλείας και προ-
σφέρει τη δυνατότητα ελέγχου και επικύρωσης 
της ακεραιότητας συγκεκριμένων λειτουργιών. 
Έτσι, ο server δεν πρόκειται να εκκινήσει εάν 
διαπιστωθεί οποιαδήποτε υπόνοια παραβίασης. 
• Επικύρωση εκτέλεσης firmware: Οι servers 
HPE Gen10 υποστηρίζουν ένα χαρακτηριστι-
κό εντοπισμού απειλών το οποίο προσφέρει 
προστασία του firmware του συστήματος. Το 

chipset HPE iLO (Integrated Lights Out) με το 
Silicon Root of Trust, εκτελεί ημερήσιο έλεγχο 
πιστοποίησης των HPE iLO firmware και UEFI 
BIOS, προσφέροντας στους πελάτες, τη δυνα-
τότητα να εντοπίζουν ταχύτατα τις επιθέσεις σε 
επίπεδο firmware.
• Ασφαλής ανάκτηση από κατεστραμμένο 
firmware: Εάν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα 
σε επίπεδο firmware οι διαχειριστές έχουν τη 
δυνατότητα να το ανακτήσουν σε προγενέστε-
ρη ασφαλή κατάσταση ή στην εργοστασιακή. 
Σε περίπτωση παραβίασης, το HPE iLO θα 
φορτώσει αυτόματα ένα backup του firmware, 
το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο μέσα σε 
μόνιμη μνήμη.
• Προστασία δεδομένων: Η Hewlett Packard 
Enterprise υποστηρίζει μεταξύ άλλων τη σου-
ίτα Commercial National Security Algorithm 
(CNSA). Το CNSA είναι ένα πακέτο αλγορίθ-
μων κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται 
από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, προκειμέ-
νου να προστατεύονται τα εθνικά συστήματα 
ασφαλείας (NSS).  
• Trusted Platform Module: ΟΙ HPE servers 
υποστηρίζουν το Trusted Platform Module (TPM) 
1.2 και 2.0. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αποθη-
κεύει τα κλειδιά κρυπτογράφησης, τα ψηφιακά 
πιστοποιητικά και τους κωδικούς που χρησιμο-
ποιούνται για την πιστοποίηση της πλατφόρμας 
και του λογισμικού που τρέχει σε αυτούς. 
• Προστασία από φυσική παραβίαση: Ειδικοί 
αισθητήρες επιτρέπουν την ανίχνευση οποιασ-
δήποτε μορφής φυσικής εισβολής στο σασί και 
τις θύρες του συστήματος προσφέροντας από-
λυτη προστασία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, 
της διανομής και της λειτουργίας των συστημά-
των της HPE.
• Ακεραιότητα και διασφάλιση του προϊόντος: 
Οι servers της HPE, τα συστήματα αποθήκευσης 
και τα δικτυακά προϊόντα συμμορφώνονται με 
όλους τους κανόνες και τα standard προστασίας 

δεδομένων. Τα βιομηχανικά πρότυπα ασφαλείας 
που είναι ενσωματωμένα στο hardware της 
HPE περιλαμβάνουν επίσης το UEFI Secure 
Boot, το Core Root of Trust Measurement 
(CRTM), καθώς και τα TPM 1.2 και 2.0.

Επιπλέον, η HPE προσφέρει μια μεγάλη γκάμα 
λύσεων αποθήκευσης που καλύπτει κάθε 
ανάγκη ασφάλειας δεδομένων. Οι λύσεις HPE 
Data Protection and Retention διατηρούν τα 
δεδομένα σας προστατευμένα και συνεχώς 
διαθέσιμα, προσφέροντας βελτιστοποιημένη 
διαδικασία backup και ανάκτησης. Η σειρά των 
προϊόντων μας περιλαμβάνει χαρακτηριστικά 
όπως (μεταξύ άλλων):
• Λύσεις Αποθήκευσης Δεδομένων 3PAR
- Αυτοκρυπτογράφηση
- Επικυρωμένη κρυπτογράφηση αποθηκευμέ-
νων δεδομένων  
- Διαχείρισης κλειδιών με πιστοποίηση FIPS
- Έλεγχος ταυτότητας χρήστη βάσει πιστοποι-
ητικού
• Λύσεις Αποθήκευσης Δεδομένων Nimble
- Το SmartSecure προσφέρει σε βάθος κρυπτο-
γράφηση και ασφαλή διαγραφή δεδομένων με 
πιστοποίηση FIPS.
- Προστασία end-to-end για δεδομένα που βρί-
σκονται  τόσο σε κατάσταση αποθήκευσης, όσο 
και σε ροή μεταξύ διαφορετικών συστημάτων.
• Λύσεις Προστασίας Δεδομένων Backup HPE 
StoreOnce
- Backup δεδομένων με αυτοματοποιημένη 
κρυπτογράφηση (NIST FF1 AES-256)
- Λειτουργία ασφαλούς διαγραφής (κατευθυντή-
ριες γραμμές NIST SP 800-88 για εξυγίανση των 
δεδομένων)

Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τη σειρά προ-
ϊόντων και λύσεων της ΗΡΕ από την Enet Solutions 
– Logicom (Ειρήνη Τσούλου, +30 210-2883732, 
e.tsoulou@enet.com.gr)
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Αν και θα περίμενε κάποιος το αντίθετο, τα στοιχεία 
δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά στο θέμα αυτό. 
Συγκεκριμένα, η Kaspersky Lab κυκλοφόρησε μια 
αναφορά που εξετάζει το πώς αντιμετωπίζουν τα 
περισσότερα τμήματα των επιχειρήσεων το GPDR, 
και τα αποτελέσματα είναι ενδιαφέροντα. 
Σύμφωνα με την έρευνα, το 67% των ερωτηθέντων 
ανησυχούν πως τα προσωπικά τους δεδομένα θα 
πέσουν στα χέρια hackers ή θα παραβιαστούν, με 
ένα επιπλέον 55% των ερωτηθέντων να δηλώνουν 
πως τα προσωπικά τους δεδομένα θα τύχουν 
ασφαλούς μεταχείρισης. Ένα ακόμα ενδιαφέρον 
στοιχείο είναι πως μόλις το 50% των επιχειρήσεων 
πιστεύει πως είναι προετοιμασμένο για τον GPDR, 
ενώ το υπόλοιπο μισό δηλώνει απροετοίμαστο. 
Πρόκειται για ανησυχητικό νούμερο, δεδομένου 
πόσο σημαντικό είναι το θέμα. 
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και παρ’ όλα τα απαι-
σιόδοξα στοιχεία, είναι αρκετοί εκείνοι οι decision 
makers του IT που πιστεύουν πώς πρόκειται για 
κάτι θετικό – ευκαιρία για μια πραγματική αλλαγή 
εντός της επιχείρησης. Αυτό αντικατοπτρίζεται και 
στην έρευνα, με το 63% των ερωτηθέντων να ισχυ-
ρίζονται πως ο νέος κανονισμός θα τους επιτρέψει 
να δημιουργήσουν ακόμα καλύτερους κανόνες 
εντός των επιχειρήσεων. 

Με τον GDPR να τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, 
η Trend Micro Incorporated σε μια σχετική της 
έρευνα διαπίστωσε πως οι executives δεν προσεγ-
γίζουν τον κανονισμό με τη σοβαρότητα που του 
αρμόζει, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια υπερβολική 
εμπιστοσύνη όσον αφορά τη συμμόρφωση. 
Συγκεκριμένα, διαφαίνεται μεταξύ των executives 
ευρεία επίγνωση των αρχών του GPDR, με το 95% 
να γνωρίζουν πως πρέπει να συμμορφωθούν με 
τον κανονισμό και το 85% να έχει διαβάσει τις απαι-
τήσεις του. Επιπρόσθετα, το 79% των επιχειρήσεων 
που ρωτήθηκαν είναι σίγουρες πως τα δεδομένα 
τους είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλή.
Βέβαια, παρ’ όλη την επίγνωση, διακρίνεται κάποια 
σύγχυση σχετικά με το πώς θα προστατευτούν οι 
Personally Identifiable Information (PII). Από τους ε-
ρωτηθέντες, το 64% δεν γνώριζε πως η ημερομηνία 

γέννησης του πελάτη ανήκει στις PII. Επιπρόσθετα, 
το 42% δεν θεωρεί τις βάσεις δεδομένων email 
marketing ως PII, το 32% δεν θεωρεί τις φυσικές 
διευθύνσεις ως PII και το 21% δεν το θεωρεί για τις 
email διευθύνσεις. Τα αποτελέσματα καταδεικνύ-
ουν πως οι επιχειρήσεις δεν είναι τόσο ασφαλείς ή 
προετοιμασμένες, όπως πιστεύουν οι ίδιες. 
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ένα 66% όσων αντα-
ποκρίθηκαν δεν φάνηκε να έχουν υπόψη τους το 
μέγεθος του προστίμου, ενώ μόλις το 33% γνωρίζει 
πως υπάρχει περίπτωση να θυσιαστεί το 4% επί 
του συνολικού κύκλου εργασιών τους. Μάλιστα, το 
66% των επιχειρήσεων δήλωσε πως η εμπιστοσύ-
νη στη φήμη της επιχείρησης είναι το πρώτο που 
διαρρηγνύεται στην περίπτωση παραβίασης, με το 
46% των ερωτηθέντων να ισχυρίζεται πως το θέμα 
της εμπιστοσύνης έχει τον μέγιστο αντίκτυπο μεταξύ 
των υπαρχόντων πελατών. 
Ένα ακόμα συμπέρασμα της έρευνας της Trend 
Micro είναι πως οι επιχειρήσεις παραμένουν αβέ-
βαιες σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για την 
απώλεια, για παράδειγμα, ευρωπαϊκών δεδομένων 
από κάποιον service provider των ΗΠΑ. Μόλις το 
14% μπορεί να αναγνωρίσει με ορθό τρόπο πως η 
απώλεια δεδομένων αποτελεί υπαιτιότητα και των 2 
πλευρών - το 51% θεωρεί πως το πρόστιμο πηγαί-
νει στον Ευρωπαίο κάτοχο των δεδομένων, ενώ το 
24% πιστεύει πως μόνο ο Αμερικανός provider είναι 
υπεύθυνος. 
Συν τοις άλλοις, οι επιχειρήσεις δεν είναι σίγουρες 
σχετικά με το ποιος θα πρέπει να είναι υπεύθυνος 
για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό. Από τους 
ερωτηθέντες, το 31% πιστεύουν πως ο CEO πρέπει 
να είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τον 
GDPR, ενώ το 27% πως είναι δουλειά της ομάδας 
ασφάλειας. Εντούτοις, μόλις το 21% των ερωτη-
θεισών επιχειρήσεων διαθέτουν κάποιον senior 
executive που είναι αναμεμειγμένος με τον GDPR. 
Εντωμεταξύ, το 65% των επιχειρήσεων έχουν ανα-
θέσει το έργο στο τμήμα ΙΤ, ενώ το 22% έχει αναθέ-
σει τη συμμόρφωση σε ένα μέλος του board ή του 
management. 
Όσον αφορά τώρα την απαιτούμενη τεχνολογία, 
σύμφωνα με τον GDPR, οι επιχειρήσεις θα πρέπει 

να υλοποιήσουν τεχνολογίες «state of the art» 
ανάλογες με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. 
Ανεξάρτητα από αυτό, μόλις το 34% των επιχειρήσε-
ων έχουν υλοποιήσει εξελιγμένα εργαλεία για την 
αναγνώριση των επιτήδειων, το 33% έχουν επενδύ-
σει σε τεχνολογία αποτροπής δεδομένων και το 31% 
έχει υλοποιήσει τεχνολογίες κρυπτογράφησης. 

Τέλος, η NetsKope που ασχολείται με cloud 
security, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του 
«September 2017 Netskope Cloud Report», όσον 
αφορά τη χρήση των cloud services και των trends. 
Δεδομένου πως ο Μάιος του 2018 είναι κοντά, 
διεξήχθη έρευνα σχετικά με την προετοιμασία των 
enterprise cloud υπηρεσιών, και τα αποτελέσματα 
δεν ήταν και τόσο θετικά στο ζήτημα της προετοιμα-
σίας, σε σύγκριση με τα απαιτούμενα επίπεδα. 
Στην αναφορά της αυτή, η NetsKope ανακοίνωσε 
πως η μέση επιχείρηση έχει υλοποιήσει 1.220 
cloud υπηρεσίες. Από τις εν ενεργεία, μόλις το 
24,6% έχουν λάβει υψηλή βαθμολόγηση, βασι-
σμένες σε ιδιότητες όπως η τοποθεσία που έχουν 
αποθηκευτεί τα δεδομένα, το επίπεδο κρυπτο-
γράφησης και οι λεπτομέρειες επεξεργασίας 
δεδομένων. 

Η υιοθέτηση του cloud αποτελεί κάτι το αναπό-
φευκτο και έχει τεράστια επιχειρηματική αξία για 
τις επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες και τις κάθετες 
αγορές. Επιπλέον εισαγάγει ένα περίπλοκο σετ 
προκλήσεων ασφαλείας, με κανονισμούς όπως 
εκείνους του GDPR να… επιβαρύνουν την κατά-
σταση, ως μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία. 
Σύμφωνα με τον Sanjay Beri, CEO και ιδρυτή της 
Netskope, με δεδομένη τη χρονική στιγμή του 
deadline, η πλήρης διαφάνεια στον (σε πραγματικό 
χρόνο) έλεγχο της χρήσης και δραστηριότητας του 
cloud, με έναν ενοποιημένο και καλοσχεδιασμένο 
τρόπο για όλες τις cloud υπηρεσίες είναι ζωτικής 
σημασίας. Αυτό συνεπάγεται πως οι επιχειρήσεις 
θα κατανοήσουν πώς θα χρησιμοποιήσουν και θα 
προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα των πελα-
τών τους, και τελικά, θα συμμορφωθούν απόλυτα 
με τον GPDR.

των λεγόμενων εκτιμήσεων αντικτύπου (impact 
assessments), οι οποίες θα βοηθήσουν στον 
περιορισμό του ρίσκου των κενών ασφαλείας, 
μέσω της αναγνώρισης των αδυναμιών και του 
τρόπου αντιμετώπισής τους. 

Τι συμβαίνει με τα υποκείμενα των δεδομένων 
κάτω των 16 ετών;
Απαιτείται η γονική συναίνεση για την επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων των παιδιών κάτω 

από 16 ετών για τις online υπηρεσίες. Τα κράτη-μέ-
λη θα έχουν τη δυνατότητα να νομοθετήσουν για 
ακόμα μικρότερη ηλικία συναίνεσης, αλλά αυτή δεν 
μπορεί να είναι κάτω από την ηλικία των 13 ετών. 

Πότε μια επιχείρηση θα είναι έτοιμη;
Προτεραιότητες
Καταρχάς, θα πρέπει να τεθούν κάποιες προτε-

ραιότητες άμεσα, οι οποίες θα ξεκινούν από την 
κορυφή. Η εταιρεία διαχείρισης κινδύνου Marsh 
επισημαίνει την προσοχή που πρέπει να δώσουν 
οι executives στην ορθή προετοιμασία. Η συμ-
μόρφωση με τα καθορισμένα πρότυπα αποτελεί 
μέρος της προετοιμασίας. 

Συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών
Από μόνο του τμήμα ΙΤ δεν είναι απαραίτητα προ-
ετοιμασμένο για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
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του GDPR. Μια συμβουλή προς τις επιχειρήσεις 
είναι να συστήσουν μια ομάδα εργασίας που 
θα περιλαμβάνει το marketing, το finance, τις 
πωλήσεις και γενικά όποια ομάδα εντός της ε-
πιχείρησης θα συλλέξει, θα αναλύσει και γενικά 
θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία προσωπικής ταυ-
τοποίησης των πελατών (Personally identifiable 
information, PII). Έχοντας διαρκή παρουσία εντός 
της ομάδας του GPDR, θα μπορούν να μοιρα-
στούν πληροφορίες που θα είναι χρήσιμες σε 
εκείνους που θα εφαρμόσουν τις απαραίτητες 
τεχνικές και διαδικαστικές αλλαγές. Ταυτόχρονα, 
θα είναι ακόμα καλύτερα προετοιμασμένες για 
να αντεπεξέλθουν σε όποια ζητήματα προκύψουν 
εντός των ομάδων τους. 

Πρόσληψη ή ορισμός ενός DPO
Ο GDPR δεν αναφέρει κατά πόσον η θέση του 
DPO πρέπει να είναι ξεχωριστή, οπότε πιθανότα-
τα η επιχείρηση θα πρέπει να ορίσει κάποιον που 
διαθέτει παρεμφερή ρόλο για τη θέση αυτή, αρκεί 
βέβαια το άτομο αυτό να μπορεί να διασφαλίσει 
την προστασία των στοιχείων προσωπικής ταυ-
τοποίησης χωρίς να προκύψει σύγκρουση συμ-
φερόντων. Σε διαφορετική περίπτωση, η επιχεί-
ρηση πιθανώς να πρέπει να προσλάβει κάποιον 
DPO. Ανάλογα με την επιχείρηση, είναι πιθανό 
η θέση αυτή να χρειαστεί να είναι μόνιμη, οπότε 
υπάρχει ακόμα και η δυνατότητα πρόσληψης 
ενός «εικονικού DPO». Οι κανόνες του GDPR επι-
τρέπουν σε έναν DPO να εργάζεται για πολλαπλές 
επιχειρήσεις, οπότε ο «εικονικός DPO» θα μπορεί 
να είναι όπως ένας σύμβουλος που εργάζεται 
όποτε τον χρειαστείτε. 

Δημιουργία σχεδίου προστασίας δεδομένων
Οι περισσότερες επιχειρήσεις διαθέτουν ήδη ένα 
έτοιμο πλάνο, αν και θα χρειαστεί να το αναθε-
ωρήσουν ή να το ενημερώσουν προκειμένου να 
εξασφαλίσουν πως ευθυγραμμίζεται με τις απαι-
τήσεις του GPDR. 

Διεξαγωγή εκτίμησης κινδύνου
Η επιχείρηση θα πρέπει να γνωρίζει επακριβώς 
ποια δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών αποθηκεύει 
και επεξεργάζεται, κατανοώντας τους κινδύνους 
που σχετίζονται με αυτά. Θυμηθείτε πως η εκτί-
μηση κινδύνου θα πρέπει επίσης να περιγράφει 
λεπτομερώς τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκει-
μένου να περιοριστεί ο κίνδυνος. 

Υλοποίηση μέτρων για τον περιορισμό του 
κινδύνου
Αφότου η επιχείρηση έχει αναγνωρίσει τους κιν-
δύνους και το πώς να τους μετριάσει, θα πρέπει 
να ξεκινήσει την υλοποίηση των μέτρων. Για τις 
περισσότερες επιχειρήσεις, αυτό συνεπάγεται την 
αναθεώρηση των υπαρχόντων μέτρων περιορι-
σμού ρίσκου. Κάποια από τα πρακτικά μέτρα που 
μπορεί να λάβουν είναι τα εξής:
Έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα της επιχείρη-
σης, ώστε οι υπεύθυνοι να γνωρίζουν ποιος έχει 
πρόσβαση, αποτρέποντας κάποια παραβίαση

Διασφάλιση πως τα προνόμια admin έχουν δοθεί 
σε επιλεγμένα άτομα, ώστε να περιοριστεί ο κίν-
δυνος ανεξέλεγκτης πρόσβασης στο δίκτυο
Έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα, βάσει του 
χρήστη, της συσκευής και του δικτύου από το 
οποίο προέρχεται το αίτημα
Διασφάλιση ανάκτησης και διαγραφής δεδομέ-
νων από όλες τις συσκευές με πρόσβαση στα 
προσωπικά δεδομένα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
απώλειας ή κλοπής

Αναζητώντας βοήθεια
Εφόσον η επιχείρηση ανήκει στις μικρομεσαίες, 
πιθανώς να χρειαστεί κάποια βοήθεια. Θυμηθείτε 
πως και οι μικρές επιχειρήσεις θα επηρεαστούν 
από τον GDPR, κάποιες περισσότερο από άλλες, 
και πιθανώς να μη διαθέτουν τους απαραίτητους 
πόρους για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. 
Στην περίπτωση αυτή, υπάρχουν διαθέσιμες ε-
ξωτερικές πηγές για να προσφέρουν συμβουλές 
αλλά και τεχνικές γνώσεις, προκειμένου να βο-
ηθήσουν στην επεξεργασία και στον περιορισμό 
του αναπόφευκτου disruption. Είναι προφανές 
πως αναφερόμαστε στο κανάλι συνεργατών που 
καλείται σε αυτή την καμπή να παίξει σημαντικό 

ρόλο, προσφέροντας την πολύτιμη συνδρομή του 
στους πελάτες του. 

Έλεγχος σχεδίων αντιμετώπισης περιστατικών
Ο GDPR απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αναφέ-
ρουν τις παραβιάσεις εντός 72 ωρών. Το πόσο 
καλά οι ομάδες αντιμετώπισης θα προλάβουν ή 
θα καλύψουν τις όποιες ζημιές προκύψουν, θα 
επηρεάσει τον όποιο κίνδυνο προστίμων που 
θα υποχρεωθεί να πληρώσει η επιχείρηση για 
την παραβίαση. Αυτό σημαίνει, επίσης, πως θα 
πρέπει να μπορεί να δώσει αναφορά και να α-
νταποκριθεί εντός του συγκεκριμένου χρονικού 
διαστήματος. 

Διεργασία για συνεχή έλεγχο
Η επιχείρηση θα πρέπει να διασφαλίσει πως 
παραμένει σε διαρκή εγρήγορση όσον αφορά τη 
συμμόρφωση και αυτό διασφαλίζεται μέσω συ-
νεχούς ελέγχου και βελτίωσης. 

Η ευκαιρία για το κανάλι
Η αλήθεια είναι πως ο κανονισμός GDPR είναι 
ένα σύνθετο θέμα, τόσο τεχνολογικής όσο και 
νομικής φύσης, με αποτέλεσμα να πρέπει να ε-
μπλέξει τα αντίστοιχα τμήματα των επιχειρήσεων. 
Από μόνο του αυτό το γεγονός καθιστά τη συμ-
βουλευτική παρουσία του καναλιού συνεργατών 
εξαιρετικά σημαντική, ώστε να διασφαλίσει πως 
οι πελάτες του θα συμμορφωθούν πλήρως και 
με απόλυτη ασφάλεια στον νέο κανονισμό. 
Για να γίνει όμως αυτό, και με τον απολύτως εν-
δεδειγμένο τρόπο, ο συνεργάτης οφείλει να είναι 
σωστά ενημερωμένος και στη συνέχεια να καθο-
δηγήσει και τους πελάτες του κατάλληλα. Συγκε-
κριμένα, θα πρέπει να εξηγήσει στους πελάτες τις 
τι λύσεις που θα πρέπει να ενσωματώσουν, αλλά 
και το κατά πόσον θα πρέπει να προσλάβουν νέο 
προσωπικό που θα ασχολείται με την επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων. Όπως δείξαμε ήδη 
προηγουμένως, θα πρέπει να συμβουλέψει την 
επιχείρηση για τον εάν τη συγκεκριμένη ευθύνη 
θα επωμιστεί κάποιος υφιστάμενος συνεργάτης/
σύμβουλος. Θυμίζουμε πάντως πως ο κανονισμός 
αναφέρει ρητά την αναγκαιότητα ύπαρξης εξειδι-
κευμένου προσωπικού για το σκοπό αυτόν.
Βασικό βήμα για το κανάλι είναι να βοηθήσει 
τους πελάτες του να διαπιστώσουν τον βαθμό 
ετοιμότητάς τους, με την αρωγή εξειδικευμένων 
cloud εργαλείων ή ερωτηματολογίων. Απλά οι 
συνεργάτες θα πρέπει να τα ανακαλύψουν και να 
τα αξιοποιήσουν κατάλληλα, προσφέροντας στον 
πελάτη εξαρχής μια «συναισθηματική» ασφάλεια, 
η οποία θα μετουσιωθεί σε πράξη με τις κατάλ-
ληλες συμβουλές και λύσεις. 
Το συμπέρασμα; Η ευκαιρία και οι προοπτικές 
είναι εδώ. Μην τις αφήσετε να πάνε χαμένες. 
Εδραιώστε την παρουσία σας με ισχυρές συνερ-
γασίες -νέες μα και ήδη υπάρχουσες- που θα 
φέρουν με τη σειρά τους νέες ευκαιρίες για το 
μέλλον! TCP

Η ευκαιρία 
που παρου-
σιάζεται για 
το κανάλι 

των συνεργατών είναι 
μεγάλη και οφείλει να την 
αξιοποιήσει. Εκτός από 
τον βασικό σύμβουλο 
σε ήδη υπάρχοντες και 
δυνητικούς πελάτες, ο 
GDPR αποτελεί επίσης 
ευκαιρία ανάπτυξης σε 
νέες αγορές και σύναψη 
επωφελών  
συνεργασιών.
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Σημαντική η ξεκάθαρη στρατηγική ΙΤ 
ασφαλείας για τη συμμόρφωση με τον GDPR

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και τις 
τεχνολογικές δυνατότητές της, η Oracle έχει 
δεσμευτεί να βοηθήσει τους πελάτες να εφαρ-
μόσουν μια στρατηγική σχεδιασμένη να αντα-
ποκριθεί στις απαιτήσεις ασφαλείας του GDPR. 

Βασικά άρθρα του GDPR που επηρεάζουν 
την IT ασφάλεια
Μεταξύ των 99 άρθρων του GDPR περιλαμβά-
νονται κάποιες βασικές απαιτήσεις που έχουν 
άμεση επίδραση στον τρόπο με τον οποίο οι 
οργανισμοί υλοποιούν την IT ασφάλειά τους. 
Στις σύγχρονες κοινωνίες, τα IT συστήματα 
είναι ευρέως διαδεδομένα και ο GDPR απαιτεί 
καλή αρχιτεκτονική IT ασφάλειας.
 
Πιο συγκεκριμένα, για την προστασία και α-
σφάλεια προσωπικών δεδομένων, απαιτείται, 
μεταξύ άλλων:

• Γνώση του πού βρίσκονται τα δεδομένα 
(data inventory – Αρθρο 30)
• Κατανόηση του επιπέδου του κινδύνου (risk 
awareness – Αρθρο 35)
• Αναθεώρηση και, όπου κρίνεται απαραίτητο, 
αλλαγή υπαρχουσών εφαρμογών (application 
modification – Αρθρα 15, 16, 17, 18, 19, 20)
• Ενσωμάτωση της ασφάλειας στην IT αρχιτε-
κτονική (architecture integration – Αρθρα 5, 
24, 25, 28, 32, 34)
 
Η διατήρηση και συντήρηση ενός data inventory 
είναι απαίτηση του άρθρου 30 του GDPR και, γε-
νικότερα, το σημείο εκκίνησης για οποιαδήποτε 
δραστηριότητα που σχετίζεται με τη συλλογή και 
διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

Οι οργανισμοί πρέπει να περιορίσουν τους 
κινδύνους που μπορούν να οδηγήσουν σε 
παραβίαση προσωπικών δεδομένων και να 
προχωρήσουν σε αξιολόγηση κινδύνου και 
επιπέδου ασφάλειας. 

Για ορισμένα από τα δικαιώματα του υποκει-
μένου των δεδομένων (Αρθρα 15-20) ίσως 
απαιτηθούν τροποποιήσεις στις εταιρικές 
εφαρμογές που ενεργοποιούν αυτά τα δικαιώ-
ματα (π.χ. «δικαίωμα στη λήθη»).

Επιπλέον μέτρα μπορούν να ληφθούν μέσω 
της ΙΤ αρχιτεκτονικής. Για παράδειγμα, η περί-
πτωση της κρυπτογράφησης δικτύου ή βάσης 
δεδομένων. Τα μέτρα που μπορούν να λη-
φθούν για την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής 
είναι συνήθως ευκολότερα και φθηνότερα 
από τις τροποποιήσεις των εφαρμογών, και 
γενικότερα, είναι πιο αξιόπιστα, καθώς δεν 
περιορίζονται από την ανάγκη γνώσης μοντέ-
λων δεδομένων εφαρμογών και επιχειρημα-
τικής λογικής. Σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπου 
είναι πιθανή η βαθιά στρωματοποίηση των IT 
συστημάτων και η έλλειψη γνώσης εφαρμο-
γών, αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι ευ-
κολότερη για τη διευκόλυνση της προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων.

Οι λύσεις της Oracle και ο GDPR
Η Oracle έχει μια διευρυμένη πρόταση που βο-
ηθάει στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων του 
GDPR με ευρεία γκάμα προϊόντων, λύσεων και 
υπηρεσιών cloud.

Discovery. Τα οn premises προϊόντα και οι υ-
πηρεσίες cloud της Oracle μπορούν να βοηθή-
σουν στον εντοπισμό προσωπικών δεδομένων 
και στη χαρτογράφηση της διαρροής δεδομέ-
νων. Αυτή η τεχνολογία παρέχει δυνατότητες 
όπως data lineage, asset inventory και data 
discovery.

Enrichment. Περιλαμβάνει τις απαραίτητες 
τροποποιήσεις εφαρμογών για τη συμμόρ-
φωση με τα δικαιώματα του υποκειμένου των 
δεδομένων. Επιπλέον, την πιθανή απαραίτητη 

ενοποίηση δεδομένων των πελατών ώστε να 
υπάρχει μία μοναδική εικόνα των υποκειμέ-
νων των δεδομένων σε όλο τον οργανισμό.

Foundation. Το ολοκληρωμένο πακέτο ώριμων 
λειτουργικών τεχνολογιών της Oracle για την 
ενίσχυση της καλής ασφάλειας με έμφαση στη 
διαθεσιμότητα και απόδοση των υπηρεσιών. 

Enforcement. Οι τεχνολογίες ασφάλειας 
ενισχύουν τις πολιτικές και τους ελέγχους 
ασφαλείας για την προστασία ανθρώπων, 
λογισμικών και συστημάτων, παρέχοντας δυ-
νατότητες πρόβλεψης, πρόληψης, διάγνωσης 
και απόκρισης σε όλο το φάσμα της ασφάλειας, 
διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης των βά-
σεων δεδομένων, καθώς και την ανάλυση των 
συμπεριφορών των χρηστών.

Προϊόντα ασφαλείας της Oracle που 
βοηθούν στην αντιμετώπιση του GDPR
Η Oracle παρέχει on premises και cloud λύσεις 
και προϊόντα ασφαλείας για την προστασία των 
δεδομένων, τη διαχείριση ταυτότητων χρηστών 
και την παρακολούθηση και τον έλεγχο IT περι-
βαλλόντων.  

Ως πρώτο βήμα προς την εναρμόνιση με το 
GDPR, η Oracle προτείνει το Oracle Advanced 
Security Options, εργαλείο για κρυπτογράφη-
ση δεδομένων at rest, λόγω δύο σημαντικών 
παραγόντων: η κρυπτογράφηση θεωρείται 
μια καλή πρακτική και οι βάσεις δεδομένων 
συχνά περιέχουν σημαντικά δεδομένα που 
μπορούν να ωφεληθούν από την ισχυρή κρυ-
πτογράφηση.

Συμπερασματικά, οι σοβαρές παραβιάσεις προ-
σωπικών δεδομένων μπορούν να βλάψουν την 
εμπορική επωνυμία, την αξία και τη φήμη της 
επιχείρησης. Ο δρόμος για τη συμμόρφωση με 
τον GDPR απαιτεί συντονισμένη στρατηγική και 
συνεργασία μεταξύ του νομικού τμήματος, του 
HR, του marketing, της ασφάλειας, του IT, κ.λπ. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
πώς η Oracle μπορεί να βοηθήσει επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα oracle.com/goto/gdpr.
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Η συζήτηση και η δραστηριοποίηση γύρω από τον GDPR, δείχνει ότι μερικοί οργανισμοί 
ακόμα δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις επιπτώσεις που θα έχει. Οι οργανισμοί θα 

πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη στρατηγική ασφαλείας και σχέδιο δράσης.
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του GDPR. Μια συμβουλή προς τις επιχειρήσεις 
είναι να συστήσουν μια ομάδα εργασίας που 
θα περιλαμβάνει το marketing, το finance, τις 
πωλήσεις και γενικά όποια ομάδα εντός της ε-
πιχείρησης θα συλλέξει, θα αναλύσει και γενικά 
θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία προσωπικής ταυ-
τοποίησης των πελατών (Personally identifiable 
information, PII). Έχοντας διαρκή παρουσία εντός 
της ομάδας του GPDR, θα μπορούν να μοιρα-
στούν πληροφορίες που θα είναι χρήσιμες σε 
εκείνους που θα εφαρμόσουν τις απαραίτητες 
τεχνικές και διαδικαστικές αλλαγές. Ταυτόχρονα, 
θα είναι ακόμα καλύτερα προετοιμασμένες για 
να αντεπεξέλθουν σε όποια ζητήματα προκύψουν 
εντός των ομάδων τους. 

Πρόσληψη ή ορισμός ενός DPO
Ο GDPR δεν αναφέρει κατά πόσον η θέση του 
DPO πρέπει να είναι ξεχωριστή, οπότε πιθανότα-
τα η επιχείρηση θα πρέπει να ορίσει κάποιον που 
διαθέτει παρεμφερή ρόλο για τη θέση αυτή, αρκεί 
βέβαια το άτομο αυτό να μπορεί να διασφαλίσει 
την προστασία των στοιχείων προσωπικής ταυ-
τοποίησης χωρίς να προκύψει σύγκρουση συμ-
φερόντων. Σε διαφορετική περίπτωση, η επιχεί-
ρηση πιθανώς να πρέπει να προσλάβει κάποιον 
DPO. Ανάλογα με την επιχείρηση, είναι πιθανό 
η θέση αυτή να χρειαστεί να είναι μόνιμη, οπότε 
υπάρχει ακόμα και η δυνατότητα πρόσληψης 
ενός «εικονικού DPO». Οι κανόνες του GDPR επι-
τρέπουν σε έναν DPO να εργάζεται για πολλαπλές 
επιχειρήσεις, οπότε ο «εικονικός DPO» θα μπορεί 
να είναι όπως ένας σύμβουλος που εργάζεται 
όποτε τον χρειαστείτε. 

Δημιουργία σχεδίου προστασίας δεδομένων
Οι περισσότερες επιχειρήσεις διαθέτουν ήδη ένα 
έτοιμο πλάνο, αν και θα χρειαστεί να το αναθε-
ωρήσουν ή να το ενημερώσουν προκειμένου να 
εξασφαλίσουν πως ευθυγραμμίζεται με τις απαι-
τήσεις του GPDR. 

Διεξαγωγή εκτίμησης κινδύνου
Η επιχείρηση θα πρέπει να γνωρίζει επακριβώς 
ποια δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών αποθηκεύει 
και επεξεργάζεται, κατανοώντας τους κινδύνους 
που σχετίζονται με αυτά. Θυμηθείτε πως η εκτί-
μηση κινδύνου θα πρέπει επίσης να περιγράφει 
λεπτομερώς τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκει-
μένου να περιοριστεί ο κίνδυνος. 

Υλοποίηση μέτρων για τον περιορισμό του 
κινδύνου
Αφότου η επιχείρηση έχει αναγνωρίσει τους κιν-
δύνους και το πώς να τους μετριάσει, θα πρέπει 
να ξεκινήσει την υλοποίηση των μέτρων. Για τις 
περισσότερες επιχειρήσεις, αυτό συνεπάγεται την 
αναθεώρηση των υπαρχόντων μέτρων περιορι-
σμού ρίσκου. Κάποια από τα πρακτικά μέτρα που 
μπορεί να λάβουν είναι τα εξής:
Έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα της επιχείρη-
σης, ώστε οι υπεύθυνοι να γνωρίζουν ποιος έχει 
πρόσβαση, αποτρέποντας κάποια παραβίαση

Διασφάλιση πως τα προνόμια admin έχουν δοθεί 
σε επιλεγμένα άτομα, ώστε να περιοριστεί ο κίν-
δυνος ανεξέλεγκτης πρόσβασης στο δίκτυο
Έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα, βάσει του 
χρήστη, της συσκευής και του δικτύου από το 
οποίο προέρχεται το αίτημα
Διασφάλιση ανάκτησης και διαγραφής δεδομέ-
νων από όλες τις συσκευές με πρόσβαση στα 
προσωπικά δεδομένα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
απώλειας ή κλοπής

Αναζητώντας βοήθεια
Εφόσον η επιχείρηση ανήκει στις μικρομεσαίες, 
πιθανώς να χρειαστεί κάποια βοήθεια. Θυμηθείτε 
πως και οι μικρές επιχειρήσεις θα επηρεαστούν 
από τον GDPR, κάποιες περισσότερο από άλλες, 
και πιθανώς να μη διαθέτουν τους απαραίτητους 
πόρους για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. 
Στην περίπτωση αυτή, υπάρχουν διαθέσιμες ε-
ξωτερικές πηγές για να προσφέρουν συμβουλές 
αλλά και τεχνικές γνώσεις, προκειμένου να βο-
ηθήσουν στην επεξεργασία και στον περιορισμό 
του αναπόφευκτου disruption. Είναι προφανές 
πως αναφερόμαστε στο κανάλι συνεργατών που 
καλείται σε αυτή την καμπή να παίξει σημαντικό 

ρόλο, προσφέροντας την πολύτιμη συνδρομή του 
στους πελάτες του. 

Έλεγχος σχεδίων αντιμετώπισης περιστατικών
Ο GDPR απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αναφέ-
ρουν τις παραβιάσεις εντός 72 ωρών. Το πόσο 
καλά οι ομάδες αντιμετώπισης θα προλάβουν ή 
θα καλύψουν τις όποιες ζημιές προκύψουν, θα 
επηρεάσει τον όποιο κίνδυνο προστίμων που 
θα υποχρεωθεί να πληρώσει η επιχείρηση για 
την παραβίαση. Αυτό σημαίνει, επίσης, πως θα 
πρέπει να μπορεί να δώσει αναφορά και να α-
νταποκριθεί εντός του συγκεκριμένου χρονικού 
διαστήματος. 

Διεργασία για συνεχή έλεγχο
Η επιχείρηση θα πρέπει να διασφαλίσει πως 
παραμένει σε διαρκή εγρήγορση όσον αφορά τη 
συμμόρφωση και αυτό διασφαλίζεται μέσω συ-
νεχούς ελέγχου και βελτίωσης. 

Η ευκαιρία για το κανάλι
Η αλήθεια είναι πως ο κανονισμός GDPR είναι 
ένα σύνθετο θέμα, τόσο τεχνολογικής όσο και 
νομικής φύσης, με αποτέλεσμα να πρέπει να ε-
μπλέξει τα αντίστοιχα τμήματα των επιχειρήσεων. 
Από μόνο του αυτό το γεγονός καθιστά τη συμ-
βουλευτική παρουσία του καναλιού συνεργατών 
εξαιρετικά σημαντική, ώστε να διασφαλίσει πως 
οι πελάτες του θα συμμορφωθούν πλήρως και 
με απόλυτη ασφάλεια στον νέο κανονισμό. 
Για να γίνει όμως αυτό, και με τον απολύτως εν-
δεδειγμένο τρόπο, ο συνεργάτης οφείλει να είναι 
σωστά ενημερωμένος και στη συνέχεια να καθο-
δηγήσει και τους πελάτες του κατάλληλα. Συγκε-
κριμένα, θα πρέπει να εξηγήσει στους πελάτες τις 
τι λύσεις που θα πρέπει να ενσωματώσουν, αλλά 
και το κατά πόσον θα πρέπει να προσλάβουν νέο 
προσωπικό που θα ασχολείται με την επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων. Όπως δείξαμε ήδη 
προηγουμένως, θα πρέπει να συμβουλέψει την 
επιχείρηση για τον εάν τη συγκεκριμένη ευθύνη 
θα επωμιστεί κάποιος υφιστάμενος συνεργάτης/
σύμβουλος. Θυμίζουμε πάντως πως ο κανονισμός 
αναφέρει ρητά την αναγκαιότητα ύπαρξης εξειδι-
κευμένου προσωπικού για το σκοπό αυτόν.
Βασικό βήμα για το κανάλι είναι να βοηθήσει 
τους πελάτες του να διαπιστώσουν τον βαθμό 
ετοιμότητάς τους, με την αρωγή εξειδικευμένων 
cloud εργαλείων ή ερωτηματολογίων. Απλά οι 
συνεργάτες θα πρέπει να τα ανακαλύψουν και να 
τα αξιοποιήσουν κατάλληλα, προσφέροντας στον 
πελάτη εξαρχής μια «συναισθηματική» ασφάλεια, 
η οποία θα μετουσιωθεί σε πράξη με τις κατάλ-
ληλες συμβουλές και λύσεις. 
Το συμπέρασμα; Η ευκαιρία και οι προοπτικές 
είναι εδώ. Μην τις αφήσετε να πάνε χαμένες. 
Εδραιώστε την παρουσία σας με ισχυρές συνερ-
γασίες -νέες μα και ήδη υπάρχουσες- που θα 
φέρουν με τη σειρά τους νέες ευκαιρίες για το 
μέλλον! TCP

Η ευκαιρία 
που παρου-
σιάζεται για 
το κανάλι 

των συνεργατών είναι 
μεγάλη και οφείλει να την 
αξιοποιήσει. Εκτός από 
τον βασικό σύμβουλο 
σε ήδη υπάρχοντες και 
δυνητικούς πελάτες, ο 
GDPR αποτελεί επίσης 
ευκαιρία ανάπτυξης σε 
νέες αγορές και σύναψη 
επωφελών  
συνεργασιών.
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Έχουμε ετοιμάσει μια λίστα 5 σημείων σε σχέση με το GDPR και συγκεκρι-
μένα, πώς θα σας επηρεάσει ο εν λόγω κανονισμός και πώς μπορείτε να 
προετοιμαστείτε για αυτόν.

1. Τι είναι ο κανονισμός GDPR και πώς φτάσαμε εδώ;
Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (GDPR) εισάγει νέους 
κανόνες οι οποίοι θα επηρεάσουν εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα 
εφαρμοστεί τόσο σε εταιρείες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όσο και 
σε άλλες, οι οποίες συναλλάσσονται με αγορές ή πολίτες στο εσωτερικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Επιγραμματικά, ο κανονισμός GDPR δίνει στους πολίτες της ΕΕ νέα δικαι-
ώματα σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα, όπως, μεταξύ άλλων, 
το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους, καθώς και ευκολότερη 
πρόσβαση στα δεδομένα που τους ανήκουν. Αναγκάζει τις επιχειρήσεις να 
αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τα δεδομένα χρηστών τα οποία συλλέγουν 
και να εξασφαλίσουν ότι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για την προστασία των 
δεδομένων αυτών.
Δύο είναι οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία αυτού του κανονισμού. Ο 
πρώτος είναι οι ίδιοι οι πολίτες να έχουν τον έλεγχο των δεδομένων τους. 
Οι εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να συλλέγουν οποιαδήποτε πληροφορία 
επιθυμούν, αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος.
Δεύτερον, κάθε χώρα έχει χωριστή νομοθεσία για τον έλεγχο των δεδομένων 
των χρηστών. Τι συμβαίνει όμως όταν μια εταιρεία με έδρα την Ελλάδα έχει 
πελάτες στην Ιταλία, τη Γερμανία και την Ισπανία; Ποιος νόμος ισχύει σε αυτήν 
την περίπτωση; Με τον κανονισμό GDPR θα μειωθεί η «σύγχυση» και θα είναι 
ευκολότερο να διαπιστωθούν οι κανόνες που ισχύουν σε κάθε περίπτωση. 
Δεν θα υπάρχουν πλέον δικαιολογίες.

Για να είμαστε ειλικρινείς, ορισμένες χώρες ήδη διαθέτουν νόμους παρόμοι-
ους με τον κανονισμό GDPR, αλλά με μία σημαντική διαφορά: τα τρομακτικά 
πρόστιμα! Στην περίπτωση του GDPR, οι ποινές μη συμμόρφωσης είναι πολύ 
υψηλές, τρομάζοντας ακόμα και τους μεγάλους παίκτες. Τα πρόστιμα μπορούν 
να φτάσουν στο 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών ή στα 20 εκατομμύρια ευρώ 
(οποιοδήποτε από τα δύο ποσά είναι υψηλότερο).

Οι επιχειρήσεις δεν έχουν άλλη επιλογή από τη συμμόρφωση. Τα πρόστιμα και 
οι πιθανές κυρώσεις είναι ένα ρίσκο που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει. Όσο 
νωρίτερα αρχίσετε να προετοιμάζεστε, τόσο καλύτερα.

2. Τι συμβαίνει αν η έδρα του οργανισμού μου είναι εκτός ΕΕ; Είναι και 
πάλι υποχρεωτική η συμμόρφωση;
Ο κανονισμός GDPR είναι κανονισμός της ΕΕ. Ωστόσο η εφαρμογή του είναι 
αρκετά ευρεία. Επηρεάζει οποιονδήποτε οργανισμό απευθύνεται ενεργά σε 
πελάτες ή χρήστες εντός ΕΕ. Δεν αφορά μόνο οργανισμούς με φυσική παρου-
σία στην ΕΕ.
Και πού θα το καταλάβουν; Αυτό μπορεί να γίνει με αρκετούς τρόπους. Για 
παράδειγμα, μήπως ο τομέας της εταιρείας σας στο διαδίκτυο είναι .eu; Η 
ιστοσελίδα σας είναι μεταφρασμένη σε ευρωπαϊκές γλώσσες; Αναφέρεται ως 

συνάλλαγμα το ευρώ; Υπάρχουν παραδείγματα πελατών από την Ευρώπη; 
Αν απαντήσατε «ναι» σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, τότε θα 
πρέπει να ακολουθήσετε τον κανονισμό GDPR. 

Είναι αρκετά πιθανό ο οργανισμός σας να χειρίζεται δεδομένα πολιτών της ΕΕ 
με κάποια μορφή ή τρόπο. Αν νομίζετε ότι αυτό δεν ισχύει, δείτε λίγο τι εννοεί 
ο κανονισμός όταν αναφέρεται σε προσωπικά δεδομένα. Δεν περιλαμβάνο-
νται μόνο στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, διευθύνσεις email, ευαίσθητες 
προσωπικές πληροφορίες, αλλά και διευθύνσεις IP. Αν αναλογιστείτε πόσες 
εταιρείες χρησιμοποιούν στη δουλειά τους διευθύνσεις IP, τότε η νομοθεσία 
αφορά πολύ περισσότερους.
Δείτε λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα. Λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία των 
δεδομένων σας, θα έχετε πολύ μεγαλύτερη ευκαιρία να προστατέψετε την 
επιχείρησή σας έναντι ηλεκτρονικών απειλών. Είναι ένα τεράστιο βήμα προς 
τα εμπρός στην αντίληψη του κόσμου για την προστασία των δεδομένων και 
παράλληλα μια θετική αλλαγή για τους πελάτες σας.

3. Πώς θα ξεκινήσω τον σχεδιασμό μου προκειμένου να  
ικανοποιήσω τα κριτήρια;
Η αρχή γίνεται με μια ανάλυση των ελλείψεων. Ερευνήστε τι πρέπει να κάνετε 
για να ευθυγραμμιστείτε με τους νέους κανόνες, καθώς υπάρχουν πολύ 
συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές. Κάντε σύγκριση με την υφιστάμενη 
δομή και τις διαδικασίες σας και στη συνέχεια εντοπίστε τις ελλείψεις.

Από εκεί και πέρα, μπορείτε να χτίσετε τον οδικό χάρτη σας. Είναι σημαντικό 
να εξασφαλίσετε ότι η εταιρεία σας έχει επίγνωση των προσδοκιών της από 
τους εργαζομένους, σε κάθε σημείο της διαδρομής. Όσο πιο πολύ το καθυ-
στερείτε, τόσο πιο πιθανό είναι να καταλήξετε σε μια κατάσταση πανικού. Άρα 
είναι καλό να αρχίσετε να προετοιμάζεστε από τώρα και αν δεν ξέρετε από 
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πού να ξεκινήσετε, υπάρχουν ειδικοί που μπορούν να σας βοηθήσουν.
Οι Υπηρεσίες Ιδιωτικότητας και Προστασίας Δεδομένων της Cisco (Cisco 
Privacy and Data Protection Services) μπορούν να σας βοηθήσουν να κατα-
λάβετε τι πρέπει να κάνετε για να συμμορφωθείτε με τον κανονισμό GDPR. 
Επισκεφθείτε το www.cisco.com/c/en/us/products/security/privacy-data-
protection-cybersecurity.html. 

4. Μπορώ να επιτύχω συμμόρφωση αν προμηθευτώ ένα  
συγκεκριμένο είδος εξοπλισμού;
Όχι. Το GDPR πάνω από όλα αφορά τις διαδικασίες ασφαλείας και τη δια-
χείριση κινδύνου. Η τεχνολογία είναι ένα κομμάτι του, αλλά δεν υπάρχει ένα 
συγκεκριμένο προϊόν το οποίο μπορεί να λύσει όλα σας τα προβλήματα. Η 
τεχνολογία δεν θα λειτουργήσει αν δεν συνεργάζονται όλοι οι τομείς.

Πολλοί πιστεύουν, ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι πρόβλημα τεχνο-
λογίας, στο οποίο απαντάμε με τεχνολογία. Ωστόσο, οι κακοί γίνονται όλο και 
πιο ευφυείς. Η τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να τους σταματήσει. Θα 
αναζητήσουν κάθε αδυναμία η οποία μπορεί να τους ανοίξει τον δρόμο. 
Δείτε ενδεικτικά τo πρόσφατo Cisco Midyear Cybersecurity Report 2017 
(https://engage2demand.cisco.com/LP=5896), με θέμα την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, για να πάρετε μια ιδέα για τις «αναβαθμισμένες» δραστηρι-
ότητες των εγκληματιών του κυβερνοχώρου. Το παιχνίδι έχει αλλάξει και η 
προστασία έναντι των παραβιάσεων δεδομένων είναι κάτι που όλες οι επιχει-
ρήσεις πρέπει να συμπεριλάβουν στα σχέδιά τους.

Επίσης, ο κανονισμός GDPR αναφέρει ότι οι οργανισμοί πρέπει να ορίσουν 

έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (data protection officer) ο οποίος 
δεν θα είναι το ίδιο άτομο με τον υπεύθυνο κινδύνων (risk officer) και δεν θα 
ανήκει σε κάποιο από τα ήδη υπάρχοντα τμήματα μηχανοργάνωσης (ΙΤ).
Οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων έχουν ειδική αποστολή, αλλά είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό ο ρόλος τους να είναι εκτός του τμήματος ΙΤ και εκτός 
διοικητικού συμβουλίου, ώστε να είναι αυτόνομοι να λαμβάνουν αποφάσεις 
οι οποίες θα προάγουν τη συμμόρφωση.
Και πάλι, το θέμα είναι να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες αναγνωρίζουν το 
μέγεθος της ευθύνης που φέρουν όταν συλλέγουν και μεταφέρουν δεδομένα 
άλλων ανθρώπων.

5. Πώς επηρεάζει ο κανονισμός GDPR το πώς θα αντιμετωπίσω μια 
παραβίαση δεδομένων;
Σήμερα, σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, αν ένας οργανισμός υποστεί παρα-
βίαση δεδομένων δεν είναι υποχρεωμένος να το αποκαλύψει σε κανέναν. 
Βέβαια, για λόγους ηθικής αλλά και δεοντολογίας, ορισμένες εταιρείες 
νιώθουν την υποχρέωση να το κάνουν, ειδικά αν η παραβίαση αφορά άμεσα 
τους πελάτες τους.
Όμως τώρα με τον κανονισμό GDPR, αυτό θα είναι αναγκαστικό. Αν δεν 
αναφέρετε μια παραβίαση εντός 72 ωρών, θα αρχίσουν τα πρόστιμα.

Αν οι οργανισμοί δεν διαθέτουν τις κατάλληλες διαδικασίες ή την κατάλληλη 
τεχνολογία, δεν θα μπορούν να αξιολογήσουν το μέγεθος της παραβίασης. 
Όταν λοιπόν θα πρέπει να κάνουν τις σχετικές ανακοινώσεις και να απαντή-
σουν σε ερωτήσεις του τύπου «Ποια στοιχεία εκλάπησαν;», «Τι θα κάνετε 
τώρα;» ή «Μπορείτε να με διαβεβαιώσετε ότι δεν θα ξανασυμβεί;», οι απα-
ντήσεις τους δεν θα είναι και τόσο πειστικές.

Επίσης, σύμφωνα με έρευνες του Ινστιτούτου Ponemon, ο μέσος χρόνος 
που απαιτείται για την ανίχνευση μιας παραβίασης σε μια επιχείρηση είναι 
191 ημέρες, το οποίο είναι υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Cisco 
κατάφερε να το μειώσει σε 3,5 μόλις ώρες διεθνώς. Το σημαντικό αυτό επί-
τευγμα, σε συνδυασμό με την τεχνολογία μας για ετοιμότητα και απόκριση 
σε παραβιάσεις (Breach Readiness and Response technology), θα βοηθήσει 
τις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν τι συνέβη και πώς μπορούν να περιορί-
σουν τη ζημιά σήμερα αλλά και στο μέλλον.

Απαιτείται αλλαγή στάσης. Οι οργανισμοί πρέπει να αντιληφθούν το ση-
μερινό τοπίο απειλών και να προετοιμαστούν για απόπειρες κλοπής των 
δεδομένων τους. Θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες διαδικασίες για 
την αναγνώριση μιας παραβίασης και στη συνέχεια, την αντιμετώπισή της. 
Ο κανονισμός GDPR δημιουργήθηκε για να μας ενθαρρύνει να κινηθούμε 
προς την κατεύθυνση αυτή.

Στο https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center.html μπορείτε να 
βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορεί να σας βοηθήσει η Cisco 
στο συγκεκριμένο θέμα.

Η Cisco ενσωματώνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς ασφαλείας και ιδιωτικότητας 
απευθείας στο δίκτυό σας και στο cloud, καλύπτοντας τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με τον 
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation, GDPR)

Οι κυβερνοαπειλές μπορούν να κάνουν 
πολύ μεγαλύτερη ζημιά στην επιχείρησή 
σας από ό,τι στα ίδια τα συστήματά σας. 
Προστατεύοντας τα δεδομένα σας κάνετε 
καλό στην εικόνα της επιχείρησης, στα έσοδά 
σας και κατ’ επέκταση στο ίδιο το μέλλον σας. 
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LIΈχουμε ετοιμάσει μια λίστα 5 σημείων σε σχέση με το GDPR και συγκεκρι-
μένα, πώς θα σας επηρεάσει ο εν λόγω κανονισμός και πώς μπορείτε να 
προετοιμαστείτε για αυτόν.

1. Τι είναι ο κανονισμός GDPR και πώς φτάσαμε εδώ;
Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (GDPR) εισάγει νέους 
κανόνες οι οποίοι θα επηρεάσουν εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα 
εφαρμοστεί τόσο σε εταιρείες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όσο και 
σε άλλες, οι οποίες συναλλάσσονται με αγορές ή πολίτες στο εσωτερικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Επιγραμματικά, ο κανονισμός GDPR δίνει στους πολίτες της ΕΕ νέα δικαι-
ώματα σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα, όπως, μεταξύ άλλων, 
το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους, καθώς και ευκολότερη 
πρόσβαση στα δεδομένα που τους ανήκουν. Αναγκάζει τις επιχειρήσεις να 
αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τα δεδομένα χρηστών τα οποία συλλέγουν 
και να εξασφαλίσουν ότι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για την προστασία των 
δεδομένων αυτών.
Δύο είναι οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία αυτού του κανονισμού. Ο 
πρώτος είναι οι ίδιοι οι πολίτες να έχουν τον έλεγχο των δεδομένων τους. 
Οι εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να συλλέγουν οποιαδήποτε πληροφορία 
επιθυμούν, αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος.
Δεύτερον, κάθε χώρα έχει χωριστή νομοθεσία για τον έλεγχο των δεδομένων 
των χρηστών. Τι συμβαίνει όμως όταν μια εταιρεία με έδρα την Ελλάδα έχει 
πελάτες στην Ιταλία, τη Γερμανία και την Ισπανία; Ποιος νόμος ισχύει σε αυτήν 
την περίπτωση; Με τον κανονισμό GDPR θα μειωθεί η «σύγχυση» και θα είναι 
ευκολότερο να διαπιστωθούν οι κανόνες που ισχύουν σε κάθε περίπτωση. 
Δεν θα υπάρχουν πλέον δικαιολογίες.

Για να είμαστε ειλικρινείς, ορισμένες χώρες ήδη διαθέτουν νόμους παρόμοι-
ους με τον κανονισμό GDPR, αλλά με μία σημαντική διαφορά: τα τρομακτικά 
πρόστιμα! Στην περίπτωση του GDPR, οι ποινές μη συμμόρφωσης είναι πολύ 
υψηλές, τρομάζοντας ακόμα και τους μεγάλους παίκτες. Τα πρόστιμα μπορούν 
να φτάσουν στο 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών ή στα 20 εκατομμύρια ευρώ 
(οποιοδήποτε από τα δύο ποσά είναι υψηλότερο).

Οι επιχειρήσεις δεν έχουν άλλη επιλογή από τη συμμόρφωση. Τα πρόστιμα και 
οι πιθανές κυρώσεις είναι ένα ρίσκο που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει. Όσο 
νωρίτερα αρχίσετε να προετοιμάζεστε, τόσο καλύτερα.

2. Τι συμβαίνει αν η έδρα του οργανισμού μου είναι εκτός ΕΕ; Είναι και 
πάλι υποχρεωτική η συμμόρφωση;
Ο κανονισμός GDPR είναι κανονισμός της ΕΕ. Ωστόσο η εφαρμογή του είναι 
αρκετά ευρεία. Επηρεάζει οποιονδήποτε οργανισμό απευθύνεται ενεργά σε 
πελάτες ή χρήστες εντός ΕΕ. Δεν αφορά μόνο οργανισμούς με φυσική παρου-
σία στην ΕΕ.
Και πού θα το καταλάβουν; Αυτό μπορεί να γίνει με αρκετούς τρόπους. Για 
παράδειγμα, μήπως ο τομέας της εταιρείας σας στο διαδίκτυο είναι .eu; Η 
ιστοσελίδα σας είναι μεταφρασμένη σε ευρωπαϊκές γλώσσες; Αναφέρεται ως 

συνάλλαγμα το ευρώ; Υπάρχουν παραδείγματα πελατών από την Ευρώπη; 
Αν απαντήσατε «ναι» σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, τότε θα 
πρέπει να ακολουθήσετε τον κανονισμό GDPR. 

Είναι αρκετά πιθανό ο οργανισμός σας να χειρίζεται δεδομένα πολιτών της ΕΕ 
με κάποια μορφή ή τρόπο. Αν νομίζετε ότι αυτό δεν ισχύει, δείτε λίγο τι εννοεί 
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προσωπικές πληροφορίες, αλλά και διευθύνσεις IP. Αν αναλογιστείτε πόσες 
εταιρείες χρησιμοποιούν στη δουλειά τους διευθύνσεις IP, τότε η νομοθεσία 
αφορά πολύ περισσότερους.
Δείτε λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα. Λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία των 
δεδομένων σας, θα έχετε πολύ μεγαλύτερη ευκαιρία να προστατέψετε την 
επιχείρησή σας έναντι ηλεκτρονικών απειλών. Είναι ένα τεράστιο βήμα προς 
τα εμπρός στην αντίληψη του κόσμου για την προστασία των δεδομένων και 
παράλληλα μια θετική αλλαγή για τους πελάτες σας.

3. Πώς θα ξεκινήσω τον σχεδιασμό μου προκειμένου να  
ικανοποιήσω τα κριτήρια;
Η αρχή γίνεται με μια ανάλυση των ελλείψεων. Ερευνήστε τι πρέπει να κάνετε 
για να ευθυγραμμιστείτε με τους νέους κανόνες, καθώς υπάρχουν πολύ 
συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές. Κάντε σύγκριση με την υφιστάμενη 
δομή και τις διαδικασίες σας και στη συνέχεια εντοπίστε τις ελλείψεις.

Από εκεί και πέρα, μπορείτε να χτίσετε τον οδικό χάρτη σας. Είναι σημαντικό 
να εξασφαλίσετε ότι η εταιρεία σας έχει επίγνωση των προσδοκιών της από 
τους εργαζομένους, σε κάθε σημείο της διαδρομής. Όσο πιο πολύ το καθυ-
στερείτε, τόσο πιο πιθανό είναι να καταλήξετε σε μια κατάσταση πανικού. Άρα 
είναι καλό να αρχίσετε να προετοιμάζεστε από τώρα και αν δεν ξέρετε από 
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Η Microsoft είναι η πρώτη παγκόσμια εταιρεία παροχής cloud υπηρεσιών, που προσφέρει
έγγραφη διαβεβαίωση στο συμβόλαιο ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να:
● Απαντούν σε αιτήματα για διόρθωση, τροποποίηση
 ή διαγραφή προσωπικών στοιχείων
● Ανιχνεύουν και να ειδοποιούν τους υπευθύνους για παραβίαση δεδομένων
● Αποδεικνύουν τη συμμόρφωση τους με το GDPR

bit.ly/GDPR_GR

“Businesses and users are going to embrace 
technology only if they can trust it.” 

H Microsoft παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες
που συμβάλουν στη συμμόρφωση με το GDPR
σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας
4 βήματα που πρέπει να ακολουθήσει σήμερα κάθε επιχείρηση και οργανισμός 
σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) είναι ο νέος νόμος περί προστασίας δεδομένων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει σε μεμονωμένα άτομα να έχουν μεγαλύτερο 
έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και επιβάλλει νέες υποχρεώσεις σε οργανισμούς που συλλέγουν, 
διαχειρίζονται ή αναλύουν τέτοιου είδους δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών εκτός της ΕΕ.
Ο κανονισμός GDPR θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018

Η Microsoft προσφέρει μια σειρά από εργαλεία σε συνεργάτες και επιχειρήσεις
για να επιταχύνουν τη διαδικασία συμμόρφωσης με το GDPR
●  Ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις απαιτήσεις του GDPR 
●  Δυνατότητα οn-line αξιολόγησης για κάθε επιχείρηση ακολουθώντας
 ένα σύντομο ερωτηματολόγιο – gdprbenchmark.com
●  Αναλυτικό οδηγό αξιολόγησης επιχειρήσεων και συνδυασμό εφαρμογών
 για τους Συνεργάτες Microsoft - aka.ms/gdprdetailedassessment

DYNAMICS 365
Διασφαλίστε τα δεδομένα 
πελατών στο cloud με 
προηγμένα εργαλεία ελέγχου 
της πρόσβασης και εξάγετε 
προσωποποιημένα reports

WINDOWS
& WINDOWS SERVER
Προστατέψτε τις συσκευές 
σας με πρωτοποριακή 
κρυπτογράφηση, 
τεχνολογίες κατά του 
κακόβουλου λογισμικού και 
λύσεις εξακρίβωσης 
ταυτότητας και πρόσβασης

SQL Server
Προστατέψτε τα δεδομένα 
στις βάσεις δεδομένων σας 
με δυνατότητα διαχείρισης 
πρόσβασης και της ελέγχου 
πρόσβασης σε διάφορα 
επίπεδα

Ο στόχος της Microsoft είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επιταχύνουν τις διαδικασίες συμμόρφωσης
με το νέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (GDPR). Προσφέρει πληθώρα πρωτοποριακών λύσεων και 
εφαρμογών για ένα πιο ασφαλές περιβάλλον εργασίας με απλοποιημένες διαδικασίες και σημεία ελέγχου.

Satya Nadella
CEO Microsoft 
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Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) είναι ο νέος νόμος περί προστασίας δεδομένων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει σε μεμονωμένα άτομα να έχουν μεγαλύτερο 
έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και επιβάλλει νέες υποχρεώσεις σε οργανισμούς που συλλέγουν, 
διαχειρίζονται ή αναλύουν τέτοιου είδους δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών εκτός της ΕΕ.
Ο κανονισμός GDPR θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018

Η Microsoft προσφέρει μια σειρά από εργαλεία σε συνεργάτες και επιχειρήσεις
για να επιταχύνουν τη διαδικασία συμμόρφωσης με το GDPR
●  Ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις απαιτήσεις του GDPR 
●  Δυνατότητα οn-line αξιολόγησης για κάθε επιχείρηση ακολουθώντας
 ένα σύντομο ερωτηματολόγιο – gdprbenchmark.com
●  Αναλυτικό οδηγό αξιολόγησης επιχειρήσεων και συνδυασμό εφαρμογών
 για τους Συνεργάτες Microsoft - aka.ms/gdprdetailedassessment

DYNAMICS 365
Διασφαλίστε τα δεδομένα 
πελατών στο cloud με 
προηγμένα εργαλεία ελέγχου 
της πρόσβασης και εξάγετε 
προσωποποιημένα reports

WINDOWS
& WINDOWS SERVER
Προστατέψτε τις συσκευές 
σας με πρωτοποριακή 
κρυπτογράφηση, 
τεχνολογίες κατά του 
κακόβουλου λογισμικού και 
λύσεις εξακρίβωσης 
ταυτότητας και πρόσβασης

SQL Server
Προστατέψτε τα δεδομένα 
στις βάσεις δεδομένων σας 
με δυνατότητα διαχείρισης 
πρόσβασης και της ελέγχου 
πρόσβασης σε διάφορα 
επίπεδα

Ο στόχος της Microsoft είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επιταχύνουν τις διαδικασίες συμμόρφωσης
με το νέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (GDPR). Προσφέρει πληθώρα πρωτοποριακών λύσεων και 
εφαρμογών για ένα πιο ασφαλές περιβάλλον εργασίας με απλοποιημένες διαδικασίες και σημεία ελέγχου.

Satya Nadella
CEO Microsoft 

προσδιορίστε
πού υπάρχουν και
πού βρίσκονται τα 
προσωπικά δεδομένα 

αποφασίστε
πώς χρησιμοποιούνται
τα προσωπικά δεδομένα

καθιερώστε
ελέγχους ασφαλείας
για την προστασία
των δεδομένων σας

πραγματοποιήστε 
αιτήματα δεδομένων
και διατηρήστε την 
απαιτούμενη τεκμηρίωση

Έρευνα❶ ❷ ❸ ❹Διαχείριση Προστασία Αναφορά

AZURE
Διασφαλίστε τα προσωπικά 
δεδομένα των πελάτων σας 
με κορυφαία μέτρα 
ασφάλειας και πολιτικές 
απορρήτου

ENTERPRISE MOBILITY
& SECURITY
Προστατέψτε τα δεδομένα 
πελατών τόσο στο cloud όσο 
και στις εγκαταστάσεις σας  
με κορυφαίες λύσεις 
ασφάλειας

OFFICE & OFFICE 365
Προστατέψτε το 
περιβάλλον εργασίας του ΙΤ 
και αποκτήστε τον έλεγχο 
των χρηστών και των 
συστημάτων

Είστε έτοιμοι
για το GDPR?

Azure Data Catalog

Cloud App Security

Audit Data
& User Activity
Reporting & Analytics

Data Loss Prevention
Advanced Data
Governance
Office 365 eDiscovery

SQL Query Language 

Windows Search

Azure Active Directory
Azure Role-Based
Access Control

Azure Information
Protection

Security Concepts

Advanced Data
Governance
Journaling
(Exchange Online)

Microsoft Data
Classification Toolkit

Azure Key Vault

Azure Active Directory
Premium
Microsoft Intune

Advanced Threat
Protection
Threat Intelligence

Transparent data
encryption
Always Encrypted

Windows Defender
Advanced
Threat Protection
Windows Hello 
Device Guard

Azure Auditing
& Logging
Azure Monitor

Azure Information
Protection

Reporting & Analytics

Service Assurance
Office 365 Audit Logs
Customer Lockbox 

Windows Defender
Advanced
Threat Protection

Η Microsoft είναι η πρώτη παγκόσμια εταιρεία παροχής cloud υπηρεσιών, που προσφέρει
έγγραφη διαβεβαίωση στο συμβόλαιο ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να:
● Απαντούν σε αιτήματα για διόρθωση, τροποποίηση
 ή διαγραφή προσωπικών στοιχείων
● Ανιχνεύουν και να ειδοποιούν τους υπευθύνους για παραβίαση δεδομένων
● Αποδεικνύουν τη συμμόρφωση τους με το GDPR

bit.ly/GDPR_GR

“Businesses and users are going to embrace 
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H Microsoft παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες
που συμβάλουν στη συμμόρφωση με το GDPR
σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας
4 βήματα που πρέπει να ακολουθήσει σήμερα κάθε επιχείρηση και οργανισμός 
σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) είναι ο νέος νόμος περί προστασίας δεδομένων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει σε μεμονωμένα άτομα να έχουν μεγαλύτερο 
έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και επιβάλλει νέες υποχρεώσεις σε οργανισμούς που συλλέγουν, 
διαχειρίζονται ή αναλύουν τέτοιου είδους δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών εκτός της ΕΕ.
Ο κανονισμός GDPR θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018

Η Microsoft προσφέρει μια σειρά από εργαλεία σε συνεργάτες και επιχειρήσεις
για να επιταχύνουν τη διαδικασία συμμόρφωσης με το GDPR
●  Ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις απαιτήσεις του GDPR 
●  Δυνατότητα οn-line αξιολόγησης για κάθε επιχείρηση ακολουθώντας
 ένα σύντομο ερωτηματολόγιο – gdprbenchmark.com
●  Αναλυτικό οδηγό αξιολόγησης επιχειρήσεων και συνδυασμό εφαρμογών
 για τους Συνεργάτες Microsoft - aka.ms/gdprdetailedassessment

DYNAMICS 365
Διασφαλίστε τα δεδομένα 
πελατών στο cloud με 
προηγμένα εργαλεία ελέγχου 
της πρόσβασης και εξάγετε 
προσωποποιημένα reports

WINDOWS
& WINDOWS SERVER
Προστατέψτε τις συσκευές 
σας με πρωτοποριακή 
κρυπτογράφηση, 
τεχνολογίες κατά του 
κακόβουλου λογισμικού και 
λύσεις εξακρίβωσης 
ταυτότητας και πρόσβασης

SQL Server
Προστατέψτε τα δεδομένα 
στις βάσεις δεδομένων σας 
με δυνατότητα διαχείρισης 
πρόσβασης και της ελέγχου 
πρόσβασης σε διάφορα 
επίπεδα

Ο στόχος της Microsoft είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επιταχύνουν τις διαδικασίες συμμόρφωσης
με το νέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (GDPR). Προσφέρει πληθώρα πρωτοποριακών λύσεων και 
εφαρμογών για ένα πιο ασφαλές περιβάλλον εργασίας με απλοποιημένες διαδικασίες και σημεία ελέγχου.

Satya Nadella
CEO Microsoft 

προσδιορίστε
πού υπάρχουν και
πού βρίσκονται τα 
προσωπικά δεδομένα 

αποφασίστε
πώς χρησιμοποιούνται
τα προσωπικά δεδομένα

καθιερώστε
ελέγχους ασφαλείας
για την προστασία
των δεδομένων σας

πραγματοποιήστε 
αιτήματα δεδομένων
και διατηρήστε την 
απαιτούμενη τεκμηρίωση

Έρευνα❶ ❷ ❸ ❹Διαχείριση Προστασία Αναφορά

AZURE
Διασφαλίστε τα προσωπικά 
δεδομένα των πελάτων σας 
με κορυφαία μέτρα 
ασφάλειας και πολιτικές 
απορρήτου

ENTERPRISE MOBILITY
& SECURITY
Προστατέψτε τα δεδομένα 
πελατών τόσο στο cloud όσο 
και στις εγκαταστάσεις σας  
με κορυφαίες λύσεις 
ασφάλειας

OFFICE & OFFICE 365
Προστατέψτε το 
περιβάλλον εργασίας του ΙΤ 
και αποκτήστε τον έλεγχο 
των χρηστών και των 
συστημάτων

Είστε έτοιμοι
για το GDPR?

Azure Data Catalog

Cloud App Security

Audit Data
& User Activity
Reporting & Analytics

Data Loss Prevention
Advanced Data
Governance
Office 365 eDiscovery

SQL Query Language 

Windows Search

Azure Active Directory
Azure Role-Based
Access Control

Azure Information
Protection

Security Concepts

Advanced Data
Governance
Journaling
(Exchange Online)

Microsoft Data
Classification Toolkit

Azure Key Vault

Azure Active Directory
Premium
Microsoft Intune

Advanced Threat
Protection
Threat Intelligence

Transparent data
encryption
Always Encrypted

Windows Defender
Advanced
Threat Protection
Windows Hello 
Device Guard

Azure Auditing
& Logging
Azure Monitor

Azure Information
Protection

Reporting & Analytics

Service Assurance
Office 365 Audit Logs
Customer Lockbox 

Windows Defender
Advanced
Threat Protection



28

Έρευνα GfK - FutureBuy

TECHCHANNELPARTNER

ανάλυση

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της GFK για το 2017, υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις για συνδυασμό online 
και offline αγοραστικής συμπεριφοράς κυρίως στις κατηγορίες ένδυσης, παιχνιδιών, μικρών οικιακών συσκευών 
και προϊόντων πληροφορικής. 

«Omni-channel» η αγοραστική 
συμπεριφορά των Ελλήνων

Τ
ο πολυκαναλικό αγοραστικό τα-
ξίδι για βασικά προϊόντα οικιακής 
χρήσης, αποτελεί παγκόσμια και 
ευρωπαϊκή τάση. Η τελευταία έρευ-
να της GfK - FutureBuy σε online 
κοινό, αποτυπώνει αυτή την τάση 

και στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, οι Έλληνες κα-
ταναλωτές, χρησιμοποιούν τόσο το κατάστημα όσο 
και online πηγές κατά τη διάρκεια του αγοραστικού 
τους ταξιδιού όπως φαίνεται και στον πίνακα που 
παραθέτουμε. 

Κυριαρχία των φυσικών καταστημάτων 
Τα φυσικά καταστήματα διατηρούν τη σημαντικότητά 
τους. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες καταναλωτές (47%) 
ανέφεραν ότι αρχικά έψαξαν τα προϊόντα online και 
αργότερα επισκέφτηκαν το κατάστημα για να τα αγο-
ράσουν («webrooming»), σε αντίθεση με εκείνους 
(24%) που έψαξαν για ένα προϊόν σε κατάστημα και 
έπειτα το αγόρασαν online («showrooming»). 

Κίνητρα για αγορά στο κατάστημα 
Ανάμεσα σε εκείνους που επέλεξαν να αγοράσουν 
ένα προϊόν σε κατάστημα, σχεδόν οι μισοί ανέφεραν 
σαν κύριο λόγο τη δυνατότητα να δουν το προϊόν 
πριν το αγοράσουν. Αναφέρθηκε επίσης, ως δεύ-
τερος λόγος, η στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων 
(34%), με τη δυνατότητα να παραλάβουν τα προϊόντα 
νωρίτερα να έρχεται τρίτη σε σημαντικότητα (29%).  
Όσον αφορά τους Leading Edge Consumers (LEC) 

η προσωπική αλληλεπίδραση με το προϊόν στο 
κατάστημα αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενώ ακο-
λουθεί η ευκολία επιστροφών (35%) και η ταχύτητα 
αγορών (32%).  
Η δυνατότητα να δουν το προϊόν πριν το αγορά-
σουν καθώς και η στήριξη των τοπικών επιχειρή-
σεων είναι εξίσου σημαντικές για την γενιά Y (η-
λικία 28-37) και X (ηλικία 38-52). Η δυνατότητα να 
παραλάβουν τα προϊόντα νωρίτερα (32%) έρχεται 
τρίτη στους καταναλωτές της γενιάς X σε αντίθεση 
με την ευκολία επιστροφών (29%) μεταξύ των κα-
ταναλωτών της γενιάς Y.  

Κίνητρα για online αγορές 
Για τους καταναλωτές που αγόρασαν ένα προϊόν δι-
αδικτυακά, η εξοικονόμηση χρημάτων είναι μακράν 
ο πιο κοινά αναφερόμενος παράγοντας, καθώς επι-
λέχθηκε σε ποσοστό 62% στους online αγοραστές και 
σε ποσοστό 55% ανάμεσα στους LEC. Ο ίδιος λόγος 
αναφέρεται επίσης μεταξύ των αγοραστών FMCG 
(63%). Η ευκολία στην αγορά έρχεται δεύτερη (32%), 
ενώ ανάμεσα στους LEC οι καλύτερες επιλογές πλη-
ρωμής αναφέρονται πιο συχνά σε ποσοστό 37%. 

Αγοραστική συμπεριφορά 
Πέντε στους δέκα ερωτηθέντες συμφωνούν με την 
δήλωση, «Η φορητή συσκευή μου (smartphone ή / 
και tablet) γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό εργαλείο 
για τις αγορές μου», σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
ποσοστό για την Ευρώπη που φτάνει το 31%. Η ση-
μαντικότητα της φορητής συσκευής είναι ακόμα πιο 
καθοριστική (52%) μέσα στο κοινό των καταναλωτών 
της γενιάς Y. Τέσσερις στους δέκα δηλώνουν ότι «τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταστεί εξίσου 
σημαντικά με άλλες πηγές πληροφοριών» σχετικά 
με τις αποφάσεις αγορών (σε αντίθεση με 26% των 
Ευρωπαίων καταναλωτών), ενώ το συγκεκριμένο 
ποσοστό ανεβαίνει στο 71% μεταξύ των LEC. 
Συνοψίζοντας, οι ψηφιακές συσκευές καθίστανται 
όλο και πιο απαραίτητες στην αγορά καθημερινών 
καταναλωτικών αγαθών. Ωστόσο, οι Έλληνες  
καταναλωτές εξακολουθούν να βασίζονται στα 
φυσικά καταστήματα για την περιήγηση και την 
τελική αγορά. TCP

11.2017

Πολυκαναλικές αγορές σε Ελλάδα & Ευρώπη (2017)
ΕΙΔΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΗ

Ένδυση 51% 52%

Μικρές οικιακές συσκευές 41% 41%

Παιχνίδια 41% 49%

Είδη πληροφορικής 40% 40%

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 36% 33%

Smartphones / κινητά τηλέφωνα 34% 35%

Συσκευές τηλεόρασης και βίντεο 32% 40%

Μεγάλες οικιακές συσκευές 31% 37%

Wearables (π.χ. Fitness & Health Trackers) 28% 38%

Προϊόντα OTC (μη συνταγογραφούμενα) 18% 19%

Τροφές και αξεσουάρ για κατοικίδια 16% 23%



Union Road 
Assistance
Η Union Road Assistance 

παρέχει υπηρεσίες οδικής 

βοήθειας με πανελλαδική 

κάλυψη. Ιδρύθηκε το 2009 και 

έχει έδρα στον Άγιο Δημήτριο 

Αττικής. Η εταιρεία διαθέτει 

περισσότερους από 320 

εργαζόμενους στην έδρα της 

και σε οκτώ υποκαταστήματα. 

Επίσης, έχει στην ιδιοκτησία 

της πάνω από 120 οχήματα. 

Ο κύκλος εργασιών ξεπερνά τα 

22.000.000 €.

Οι προκλήσεις

• Διαχείριση πολλαπλών 

κωδικών προϊόντων

• Ανάγκη για πολλούς και 

διαφορετικούς τρόπους 

πληρωμής

• Άμεση ενημέρωση των 

κεντρικών συστημάτων 

• Συνεργασία με υφιστάμενες 

υποδομές

Το όφελος

• Απλούστευση διαδικασίας 

πώλησης επί αυτοκινήτου

• Αυτόματη ενημέρωση ERP 

και αποθήκης

• Άμεσο monitoring του exvan 

status όλων των οχημάτων

• Δυνατότητες τεχνικής 

υποστήριξης πελατών

• Πρόσθετα έσοδα 

Λύση που εγκαταστάθηκε:

Regate Effective – EXVAN

Υλοποίηση έργου από: 

GeniusNet Α.Ε. – GlobaleNet Α.Ε.

Από την οδική βοήθεια στις 
πωλήσεις επί αυτοκινήτου

CASE STUDY

Εύκολες – απλές βλάβες, όπως ενδεικτικά η 
αντικατάσταση μπαταρίας στο σημείο της βλάβης, 
από το προσωπικό της εταιρείας, αλλά και εντός της 
εργοστασιακής εγγύησης των κατασκευαστών – 
εισαγωγέων αυτοκινήτων, προσδίδει προστιθέμενη αξία 
στις παρεχόμενες υπηρεσίες τής Union Road Assistance. 
Η συγκεκριμένη ανάγκη απαιτεί τόσο ενημερωμένα 
υπολογιστικά συστήματα (ERP, αποθηκευτικούς 
χώρους, παραστατικά), όσο και συνεχή διασύνδεση 
με τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης. Οι απαιτήσεις 
για διαχείριση πολλαπλών κωδικών προϊόντων, για 
πληθώρα οχημάτων – πελατών, η ανάγκη για πολλούς 
και διαφορετικούς τρόπους πληρωμής, η προϋπόθεση 
για άμεση ενημέρωση των κεντρικών συστημάτων και 
οι υφιστάμενες υποδομές, οδήγησε στην αναζήτηση 
λύσεων για τιμολόγηση επί αυτοκινήτου.

Η Union Road αξιοποιώντας τη λύση Regate Effective 
– EXVAN κατάφερε να απλουστεύσει τη διαδικασία 
πώλησης επί αυτοκινήτου. Πιο συγκεκριμένα, ο οδηγός 
με εύκολη αναζήτηση βρίσκει το είδος προς πώληση, με 
όλες του τις λεπτομέρειες (περιγραφή, κωδικός, τιμή) και 

αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία της πώλησης και της 
είσπραξης ενημερώνει αυτόματα το ERP της εταιρείας 
και την αποθήκη. Επιπλέον, όλοι οι back office users 
έχουν τη δυνατότητα αξιοποιώντας το Regate Effective 
– Administration Suite να έχουν άμεσο monitoring του 
exvan status όλων των οχημάτων

Το όφελος για την εταιρεία είναι η άμεσα διαθέσιμη 
και πλήρης αποτύπωση του περιεχομένου του 
κάθε οχήματος  customer service και οι επιπλέον 
δυνατότητες τεχνικής υποστήριξης προς τους οδηγούς 
– πελάτες της εταιρείας. Μακροπρόθεσμα το σύνολο 
των υπηρεσιών επιτόπου τεχνικής υποστήριξης, 
μπορεί να εμπλουτιστεί, κυρίως σε επίπεδο υλικών 
– ανταλλακτικών, χωρίς αυτό να διαταράσσει την 
εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και κυρίως 
την διαχείριση και διακίνηση των υλικών, μεταξύ 
κεντρικών αποθηκών, οχημάτων και τελικών χρηστών. 
Επιπλέον, προσδίδει έσοδα από την εξυπηρέτηση των 
οδηγών – πελατών και παράλληλα άμεση επίλυση 
στα συνηθέστερα προβλήματα που προκαλούν 
ακινητοποίηση λόγω βλάβης ενός οχήματος.

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της εταιρείας Union Road Assistance και με 
στόχο την παροχή υπηρεσιών που θα τη διαφοροποιήσουν από τον ανταγωνισμό, 
η εταιρεία είδε την ευκαιρία για πωλήσεις υλικών – αναλωσίμων στα οχήματα που 
καλείται να συνδράμει. Το Regate Effective – EXVAN ήταν η ιδανική λύση.

Η επιτυχημένη υλοποίηση του συγκεκριμένου 
έργου, απέδειξε ότι η ορθή και πλήρης κατανόηση 
της ανάγκης, η χρήση των κατάλληλων εφαρμογών 
και τεχνολογιών, η ταχύτητα υλοποίησης, η άψογη 

συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών μπορεί να 
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Αθανάσιος Δαρδαμάνης, Διευθύνων Σύμβουλος Globalnet Επικοινωνίες ΑΕΕ & Σύμβουλος  
Τεχνολογίας και Τηλεπικοινωνιών Union Road Assistance ΕΠΕ.
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ανάλυση

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της GFK για το 2017, υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις για συνδυασμό online 
και offline αγοραστικής συμπεριφοράς κυρίως στις κατηγορίες ένδυσης, παιχνιδιών, μικρών οικιακών συσκευών 
και προϊόντων πληροφορικής. 

«Omni-channel» η αγοραστική 
συμπεριφορά των Ελλήνων
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Πολυκαναλικές αγορές σε Ελλάδα & Ευρώπη (2017)
ΕΙΔΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΗ

Ένδυση 51% 52%

Μικρές οικιακές συσκευές 41% 41%

Παιχνίδια 41% 49%

Είδη πληροφορικής 40% 40%

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 36% 33%

Smartphones / κινητά τηλέφωνα 34% 35%

Συσκευές τηλεόρασης και βίντεο 32% 40%

Μεγάλες οικιακές συσκευές 31% 37%

Wearables (π.χ. Fitness & Health Trackers) 28% 38%

Προϊόντα OTC (μη συνταγογραφούμενα) 18% 19%

Τροφές και αξεσουάρ για κατοικίδια 16% 23%
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Τ
ο πρώτο πράγμα που πρέπει να 
ξεκαθαρίσουμε σχετικά με το 
Lexpower Tigra Plus-B 3KVA 
είναι ότι πρόκειται για ένα on-line 
UPS. Ο συγκεκριμένος τύπος α-
ποτελεί την τελευταία εξέλιξη της 

τεχνολογίας στα UPS εξασφαλίζοντας αδιάληπτη 
παροχή ενέργειας στις συσκευές τις οποίες προ-
στατεύει. Το συγκεκριμένο μοντέλο, διαθέτει τέσ-
σερις πρίζες σούκο για να συνδεθούν ισάριθμες 
ηλεκτρονικές συσκευές.
Το Lexpower Tigra Plus-B 3KVA, όπως και όλα 
τα μοντέλα της Lexpower αναφέρονται και ως 
διπλής μετατροπής. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει 
ότι ο χρόνος απόκρισης σε περίπτωση διακο-
πής ρεύματος είναι μηδενικός. Όσο κι αν αυτό 
φαίνεται υπερβολή δεν είναι, διότι τα UPS που 
ακολουθούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία χρη-
σιμοποιούν ως πηγή τροφοδοσίας την μπαταρία 
(με τη χρήση του εναλλάκτη προφανώς ο οποίος 
μετατρέπει το συνεχές ρεύμα της μπαταρίας σε 
εναλλασσόμενο), ενώ το ρεύμα εισόδου από το 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος: Tower

Τεχνολογία: On-Line διπλής μετατροπής

Ισχύς: 3000VA/2700W

Αριθμός φάσεων 
εισόδου/εξόδου:

Μονοφασική είσοδο/
Μονοφασική έξοδο

Τύπος εξόδου: 4 x Schuko

Τάση εισόδου: 220-240 VAC

Εύρος τάσης εισόδου: 100-300 VAC

Συχνότητα εισόδου: 50/60Hz

Εύρος συχνότητα 
εισόδου:

45-66 Hz

Τάση εξόδου: 220/230/240 VAC

Συχνότητα εξόδου: 50 - 60Hz

Αυτονομία: 3 λεπτά 100% φορτίο, 7 
λεπτά 70% φορτίο, 11 λεπτά 
50% φορτίο

Θύρες επικοινωνίας: USB, SNMP optional, Dry 
Contact

Εγγύηση: 2 χρόνια

Είναι γνωστό ότι οι απότομες διακυμάνσεις και οι διακοπές της τάσης του ρεύματος μπορούν να προκαλέσουν 
βλάβες στις ηλεκτρονικές συσκευές. Υπολογιστές, NAS, εκτυπωτικά μηχανήματα, οθόνες, routers κ.ά. 
αποτελούν κρίσιμα εργαλεία της καθημερινότητας κάθε σύγχρονης επιχείρησης. Και ως τέτοια πρέπει να 
προστατευθούν. Το Tigra Plus-B της Lexpower είναι ένα αξιόπιστο UPS από την Lexis Πληροφορική, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από βαθμό απόδοσης >88% για φορτία 3KVA. 

δίκτυο χρησιμοποιείται για να την φορτίζει συνε-
χώς. Ένα άλλο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης 
τεχνολογίας είναι το γεγονός ότι η έξοδος είναι 
πάντα σταθερή ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει 
στο ρεύμα εισόδου.

Σε ότι αφορά την απόδοση το Lexpower Tigra 
Plus-B 3KVA αναφέρει βαθμό απόδοσης >88%. 
Αυτό σημαίνει ότι ένα ποσοστό της τάξης του 10% 
της ηλεκτρικής ενέργειας χάνεται σε μορφή θερ-
μότητας από τον εναλλάκτη. Το συγκεκριμένο πο-
σοστό συναντάται στα κορυφαία UPS της αγοράς.

Χαρακτηριστικά
Περνώντας στα χαρακτηριστικά, αυτό που ξεχω-
ρίζει στο Lexpower Tigra Plus-B 3KVA είναι η 
οθόνη η οποία βρίσκεται στην όψη της συσκευής. 
Εδώ απεικονίζονται οι πιο σημαντικές παράμε-
τροι της λειτουργίας του UPS, όπως η κατάσταση 
λειτουργίας του (γραμμή, μπαταρία, παράκαμψη, 
αναμονή κ.λπ), το επίπεδο φορτίου, το επίπεδο 
φόρτισης της μπαταρίας, ενώ σε δύο ξεχωριστά 
σημεία αναγράφονται πληροφορίες εισόδου και 

Αξιόπιστη προστασία από τις διακοπές 
και τις διακυμάνσεις του ρεύματος

EDITOR’S CHOICE

Κατασκευαστής: Lexpower
Διάθεση: Lexis Πληροφορική, 210-6777007
Προτεινόμενη τιμή λιανικής: € 571

εξόδου σε τάση και συχνότητα.
Επιπλέον, στη θέση της κατάστασης λειτουργίας 
εμφανίζονται επίσης και διάφοροι κωδικοί σφάλ-
ματος ή προειδοποιήσεις σχετικά με τον χρόνο 
αυτονομίας.
Εκτός από τις πρίζες σούκο, στο πίσω μέρος υπάρ-
χει και μια θύρα USB για τη σύνδεση με υπολογιστή 
και τον έλεγχο του UPS. Επιπλέον, υπάρχει προαι-
ρετική δυνατότητα για σύνδεση απευθείας μέσα στο 
εταιρικό δίκτυο για παρακολούθηση και έλεγχο. 

WinPower
Για ακόμα καλύτερο έλεγχο και προστασία των 
υπολογιστών, τα UPS της Lexpower συνεργάζονται 
με το λογισμικό WinPower, το οποίο διατίθεται δω-
ρεάν για διάφορα λειτουργικά συστήματα, μεταξύ 
των οποίων όλες οι εκδόσεις των Windows, αλλά 
και Mac OS, Linux, Unix κ.λπ. TCP
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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.
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