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ΝΕΑ & ΤΑΣΕΙΣ

FOCUS ON ΑΝΑΛΥΣΗ

REVIEWS

Ολοκληρώθηκε το  
deal του 1 δις
Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς 
του printing group της Samsung 
από την HP, η δεύτερη εισέρχεται 
πολύ δυναμικά και στο χώρο του 
A3 laser printing. Σελ. 8.

Ώρα για SMB printing!
Ο εκτυπωτής παραμένει στην 
κορυφή της λίστας εξοπλισμού 
κάθε επιχείρησης. Ωστόσο, δεν 
έχουν όλες οι επιχειρήσεις τις ίδιες 
ανάγκες σε ό,τι αφορά το θέμα του 
printing. Σε κάθε περίπτωση, ο 
ρόλος των συνεργατών παραμένει 
καίριος, καθώς θα διαφωτίσει τον 
πελάτη με την τεχνογνωσία του, 
καθοδηγώντας τον, ανάλογα με τις 
ανάγκες του. Σελ. 16

Έρευνα: Η χρήση της τεχνολογίας στις ελληνικές επιχειρήσεις
Αν και η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων αξιοποιεί υπολογιστές και 
websites, σχεδόν οι μισές αξιοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα και πολύ λίγες το 
cloud. Από τα αντίστοιχα ποσοστά της έρευνας, είναι προφανές σε ποια σημεία 
πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές του το κανάλι. Σελ. 27

Η Εμπιστοσύνη, το βασικό κριτήριο επιλογής προμηθευτή
Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι τρεις στις τέσσερις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τους προμηθευτές λύσεων πληροφορικής και 
τεχνολογίας ως ζωτικής σημασίας εργαλείο για την επιχείρησή τους. Σελ. 26

www.regate.gr
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Oktabit Vero V131Pro: 
Το «δεξί χέρι» του επαγγελματία

Σελ. 28

Epson EcoTank ITS L6160: 
Το InkTank System γίνεται 
EcoTank ITS Σελ. 29
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ΘΡΥΛΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ. 
ΑΚΡΑΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ.

*Μέτρηση MobileMark 2014, ανάλογα με το configuration. Αναλυτικά ...για την αυτονομία στο: http://psref.lenovo.com/Product/ThinkPad/ThinkPad_X270, http://psref.lenovo.com/Product/
ThinkPad/ThinkPad_T470 & http://psref.lenovo.com/Product/ThinkPad/ThinkPad_T570
Lenovo, το λογότυπο της Lenovo και ThinkPad είναι εμπορικά σήματα της Lenovo. Microsoft και Windows είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή / και σε 
άλλες χώρες. Άλλες επωνυμίες εταιρειών, προϊόντων ή υπηρεσιών ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών τρίτων. ©Lenovo 2017. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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 Τεχνολογία ThinkEngine για μεγιστοποίηση 
παραγωγικότητας

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

 
 3ετής Global Warranty On Site

& επιπλέον διαθέσιμες επεκτάσεις εγγύησης
Διαθέσιμες έξτρα εγγυήσεις: Accidental Damage  
Protection, Keep your Drive και πολλές ακόμα.

έως 28.6 ώρες 
αυτονομία*

T470/T570

έως 26.9 ώρες 
αυτονομία*

ThinkPad X270

Αυτονομία πολύ παραπάνω από 1 ημέρα εργασίας
Απελευθερώστε την παραγωγικότητα εν κινήσει 
χάρη στις διπλές μπαταρίες των T470, Τ570 και 
X720 που προσφέρουν αυτονομία* έως 28.6, 27.1  
και 26.9 ώρες αντίστοιχα. 
 
Και για ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία, η 
τεχνολογία Power Bridge επιτρέπει την 
αντικατάσταση της εξωτερικής μπαταρίας χωρίς 
απενεργοποίηση του μηχανήματος (hot swap)
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editorial

Πάει ο παλιός  
ο χρόνος…

ΑΝΤΏΝΗΣ ΡΟΥΣΕΛΙΏΤΑΚΗΣ
antony@socialhandlers.com

Μ
ία ακόμη «περίεργη» χρονιά, έφτασε 
στο τέλος της. Περίεργη γιατί οι 
περισσότεροι είναι ικανοποιημένοι, 
αλλά με κάποιον μαγικό τρόπο 
εξακολουθούν να γκρινιάζουν…
Περίεργη διότι η ανάπτυξη δεν 

έφτασε, αλλά αναπτυσσόμαστε.
Περίεργη γιατί η αγορά δεν κινείται, αλλά τα νούμερα πάνε 
καλά.
Τι να πω…

Ίσως η αλήθεια να είναι κάπου ανάμεσα. Ίσως να έχω 
βαρεθεί να ακούω τις γνωστές μίρλες και πλέον να μην 
δίνω βάση. Ίσως να ακούγονται πολλά ψέματα (είτε προς τη 
θετική, είτε προς την αρνητική μεριά).
Τι να πω…

Επειδή όμως, κάτι πρέπει να πω (πως θα μπορούσε να είναι 
διαφορετικά άλλωστε!), θα προσπαθήσω να περιγράψω το 
πως είδα προσωπικά τη χρονιά που πέρασε, και τι είδους 
προσδοκίες, έχω για τη νέα χρονιά.

Σε ό,τι αφορά το 2017, θα έλεγα ότι ήταν μία καλή χρονιά, όχι 
απλά για τη Social Handlers (εκεί θα την έλεγα εξαιρετική), 
αλλά συνολικότερα. Καλή, διότι αφενός είχαμε μία μικρή 
βελτίωση στους περισσότερους δείκτες, αφετέρου διότι 
εγκαταστάθηκε καλύτερα ένα κλίμα σταθερότητας.
Δεν υπήρχαν εκλογές, δημοψηφίσματα, δραματικά 
Euro(working)groups και όλα τα συναφή, με αποτέλεσμα 
η αγορά να δουλεύει μεν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε 
σχέση με πριν 10 χρόνια για παράδειγμα, αλλά τουλάχιστον 
να γνωρίζει ποια είναι αυτά τα επίπεδα και να μπορεί να 
σχεδιάζει με γνώμονα εξαμήνου.
Με λίγα λόγια, θα έλεγα ότι η χρονιά ήταν καλή, κυρίως γιατί 
δεν ήταν… κακή :-)

Having said that που λέγαμε και στο χωριό μου, το βασικό 
ερώτημα είναι το τι μπορούμε να περιμένουμε από το 2018.
Σε πρώτη ανάγνωση, περιμένουμε αυξημένα budgets και 
καλύτερη διάθεση για επενδύσεις και ανάπτυξη, όχι μόνο 
από τις πολυεθνικές εταιρείες, αλλά και από τις μεγάλες 
ελληνικές.

Μέχρι στιγμής, όλο το budgeting κινείται αυξητικά, κάτι 
ιδιαίτερα σημαντικό για μία περίοδο που είχαμε συνηθίσει 
μειώσεις έως και 40% κάθε χρόνο. Αυτό από μόνο του 
είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο, ενώ είναι βέβαιο πως για ένα 
αρχικό διάστημα (υπολογίζω τουλάχιστον ένα τρίμηνο), θα 
υπάρχει μία κεκτημένη ταχύτητα και μία θετική διάθεση, 
που ίσως από μόνη της να εκπληρώσει την πρόβλεψη για 
βελτίωση, ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία.

Παράλληλα, το 2018 θα είναι και η χρονιά που θα δούμε τα 
αποτελέσματα των τεράστιων αλλαγών που συνετελέσθησαν 
(κυρίως σε πολυεθνικό επίπεδο) κατά τη διάρκεια του 2017. 
Μεγάλοι οργανισμοί όπως η Microsoft και η Lenovo (αλλά 
όχι μόνο), έχουν ανακατέψει την τράπουλα και πορεύονται 
πλέον με νέες προοπτικές και διαφορετική δομή.  
Το στοίχημα φυσικά είναι μεγάλο, και το 2018 θα είναι το έτος 
κατά το οποίο θα δούμε τα πρώτα αποτελέσματα, αλλά και οι 
πρώτες προσαρμογές.

Σε ό,τι αφορά τη Social Handlers (αυτοί είμαστε εμείς!), 
το Tech Channel Partner, τη διαχείριση Social Media και 
το Digital Marketing, είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Έχοντας 
μετακομίσει για ακόμη μία φορά ώστε να ικανοποιήσουμε 
τις ανάγκες μίας διαρκώς αυξανόμενης ομάδας, έχω 
αντιληφθεί ότι την ανάπτυξη δεν την περιμένεις. Τη 
δημιουργείς!

Εύχομαι χρόνια πολλά, με υγεία και ευτυχία για όλους!

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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  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
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Oktabit AE (www.oktabit.gr), Westnet AE (www.mywestnet.com)
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ΘΡΥΛΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ. 
ΑΚΡΑΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ.

*Μέτρηση MobileMark 2014, ανάλογα με το configuration. Αναλυτικά ...για την αυτονομία στο: http://psref.lenovo.com/Product/ThinkPad/ThinkPad_X270, http://psref.lenovo.com/Product/
ThinkPad/ThinkPad_T470 & http://psref.lenovo.com/Product/ThinkPad/ThinkPad_T570
Lenovo, το λογότυπο της Lenovo και ThinkPad είναι εμπορικά σήματα της Lenovo. Microsoft και Windows είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή / και σε 
άλλες χώρες. Άλλες επωνυμίες εταιρειών, προϊόντων ή υπηρεσιών ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών τρίτων. ©Lenovo 2017. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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2018: Ευκαιρία για ανανέωση
ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ

nick@socialhandlers.com

Η 
Νορβηγία (τόσο κοντά και τόσο μακριά μας, ταυτόχρονα) 
κατάργησε λοιπόν την μπάντα των FM. Ναι, αυτή την τόσο 
ταλαιπωρημένη (στην Ελλάδα) μπάντα. Οι ραδιοφωνικοί 
σταθμοί που θέλουν να συνεχίσουν να εκπέμπουν πρέπει 
να το κάνουν μέσω DAB (Digital Audio Broadcasting) 
που φέρνει νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για τη χώρα, 

αλλά και όσους δραστηριοποιούνται σε αυτή την αγορά. Μπορεί να φανταστεί 
κανείς κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό να επιμένει να μένει στα FM, τη στιγμή 
που δια νόμου έχει απαγορευτεί η χρήση τους; Προφανώς και όχι. Και μάλιστα 
η απόφαση πάρθηκε έχοντας ως δεδομένο ότι το 49% των αυτοκινήτων της 
χώρας δεν διαθέτει τον αντίστοιχο εξοπλισμό, ώστε να λαμβάνει το ψηφιακά 
εκπεμπόμενο σήμα. Μια αλλαγή που δημιουργεί θέματα αλλά και ευκαιρίες. 

Μια αντιστοιχία με το χώρο μας που έρχεται απευθείας στο μυαλό μου, είναι το 
cloud. Η λέξη αυτή ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να δημιουργεί θέματα στον 
χώρο του καναλιού. Μπορεί η εφαρμογή του να μην έχει νομική ισχύ και δεν 
θα μπορούσε άλλωστε. Αλλά και χωρίς νομική ισχύ, η επιμονή των εταιρειών 
προς αυτή την κατεύθυνση δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Το cloud έρχεται. Είναι 
εδώ και δεν αφήνει περιθώρια για αμφισβητήσεις. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό 
ότι πλέον δεν χωράνε επιχειρήματα τύπου «ωριμότητας της τεχνολογίας», 
«ασφάλειας» και «διαθεσιμότητας». Τα ζητήματα αυτά έχουν λυθεί και δεν είναι 
μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα που αντιμετωπίζονται σε on premise σενάρια.

Προφανώς και το cloud δεν είναι πανάκεια και σίγουρα δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί σε όλα τα σενάρια, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που οι πελάτες 
έχουν τους δικούς τους φόβους να νικήσουν για να μεταβούν σε αυτό. Αλλά 
οι συνεργάτες είναι αυτοί που θα πρέπει να ξεπεράσουν τους δικούς τους, με 
βασικότερο ίσως την απώλεια του «κλειδώματος» του πελάτη. Ο πελάτης δεν 
θα χαθεί επειδή θα πάει στο cloud, ο πελάτης θα χαθεί επειδή δεν θα τον πάτε 
εσείς στο cloud και θα βρεθεί κάποιος άλλος που θα το κάνει στη θέση σας. Και 
αυτό το σενάριο δεν είναι καθόλου μακρινό. Κάντε την αλλαγή του μοντέλου σας 
τώρα και -γιατί όχι- βάλτε σαν εφαλτήριο τη νέα χρονιά για να παρουσιάσετε και 
ένα νέο μοντέλο εργασίας στους πελάτες σας. 

Χρόνια πολλά με υγεία σε όλους και καλωσορίστε τον νέο σας εαυτό! 

Ο πελάτης δεν θα χαθεί 
επειδή θα πάει στο cloud, 
ο πελάτης θα χαθεί επειδή 
δεν θα τον πάτε εσείς στο 

cloud και θα βρεθεί κάποιος άλλος  
που θα το κάνει στη θέση σας.  
Και αυτό το σενάριο δεν είναι καθόλου 
μακρινό. 

Κοντά στο τέλος της χρονιάς, μια είδηση που τράβηξε το μάτι μου δεν αφορά τόσο τον κλάδο 
μας, αλλά γενικότερα την πορεία και την εξέλιξη των πραγμάτων που πολλές φορές δεν 
θέλουμε να ακολουθήσουμε, αλλά αποτελεί μια πραγματικότητα που δεν αλλάζει. 
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ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ

nick@socialhandlers.com
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«ασφάλειας» και «διαθεσιμότητας». Τα ζητήματα αυτά έχουν λυθεί και δεν είναι 
μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα που αντιμετωπίζονται σε on premise σενάρια.

Προφανώς και το cloud δεν είναι πανάκεια και σίγουρα δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί σε όλα τα σενάρια, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που οι πελάτες 
έχουν τους δικούς τους φόβους να νικήσουν για να μεταβούν σε αυτό. Αλλά 
οι συνεργάτες είναι αυτοί που θα πρέπει να ξεπεράσουν τους δικούς τους, με 
βασικότερο ίσως την απώλεια του «κλειδώματος» του πελάτη. Ο πελάτης δεν 
θα χαθεί επειδή θα πάει στο cloud, ο πελάτης θα χαθεί επειδή δεν θα τον πάτε 
εσείς στο cloud και θα βρεθεί κάποιος άλλος που θα το κάνει στη θέση σας. Και 
αυτό το σενάριο δεν είναι καθόλου μακρινό. Κάντε την αλλαγή του μοντέλου σας 
τώρα και -γιατί όχι- βάλτε σαν εφαλτήριο τη νέα χρονιά για να παρουσιάσετε και 
ένα νέο μοντέλο εργασίας στους πελάτες σας. 

Χρόνια πολλά με υγεία σε όλους και καλωσορίστε τον νέο σας εαυτό! 

Ο πελάτης δεν θα χαθεί 
επειδή θα πάει στο cloud, 
ο πελάτης θα χαθεί επειδή 
δεν θα τον πάτε εσείς στο 

cloud και θα βρεθεί κάποιος άλλος  
που θα το κάνει στη θέση σας.  
Και αυτό το σενάριο δεν είναι καθόλου 
μακρινό. 

Κοντά στο τέλος της χρονιάς, μια είδηση που τράβηξε το μάτι μου δεν αφορά τόσο τον κλάδο 
μας, αλλά γενικότερα την πορεία και την εξέλιξη των πραγμάτων που πολλές φορές δεν 
θέλουμε να ακολουθήσουμε, αλλά αποτελεί μια πραγματικότητα που δεν αλλάζει. 
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HP OMEN X Compact Desktop
Η σειρά gaming PC της HP επεκτείνεται με το επαναστατικό HP OMEN X 
Compact Desktop. Πρόκειται για έναν υπολογιστή με κορυφαία χαρακτηριστικά 
και πρωτότυπη σχεδίαση, τόσο πρωτότυπη που φοριέται στην πλάτη!

Ξεκινώντας θα πρέπει να πούμε ότι το HP OMEN X Compact Desktop είναι ένας 
κανονικός desktop υπολογιστής, ο οποίος όμως θυμίζει περισσότερο ένα φου-
τουριστικό έργο τέχνης, παρά PC.  
Στο εσωτερικό του όμως κρύβεται η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Για τα κο-
ρυφαία γραφικά και τις εμπειρίες VR υπεύθυνη είναι η κάρτα γραφικών NVIDIA 
GeForce GTX 1080 με 8GB αποκλειστική DDR5X μνήμη. Η συγκεκριμένη κάρτα 
ενσωματώνει την τεχνολογία NVIDIA GameWorks που υπόσχεται εξαιρετικά 
ομαλό gameplay και εξαιρετικές κινηματογραφικές εμπειρίες σε οποιαδήποτε 
ανάλυση εικόνας και μάλιστα και σε 360 μοίρες, ακόμα και σε VR mode.
Το σύστημα δέχεται έως 32GB DDR4 RAM, ενώ την αποθήκευση αναλαμβάνει 
ένας δίσκος SSD σε μορφή PCIe NVMe M.2 (έως 1TB) εξασφαλίζοντας έως 17 
φορές μεγαλύτερη ταχύτητα από έναν παραδοσιακό μαγνητικό δίσκο. 

Ο επεξεργαστής του HP OMEN X Compact Desktop δεν θα μπορούσε πα-
ρά να είναι κορυφαίος και συγκεκριμένα ο τεταραπύρηνος Intel Core i7-
7820HK (2,8GHz – 3,9GHz). 

Συνδέεται παντού 
Το HP OMEN X Compact Desktop διατίθεται με docking station το οποίο 
προσφέρει συνδεσιμότητα για ό,τι χρειαστεί ο gamer. Έτσι, στο μπροστινό 
μέρος υπάρχουν δύο USB 3.0 Type-A θύρες και μία USB 3.1 Type-C. Στο πί-
σω υπάρχουν άλλες τρεις θύρες USB 3.0 Type-A, μία DisplayPort, μία HDMI, 
σύνδεση δικτύου Gigabit Ethernet και η έξοδος ακουστικών. Το ίδιο το κουτί 
του HP OMEN X Compact Desktop διαθέτει ωστόσο, όλες τις απαραίτητες 
θύρες σύνδεσης, όπως δύο USB 3.0 Type-A, μία HDMI, μία Mini DisplayPort, 
μία USB 3.0 Type-C με υποστήριξη Thunderbolt, μία έξοδο ακουστικών DTS 
Headphone:X και τέλος μία έξοδος φόρτισης για το VR headset HTC Vive. 
Άλλες δύο USB 3.0 Type-A υπάρχουν στη δεξιά πλευρά.

Τρία mode λειτουργίας
Το HP OMEN X Compact Desktop διαθέτει τρία mode λειτουργίας, desktop, 
VR και couch με προφανείς χρήσεις. Για το πρώτο mode αξιοποιείται το 
docking station. Για το τρίτο, συνδέεται με την τηλεόραση και με τη χρήση 
κάποιου game controller, μετατρέπεται σε παιχνιδομηχανή. Το VR mode είναι 
και το πιο ενδιαφέρον, αφού εκτός από το VR headset, υπάρχει και ειδικό VR 
Backpack, επάνω στο οποίο προσαρμόζεται το HP OMEN X Compact Desktop 
και φοριέται στην πλάτη χαρίζοντας αυτονομία κίνησης στον gamer, επιτρέπο-
ντάς τον να βυθιστεί κυριολεκτικά μέσα στον εικονικό κόσμο του game.

Δημόσια και ασφαλή Wi-Fi; Απλά, 
δεν υπάρχουν!
Σε όλους αρέσει το «δωρεάν», ειδικά το δωρεάν Wi-Fi. Σχετική έρευνα ανα-
φέρει ότι το 87% των ανθρώπων μπαίνουν χωρίς να το σκέφτονται σε δωρεάν 
ασύρματα δίκτυα μέσα σε εστιατόρια ή αεροδρόμια. Πολλοί χρησιμοποιούν το 
Wi-Fi αυτό για να εργαστούν με αποτέλεσμα τα εταιρικά δεδομένα να βρίσκονται 
εκτεθειμένα. Δυστυχώς, το 22% των ανθρώπων δήλωσαν ότι πραγματοποιούν 
χωρίς δεύτερη σκέψη ακόμα και τραπεζικές συναλλαγές μέσα σε δωρεάν δη-
μόσια Wi-Fi.

Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα;
Πρόσφατη έρευνα της Intel Security αποκάλυψε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα 
από τα δημόσια δωρεάν Wi-Fi δίκτυα προέρχονται από πιθανώς παραπλανητικά 
hot spots. Δεν είναι λοιπόν ότι δεν υπάρχει επαρκή κρυπτογράφηση, αλλά το ότι 
δεν υπάρχει πιστοποίηση γνησιότητας των hot spots. Τα περισσότερα από αυτά 
εμφανίζουν κάποια home page, όπου καλούν όσους θέλουν να συνδεθούν να 
δώσουν κάποια προσωπικά στοιχεία. Η πρόσβαση στο Internet γίνεται δεκτή, 
ο χρήστης σερφάρει αμέριμνος στο smartphone ή το laptop του, μόνο που ό,τι 
στοιχείο αποστέλλει υποκλέπτεται. 

Συχνές απάτες
Οι πιο συχνές απάτες που χρησιμοποιούνται σε δωρεάν δημόσια ασύρματα δί-
κτυα είναι οι εξής:
• Όλα τα δεδομένα που διακινούνται μέσα στο δημόσιο δίκτυο περνούν μέσα 

από κάποιο χακαρισμένο router 
• «Εμφύτευση» malware μέσα στη συσκευή η οποία φιλοξενεί την αρχική σε-

λίδα login
• Παρακολούθηση της κίνησης του δικτύου και αξιοποίηση ανάλυσης για υπο-

κλοπή δεδομένων. Η μέθοδος αυτή είναι πολύ συχνή και ονομάζεται Wi-Fi 
sniffing

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν ειδικοί σε θέματα ασφαλείας, τα εργαλεία για να 
υποκλέψει κανείς δεδομένα δεν είναι καθόλου εξειδικευμένα. 

Λύσεις υπάρχουν
Η πιο απλή λύση για τα προβλήματα που περιγράψαμε παραπάνω, είναι να 
προμηθεύετε τους υπαλλήλους σας ένα mobile hot spot (Mi-Fi). Δεν πρόκειται 
για την πιο φθηνή λύση, καθώς απαιτεί πακέτο 3G/4G, αλλά τουλάχιστον θα είστε 
σίγουροι ότι κανένας δεν θα μπαίνει σε ανεξέλεγκτα δημόσια δίκτυα. 
Η πιο σωστή λύση όμως, είναι το VPN. Είναι σχετικά εύκολο να δημιουργηθεί 
μέσα σε ένα εταιρικό δίκτυο και πιθανώς τα εργαλεία που χρειάζεστε τα έχετε 
ήδη. Τα VPN δεν προσφέρουν μόνο ασφάλεια, αλλά παράλληλα αυξάνουν την 
παραγωγικότητα των εργαζομένων που πρέπει να εργάζονται εκτός γραφείου. 



Το γραφείο του μέλλοντος  
από την HP
Η HP προσφέρει όλα τα εργαλεία για να φέρει το γραφείο του μέλλοντος σε 
κάθε επιχείρηση. Όχι όμως στο… μέλλον, αλλά εδώ και τώρα!

Οι σύγχρονοι επαγγελματίες συμφωνούν ότι η συνεργασία αποτελεί πολύ ση-
μαντικό στοιχείο για αυτούς και ότι χρειάζονται την κατάλληλη τεχνολογία που 
θα αυξήσει την παραγωγικότητά τους. 
Τα παρακάτω στατιστικά είναι χαρακτηριστικά:

• 40%: Το ποσοστό του χρόνου των εργαζομένων που ξοδεύουν κατά μέσο 
όρο σε τηλεδιασκέψεις

• 12 λεπτά: Ο χρόνος που ξοδεύεται κατά την έναρξη ενός μέσου meeting, 
απλά για να ρυθμιστεί η τηλεδιάσκεψη

• 65%: Το ποσοστό των παρευρισκόμενων σε ένα εικονικό meeting που δη-
λώνουν όχι ικανοποιημένοι από την ποιότητα του ήχου

Η HP επανεφευρίσκει την έννοια του collaboration με προηγμένες λύσεις.

Το προσωπικό στούντιο συνεργασίας σας
Το HP EliteOne 1000 είναι ένας πανέμορφος και πανίσχυρος υπολογιστής ο 
οποίος έχει σχεδιαστεί ειδικά για τα virtual meeting σας. Πρόκειται για έναν 
all-in-one υπολογιστή ο οποίος διατίθεται με κυρτή οθόνη 34 ιντσών, με 23,8 
ιντσών αφής ή όχι και με 27 ιντσών για να επιλέξετε όποια ταιριάζει στο δικό 
σας χώρο. Μπορείτε πολύ εύκολα να συνδέσετε πρόσθετες οθόνες, ενώ υ-
πάρχει και ενσωματωμένη web cam διπλής όψης.

HP Elite Slice for Meeting Rooms
Η HP προσφέρει το καινοτόμο Elite Slice σε ειδική έκδοση για meeting 
rooms. Πρόκειται για ένα mini PC σχεδιασμένο για το γραφείο του μέλλοντος. 
Προσφέρει κορυφαία εργονομία, απόλυτη προστασία και τέλεια διαχειρισι-
μότητα. Η επάνω επιφάνεια εξοπλίζεται με ειδικά κουμπιά αφής για εύκολη 
επικοινωνία και πιστοποιημένη λειτουργία του Skype for Business. 

Εξοπλίστε το meeting room σας με κορυφαίες οθόνες
Η HP διαθέτει μια μεγάλη γκάμα οθονών ειδικά κατασκευασμένες για το σύγ-
χρονο meeting room. Υπάρχουν μοντέλα όλων των διαστάσεων, εξοπλισμένα 
με την πιο σύγχρονη τεχνολογία επικοινωνίας, από 27 ιντσών και πιστοποίηση 
Skype for Business, μέχρι 55 ιντσών, ανάλυσης 4Κ.
Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό μοντέλο δεν είναι άλλο από το HP EliteDisplay 
S340c. Πρόκειται για μια οθόνη χάρμα οφθαλμών με κυρτό panel στις 34 
ίντσες, ενσωματωμένη web cam, διπλά μεγάφωνα και ειδικά πλήκτρα για λει-
τουργίες τηλεδιάσκεψης και επικοινωνίας. 

Η επιστήμη του ήχου.  
Τα εργαστήρια της HP φέρνουν  
τον τέλειο ήχο στα αφτιά σας
Έχετε αναρωτηθεί πώς οι υπολογιστές της HP καταφέρνουν και αναπαράγουν 
τόσο πιστά τον ήχο; Το θέμα «ήχος» είναι ένα θέμα που συχνά οι κατασκευ-
αστές παραβλέπουν. Όχι όμως η HP, η οποία στα εργαστήριά της μελετά και 
σχεδιάζει συσκευές αναπαραγωγής με γνώμονα την τέλεια πιστότητα. 

Το πρόβλημα του ήχου στους υπολογιστές (πόσο μάλλον στις σημερινές 
mobile συσκευές) ήταν πάντα ο περιορισμός του διαθέσιμου χώρου. Τα 
μεγαλύτερα και τα περισσότερα μεγάφωνα – λαμβάνοντας φυσικά δεδομένη 
την καλή ποιότητα κατασκευής – σε ένα δωμάτιο βελτιώνουν την πιστότητά 
του. Υπάρχει άραγε τρόπος να καταφέρει κανείς να «βγάλει» ποιοτικό ήχο 
από μια μικροσκοπική συσκευή; Οι τεχνικοί της HP απαντούν με σιγουριά 
καταφατικά και το κάνουν πράξη στις συσκευές που μπορεί ο καθένας να 
προμηθευτεί σήμερα.

Οι σύγχρονες μικροσκοπικές συσκευές κρύβουν πανίσχυρο hardware στο 
εσωτερικό τους και επεξεργαστική ισχύ που ελάχιστα χρόνια πριν δεν υπήρχε 
ούτε σε desktop. Έτσι, όπως άλλωστε αναφέρουν και οι υπεύθυνοι των HP 
Labs, με το κατάλληλο λογισμικό, η ηχητική πληροφορία μπορεί να επεξεργα-
στεί κατάλληλα και να προσομοιαστεί με το ποιοτικό αποτέλεσμα που ακούει 
κανείς σε μια μεγάλη αίθουσα και με μεγαλύτερη εξοπλισμό. Μάλιστα, η 
προσέγγιση της HP πηγαίνει ακόμα πιο πέρα, έχοντας αναπτύξει ειδικά φίλτρα 
και αλγορίθμους που παράγουν τέλειο ήχο χωρίς πολύπλοκες και απαιτητικές 
μεθόδους επεξεργασίας. 

Και machine learning 
Επιπροσθέτως, οι ερευνητές της HP εφαρμόζουν machine learning στην 
τεχνολογία επεξεργασίας ήχου, προκειμένου το λογισμικό να μπορεί να 
ξεχωρίζει την πηγή παραγωγής (για παράδειγμα εάν πρόκειται για ταινία ή 
μουσική). Έτσι, από οποιοδήποτε ηχείο, είτε πρόκειται για τα μεγάφωνα ενός 
tablet, είτε για τα ακουστικά ενός κινητού είναι σε θέση να αναπαραχθεί 
οποιαδήποτε μορφή ήχου, από ένα τραγούδι ηχογραφημένο σε ένα μικρό 
στούντιο, μέχρι τη συμφωνική μουσική σε ζωντανή ηχογράφηση σε μια με-
γάλη αίθουσα συναυλιών. PU
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HP OMEN X Compact Desktop
Η σειρά gaming PC της HP επεκτείνεται με το επαναστατικό HP OMEN X 
Compact Desktop. Πρόκειται για έναν υπολογιστή με κορυφαία χαρακτηριστικά 
και πρωτότυπη σχεδίαση, τόσο πρωτότυπη που φοριέται στην πλάτη!

Ξεκινώντας θα πρέπει να πούμε ότι το HP OMEN X Compact Desktop είναι ένας 
κανονικός desktop υπολογιστής, ο οποίος όμως θυμίζει περισσότερο ένα φου-
τουριστικό έργο τέχνης, παρά PC.  
Στο εσωτερικό του όμως κρύβεται η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Για τα κο-
ρυφαία γραφικά και τις εμπειρίες VR υπεύθυνη είναι η κάρτα γραφικών NVIDIA 
GeForce GTX 1080 με 8GB αποκλειστική DDR5X μνήμη. Η συγκεκριμένη κάρτα 
ενσωματώνει την τεχνολογία NVIDIA GameWorks που υπόσχεται εξαιρετικά 
ομαλό gameplay και εξαιρετικές κινηματογραφικές εμπειρίες σε οποιαδήποτε 
ανάλυση εικόνας και μάλιστα και σε 360 μοίρες, ακόμα και σε VR mode.
Το σύστημα δέχεται έως 32GB DDR4 RAM, ενώ την αποθήκευση αναλαμβάνει 
ένας δίσκος SSD σε μορφή PCIe NVMe M.2 (έως 1TB) εξασφαλίζοντας έως 17 
φορές μεγαλύτερη ταχύτητα από έναν παραδοσιακό μαγνητικό δίσκο. 

Ο επεξεργαστής του HP OMEN X Compact Desktop δεν θα μπορούσε πα-
ρά να είναι κορυφαίος και συγκεκριμένα ο τεταραπύρηνος Intel Core i7-
7820HK (2,8GHz – 3,9GHz). 

Συνδέεται παντού 
Το HP OMEN X Compact Desktop διατίθεται με docking station το οποίο 
προσφέρει συνδεσιμότητα για ό,τι χρειαστεί ο gamer. Έτσι, στο μπροστινό 
μέρος υπάρχουν δύο USB 3.0 Type-A θύρες και μία USB 3.1 Type-C. Στο πί-
σω υπάρχουν άλλες τρεις θύρες USB 3.0 Type-A, μία DisplayPort, μία HDMI, 
σύνδεση δικτύου Gigabit Ethernet και η έξοδος ακουστικών. Το ίδιο το κουτί 
του HP OMEN X Compact Desktop διαθέτει ωστόσο, όλες τις απαραίτητες 
θύρες σύνδεσης, όπως δύο USB 3.0 Type-A, μία HDMI, μία Mini DisplayPort, 
μία USB 3.0 Type-C με υποστήριξη Thunderbolt, μία έξοδο ακουστικών DTS 
Headphone:X και τέλος μία έξοδος φόρτισης για το VR headset HTC Vive. 
Άλλες δύο USB 3.0 Type-A υπάρχουν στη δεξιά πλευρά.

Τρία mode λειτουργίας
Το HP OMEN X Compact Desktop διαθέτει τρία mode λειτουργίας, desktop, 
VR και couch με προφανείς χρήσεις. Για το πρώτο mode αξιοποιείται το 
docking station. Για το τρίτο, συνδέεται με την τηλεόραση και με τη χρήση 
κάποιου game controller, μετατρέπεται σε παιχνιδομηχανή. Το VR mode είναι 
και το πιο ενδιαφέρον, αφού εκτός από το VR headset, υπάρχει και ειδικό VR 
Backpack, επάνω στο οποίο προσαρμόζεται το HP OMEN X Compact Desktop 
και φοριέται στην πλάτη χαρίζοντας αυτονομία κίνησης στον gamer, επιτρέπο-
ντάς τον να βυθιστεί κυριολεκτικά μέσα στον εικονικό κόσμο του game.

Δημόσια και ασφαλή Wi-Fi; Απλά, 
δεν υπάρχουν!
Σε όλους αρέσει το «δωρεάν», ειδικά το δωρεάν Wi-Fi. Σχετική έρευνα ανα-
φέρει ότι το 87% των ανθρώπων μπαίνουν χωρίς να το σκέφτονται σε δωρεάν 
ασύρματα δίκτυα μέσα σε εστιατόρια ή αεροδρόμια. Πολλοί χρησιμοποιούν το 
Wi-Fi αυτό για να εργαστούν με αποτέλεσμα τα εταιρικά δεδομένα να βρίσκονται 
εκτεθειμένα. Δυστυχώς, το 22% των ανθρώπων δήλωσαν ότι πραγματοποιούν 
χωρίς δεύτερη σκέψη ακόμα και τραπεζικές συναλλαγές μέσα σε δωρεάν δη-
μόσια Wi-Fi.

Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα;
Πρόσφατη έρευνα της Intel Security αποκάλυψε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα 
από τα δημόσια δωρεάν Wi-Fi δίκτυα προέρχονται από πιθανώς παραπλανητικά 
hot spots. Δεν είναι λοιπόν ότι δεν υπάρχει επαρκή κρυπτογράφηση, αλλά το ότι 
δεν υπάρχει πιστοποίηση γνησιότητας των hot spots. Τα περισσότερα από αυτά 
εμφανίζουν κάποια home page, όπου καλούν όσους θέλουν να συνδεθούν να 
δώσουν κάποια προσωπικά στοιχεία. Η πρόσβαση στο Internet γίνεται δεκτή, 
ο χρήστης σερφάρει αμέριμνος στο smartphone ή το laptop του, μόνο που ό,τι 
στοιχείο αποστέλλει υποκλέπτεται. 

Συχνές απάτες
Οι πιο συχνές απάτες που χρησιμοποιούνται σε δωρεάν δημόσια ασύρματα δί-
κτυα είναι οι εξής:
• Όλα τα δεδομένα που διακινούνται μέσα στο δημόσιο δίκτυο περνούν μέσα 

από κάποιο χακαρισμένο router 
• «Εμφύτευση» malware μέσα στη συσκευή η οποία φιλοξενεί την αρχική σε-

λίδα login
• Παρακολούθηση της κίνησης του δικτύου και αξιοποίηση ανάλυσης για υπο-

κλοπή δεδομένων. Η μέθοδος αυτή είναι πολύ συχνή και ονομάζεται Wi-Fi 
sniffing

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν ειδικοί σε θέματα ασφαλείας, τα εργαλεία για να 
υποκλέψει κανείς δεδομένα δεν είναι καθόλου εξειδικευμένα. 

Λύσεις υπάρχουν
Η πιο απλή λύση για τα προβλήματα που περιγράψαμε παραπάνω, είναι να 
προμηθεύετε τους υπαλλήλους σας ένα mobile hot spot (Mi-Fi). Δεν πρόκειται 
για την πιο φθηνή λύση, καθώς απαιτεί πακέτο 3G/4G, αλλά τουλάχιστον θα είστε 
σίγουροι ότι κανένας δεν θα μπαίνει σε ανεξέλεγκτα δημόσια δίκτυα. 
Η πιο σωστή λύση όμως, είναι το VPN. Είναι σχετικά εύκολο να δημιουργηθεί 
μέσα σε ένα εταιρικό δίκτυο και πιθανώς τα εργαλεία που χρειάζεστε τα έχετε 
ήδη. Τα VPN δεν προσφέρουν μόνο ασφάλεια, αλλά παράλληλα αυξάνουν την 
παραγωγικότητα των εργαζομένων που πρέπει να εργάζονται εκτός γραφείου. 
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QUEST

Σημαντική αύξηση 
κύκλου εργασιών 
Ανοδικά εμφανίζονται τα μεγέθη του 
ομίλου Quest με αύξηση κύκλου 
εργασιών της τάξης του 10,7% το 
εννεάμηνο του 2017 σε σχέση με το 
2016. Πιο συγκεκριμένα για το σύνολο 
των δραστηριοτήτων της μητρικής 
εταιρείας (Quest Holdings), τα έσοδα 
ανήλθαν σε € 4.183 χιλ. έναντι € 4.050 
χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, 
ενώ τα καθαρά κέρδη ανέρχονται σε 
€ 2.994 χιλ. έναντι € 1.791 χιλ. την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Θετικά εμφανίζονται τα αποτελέσματα 
του κλάδου της πληροφορικής του 
ομίλου, όπως επίσης και όλοι οι κλάδοι 
στους οποίους δραστηριοποιείται. 
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να 
γίνει στην εταιρεία Cardlink η οποία 
εμφανίζει την μεγαλύτερη άνοδο της 
τάξης του 83%.
Info: Quest, 210-9299400

SINGULARLOGIC

Νέος διευθύνων 
σύμβουλος 
Η SingularLogic, ανακοίνωσε την 
αποχώρηση του διευθύνοντος 
συμβούλου της εταιρείας κ. Σταύρου 
Κρασαδάκη. Τη θέση του διευθύνοντος 
συμβούλου αναλαμβάνει ο κ. Γιώργος 
Κωνσταντόπουλος, ηλεκτρολόγος 
μηχανικός, με πολυετή πετυχημένη 
σταδιοδρομία σε διεθνείς εταιρείες 
πληροφορικής, από τους ιδρυτές 
της εταιρείας Byte Computer και 
διευθύνων σύμβουλός της. Έχει 
διατελέσει στέλεχος των IBM και Lotus 
ενώ στο παρελθόν συνεργάστηκε με 
εταιρείες όπως Oracle, Microsoft, SAP, 
Google, Cisco και HP. 
Info: SingularLogic, 210-6266500

REGATE

Νέες εγκαταστάσεις 
mobile λύσεων
Η Regate υλοποίησε επιτυχώς σειρά 
σημαντικών Mobile CRM και Sales 
Force Automation έργων στην αγορά 
του δώρου και των εκθέσεων, στην 
Ελλάδα. Ειδικότερα, η Noveltex, η 
Gifts & Figures, Desyllas Games 
και άλλες, επένδυσαν πρόσφατα 
στην πλατφόρμα Regate Effective για 
την αυτοματοποίηση των ομάδων 
πωλήσεών τους που εργάζονται στο 
εμπόριο αλλά και μέσα σε έκθεση.
Info: Regate, 215-5517050

Mε μια ματιά
Η HP ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΟ BUSINESS PRINTING ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ SAMSUNG

25 ΧΡΟΝΙΑ OKTABIT

Ολοκληρώθηκε το deal του 1 δις

Με το βλέμμα στο μέλλον 

Η HP ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 
τμήματος επαγγελματικών εκτυπωτών της Samsung 
Electronics με μια συμφωνία που φτάνει σε αξία τα $1,05 
δις δολάρια.
Το A3 αντιπροσωπεύει την μεγαλύτερη ευκαιρία 
ανάπτυξης για την HP στην επαγγελματική εκτύπωση. 
Ο συνδυασμός των συσκευών της Samsung επεκτείνει 
το χαρτοφυλάκιο της HP, επιταχύνει την είσοδό της στην 
κατηγορία μεγέθους 55 δις δολαρίων, όπου ανήκει το 
Α3 και ενδυναμώνει τη θέση της εταιρείας στο Α4 laser 
printing. 
Επιπλέον η συμφωνία περιλαμβάνει και τις πάνω από 
6.500 πατέντες της Samsung στο χώρο της εκτύπωσης, 
καθώς και σχεδόν 1.300 ερευνητές και μηχανικούς 
που εξειδικεύονται στην τεχνολογία laser, στο imaging 
electronics, στις προμήθειες και τα αξεσουάρ.
Με τη συνδρομή της Samsung, η HP πλέον προσφέρει 
ένα από τα πιο δυναμικά χαρτοφυλάκια της αγοράς 
σε ό,τι έχει να κάνει με τους Α3 πολυλειτουργικούς 
εκτυπωτές που πετυχαίνουν την απλότητα ενός 
εκτυπωτή σε συνδυασμό με υψηλής απόδοσης 
φωτοτυπικά μηχανήματα.

Ευκαιρίες ανάπτυξης για πελάτες και συνεργάτες
Το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, 

που περιλαμβάνει επόμενης γενιάς PageWide 
τεχνολογία, προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη 
υπηρεσιών διαχείρισης εγγράφων και εκτυπώσεων, 
καθώς τα μοντέλα μετατρέπονται από συμβατικά σε 
συγκεντρωτικά. Οι πελάτες θα έχουν περισσότερες 
επιλογές που θα εξασφαλίζουν αξιοπιστία και 
λειτουργικότητα, με μικρότερο κόστος απόκτησης και 
έγχρωμης εκτύπωσης. 
Το συνδυαστικό χαρτοφυλάκιο επιπλέον προσφέρει 
εκτεταμένη ασφάλεια, όπως αυτή των HP Connection 
Inspector, HP Sure Start, Run-time intrusion detection 
και whitelisting, καθιστώντας τους τους πιο ασφαλείς 
εκτυπωτές παγκοσμίως.
Info: HP Hellas, 211-1885000

Τα 25 χρόνια παρουσίας της στην ελληνική αγορά γιορτάζει 
φέτος η Oktabit. Η εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον 
Οκτώβριο του 1992 από την Αθήνα, δραστηριοποιούμενη 
αρχικά στη διανομή σκληρών δίσκων, για να φθάσει το 
2017 να συνεργάζεται με τους κορυφαίους κατασκευαστές 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας παγκοσμίως.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο κ. Αλέξανδρος 
Παπαϊωάννου, γενικός διευθυντής της Oktabit και 
συνιδρυτής της εταιρείας έκανε μια ιστορική αναδρομή 
στην πορεία της εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια. Εκτός των 
άλλων μας θύμισε τις εποχές των μεγάλων εκθέσεων 
πληροφορικής της Ελλάδας (βλ. Infosystem) με τα 

περίπτερα-υπερπαραγωγές όπου ο κόσμος συνέρρεε 
κατά χιλιάδες για να πληροφορηθεί από πρώτο χέρι 
- σε μια εποχή χωρίς Internet - για ό,τι καινούριο 
κυκλοφορούσε στην αγορά. Ήταν η «χρυσή εποχή» της 
πληροφορικής στην Ελλάδα με τις εταιρείες διανομής 
κυριολεκτικά να μην προλαβαίνουν τις παραγγελίες. 
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου, τα 
ιδιόκτητα φορτηγά της Oktabit βρίσκονταν συνεχώς στο 
δρόμο και πολλές φορές έκαναν περισσότερες από μία 
διαδρομές την ημέρα. 
«Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της 25ετίας 
επικεντρωθήκαμε στην παροχή ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών προς τους συνεργάτες μας και στη διατήρηση 
μίας υγιούς οικονομικής βάσης. Αυτοί είναι και οι άξονες 
πάνω στους οποίους σκοπεύουμε να κινηθούμε και 
τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χρόνο 
ενισχύουμε τον κατάλογο των συνεργασιών μας και 
έχουμε καταφέρει να επεκταθούμε σε τόσες πολλές 
προϊοντικές κατηγορίες. Μελλοντικός μας στόχος να 
προσφέρουμε ακόμα περισσότερες λύσεις που άπτονται 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό με την επιχειρηματική 
συνδρομή και την επόμενης γενιάς που θα ενισχύσει τις 
υπηρεσίες μας», σημείωσε ο κ. Παπαϊωάννου.
Info: Oktabit, 211-8888000
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ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ LG 

Η LG ιδρύει νέα εταιρεία B2B
WESTNET

Νέες gaming 
συνεργασίες 
Ο κύκλος των νέων συνεργασιών 
για τη Westnet, επεκτείνεται με την 
προσθήκη ολοένα και περισσότερων 
συνεργατών στο χώρο του gaming. 
Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε 
ότι πλέον θα φέρνει σε Ελλάδα και 
Κύπρο τα προϊόντα των Corsair, 
ATGames και Abysse.
Η Corsair προσφέρει προϊόντα 
που καλύπτουν τις ανάγκες όσων 
ασχολούνται με το ανταγωνιστικό PC 
gaming όπως πληκτρολόγια, ποντίκια, 
headsets και mouse mats. 
Info: Westnet Distribution, 
211-3002150

Mε μια ματιά

Η LG Electronics ανακοίνωσε τον διορισμό νέων 
στελεχών που θα ηγηθούν της εταιρείας Mobile 
Communications Company και των τμημάτων Chief 
Technology Office και Global Marketing Center. Επίσης, 
ανακοινώθηκε η ίδρυση της νέας B2B εταιρείας, με 
σκοπό την επέκταση των επιτυχημένων εμπορικών της 
δραστηριοτήτων και την ενοποίηση των υφιστάμενων 
επαγγελματικών τμημάτων της LG Electronics.
Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της LG Mobile 
Communications Company αναλαμβάνει ο Hwang 
Jeong-hwan, ενώ ο σημερινός πρόεδρος Juno 
Cho θα έχει νέο ρόλο στη μητρική εταιρεία της LG. 
Σημειώνουμε ότι ο κ. Hwang, έχει πολυετή εμπειρία 
στην έρευνα και την ανάπτυξη, ενώ συμμετείχε ενεργά 
στην ανάπτυξη ενός από τα πρώτα smartphones της  
LG το 2009.

Νέα B2B εταιρεία
Για να επεκτείνει την επιτυχία της στην αγορά των 
επαγγελματικών λύσεων, η LG ιδρύει την B2B Company. 
Η συγκεκριμένη εταιρεία θα αναλάβει την εμπορική 
επίβλεψη όλου του εύρους των B2B λύσεων και 
προϊόντων που διαθέτει η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων 
των ενεργειακών λύσεων, του information display και των 
καθετοποιημένων λύσεων. Πρόεδρος της νεοσυσταθείσας 
εταιρείας αναλαμβάνει ο Kwon Soon-hwang, ο οποίος 
διετέλεσε επικεφαλής της LG Business Solutions και της 
LG Ινδίας. Τέλος, η LG ανακοίνωσε τη δημιουργία του 
Convergence Business Development Center με στόχο τον 
εντοπισμό και το συντονισμό πρωτοβουλιών σε ολόκληρη 
την εταιρεία σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, τις λύσεις 
ΙοΤ και τη συνδεσιμότητα μεταξύ των συσκευών.
Info: LG Hellas, 210-4800500
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Άρθρο του 
Γιώργου 

Μαρκατάτου, 
founder & CEO 

της Regate

Τα έμμεσα κόστη  
μιας mobile λύσης
Συνεχίζοντας το άρθρο του προηγούμενου μήνα, αυτό τον μήνα αναφερόμαστε 
στα έμμεσα κόστη μιας mobile λύσης για την επιχείρηση. 

Τα άμεσα κόστη προκύπτουν όταν 
χρησιμοποιούμε σύγχρονη τεχνολογία για 
να κάνουμε τα ίδια πράγματα με πριν. Όμως 
η νέα τεχνολογία δίνει και νέες δυνατότητες. 
Τότε ανοίγει η… όρεξη του πελάτη, που 
αρχίζει και ζητάει νέα πράγματα που τον 
βοηθούν να πάει τη δουλειά του στο επόμενο 
επίπεδο. 
Τα έμμεσα κόστη συνήθως προκύπτουν 
επειδή η αυτοματοποίηση του πελάτη σε 
ένα κομμάτι της δουλειάς του, επιφέρει 
αναγκαστικά αυτοματοποίηση και σε ένα 
άλλο. Για παράδειγμα, σε μια λύση φορητής 
τιμολόγησης στον κλάδο των τροφίμων, είναι 
απαραίτητη η ιχνηλασιμότητα. Αυτό σημαίνει 
barcodes τύπου SSCC, κάτι που έχει ως 
αποτέλεσμα αυξημένα κόστη συντήρησης του 
συστήματος, από την εισαγωγή του είδους 
στην κεντρική αποθήκη του χονδρέμπορου, 
στην πώληση exvan, και τέλος στην 
επιστροφή του μετά από καιρό, π.χ. λόγω 
λήξης του προϊόντος. Όταν ένας πελάτης 
συζητάει exvan, έχει στο νου του πώς να 
αυτοματοποιήσει την πώληση, όχι το πώς θα 
παρακολουθεί την ιχνηλασιμότητα από το Α 
ως το Ω. Όμως η συγκεκριμένη λειτουργία 
είναι πλέον προϋπόθεση. Η νέα τεχνολογία 
μας δίνει και τη δυνατότητα των QR codes.
 Άλλο παράδειγμα είναι η οργάνωση της 

αποθήκης. Η πώληση πλέον γίνεται γρήγορα 
με ένα mobile σύστημα παραγγελιοληψίας. 
Όμως το picking των ειδών, οι δεσμεύσεις 
και τα αναμενόμενα, αποκτούν αξία, και 
έτσι ο χονδρέμπορος (ο πελάτης σας) για να 
δώσει σωστή εικόνα στον αγοραστή, πρέπει 
να του πει τη διαθεσιμότητα. Η απλή πράξη 
«στοκ + αναμενόμενα  - δεσμεύσεις» (το 
«πραγματικό» στοκ δηλαδή), είναι πολύ πιο 
σύνθετη και απαιτεί χρόνο και υπηρεσίες στο 
ERP, ή ακόμα και στην εγκατάσταση ενός 
mini WMS. Άρα το «πραγματικό» στοκ σε μια 
mobile λύση, προκύπτει ως έμμεσο κόστος 
λίγους μήνες μετά την παράδοση του mobile 
έργου. Αυτό το έμμεσο κόστος παρουσιάζεται 
ως «απαραίτητες πρόσθετες» υπηρεσίες στο 
ERP ή εμπορολογιστικό του πελάτη!

Σε επίπεδο hardware
Τώρα τελευταία, με τη μόδα των refurbished, 
βλέπουμε περιπτώσεις επιχειρήσεων που 
έχουν budget 200 Ευρώ για κάθε tablet, και 
αντί να προτιμήσουν καινούρια συσκευή 
Android, επιλέγουν refurbhished iPads. 
Το πρόβλημα των refurbished είναι ότι οι 
μπαταρίες τους οι οποίες στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων δεν αλλάζουν, διαθέτουν 
λιγότερα Amperes λόγω προηγούμενης 
χρήσης, με αποτέλεσμα η συσκευή να είναι 

πιο αργή. Αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα 
απαιτηθεί επένδυση σε νέο εξοπλισμό. 
Άλλο έμμεσο κόστος προκύπτει από τις 
πολλαπλές συσκευές που υπάρχουν σε μια 
mobile εγκατάσταση. Οι συσκευές αυτές 
έχουν διαφορετικές αναλύσεις, ταχύτητες, 
εκδόσεις και μέγεθος οθόνης. Ειδικά σε 
μια επιχειρηματική mobile λύση, πρέπει ο 
συνεργάτης να εξηγεί στον τελικό πελάτη το 
έμμεσο κόστος υποστήριξης της υποδομής. 
Λύσεις υπάρχουν, όπως συσκευές rugged 
(Zebra, Datalogic, Honeywell) που κάνουν τη 
δουλειά τους και προσφέρουν σταθερότητα 
στα χαρακτηριστικά για αρκετά χρόνια. Έχει 
αποδειχθεί ότι η αγορά νέας συσκευής 
Android κάθε χρόνο είναι πιο κοστοβόρα 
από την αρχική επένδυση σε ένα rugged 
μηχάνημα που έχει τριπλάσια αρχική αξία, 
αλλά θα «ζήσει» με τα ίδια χαρακτηριστικά για 
5 τουλάχιστον χρόνια. 

Υποστήριξη
Τέλος, στα έμμεσα κόστη εντάσσεται η 
ταχύτητα και ο χρόνος απόκρισης σε 
περίπτωση προβλημάτων. Εκεί, ο ρόλος του 
συνεργάτη δικτύου είναι πολύ σημαντικός. 
Εξίσου σημαντικός είναι ο χρόνος του 
παραγωγού του λογισμικού, ή του service του 
εξοπλισμού.
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QUEST

Σημαντική αύξηση 
κύκλου εργασιών 
Ανοδικά εμφανίζονται τα μεγέθη του 
ομίλου Quest με αύξηση κύκλου 
εργασιών της τάξης του 10,7% το 
εννεάμηνο του 2017 σε σχέση με το 
2016. Πιο συγκεκριμένα για το σύνολο 
των δραστηριοτήτων της μητρικής 
εταιρείας (Quest Holdings), τα έσοδα 
ανήλθαν σε € 4.183 χιλ. έναντι € 4.050 
χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, 
ενώ τα καθαρά κέρδη ανέρχονται σε 
€ 2.994 χιλ. έναντι € 1.791 χιλ. την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Θετικά εμφανίζονται τα αποτελέσματα 
του κλάδου της πληροφορικής του 
ομίλου, όπως επίσης και όλοι οι κλάδοι 
στους οποίους δραστηριοποιείται. 
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να 
γίνει στην εταιρεία Cardlink η οποία 
εμφανίζει την μεγαλύτερη άνοδο της 
τάξης του 83%.
Info: Quest, 210-9299400

SINGULARLOGIC

Νέος διευθύνων 
σύμβουλος 
Η SingularLogic, ανακοίνωσε την 
αποχώρηση του διευθύνοντος 
συμβούλου της εταιρείας κ. Σταύρου 
Κρασαδάκη. Τη θέση του διευθύνοντος 
συμβούλου αναλαμβάνει ο κ. Γιώργος 
Κωνσταντόπουλος, ηλεκτρολόγος 
μηχανικός, με πολυετή πετυχημένη 
σταδιοδρομία σε διεθνείς εταιρείες 
πληροφορικής, από τους ιδρυτές 
της εταιρείας Byte Computer και 
διευθύνων σύμβουλός της. Έχει 
διατελέσει στέλεχος των IBM και Lotus 
ενώ στο παρελθόν συνεργάστηκε με 
εταιρείες όπως Oracle, Microsoft, SAP, 
Google, Cisco και HP. 
Info: SingularLogic, 210-6266500

REGATE

Νέες εγκαταστάσεις 
mobile λύσεων
Η Regate υλοποίησε επιτυχώς σειρά 
σημαντικών Mobile CRM και Sales 
Force Automation έργων στην αγορά 
του δώρου και των εκθέσεων, στην 
Ελλάδα. Ειδικότερα, η Noveltex, η 
Gifts & Figures, Desyllas Games 
και άλλες, επένδυσαν πρόσφατα 
στην πλατφόρμα Regate Effective για 
την αυτοματοποίηση των ομάδων 
πωλήσεών τους που εργάζονται στο 
εμπόριο αλλά και μέσα σε έκθεση.
Info: Regate, 215-5517050

Mε μια ματιά
Η HP ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΟ BUSINESS PRINTING ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ SAMSUNG

25 ΧΡΟΝΙΑ OKTABIT

Ολοκληρώθηκε το deal του 1 δις

Με το βλέμμα στο μέλλον 

Η HP ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 
τμήματος επαγγελματικών εκτυπωτών της Samsung 
Electronics με μια συμφωνία που φτάνει σε αξία τα $1,05 
δις δολάρια.
Το A3 αντιπροσωπεύει την μεγαλύτερη ευκαιρία 
ανάπτυξης για την HP στην επαγγελματική εκτύπωση. 
Ο συνδυασμός των συσκευών της Samsung επεκτείνει 
το χαρτοφυλάκιο της HP, επιταχύνει την είσοδό της στην 
κατηγορία μεγέθους 55 δις δολαρίων, όπου ανήκει το 
Α3 και ενδυναμώνει τη θέση της εταιρείας στο Α4 laser 
printing. 
Επιπλέον η συμφωνία περιλαμβάνει και τις πάνω από 
6.500 πατέντες της Samsung στο χώρο της εκτύπωσης, 
καθώς και σχεδόν 1.300 ερευνητές και μηχανικούς 
που εξειδικεύονται στην τεχνολογία laser, στο imaging 
electronics, στις προμήθειες και τα αξεσουάρ.
Με τη συνδρομή της Samsung, η HP πλέον προσφέρει 
ένα από τα πιο δυναμικά χαρτοφυλάκια της αγοράς 
σε ό,τι έχει να κάνει με τους Α3 πολυλειτουργικούς 
εκτυπωτές που πετυχαίνουν την απλότητα ενός 
εκτυπωτή σε συνδυασμό με υψηλής απόδοσης 
φωτοτυπικά μηχανήματα.

Ευκαιρίες ανάπτυξης για πελάτες και συνεργάτες
Το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, 

που περιλαμβάνει επόμενης γενιάς PageWide 
τεχνολογία, προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη 
υπηρεσιών διαχείρισης εγγράφων και εκτυπώσεων, 
καθώς τα μοντέλα μετατρέπονται από συμβατικά σε 
συγκεντρωτικά. Οι πελάτες θα έχουν περισσότερες 
επιλογές που θα εξασφαλίζουν αξιοπιστία και 
λειτουργικότητα, με μικρότερο κόστος απόκτησης και 
έγχρωμης εκτύπωσης. 
Το συνδυαστικό χαρτοφυλάκιο επιπλέον προσφέρει 
εκτεταμένη ασφάλεια, όπως αυτή των HP Connection 
Inspector, HP Sure Start, Run-time intrusion detection 
και whitelisting, καθιστώντας τους τους πιο ασφαλείς 
εκτυπωτές παγκοσμίως.
Info: HP Hellas, 211-1885000

Τα 25 χρόνια παρουσίας της στην ελληνική αγορά γιορτάζει 
φέτος η Oktabit. Η εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον 
Οκτώβριο του 1992 από την Αθήνα, δραστηριοποιούμενη 
αρχικά στη διανομή σκληρών δίσκων, για να φθάσει το 
2017 να συνεργάζεται με τους κορυφαίους κατασκευαστές 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας παγκοσμίως.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο κ. Αλέξανδρος 
Παπαϊωάννου, γενικός διευθυντής της Oktabit και 
συνιδρυτής της εταιρείας έκανε μια ιστορική αναδρομή 
στην πορεία της εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια. Εκτός των 
άλλων μας θύμισε τις εποχές των μεγάλων εκθέσεων 
πληροφορικής της Ελλάδας (βλ. Infosystem) με τα 

περίπτερα-υπερπαραγωγές όπου ο κόσμος συνέρρεε 
κατά χιλιάδες για να πληροφορηθεί από πρώτο χέρι 
- σε μια εποχή χωρίς Internet - για ό,τι καινούριο 
κυκλοφορούσε στην αγορά. Ήταν η «χρυσή εποχή» της 
πληροφορικής στην Ελλάδα με τις εταιρείες διανομής 
κυριολεκτικά να μην προλαβαίνουν τις παραγγελίες. 
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου, τα 
ιδιόκτητα φορτηγά της Oktabit βρίσκονταν συνεχώς στο 
δρόμο και πολλές φορές έκαναν περισσότερες από μία 
διαδρομές την ημέρα. 
«Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της 25ετίας 
επικεντρωθήκαμε στην παροχή ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών προς τους συνεργάτες μας και στη διατήρηση 
μίας υγιούς οικονομικής βάσης. Αυτοί είναι και οι άξονες 
πάνω στους οποίους σκοπεύουμε να κινηθούμε και 
τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χρόνο 
ενισχύουμε τον κατάλογο των συνεργασιών μας και 
έχουμε καταφέρει να επεκταθούμε σε τόσες πολλές 
προϊοντικές κατηγορίες. Μελλοντικός μας στόχος να 
προσφέρουμε ακόμα περισσότερες λύσεις που άπτονται 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό με την επιχειρηματική 
συνδρομή και την επόμενης γενιάς που θα ενισχύσει τις 
υπηρεσίες μας», σημείωσε ο κ. Παπαϊωάννου.
Info: Oktabit, 211-8888000
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SINGULARLOGIC

Πιστοποίηση Liferay 
Silver Service Partner 
Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της 
SingularLogic από την Liferay και 
η πιστοποίησή της ως Liferay Silver 
Service Partner. Η πιστοποίηση 
αφορά στο σχεδιασμό και ανάπτυξη 
προηγμένων διαδικτυακών λύσεων 
(Β2Β, Β2C, G2B, G2C) και υπηρεσιών, 
βασισμένων στην Liferay Digital 
Experience πλατφόρμα. Η ενιαία 
πλατφόρμα Liferay DXP επιτρέπει 
την επιτυχή δημιουργία κάθε τύπου 
επιχειρηματικών μοντέλων και 
περιεχομένου, ενοποιώντας την 
πλοήγηση του τελικού χρήστη.
Info: SingularLogic, 210-6266500

SPACE HELLAS 

Επένδυση στο χώρο 
της μετεωρολογίας 
Στις 17 Νοεμβρίου, η Space Hellas 
παρέδωσε στο τμήμα μετεωρολογίας 
Kύπρου δύο X-Band μετεωρολογικά 
ραντάρ, καθώς και όλον τον 
απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό. 
Το δίκτυο των ραντάρ της Space 
Hellas θα παρέχει μετεωρολογικές 
πληροφορίες για 13 χρόνια, με 
εγγυημένο επίπεδο υπηρεσιών 
(SLA). Το σύνολο της επένδυσης 
σημαντικού ύψους και διάρκειας 
έγινε από τη Space Hellas. Το τμήμα 
μετεωρολογίας Κύπρου θα καταβάλει 
το σχετικό τίμημα αποκλειστικά 
και μόνο με βάση τις πληροφορίες 
που λαμβάνει σε εγγυημένο χρόνο, 
ποιότητα και διαθεσιμότητα.
Info: Space Hellas, 210-6504100

DEVOLO

1200 Mbps με 3 θύρες 
Gigabit Ethernet
Το νέο powerline dLAN 1200 triple+ 
της devolo διαθέτει τρεις θύρες 
Gigabit Ethernet για να συνδεθούν 
ισάριθμες δικτυακές συσκευές. 
Αποτελεί την ιδανική λύση για γρήγορη 
και ταχύτατη δικτύωση όλων των 
συσκευών multimedia, όπως π.χ. 
κονσόλες παιχνιδιών, smartTV, 
υπολογιστές και δικτυακούς εκτυπωτές 
κλπ. Τα streaming βίντεο και ήχου 
μεταδίδονται μέσω ηλεκτρικών 
γραμμών οικιακής χρήσης σε 
ταχύτητες έως και 1,2 Gigabit. Αυτό 
σημαίνει ότι το dLAN 1200 triple+ 
παρέχει Gigabit Internet σε κάθε πρίζα.
Info: Devolo, 211-1085580

Mε μια ματιά
DIGIMARK

Επιτυχημένη παρουσία στην Xenia 2017

Τη διάθεση του νέου Layer 3 10G 
managed switch SGS-6341-24T4X 
στην ελληνική αγορά, ανακοίνωσε η 
Professional Services σε συνεργασία 
με τον κατασκευαστικό οίκο Planet.
Με γνώμονα τη κάλυψη των συνεχώς 
αυξανόμενων απαιτήσεων των 
εγκαταστάσεων σε θέματα bandwidth 
και ταχυτήτων, το SGS-6341-24T4X 
έρχεται να δώσει λύση ακόμα και στις 
πιο απαιτητικές εφαρμογές. 
Πρόκειται για ένα Layer 3 stackable Managed switch 
το οποίο προσφέρει πολύ υψηλές αποδόσεις λόγω 
των 10Gigabit πορτών του. Επίσης, με το 320Gbps 
switch fabric μπορεί να διαχειριστεί πολύ μεγάλο 
traffic και μεγάλους όγκους δεδομένων με ασφαλή 
και αποτελεσματικό τρόπο σε εγκαταστάσεις που το 
απαιτούν, όπως data centers, εφαρμογές VoIP και IP 
surveillance. 
Επιπροσθέτως, η δυνατότητα για IP stacking που 
διαθέτει, βοηθάει τους εγκαταστάτες να χρησιμοποιήσουν 
έως και 24 switches και να τα διαχειριστούν μέσω 
μιας IP μαζικά έτσι ώστε να γλυτώσουν χρόνο από το 
να παραμετροποιούν το καθένα ξεχωριστά. Η εν λόγω 

διαχείριση μπορεί να γίνει μέσω 
κονσόλας web interface ή SNMP. 
Ένα ακόμα σημαντικό χαρακτηριστικό 
είναι η μεγάλη ασφάλεια που παρέχει 
στο δίκτυο μέσω των ACLs που 
μπορούν να περιορίσουν τους χρήστες 
ανά source/destination IP address, 
source/destination MAC address, όρια 
χρονοκαθυστερήσεων, ToS κ.ά. 
Χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο IEEE 

802.1x, παρέχει port-based access authentication το 
οποίο χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με RADIUS server, 
διασφαλίζεται η ασφάλεια ανά θύρα και η απόρριψη των 
μη επιθυμητών χρηστών του δικτύου. 

Χαρακτηριστικά
• 24 ports 10/100/1000 
• 4-Port 10G SFP+  
• 320gbps / non-blocking
• IP Routing Features – static routing, RIP, OSPF
• Redundant Power Supply
• Console, web interface, telnet or SSH management 
• QoS
Info: Professional Services, 210-8012207

Η εταιρεία Digimark συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία 
στην έκθεση Xenia 2017 που διεξήχθη από τις 25 έως 
τις 27 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo.
Σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο στο χώρο της 
έκθεσης, η Digimark σε συνεργασία με τις HP και HPE 
παρουσίασε τις κορυφαίες λύσεις τεχνολογίας για τον 
τουριστικό κλάδο από το χώρο του business printing 
και του Retail POS. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες είχαν 
την ευκαιρία να δουν από κοντά το κορυφαίο HP 
ElitePOS, μια ταμειακή από το μέλλον, που απευθύνεται 
σε κάθε επιχείρηση στο χώρο της εστίασης και της 
φιλοξενίας. 

Εκτυπωτής: το «δεξί χέρι» του ξενοδόχου
Στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για 
οποιονδήποτε εκτυπωτή, αλλά για τις νέες συσκευές 
PageWide της HP. Πιο συγκεκριμένα, στο περίπτερο της 
Digimark στην Xenia 2017 παρουσιάστηκαν τα μοντέλα 
HP PageWide Managed P57750dw και HP PageWide 
Pro 772dn. Ο πρώτος αποτελεί τον ταχύτερο MFP της 
κατηγορίας του στα 75 ppm, ενώ έχει και την ταχύτερη 
εκτύπωση πρώτης σελίδας. Ο A3 HP PageWide 
Managed P77760z είναι σε θέση να καλύψει όλες τις 
ανάγκες του ξενοδοχείου, ταχύτατα, αξιόπιστα με τη 
μέγιστη δυνατή ασφάλεια και στο μικρότερο κόστος.
 Μαζί με τις παραπάνω PageWide συσκευές, στο 

περίπτερο της DigiMark βρισκόταν και ο μεγέθους Α3, 
HP LaserJet MFP M436.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Digi Hotel της Xenia 
2017, ο indirect sales manager της HPE κ. Ανδρέας 
Γερακανάκης, σε ειδική παρουσίαση αναφέρθηκε στο 
προηγμένο σύστημα Aruba της HPE το οποίο μετατρέπει 
το χώρο του ξενοδοχείου σε ένα «smart hotel» με 
έξυπνα δεδομένα location τα οποία αξιοποιούν οι 
πελάτες και η επιχείρηση προς όφελος και των δύο. 
Τέλος, σε ειδικό χώρο στο περίπτερο της Digimark οι 
επισκέπτες μπορούσαν να δουν τα beacons και πώς 
ακριβώς λειτουργεί στην πράξη η λύση της Aruba.
Info: Digimark, 210-2518666

PROFESSIONAL SERVICES

Νέο 10G switch από την Planet
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SAP

SAP S/4 Hana  
στην ΕΛΒΑΛ
Η SAP ανακοίνωσε πως η ΕΛΒΑΛ 
επέλεξε ως στρατηγικό συνεργάτη 
στην πορεία προς τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό την SAP. Η ΕΛΒΑΛ, 
παράγει σε καθημερινή βάση μεγάλες 
ποσότητες - δομημένων και αδόμητων 
- επιχειρηματικών δεδομένων. Η 
χρήση του ψηφιακού πυρήνα  της SAP, 
ο οποίος βασίζεται στην πλατφόρμα 
SAP S/4 HANA, σε συνδυασμό με 
τις λύσεις διαχείρισης περιεχομένου 
της OpenText, επιτρέπει στην ΕΛΒΑΛ 
την ενσωμάτωση της έννοιας του 
ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλες τις 
λειτουργίες του οργανισμού. 
Info: SAP Hellas, 210-9473800

PRINTEC

Επιχειρηματική 
αριστεία 
Η Printec αναγνωρίστηκε ως 
«Committed to Excellence 2017» 
από το EFQM, ένα μη κερδοσκοπικό 
οργανισμό που για περισσότερα 
από 25 χρόνια αποτελεί κομβικό 
σημείο συνάντησης των άριστων 
επιχειρήσεων και οργανισμών με 
διεθνή προσανατολισμό. Η Printec 
πέρασε με επιτυχία έναν πλήρη έλεγχο 
των εσωτερικών της προγραμμάτων, 
των πρακτικών διαχείρισης αλλά και 
των διαδικασιών της για τις 17 χώρες 
στις οποίες δραστηριοποιείται.
Info: Printec, 210-9006800

DATA COMMUNICATION

Συμμετοχή στο 
Microsoft Directions 
EMEA 2017
Η Data Communication, Gold 
Certified Partner της Microsoft, 
συμμετείχε στο ετήσιο συνέδριο της 
Microsoft Directions EMEA 2017 που 
έλαβε χώρα στη Μαδρίτη. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 
η κοινότητα των διακεκριμένων 
συνεργατών της Microsoft 
ενημερώθηκε για όλες τις εξελίξεις 
στα νέα προϊόντα και τις τελευταίες 
εκδόσεις Dynamics NAV και CRM, για 
το Office 365, τις νέες εξειδικευμένες 
εφαρμογές του Microsoft Dynamics 
365 Business Edition για τα 
οικονομικά, τη διαχείριση, τις πωλήσεις 
και το mάρκετινγκ, καθώς και τις 
μεθόδους προώθησής τους ενώ, 
Info: Data Communication, 211-1080000

Mε μια ματιά
Η SOFTONE ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ SOFT1 SFA

XEROX VERSANT 180

Νέα λύση sales force automation

Η νέα ψηφιακή πρέσα τυπώνει τα πάντα

Η SoftOne, παρουσιάζει τη νέα mobile εφαρμογή Sales 
Force Automation, Soft1 SFA. Βασισμένο στη διεθνώς 
βραβευμένη πλατφόρμα ανάπτυξης web και mobile 
εφαρμογών «Soft1 360», το Soft1 SFA ανταποκρίνεται 
πλήρως στις απαιτήσεις κάθε σύγχρονης επιχείρησης 
(ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης) 
για μείωση του κύκλου πώλησης, βελτίωση της 
εξυπηρέτησης των πελατών της και ταχύτατη πρόσβαση 
σε πραγματικά δεδομένα της αγοράς.
Η εφαρμογή Soft1 SFA λειτουργεί απρόσκοπτα σε 
tablet και smartphone, ενσωματώνοντας όλες τις 
λειτουργίες που χρειάζονται τα εν κινήσει στελέχη των 
πωλήσεων για τη διεκπεραίωση των καθημερινών 
τους δραστηριοτήτων. Από τον προγραμματισμό και 
τη δρομολόγηση επισκέψεων σε χάρτη, τη διαχείριση 
πελατών, προϊόντων και συναντήσεων και τη λήψη 
παραγγελιών, έως την πραγματοποίηση εισπράξεων 
και την έκδοση παραστατικών, την παρακολούθηση 
του ανταγωνισμού, το merchandising, τη δημιουργία 
ερωτηματολογίων και την υλοποίηση ερευνών κ.ά. 
Με online και offline λειτουργία, το Soft1 SFA 
ενημερώνει την κεντρική μηχανογράφηση με όλες 
τις ενέργειες των πωλητών, παρέχοντας στους sales 
managers real-time δεδομένα που μπορούν να 
αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση της καθημερινής 

απόδοσης, την καθοδήγηση, καθώς και την ανάπτυξη 
της δυναμικής των πωλήσεων των ομάδων τους.

Σε Android και iOS
Η νέα mobile λύση της SoftOne διατίθεται για λειτουργία 
σε περιβάλλον iOS και Android, ενώ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί τόσο από on-premise, όσο και από 
cloud εγκαταστάσεις. Με σύγχρονο και εύχρηστο user 
interface, προσαρμόζεται αυτόματα στην εκάστοτε 
φορητή συσκευή που χρησιμοποιεί ο πωλητής, 
υποστηρίζοντας αποτελεσματικά τις πολιτικές BYOD των 
επιχειρήσεων.
Info: SoftOne, 211-1022222

Περισσότεροι από 50 πελάτες από το χώρο των γραφικών 
τεχνών γνώρισαν από κοντά τις νέες εξελιγμένες 
δυνατότητες της νέας έγχρωμης πρέσας Versant 180, 
η οποία βοηθά τους επαγγελματίες να διευρύνουν 
την ποικιλία των προϊόντων που προσφέρουν και να 
εκμεταλλευτούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.
Στις δύο εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα 
γραφεία της Xerox στην Αθήνα και στο ξενοδοχείο 
Τhe Met στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, οι καλεσμένοι 
παρακολούθησαν μια ζωντανή επίδειξη της 
μηχανής και είδαν πολλά δείγματα εκτυπώσεων σε 

διαφορετικούς τύπους χαρτιών. Η σειρά Versant 
προσφέρει μεγαλύτερη δυνατότητα παραγωγής, 
καθώς και εργαλεία τελικής επεξεργασίας όπως 
αυτοματοποιημένες χρωματικές ρυθμίσεις, 
σελιδοποιητή, διακορευτή, κοπτικό και άλλα προηγμένα 
εργαλεία finishing. Τα μοντέλα της σειράς Versant 
μπορούν να διεκπεραιώσουν κάθε εργασία και να 
επεξεργαστούν τετμημένα και επιστρωμένα φυλλάδια, 
φακέλους, επιγραφές και περιοδικά πλήρους 
εκτύπωσης σε μία ευρεία γκάμα μέσων και μεγεθών, 
από φακέλους μέχρι εκτυπωμένα banners 26 ιντσών.

Χαρακτηριστικά
Δυνατότητα εκτύπωσης 80-100 σελίδων το λεπτό 
με βάρος χαρτιού έως 350 gsm. Ενσωματωμένες 
λειτουργίες όπως η ευθυγράμμιση και η καταγραφή 
ακριβούς παραγωγής διασφαλίζουν την ευθυγράμμιση 
εικόνας-μέσου και ομοιομορφία πυκνότητας. 
Οι επιλογές αναπλήρωσης δίνουν τη δυνατότητα για μη 
διακοπτόμενες εκτυπώσεις μεγαλύτερης διάρκειας και 
περιλαμβάνουν τα εργαλεία Xerox Inserter, Xerox Basic 
Punch, Xerox SquareFold Trimmer και Xerox Two-Sided 
Trimmer.
Info: Xerox Hellas, 210-9307000
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SINGULARLOGIC

Πιστοποίηση Liferay 
Silver Service Partner 
Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της 
SingularLogic από την Liferay και 
η πιστοποίησή της ως Liferay Silver 
Service Partner. Η πιστοποίηση 
αφορά στο σχεδιασμό και ανάπτυξη 
προηγμένων διαδικτυακών λύσεων 
(Β2Β, Β2C, G2B, G2C) και υπηρεσιών, 
βασισμένων στην Liferay Digital 
Experience πλατφόρμα. Η ενιαία 
πλατφόρμα Liferay DXP επιτρέπει 
την επιτυχή δημιουργία κάθε τύπου 
επιχειρηματικών μοντέλων και 
περιεχομένου, ενοποιώντας την 
πλοήγηση του τελικού χρήστη.
Info: SingularLogic, 210-6266500

SPACE HELLAS 

Επένδυση στο χώρο 
της μετεωρολογίας 
Στις 17 Νοεμβρίου, η Space Hellas 
παρέδωσε στο τμήμα μετεωρολογίας 
Kύπρου δύο X-Band μετεωρολογικά 
ραντάρ, καθώς και όλον τον 
απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό. 
Το δίκτυο των ραντάρ της Space 
Hellas θα παρέχει μετεωρολογικές 
πληροφορίες για 13 χρόνια, με 
εγγυημένο επίπεδο υπηρεσιών 
(SLA). Το σύνολο της επένδυσης 
σημαντικού ύψους και διάρκειας 
έγινε από τη Space Hellas. Το τμήμα 
μετεωρολογίας Κύπρου θα καταβάλει 
το σχετικό τίμημα αποκλειστικά 
και μόνο με βάση τις πληροφορίες 
που λαμβάνει σε εγγυημένο χρόνο, 
ποιότητα και διαθεσιμότητα.
Info: Space Hellas, 210-6504100

DEVOLO

1200 Mbps με 3 θύρες 
Gigabit Ethernet
Το νέο powerline dLAN 1200 triple+ 
της devolo διαθέτει τρεις θύρες 
Gigabit Ethernet για να συνδεθούν 
ισάριθμες δικτυακές συσκευές. 
Αποτελεί την ιδανική λύση για γρήγορη 
και ταχύτατη δικτύωση όλων των 
συσκευών multimedia, όπως π.χ. 
κονσόλες παιχνιδιών, smartTV, 
υπολογιστές και δικτυακούς εκτυπωτές 
κλπ. Τα streaming βίντεο και ήχου 
μεταδίδονται μέσω ηλεκτρικών 
γραμμών οικιακής χρήσης σε 
ταχύτητες έως και 1,2 Gigabit. Αυτό 
σημαίνει ότι το dLAN 1200 triple+ 
παρέχει Gigabit Internet σε κάθε πρίζα.
Info: Devolo, 211-1085580

Mε μια ματιά
DIGIMARK

Επιτυχημένη παρουσία στην Xenia 2017

Τη διάθεση του νέου Layer 3 10G 
managed switch SGS-6341-24T4X 
στην ελληνική αγορά, ανακοίνωσε η 
Professional Services σε συνεργασία 
με τον κατασκευαστικό οίκο Planet.
Με γνώμονα τη κάλυψη των συνεχώς 
αυξανόμενων απαιτήσεων των 
εγκαταστάσεων σε θέματα bandwidth 
και ταχυτήτων, το SGS-6341-24T4X 
έρχεται να δώσει λύση ακόμα και στις 
πιο απαιτητικές εφαρμογές. 
Πρόκειται για ένα Layer 3 stackable Managed switch 
το οποίο προσφέρει πολύ υψηλές αποδόσεις λόγω 
των 10Gigabit πορτών του. Επίσης, με το 320Gbps 
switch fabric μπορεί να διαχειριστεί πολύ μεγάλο 
traffic και μεγάλους όγκους δεδομένων με ασφαλή 
και αποτελεσματικό τρόπο σε εγκαταστάσεις που το 
απαιτούν, όπως data centers, εφαρμογές VoIP και IP 
surveillance. 
Επιπροσθέτως, η δυνατότητα για IP stacking που 
διαθέτει, βοηθάει τους εγκαταστάτες να χρησιμοποιήσουν 
έως και 24 switches και να τα διαχειριστούν μέσω 
μιας IP μαζικά έτσι ώστε να γλυτώσουν χρόνο από το 
να παραμετροποιούν το καθένα ξεχωριστά. Η εν λόγω 

διαχείριση μπορεί να γίνει μέσω 
κονσόλας web interface ή SNMP. 
Ένα ακόμα σημαντικό χαρακτηριστικό 
είναι η μεγάλη ασφάλεια που παρέχει 
στο δίκτυο μέσω των ACLs που 
μπορούν να περιορίσουν τους χρήστες 
ανά source/destination IP address, 
source/destination MAC address, όρια 
χρονοκαθυστερήσεων, ToS κ.ά. 
Χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο IEEE 

802.1x, παρέχει port-based access authentication το 
οποίο χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με RADIUS server, 
διασφαλίζεται η ασφάλεια ανά θύρα και η απόρριψη των 
μη επιθυμητών χρηστών του δικτύου. 

Χαρακτηριστικά
• 24 ports 10/100/1000 
• 4-Port 10G SFP+  
• 320gbps / non-blocking
• IP Routing Features – static routing, RIP, OSPF
• Redundant Power Supply
• Console, web interface, telnet or SSH management 
• QoS
Info: Professional Services, 210-8012207

Η εταιρεία Digimark συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία 
στην έκθεση Xenia 2017 που διεξήχθη από τις 25 έως 
τις 27 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo.
Σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο στο χώρο της 
έκθεσης, η Digimark σε συνεργασία με τις HP και HPE 
παρουσίασε τις κορυφαίες λύσεις τεχνολογίας για τον 
τουριστικό κλάδο από το χώρο του business printing 
και του Retail POS. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες είχαν 
την ευκαιρία να δουν από κοντά το κορυφαίο HP 
ElitePOS, μια ταμειακή από το μέλλον, που απευθύνεται 
σε κάθε επιχείρηση στο χώρο της εστίασης και της 
φιλοξενίας. 

Εκτυπωτής: το «δεξί χέρι» του ξενοδόχου
Στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για 
οποιονδήποτε εκτυπωτή, αλλά για τις νέες συσκευές 
PageWide της HP. Πιο συγκεκριμένα, στο περίπτερο της 
Digimark στην Xenia 2017 παρουσιάστηκαν τα μοντέλα 
HP PageWide Managed P57750dw και HP PageWide 
Pro 772dn. Ο πρώτος αποτελεί τον ταχύτερο MFP της 
κατηγορίας του στα 75 ppm, ενώ έχει και την ταχύτερη 
εκτύπωση πρώτης σελίδας. Ο A3 HP PageWide 
Managed P77760z είναι σε θέση να καλύψει όλες τις 
ανάγκες του ξενοδοχείου, ταχύτατα, αξιόπιστα με τη 
μέγιστη δυνατή ασφάλεια και στο μικρότερο κόστος.
 Μαζί με τις παραπάνω PageWide συσκευές, στο 

περίπτερο της DigiMark βρισκόταν και ο μεγέθους Α3, 
HP LaserJet MFP M436.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Digi Hotel της Xenia 
2017, ο indirect sales manager της HPE κ. Ανδρέας 
Γερακανάκης, σε ειδική παρουσίαση αναφέρθηκε στο 
προηγμένο σύστημα Aruba της HPE το οποίο μετατρέπει 
το χώρο του ξενοδοχείου σε ένα «smart hotel» με 
έξυπνα δεδομένα location τα οποία αξιοποιούν οι 
πελάτες και η επιχείρηση προς όφελος και των δύο. 
Τέλος, σε ειδικό χώρο στο περίπτερο της Digimark οι 
επισκέπτες μπορούσαν να δουν τα beacons και πώς 
ακριβώς λειτουργεί στην πράξη η λύση της Aruba.
Info: Digimark, 210-2518666

PROFESSIONAL SERVICES

Νέο 10G switch από την Planet

12.2017
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QUALISYS

To MyManager στην 
Multinutry Cosmetica                  
H Qualisys Software ολοκλήρωσε 
την εγκατάσταση του λογισμικού 
εμπορικής διαχείρισης MyManager. 
Η επιλογή της υλοποίησης στο cloud, 
είναι ιδανική για την διαχείριση 
της αποθήκης και καταχώρηση 
των οικονομικών συναλλαγών του 
κεντρικού καταστήματος και των 
υποκαταστημάτων Lucy Pink, και 
την αλληλεπίδραση αυτών με χαμηλό 
κόστος επένδυσης εξοπλισμού και 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών. 
Info: Qualisys Software, 210-7647305

COSMOS BUSINESS SYSTEMS

Εγκατάσταση Avaya IP 
τηλεφωνίας 
Η εταιρεία Cosmos Business 
Systems, υπέγραψε σύμβαση έργου 
με το Ινστιτούτο Νευρολογίας & 
Γενετικής Κύπρου για την προμήθεια, 
εγκατάσταση, παραμετροποίηση 
και εκπαίδευση ολοκληρωμένου 
ενοποιημένου συστήματος ΙΡ 
τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων 
και τριών ετών συντήρησης. Το 
έργο αποτελείται από ενοποιημένες 
πλατφόρμες ΙΡ τηλεφωνίας για 
περίπου 300 χρήστες (με πρόνοια 
επέκτασης) αναβαθμίζοντας 
ολόκληρη την υποδομή του 
Ινστιτούτου.
Info: Cosmos Business Systems, 
210-6492800

PROFESSIONAL SERVICES

Σεμινάριο πωλήσεων 
για την EnGenius
Η Professional Services διοργάνωσε 
2ήμερο σεμινάριο πωλήσεων & 
Real Workshop για τις νέες λύσεις 
EnGenius. Στόχος του σεμιναρίου 
ήταν οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν 
την εταιρία ασυρμάτων συστημάτων 
Wi-Fi και κατασκευάστρια ασυρμάτων 
δικτυακών προϊόντων Access points 
βασισμένων σε τεχνολογία High 
Power. Το σεμινάριο είχε διάρκεια 
πέντε ώρες και αποτελούταν από δύο 
μέρη. Στο πρώτο παρουσιάστηκαν 
οι λύσεις της Professional Services 
και της EnGenius και στο δεύτερο 
πραγματοποιήθηκε live demo 
παραμετροποίησης του controller της 
EnGenius, EZ master.
Info: Professional Services, 
210-8012207

Mε μια ματιά
MICROSOFT ACCELERATE YOUR BUSINESS 

Microsoft 365: Το «όχημα» του 
ψηφιακού μετασχηματισμού
To Tech Channel Partner παρακολούθησε το event συνεργατών της Microsoft με την ονομασία 
«Accelerate Your Business», το οποίο πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας την Πέμπτη 14 
Δεκεμβρίου και σας μεταφέρουμε τα πιο σημαντικά σημεία από τα τεκταινόμενα. 

Την παρουσίαση άνοιξε η Ειρήνη Χρονοπούλου, Devices 
Sales Manager της εταιρείας, παρουσιάζοντας τη νέα 
πραγματικότητα του χώρου εργασίας, ο οποίος αλλάζει 
κυρίως λόγω των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία 
και αφορούν στη δυνατότητα που έχουν οι εργαζόμενοι να 
κάνουν τη δουλειά τους από παντού, έχοντας πρόσβαση 
στα δεδομένα της εταιρείας τους, τη στιγμή που τα 
χρειάζονται αλλά και με την ασφάλεια που απαιτείται. Για 
να μπορούν οι χρήστες να απολαύσουν την καλύτερη 
δυνατή εμπειρία, απαραίτητο εργαλείο είναι τα Windows 
10 Pro, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά 
την ανάπτυξη μιας επιχείρησης, αφού βοηθούν στην 
αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Ειδικά 
ο συνδυασμός ενός σύγχρονου φορητού συστήματος με 
μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, ισχύ και τα Windows 10 Pro, 
παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα να εργάζεται από 
παντού σαν να βρίσκεται στο γραφείο του. 
Στη συνέχεια, πήρε το λόγο ο Παναγιώτης Βογιατζής, 
WDG CEE Area Commercial PMM της Microsoft. Η 
παρουσίασή του περιστράφηκε γύρω από τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό που περνούν (ή καλύτερα πρέπει 
να περάσουν οι επιχειρήσεις) για να μπορέσουν να 
απαντήσουν στις σύγχρονες προκλήσεις. Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός όμως, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται τα 4 ακόλουθα σημεία: 

• Ασφάλεια δεδομένων 
• Νέα μοντέλα business 
• Συμμόρφωση 
• Εμπειρία χρήσης 

Αν η επιχείρηση καταφέρει να πραγματοποιήσει αυτό τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό είναι δεδομένο ότι θα μπορέσει 

να συνεχίσει να εξελίσσεται και να υπάρχει. Το εργαλείο 
για την επιχείρηση που θέλει να πετύχει στη διαδικασία 
του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι το Microsoft 365. 
Πρόκειται στην ουσία για μια ολοκληρωμένη, έξυπνη 
λύση που περιλαμβάνει, Windows 10, Office 365 και 
χαρακτηριστικά ασφάλειας και διαχείρισης φορητών 
συσκευών για τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια λύση 
που θα συναντάμε ολοένα και περισσότερο μπροστά μας 
- άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι επιλέχθηκε να ονομαστεί 
και Microsoft 365. Υπάρχουν διαφορετικά πακέτα ανάλογα 
με το μέγεθος της εταιρείας και τις απαιτήσεις που 
προκύπτουν. Στο συγκεκριμένο θέμα θα επανέλθουμε και 
εμείς στο άμεσο μέλλον.  

Η τρίτη ομιλία από την πλευρά της Microsoft ήταν από 
τον Βαγγέλη Καψαλάκη, Solutions Specialist & Cloud 
Infrastructure της Microsoft. 
Ο κος. Καψαλάκης αναφέρθηκε στα στοιχεία της 
Gartner, όπου σύμφωνα με τα οποία ο μέσος χρόνος 
μιας επιχείρησης έχει φτάσει τα 12 μόλις χρόνια. Αν δεν 
μπορέσει να αλλάξει η επιχείρηση και να υιοθετήσει τα 
νέα μοντέλα business, η πορεία είναι προδιαγεγραμμένη. 
Ξεκινώντας από αυτό παρουσίασε μια σειρά από λύσεις 
που έχει η εταιρεία στο Azure, πολλές από τις οποίες 
έχουν δώσει ώθηση σε εταιρείες, από startups μέχρι και 
πολυεθνικές. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παρουσιάσεις 
εκπροσώπων των κατασκευαστών (HP, DELL EMC, 
Lenovo) αλλά και των τοπικών κατασκευαστών και 
διανομέων (Πλαίσιο, Infoquest και Oktabit).
Info: Microsoft Hellas, 801-5003000

Ειρήνη Χρονοπούλου, devices sales 
manager της Microsoft 

Παναγιώτης Βογιατζής, WDG CEE Area  
Commercial PMM της Microsoft.
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BITDEFENDER

Ανακοίνωσε το Gravity 
Zone Elite Suite
Η Bitdefender παρουσίασε την 
επόμενης γενιάς πλατφόρμα 
ασφαλείας Gravity Zone Elite, η οποία 
προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία 
για τους υπολογιστές, τους servers 
και τις mobile συσκευές, καθώς 
και ασφάλεια και anti-spam για τα 
mailboxes του Exchange, μέσω μιας 
ενιαίας κονσόλας διαχείρισης.  
To Gravity Zone Elite Suite  
συνδυάζει προληπτικούς ελέγχους, 
εξελιγμένες τεχνικές ανίχνευσης 
πολλαπλών σταδίων με και χωρίς 
υπογραφή καθώς και αυτόματη 
αντιμετώπιση.
Info: Blue Soft & IT, 215-5353030

MELLON

Έξυπνο «Thanks  
to Tech» 
Η Mellon Technologies υλοποίησε 
την εφαρμογή Thanks to Tech 
στην ομώνυμη έκθεση που 
πραγματοποιήθηκε για δεύτερη 
χρονιά στον 4ο όροφο του 
εμπορικού κέντρου The Mall 
Athens. Η εφαρμογή βασίστηκε 
στην τεχνολογία των beacons, 
ειδικές συσκευές μικρο-εντοπισμού 
χαμηλού κόστους που χρησιμοποιούν 
Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης 
και μεταδίδουν ραδιοσήματα τα 
οποία μπορούν να λάβουν και να 
ερμηνεύσουν τα smartphones, 
ξεκλειδώνοντας περιεχόμενο. 
Info: Mellon Technologies,  
210-3727700

SOFTONE

Το ECOS E-Invoicing 
στο Mediteranneo 
Την cloud υπηρεσία ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης της SoftOne επέλεξε 
το Mediteranneo Hospital. Η 
υπηρεσία ECOS E-Invoicing 
διασυνδέθηκε άμεσα με το 
λογισμικό του Mediteranneo 
Hospital χωρίς την απαίτηση 
επιπλέον υποδομών, οδηγώντας 
από την πρώτη κιόλας στιγμή στον 
εξορθολογισμό του συνόλου των 
εσωτερικών διαδικασιών, την 
ψηφιοποίηση των λειτουργιών, 
αλλά και τη βελτιστοποίηση των  
προσφερόμενων, προς τους πελάτες, 
υπηρεσιών. 
Info: SoftOne, 211-1022222

Mε μια ματιά
DELL EMC

LENOVO

Νέα συστήματα all-flash storage

Το μεγαλύτερο data center portfolio

Η Dell EMC επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της στα 
συστήματα αποθήκευσης μέσης κατηγορίας με δύο 
νέες συστοιχίες αποθήκευσης δεδομένων SC All-Flash, 
παράλληλα με σημαντικές ενημερώσεις του software 
Dell EMC Unity, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να 
βελτιώνει την απόδοση και μειώνει τις δαπάνες για 
μικτές εφαρμογές «block and file».
Επιπροσθέτως, η Dell EMC εισάγει το νέο 
πρόγραμμα Future-Proof Storage Loyalty Program. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει εγγύηση 
ικανοποίησης για διάστημα τριών ετών, μαζί με οφέλη 
για τον πελάτη όπως, συνολική κάλυψη της επένδυσης 
σε software και hardware, εγγυάται την αποδοτικότητα 
του συστήματος αποθήκευσης, απροβλημάτιστο 
migration δεδομένων και δωρεάν Virtustream  
Storage Cloud. 
Οι μονάδες Dell EMC SC5020F και Dell EMC SC7020F 
παρέχονται με τη μορφή συσκευών 3U με διπλούς 
ελεγκτές active/active με επεξεργαστές 8 πυρήνων Intel 
Xeon και μέχρι 256GB μνήμης, καθώς και υποστήριξη 
πολλαπλών πρωτοκόλλων, για δικτυακές συνδέσεις 
μέχρι και 10GB iSCSI και 16/32GB FC. 

Νέο Dell EMC Unity 
Το Dell EMC Unity επιτρέπει στους οργανισμούς 

να επιταχύνουν την εγκατάσταση, να απλοποιούν 
τη διαχείριση και να ενοποιούν τη διαβάθμιση των 
συστημάτων αποθήκευσης στο cloud. Το νέο Unity 
v4.3 OS παρέχει πολλαπλές σημαντικές ενημερώσεις, 
όπως deduplication, το οποίο βοηθά στη μείωση των 
εξόδων, μαζί με νέες τεχνολογίες  που διευκολύνουν 
αναβαθμίσεις συστήματος που δε σταματούν τη 
λειτουργία και επιτρέπουν συγχρονισμό των αρχείων. 
Info: Dell Hellas, 210-8129800

Κατά τη διάρκεια των Transform και ISC High 
Performance η Lenovo παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο 
portfolio λύσεων για το data center το οποίο βοηθά τους 
πελάτες να αξιοποιήσουν την δύναμη της «επανάστασης 
των πληροφορίων» και να δημιουργήσουν μια ισχυρή 
τεχνολογική υποδομή που υποστηρίζει δυνατότητες 
μετασχηματισμού, όπως το data analytics, υψηλής 
απόδοσης computing, hybrid cloud, τεχνητή νοημοσύνη 
και machine learning.
Συνεχίζοντας να διατηρεί την πρώτη θέση στην 
ικανοποίηση πελατών και στην αξιοπιστία των x86 
servers , η Lenovo παρουσίασε το μεγαλύτερο και πιο 
ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει servers, 
συστήματα storage, δικτυακές συσκευές, software και 
υπηρεσίες για το data center, καθώς και μια νέα σειρά 
προϊόντων έτοιμα να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την 
ηγετική αυτή θέση: τα ThinkSystem και ThinkAgile.
Τα Think System και Think Agile data center solutions, 
παρέχουν στις εταιρείες, ευέλικτους πόρους που 
προσαρμόζονται στις αυξανόμενες ανάγκες μιας 
επιχείρησης.
Το νέο, αναδιαμορφωμένο ThinkSystem χαρτοφυλάκιο, 
βασισμένο σε Intel Xeon Scalable επεξεργαστές, 
αποτελεί το νέο πρότυπο για τον κλάδο, κάτω από ένα 

ενιαίο εμπορικό σήμα που καλύπτει servers, συστήματα 
αποθήκευσης και δικτύωσης. To ThinkAgile είναι ένα νέο 
portfolio ολοκληρωμένων Software Defined Solutions 
και βασίζεται στον τρόπο λειτουργείας των Lenovo 
ThinkSystem: προσαρμόζεται στις IT ανάγκες που 
εξελίσσονται, ενώ μειώνει το βαθμό πολυπλοκότητας και 
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center του μέλλοντος.
Το νέο ThinkSystem portfolio με υπηρεσίες server, 
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αντιμετωπίσουν αυτούς τους προβληματισμούς, δίνοντας 
τους τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσουν τις IT υποδομές 
τους. Αυτές οι δυνατότητες οδηγούν στην αναβάθμιση των 
data center υπηρεσιών, η οποία συνδέεται άμεσα με την 
ανάπτυξη της επιχείρησης. Το ThinkSystem συνδυάζει 
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Info: Lenovo, 213-0087200
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QUALISYS

To MyManager στην 
Multinutry Cosmetica                  
H Qualisys Software ολοκλήρωσε 
την εγκατάσταση του λογισμικού 
εμπορικής διαχείρισης MyManager. 
Η επιλογή της υλοποίησης στο cloud, 
είναι ιδανική για την διαχείριση 
της αποθήκης και καταχώρηση 
των οικονομικών συναλλαγών του 
κεντρικού καταστήματος και των 
υποκαταστημάτων Lucy Pink, και 
την αλληλεπίδραση αυτών με χαμηλό 
κόστος επένδυσης εξοπλισμού και 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών. 
Info: Qualisys Software, 210-7647305

COSMOS BUSINESS SYSTEMS

Εγκατάσταση Avaya IP 
τηλεφωνίας 
Η εταιρεία Cosmos Business 
Systems, υπέγραψε σύμβαση έργου 
με το Ινστιτούτο Νευρολογίας & 
Γενετικής Κύπρου για την προμήθεια, 
εγκατάσταση, παραμετροποίηση 
και εκπαίδευση ολοκληρωμένου 
ενοποιημένου συστήματος ΙΡ 
τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων 
και τριών ετών συντήρησης. Το 
έργο αποτελείται από ενοποιημένες 
πλατφόρμες ΙΡ τηλεφωνίας για 
περίπου 300 χρήστες (με πρόνοια 
επέκτασης) αναβαθμίζοντας 
ολόκληρη την υποδομή του 
Ινστιτούτου.
Info: Cosmos Business Systems, 
210-6492800

PROFESSIONAL SERVICES

Σεμινάριο πωλήσεων 
για την EnGenius
Η Professional Services διοργάνωσε 
2ήμερο σεμινάριο πωλήσεων & 
Real Workshop για τις νέες λύσεις 
EnGenius. Στόχος του σεμιναρίου 
ήταν οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν 
την εταιρία ασυρμάτων συστημάτων 
Wi-Fi και κατασκευάστρια ασυρμάτων 
δικτυακών προϊόντων Access points 
βασισμένων σε τεχνολογία High 
Power. Το σεμινάριο είχε διάρκεια 
πέντε ώρες και αποτελούταν από δύο 
μέρη. Στο πρώτο παρουσιάστηκαν 
οι λύσεις της Professional Services 
και της EnGenius και στο δεύτερο 
πραγματοποιήθηκε live demo 
παραμετροποίησης του controller της 
EnGenius, EZ master.
Info: Professional Services, 
210-8012207

Mε μια ματιά
MICROSOFT ACCELERATE YOUR BUSINESS 

Microsoft 365: Το «όχημα» του 
ψηφιακού μετασχηματισμού
To Tech Channel Partner παρακολούθησε το event συνεργατών της Microsoft με την ονομασία 
«Accelerate Your Business», το οποίο πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας την Πέμπτη 14 
Δεκεμβρίου και σας μεταφέρουμε τα πιο σημαντικά σημεία από τα τεκταινόμενα. 

Την παρουσίαση άνοιξε η Ειρήνη Χρονοπούλου, Devices 
Sales Manager της εταιρείας, παρουσιάζοντας τη νέα 
πραγματικότητα του χώρου εργασίας, ο οποίος αλλάζει 
κυρίως λόγω των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία 
και αφορούν στη δυνατότητα που έχουν οι εργαζόμενοι να 
κάνουν τη δουλειά τους από παντού, έχοντας πρόσβαση 
στα δεδομένα της εταιρείας τους, τη στιγμή που τα 
χρειάζονται αλλά και με την ασφάλεια που απαιτείται. Για 
να μπορούν οι χρήστες να απολαύσουν την καλύτερη 
δυνατή εμπειρία, απαραίτητο εργαλείο είναι τα Windows 
10 Pro, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά 
την ανάπτυξη μιας επιχείρησης, αφού βοηθούν στην 
αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Ειδικά 
ο συνδυασμός ενός σύγχρονου φορητού συστήματος με 
μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, ισχύ και τα Windows 10 Pro, 
παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα να εργάζεται από 
παντού σαν να βρίσκεται στο γραφείο του. 
Στη συνέχεια, πήρε το λόγο ο Παναγιώτης Βογιατζής, 
WDG CEE Area Commercial PMM της Microsoft. Η 
παρουσίασή του περιστράφηκε γύρω από τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό που περνούν (ή καλύτερα πρέπει 
να περάσουν οι επιχειρήσεις) για να μπορέσουν να 
απαντήσουν στις σύγχρονες προκλήσεις. Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός όμως, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται τα 4 ακόλουθα σημεία: 

• Ασφάλεια δεδομένων 
• Νέα μοντέλα business 
• Συμμόρφωση 
• Εμπειρία χρήσης 

Αν η επιχείρηση καταφέρει να πραγματοποιήσει αυτό τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό είναι δεδομένο ότι θα μπορέσει 

να συνεχίσει να εξελίσσεται και να υπάρχει. Το εργαλείο 
για την επιχείρηση που θέλει να πετύχει στη διαδικασία 
του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι το Microsoft 365. 
Πρόκειται στην ουσία για μια ολοκληρωμένη, έξυπνη 
λύση που περιλαμβάνει, Windows 10, Office 365 και 
χαρακτηριστικά ασφάλειας και διαχείρισης φορητών 
συσκευών για τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια λύση 
που θα συναντάμε ολοένα και περισσότερο μπροστά μας 
- άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι επιλέχθηκε να ονομαστεί 
και Microsoft 365. Υπάρχουν διαφορετικά πακέτα ανάλογα 
με το μέγεθος της εταιρείας και τις απαιτήσεις που 
προκύπτουν. Στο συγκεκριμένο θέμα θα επανέλθουμε και 
εμείς στο άμεσο μέλλον.  

Η τρίτη ομιλία από την πλευρά της Microsoft ήταν από 
τον Βαγγέλη Καψαλάκη, Solutions Specialist & Cloud 
Infrastructure της Microsoft. 
Ο κος. Καψαλάκης αναφέρθηκε στα στοιχεία της 
Gartner, όπου σύμφωνα με τα οποία ο μέσος χρόνος 
μιας επιχείρησης έχει φτάσει τα 12 μόλις χρόνια. Αν δεν 
μπορέσει να αλλάξει η επιχείρηση και να υιοθετήσει τα 
νέα μοντέλα business, η πορεία είναι προδιαγεγραμμένη. 
Ξεκινώντας από αυτό παρουσίασε μια σειρά από λύσεις 
που έχει η εταιρεία στο Azure, πολλές από τις οποίες 
έχουν δώσει ώθηση σε εταιρείες, από startups μέχρι και 
πολυεθνικές. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παρουσιάσεις 
εκπροσώπων των κατασκευαστών (HP, DELL EMC, 
Lenovo) αλλά και των τοπικών κατασκευαστών και 
διανομέων (Πλαίσιο, Infoquest και Oktabit).
Info: Microsoft Hellas, 801-5003000

Ειρήνη Χρονοπούλου, devices sales 
manager της Microsoft 

Παναγιώτης Βογιατζής, WDG CEE Area  
Commercial PMM της Microsoft.



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 

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
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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
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Ο εκτυπωτής, ως συσκευή, παραμένει στην κορυφή της λίστας εξοπλισμού κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως 
κλάδου δραστηριοποίησης. Ωστόσο, δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις τις ίδιες ανάγκες σε ό,τι αφορά το θέμα 
του printing. Κάποιες χρειάζονται απαραίτητα ένα MFP, ενώ άλλοι ικανοποιούνται με ένα μονόχρωμο 
μηχάνημα που να μπορεί να «βγάζει» αδιαμαρτύρητα χιλιάδες σελίδες το μήνα. Για άλλες εταιρείες η 
ποιότητα του χρώματος παίζει πρωτεύοντα ρόλο, ενώ για κάποιες άλλες, το mobile και το cloud printing 
είναι βασική προτεραιότητα. Το ίδιο ισχύει και για τις υπηρεσίες MPS. 
Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος των συνεργατών παραμένει καίριος, καθώς θα διαφωτίσει τον πελάτη με την 
τεχνογνωσία του, καθοδηγώντας τον σχετικά με τις υπάρχουσες λύσεις, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του. 
Ταυτόχρονα θα τον πληροφορήσει σχετικά με τις νέες τάσεις και τα δεδομένα στον χώρο του printing. 

Ώρα για SMB printing!
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όμως ενσωματώνει δυνατότητες scanning και fax. 
Πολλές SMBs διαθέτουν πλέον high-end MFPs με 
εξαιρετικές δυνατότητες εκτύπωσης, υποστήριξη 
Α3 και ποικίλα features φινιρίσματος (συρραφή, 
διάτρηση, δίπλωση). 

4. A3 εκτυπωτές 
Πολλές επιχειρήσεις μπορεί να διαθέτουν ειδικές 
απαιτήσεις εκτύπωσης, ανάλογα με τον κλάδο δρα-
στηριοποίησής τους. Στις περιπτώσεις αυτές ίσως 
απαιτηθεί να εκτυπώσουν μεγαλύτερα έγγραφα, 
μεγέθους Α3. Υπάρχουν ακόμα πολλοί δύσπιστοι 
που πιστεύουν πως οι Α3 εκτυπωτές αφενός είναι 
ακριβοί για την επιχείρησή τους και αφετέρου είναι 
ογκώδεις για μικρούς χώρους γραφείου. Χάρη στις 
τεχνολογικές εξελίξεις όμως, τα ζητήματα αυτά δεν 
ισχύουν. Οι τιμές έχουν σαφώς βελτιωθεί (ιδίως σε 
σχέση με τη οικονομία που προσφέρουν μακρο-
πρόθεσμα), ενώ οι multifunction A3 συσκευές είναι 
διαθέσιμες σε compact desktop μορφή, παρόμοια 
με εκείνη των Α4. 

5. 3D εκτυπωτές
Η τεχνολογία 3D συνεχίζει να εξελίσσεται και να γί-
νεται ακόμα πιο ισχυρή και ακόμα πιο προσβάσιμη 
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται σε συγκεκριμένους κλάδους. Οι συνεργάτες 
πρέπει να γνωρίζουν πως η καινοτομία στα υλικά, 
στα χρώματα, στις τεχνικές εκτύπωσης, ακόμα και 
στο software έχουν δώσει μεγάλη ώθηση στην 
αγορά αυτή. 

Τέλος, μια ευρεία ποικιλία από εκτυπωτές είναι 
πλέον ασύρματοι, το οποίο σημαίνει πως μπο-
ρούν να εκτυπώσουν από desktop PCs, tablets ή 
smartphones, μέσω του ασύρματου δικτύου της 
επιχείρησης. 

Κριτήρια επιλογής 
Με τόσες διαθέσιμες επιλογές, ίσως αποδειχθεί 
δύσκολο για μια επιχείρηση να πάρει τη σωστή 
απόφαση. Σε αυτό το σημείο υπεισέρχεται ο ρόλος 
του καναλιού που χάρη στην τεχνογνωσία του θα 
βοηθήσει τους πελάτες στη σωστή επιλογή. Ας δού-
με όμως κάποια βασικά κριτήρια: 

Ταχύτητα
Σε ένα πολυάσχολο γραφείο, η ταχύτητα αποτελεί 
σημαντικό κριτήριο επιλογής εκτυπωτή. Σε αυτή την 
περίπτωση, η επιλογή ενός laser εκτυπωτή αποτε-
λεί μονόδρομο. Για όσες επιχειρήσεις μάλιστα εκτυ-
πώνουν σε ασπρόμαυρο, οι laser θα προσφέρουν 
υψηλότατες, ασυναγώνιστες ταχύτητες. 

Ποιότητα
Ο τύπος των αναγκών του printing μιας επιχείρη-
σης, θα την καθοδηγήσει και στο θέμα της ποιότη-
τας που απαιτείται. Μπορεί λοιπόν οι inkjet να έχουν 
σημαντικά βελτιωθεί τα πρόσφατα χρόνια, αλλά σε 
τελική ανάλυση, εφόσον η ποιότητα είναι το ζητού-
μενο, τότε η πρόταση παραμένει ένας laser. Εφόσον 
η επιχείρηση χρειάζεται εκτύπωση παρουσιάσεων, 

Π
λέον, έχουμε φθάσει στο σημείο 
της ωριμότητας για τις SMBs, 
οι οποίες μπορούν πολύ πιο 
εύκολα και αποτελεσματικά 
να εντάξουν στις τάξεις τους 
λύσεις εκτύπωσης, κάτι που 

μέχρι πρότινος θεωρούνταν αποκλειστικό προνόμιο 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Τα πλεονεκτήματα 
στην περίπτωση αυτή είναι σημαντικά, ενώ οι 
κατασκευαστές εκτυπωτικών λύσεων έχουν α-
ντιληφθεί την ευκαιρία που ανοίγεται σε επίπεδο 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στη βάση αυτή έχουν 
παρουσιάσει ειδικές λύσεις για τη συγκεκριμένη 
αγορά, λαμβάνοντας υπόψη και προσαρμόζοντας 
τα προϊόντα τους σε επίπεδο κόστους, κατανάλω-
σης, χώρου, δυνατοτήτων και επιδόσεων. Σε αυτό 
συντείνουν και οι παγκόσμιες τάσεις του mobile και 
του cloud printing, ταυτόχρονα με την επέκταση των 
multifunction συσκευών στις SMBs και σε συνδυ-
ασμό με τη συνολικότερη διαχείριση εγγράφων και 
εκτυπώσεων στην εν λόγω αγορά.

Επιλογές για SMBs 
Ας δούμε όμως τις διαθέσιμες επιλογές που οι συ-
νεργάτες μπορούν να προτείνουν στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, βάσει συγκεκριμένων κατηγοριών 
εκτυπωτών:

1. Inkjet εκτυπωτές
Όπως αφήνει να εννοηθεί και το όνομά τους, οι 
inkjet printers χρησιμοποιούν υγρό μελάνι που 
ψεκάζεται στο χαρτί για να επιτύχουν το τελικό 
αποτέλεσμα. Οι inkjets συνεχώς αναβαθμίζουν τα 
χαρακτηριστικά τους και τις δυνατότητές τους και 
αποτελούν την πλέον ευέλικτη μορφή εκτυπωτικής 
συσκευής που μπορεί να αποκτήσει μια επιχεί-
ρηση. Είτε πρόκειται να εκτυπώσει έγγραφα είτε 
φωτογραφίες υψηλής ποιότητας, υπάρχει πάντα 
κάποιος inkjet εκτυπωτής που θα καλύψει τις απαι-
τήσεις της επιχείρησης. 

2. Laser εκτυπωτές
Για πολλά χρόνια οι laser εκτυπωτές υπήρξαν πολ-
λοί ακριβοί για χρήση στις μικρές επιχειρήσεις, αλ-
λά πλέον είναι σαφώς πιο οικονομικοί, αλλά και βο-
λικοί σε μέγεθος. Το βασικό πλεονέκτημά τους είναι 
προφανώς η ταχύτητά τους. Ακόμα περισσότερο 
επειδή η χρήση των toner και η χωρητικότητα των 
cartridges προσφέρουν σαφώς μεγαλύτερο όγκο 
εκτυπώσεων από τα inkjet μελάνια. Επομένως, κα-
θίστανται ιδανικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που χρειάζεται να εκτυπώσουν μεγάλες ποσότητες 
εγγράφων, με ταχύτητα και οικονομία. 

3. All-in-one εκτυπωτές
Πρόκειται για τις συσκευές που είναι εξίσου γνω-
στές ως Multi-Functional Printers (MFPs), δηλαδή 
εκτυπωτές που διαθέτουν δυνατότητες scanner 
και fax. Ιδανική επιλογή για μικρές επιχειρήσεις 
που χρειάζονται έναν compact εκτυπωτή, ο οποίος 
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Ο εκτυπωτής, ως συσκευή, παραμένει στην κορυφή της λίστας εξοπλισμού κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως 
κλάδου δραστηριοποίησης. Ωστόσο, δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις τις ίδιες ανάγκες σε ό,τι αφορά το θέμα 
του printing. Κάποιες χρειάζονται απαραίτητα ένα MFP, ενώ άλλοι ικανοποιούνται με ένα μονόχρωμο 
μηχάνημα που να μπορεί να «βγάζει» αδιαμαρτύρητα χιλιάδες σελίδες το μήνα. Για άλλες εταιρείες η 
ποιότητα του χρώματος παίζει πρωτεύοντα ρόλο, ενώ για κάποιες άλλες, το mobile και το cloud printing 
είναι βασική προτεραιότητα. Το ίδιο ισχύει και για τις υπηρεσίες MPS. 
Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος των συνεργατών παραμένει καίριος, καθώς θα διαφωτίσει τον πελάτη με την 
τεχνογνωσία του, καθοδηγώντας τον σχετικά με τις υπάρχουσες λύσεις, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του. 
Ταυτόχρονα θα τον πληροφορήσει σχετικά με τις νέες τάσεις και τα δεδομένα στον χώρο του printing. 

Ώρα για SMB printing!
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Canon Maxify και i-SENSYS
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Τεχνολογία που δημιουργεί ιδανικές λύσεις για το μοντέρνο ψηφιακό γραφείο.

Η εκτύπωση, η σάρωση και η διαχείριση  
εγγράφων αποτελούν διαχρονικά μια σημα-
ντική ανάγκη για κάθε επαγγελματικό περι-
βάλλον και ευκαιρία για την ανάπτυξη των 
πωλήσεων.

Οι συνεργάτες του καναλιού γνωρίζοντας τα 
χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και την πα-
ραγωγικότητα των νέων μοντέλων της Canon, 
μπορούν να καλύψουν με ιδανικό τρόπο τις 
ανάγκες των πελατών τους και να κερδίσουν 
την εμπιστοσύνη τους. Εξηγώντας τη διαφο-
ροποίηση σε σχέση με παλιότερες προτάσεις 
και τη δυνατότητα για τη μείωση του  συνολι-
κού κόστους εκτύπωσης, μπορούν να δείξουν 
στους πελάτες το δρόμο για εξυπνότερες πρα-
κτικές στο εργασιακό περιβάλλον.

Αποδοτική Έγχρωμη Εκτύπωση 
με Canon Maxify
Home Office: Τα μοντέλα πολυλειτουργικών 
συσκευών inkjet, Canon Maxify MB2750 και 
ΜΒ2150 προτείνονται για προσωπική επαγ-
γελματική χρήση από ελεύθερους επαγγελ-
ματίες και όσους εργάζονται από το σπίτι. Με 
κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη διάρκεια των 
μελανοδοχείων τους, χαρακτηρίζονται από 
υψηλή παραγωγικότητα σε χαμηλό κόστος, 
ταυτόχρονα προσφέρουν ποιοτική έγχρωμη 
και ασπρόμαυρη εκτύπωση. 

Small Office / Home Office – Small to Medium 
Enterprise – Enterprise: Το μοντέλο Maxify 
iB4150 και οι πολυλειτουργικές συσκευές 
ΜΒ5450 και ΜΒ5150 έχουν μηνιαίο όγκο εκτυ-

πώσεων  έως και 30.000 σελίδες και με ανα-
λώσιμα τύπου XL παράγουν υψηλή ποιότητα 
με σημαντική εξοικονόμηση κόστους.

Τα μοντέλα Maxify διαχωρίζονται σαφώς από 
τις συσκευές για προσωπική χρήση και είναι 
εύκολο να προταθούν στον επαγγελματία, 
κυρίως λόγω της μεγάλης τους ταχύτητας 
στην εκτύπωση και την υψηλή χωρητικότητα 
τροφοδοσίας τους σε χαρτί. Μπορούν να εκτυ-
πώσουν την πρώτη σελίδα μέσα σε ελάχιστα 
δευτερόλεπτα και μπορούν να λειτουργήσουν 
ως αντιγραφικά με επίσης υψηλή ταχύτητα.
Δυνατότητες και ευκολίες την αυτόματη α-
ντιγραφή ταυτοτήτων διπλής όψης, τη μαζική 
σάρωση πολλαπλών σελίδων διπλής όψης 
και την ευελιξία παραγωγής φωτογραφιών 
υψηλής ποιότητας, αποτελούν εξαιρετικές 
επιλογές για διάφορα περιβάλλοντα από δικη-
γορικά γραφεία έως γραφίστες.
Το συμπαγές μέγεθος, το εύχρηστο και απο-
τελεσματικό panel ελέγχου, οι δυνατότητες 
δικτύωσης και άμεσης εκτύπωσης και σάρω-
σης από ή προς USB stick, αποτελούν επιπλέ-
ον πλεονεκτήματα που στοχεύουν ειδικά στις 
ανάγκες του επαγγελματία.

Τεχνολογία laser Canon  i-SENSYS
Ο συνεργάτης της Canon που προτείνει την 
κάλυψη αναγκών σε απαιτητικά εργασιακά 
περιβάλλοντα μικρών και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεων (Small and Medium-sized 
Enterprises – SME)  έχει στη διάθεσή του τα 
μοντέλα laser εκτυπωτών και πολυλειτουργι-
κών συσκευών Canon i-SENSYS.

Τα μοντέλα i-SENSYS δημιουργούν μια 
απλούστερη λύση  με τη λογική των χαρα-
κτηριστικών που απαιτούνται σε περιβάλ-
λοντα MPDF (Managed Print and Document 
Services). Επίσης μπορούν να ενταχθούν και 
να επεκτείνουν τέτοιες λύσεις.

Ο συνεργάτης μπορεί να συμπυκνώσει τα 
χαρακτηριστικά των συσκευών i-SENSYS 
δίνοντας στον πελάτη 10 επιχειρήματα για να 
προτιμήσει την τεχνολογία laser της Canon:
1. Ευρύτατη γκάμα για να καλύψει ακριβώς 

τις ιδιαίτερες ανάγκες του.
2. Ιδανική υποστήριξη, είτε πρόκειται για 

μεμονωμένο επαγγελματία ή μεγάλη επι-
χείρηση.

3. Μέγιστης ποιότητας εκτύπωση κειμένου για 
εντυπωσιακά έγγραφα.

4. Μέγιστη ταχύτητα και ποιότητα που καλύ-
πτει και τους πιο απαιτητικές ανάγκες.

5. Απλούστατη λειτουργία για χρήση από τους 
εργαζόμενους αλλά και προηγμένες λει-
τουργίες που απαιτούν οι IT managers.

6. Συμπαγείς σε μέγεθος, εξοικονομούν χώρο 
στον εργασιακό χώρο.

7. Αυτόνομοι εκτυπωτές ή συσκευές για πε-
ριβάλλοντα ολοκληρωμένης διαχείρισης 
εγγράφων (MPDS).

8. Χαρακτηριστικά ελέγχου του όγκου εκτύ-
πωσης και μείωσης των λειτουργικών 
εξόδων.

9. Συνεργασία με συνδεδεμένες και φορητές 
συσκευές (κινητά τηλέφωνα, tablet κλπ)

10. Ενσωματωμένη τεχνολογία και υποστήρι-
ξη για επίτευξη στόχων βιωσιμότητας.

Μοναδικά επαγγελματικά χαρακτηριστικά της 
οικογένειας i-SENSYS  διαφοροποιούν και απο-
τελούν σημεία επιλογής:

Λειτουργία βιβλιοθήκης εφαρμογών: Δίνει τη 
δυνατότητα στους εργαζόμενους να αποθηκεύ-
ουν και να εκτελούν συνήθεις εργασίες με μία 
και μόνο κίνηση, ενώ ο άμεσος διαμοιρασμός 
της πληροφορίας γίνεται ευκολότερος, απελευ-
θερώνοντας τους χρήστες που διαθέτουν λίγο 
χρόνο στη διάθεσή τους, από μη αποδοτικές 
διαδικασίες.

Ασφαλής peer-to-peer λειτουργία: Χάρη στην 
απευθείας ασύρματη σύνδεση, με την οποία ε-
πιτρέπουν την εύκολη εκτύπωση από σημείο σε 

σημείο (peer-to-peer), χωρίς να γίνονται παρα-
χωρήσεις όσον αφορά τη δικτυακή ασφάλεια.

Συνεργασία με mobile συσκευές: Η συμβα-
τότητα με την εφαρμογή Canon mobile app 
και τις πλατφόρμες Canon PRINT Business, 
AirPrint, Mopria και Google Cloud Printing 
σημαίνει ότι οι ομάδες εργαζομένων μπορούν 
να τυπώνουν και να σαρώνουν εν κινήσει, χω-
ρίς να χρειάζεται να εναλλάσσουν μεταξύ του 
desktop και του laptop.

Προηγμένη λειτουργικότητα PDF: Η ενισχυμένη 
λειτουργικότητα της εφαρμογής MF Scan Utility 
επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δημιουργούν 
έγγραφα PDF με δυνατότητα αναζήτησης, να επι-

συνάπτουν σαρωμένα αρχεία σε ένα e-mail και 
να αποστέλλουν άμεσα σε υπηρεσίες cloud.

Με τη γνώση των παραπάνω χαρακτηριστικών, 
ο συνεργάτης του καναλιού της Canon μπορεί 
αφενός να διαφοροποιήσει την προσφορά του 
από ανταγωνιστικές προτάσεις αλλά και να 
βοηθήσει τον πελάτη στη λήψη της καλύτερης 
απόφασης με βάση τις ανάγκες του διασφαλίζο-
ντας ταυτόχρονα παραγωγικότητα και οικονομία. 
Επιπλέον, με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήρι-
ξης για τις συσκευές Canon μπορεί να εξασφα-
λίσει την απρόσκοπτη λειτουργία και τον υψηλό 
βαθμό ικανοποίησης του πελάτη. Με τον τρόπο 
αυτό ενισχύει την εμπιστοσύνη και δημιουργεί 
τις συνθήκες για επιτυχημένες πωλήσεις.

i-SENSYS: Προηγμένη τεχνολογία που κάνει τη διαφορά
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Canon Maxify και i-SENSYS
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Τεχνολογία που δημιουργεί ιδανικές λύσεις για το μοντέρνο ψηφιακό γραφείο.

Η εκτύπωση, η σάρωση και η διαχείριση  
εγγράφων αποτελούν διαχρονικά μια σημα-
ντική ανάγκη για κάθε επαγγελματικό περι-
βάλλον και ευκαιρία για την ανάπτυξη των 
πωλήσεων.

Οι συνεργάτες του καναλιού γνωρίζοντας τα 
χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και την πα-
ραγωγικότητα των νέων μοντέλων της Canon, 
μπορούν να καλύψουν με ιδανικό τρόπο τις 
ανάγκες των πελατών τους και να κερδίσουν 
την εμπιστοσύνη τους. Εξηγώντας τη διαφο-
ροποίηση σε σχέση με παλιότερες προτάσεις 
και τη δυνατότητα για τη μείωση του  συνολι-
κού κόστους εκτύπωσης, μπορούν να δείξουν 
στους πελάτες το δρόμο για εξυπνότερες πρα-
κτικές στο εργασιακό περιβάλλον.

Αποδοτική Έγχρωμη Εκτύπωση 
με Canon Maxify
Home Office: Τα μοντέλα πολυλειτουργικών 
συσκευών inkjet, Canon Maxify MB2750 και 
ΜΒ2150 προτείνονται για προσωπική επαγ-
γελματική χρήση από ελεύθερους επαγγελ-
ματίες και όσους εργάζονται από το σπίτι. Με 
κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη διάρκεια των 
μελανοδοχείων τους, χαρακτηρίζονται από 
υψηλή παραγωγικότητα σε χαμηλό κόστος, 
ταυτόχρονα προσφέρουν ποιοτική έγχρωμη 
και ασπρόμαυρη εκτύπωση. 

Small Office / Home Office – Small to Medium 
Enterprise – Enterprise: Το μοντέλο Maxify 
iB4150 και οι πολυλειτουργικές συσκευές 
ΜΒ5450 και ΜΒ5150 έχουν μηνιαίο όγκο εκτυ-

πώσεων  έως και 30.000 σελίδες και με ανα-
λώσιμα τύπου XL παράγουν υψηλή ποιότητα 
με σημαντική εξοικονόμηση κόστους.

Τα μοντέλα Maxify διαχωρίζονται σαφώς από 
τις συσκευές για προσωπική χρήση και είναι 
εύκολο να προταθούν στον επαγγελματία, 
κυρίως λόγω της μεγάλης τους ταχύτητας 
στην εκτύπωση και την υψηλή χωρητικότητα 
τροφοδοσίας τους σε χαρτί. Μπορούν να εκτυ-
πώσουν την πρώτη σελίδα μέσα σε ελάχιστα 
δευτερόλεπτα και μπορούν να λειτουργήσουν 
ως αντιγραφικά με επίσης υψηλή ταχύτητα.
Δυνατότητες και ευκολίες την αυτόματη α-
ντιγραφή ταυτοτήτων διπλής όψης, τη μαζική 
σάρωση πολλαπλών σελίδων διπλής όψης 
και την ευελιξία παραγωγής φωτογραφιών 
υψηλής ποιότητας, αποτελούν εξαιρετικές 
επιλογές για διάφορα περιβάλλοντα από δικη-
γορικά γραφεία έως γραφίστες.
Το συμπαγές μέγεθος, το εύχρηστο και απο-
τελεσματικό panel ελέγχου, οι δυνατότητες 
δικτύωσης και άμεσης εκτύπωσης και σάρω-
σης από ή προς USB stick, αποτελούν επιπλέ-
ον πλεονεκτήματα που στοχεύουν ειδικά στις 
ανάγκες του επαγγελματία.

Τεχνολογία laser Canon  i-SENSYS
Ο συνεργάτης της Canon που προτείνει την 
κάλυψη αναγκών σε απαιτητικά εργασιακά 
περιβάλλοντα μικρών και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεων (Small and Medium-sized 
Enterprises – SME)  έχει στη διάθεσή του τα 
μοντέλα laser εκτυπωτών και πολυλειτουργι-
κών συσκευών Canon i-SENSYS.

Τα μοντέλα i-SENSYS δημιουργούν μια 
απλούστερη λύση  με τη λογική των χαρα-
κτηριστικών που απαιτούνται σε περιβάλ-
λοντα MPDF (Managed Print and Document 
Services). Επίσης μπορούν να ενταχθούν και 
να επεκτείνουν τέτοιες λύσεις.

Ο συνεργάτης μπορεί να συμπυκνώσει τα 
χαρακτηριστικά των συσκευών i-SENSYS 
δίνοντας στον πελάτη 10 επιχειρήματα για να 
προτιμήσει την τεχνολογία laser της Canon:
1. Ευρύτατη γκάμα για να καλύψει ακριβώς 

τις ιδιαίτερες ανάγκες του.
2. Ιδανική υποστήριξη, είτε πρόκειται για 

μεμονωμένο επαγγελματία ή μεγάλη επι-
χείρηση.

3. Μέγιστης ποιότητας εκτύπωση κειμένου για 
εντυπωσιακά έγγραφα.

4. Μέγιστη ταχύτητα και ποιότητα που καλύ-
πτει και τους πιο απαιτητικές ανάγκες.

5. Απλούστατη λειτουργία για χρήση από τους 
εργαζόμενους αλλά και προηγμένες λει-
τουργίες που απαιτούν οι IT managers.

6. Συμπαγείς σε μέγεθος, εξοικονομούν χώρο 
στον εργασιακό χώρο.

7. Αυτόνομοι εκτυπωτές ή συσκευές για πε-
ριβάλλοντα ολοκληρωμένης διαχείρισης 
εγγράφων (MPDS).

8. Χαρακτηριστικά ελέγχου του όγκου εκτύ-
πωσης και μείωσης των λειτουργικών 
εξόδων.

9. Συνεργασία με συνδεδεμένες και φορητές 
συσκευές (κινητά τηλέφωνα, tablet κλπ)

10. Ενσωματωμένη τεχνολογία και υποστήρι-
ξη για επίτευξη στόχων βιωσιμότητας.

Μοναδικά επαγγελματικά χαρακτηριστικά της 
οικογένειας i-SENSYS  διαφοροποιούν και απο-
τελούν σημεία επιλογής:

Λειτουργία βιβλιοθήκης εφαρμογών: Δίνει τη 
δυνατότητα στους εργαζόμενους να αποθηκεύ-
ουν και να εκτελούν συνήθεις εργασίες με μία 
και μόνο κίνηση, ενώ ο άμεσος διαμοιρασμός 
της πληροφορίας γίνεται ευκολότερος, απελευ-
θερώνοντας τους χρήστες που διαθέτουν λίγο 
χρόνο στη διάθεσή τους, από μη αποδοτικές 
διαδικασίες.

Ασφαλής peer-to-peer λειτουργία: Χάρη στην 
απευθείας ασύρματη σύνδεση, με την οποία ε-
πιτρέπουν την εύκολη εκτύπωση από σημείο σε 

σημείο (peer-to-peer), χωρίς να γίνονται παρα-
χωρήσεις όσον αφορά τη δικτυακή ασφάλεια.

Συνεργασία με mobile συσκευές: Η συμβα-
τότητα με την εφαρμογή Canon mobile app 
και τις πλατφόρμες Canon PRINT Business, 
AirPrint, Mopria και Google Cloud Printing 
σημαίνει ότι οι ομάδες εργαζομένων μπορούν 
να τυπώνουν και να σαρώνουν εν κινήσει, χω-
ρίς να χρειάζεται να εναλλάσσουν μεταξύ του 
desktop και του laptop.

Προηγμένη λειτουργικότητα PDF: Η ενισχυμένη 
λειτουργικότητα της εφαρμογής MF Scan Utility 
επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δημιουργούν 
έγγραφα PDF με δυνατότητα αναζήτησης, να επι-

συνάπτουν σαρωμένα αρχεία σε ένα e-mail και 
να αποστέλλουν άμεσα σε υπηρεσίες cloud.

Με τη γνώση των παραπάνω χαρακτηριστικών, 
ο συνεργάτης του καναλιού της Canon μπορεί 
αφενός να διαφοροποιήσει την προσφορά του 
από ανταγωνιστικές προτάσεις αλλά και να 
βοηθήσει τον πελάτη στη λήψη της καλύτερης 
απόφασης με βάση τις ανάγκες του διασφαλίζο-
ντας ταυτόχρονα παραγωγικότητα και οικονομία. 
Επιπλέον, με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήρι-
ξης για τις συσκευές Canon μπορεί να εξασφα-
λίσει την απρόσκοπτη λειτουργία και τον υψηλό 
βαθμό ικανοποίησης του πελάτη. Με τον τρόπο 
αυτό ενισχύει την εμπιστοσύνη και δημιουργεί 
τις συνθήκες για επιτυχημένες πωλήσεις.

i-SENSYS: Προηγμένη τεχνολογία που κάνει τη διαφορά
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τότε ένας laser θα προσφέρει εντυπωσιακά γραφή-
ματα και πεντακάθαρο κείμενο. Δεδομένων αυτών, 
οι φωτογραφίες παραμένουν πιο φυσικές, εφόσον 
εκτυπωθούν σε inkjet. 

Φόρτος εργασίας
Τελικά, το πόσες σελίδες εκτυπώνει μια επιχείρηση 
κάθε μήνα, αποτελεί και το workload ή το λεγόμενο 
«duty cycle». Οι εκτυπωτές διαθέτουν μηχανικά υ-
ποσυστήματα, τα οποία έχουν συγκεκριμένο χρόνο 
ζωής. Αυτό σημαίνει πως ο συνεργάτης θα πρέπει 
να προτείνει συσκευές που θα ανταποκριθούν στον 
φόρτο εργασίας που αντιστοιχεί στον μέσο όρο 
αριθμού σελίδων που χρειάζεται η επιχείρηση να 
εκτυπώσει κάθε μήνα. Αφενός για να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις και αφετέρου για να μην προκύ-
ψουν εκπτώσεις στην ποιότητα του αποτελέσματος. 

Δικτύωση και ασφάλεια
Οι laser και inkjet εκτυπωτές συγκλίνουν σε έναν 
βαθμό, με πολλά μοντέλα να ενσωματώνουν υ-
ψηλής ταχύτητας συνδεσιμότητα Ethernet ή Wi-Fi. 
Επιπλέον, εφόσον η επιχείρηση χρειάζεται να 

εκτυπώνει ευαίσθητα έγγραφα, υπάρχουν πλέον 
μοντέλα στην αγορά που προσφέρουν δικλείδες 
ασφαλείας, όπως η εισαγωγή PIN ή εκτύπωσης 
αποκλειστικά από και για εγκεκριμένους χρήστες. 

Χαρακτηριστικά
Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θέλουν να κά-
νουν περισσότερα, με όσο το δυνατόν λιγότερα χρή-
ματα, ώστε να μειώσουν τις δαπάνες. Στις περιπτώ-
σεις αυτές, ένας MFP αποτελεί την ιδανική επιλογή. 
Προκειμένου οι συνεργάτες να προτείνουν κάποια 
τέτοια συσκευή στους πελάτες τους, θα πρέπει να 
απαντήσουν πρώτα σε κάποια ερωτήματα: 
• Μπορεί η συσκευή που θα προτείνετε να διαχειρι-

στεί το workload; 
• Πόσο σημαντική είναι η ποιότητα του scanning 

και printing για τον πελάτη;
• Είναι απαραίτητη η ύπαρξη fax για μια μικρομε-

σαία επιχείρηση;
• Διαχειρίζεται ο πελάτης ευαίσθητες πληροφορίες; 

Είναι απαραίτητη η χρήση password, PIN ή απε-
νεργοποίησης του USB; 

• Χρειάζεται ο πελάτης remote printing; Χάρη στην 

ανάπτυξη του BYOD, η εκτύπωση από mobile συ-
σκευές είναι ταχύτατη και αποτελεσματική. 

Σε τελική ανάλυση, η προσεκτική εκτίμηση των 
εκτυπωτικών αναγκών της επιχείρησης θα την οδη-
γήσει στη σωστή συσκευή με τα απαιτούμενα χαρα-
κτηριστικά. Έχοντας κατά νου όλα τα προαναφερθέ-
ντα κριτήρια, θα πρέπει η μικρομεσαία επιχείρηση 
με την αρωγή του συνεργάτη, να τα ζυγίσει και να 
δημιουργήσει μια λίστα αναγκών, που στη συνέχεια 
θα χρησιμοποιήσει για να βρει την κατάλληλη λύση. 

 

Οι ανάγκες printing των SMBs 
αλλάζουν 
Το 81% των SMBs σκοπεύουν να περιορίσουν το 
χαρτί από τις διαδικασίες ροής εργασιών εγγράφων 
μέσα στον επόμενο χρόνο και οι περισσότερες από 
αυτές θα στραφούν στις ψηφιακές πρωτοβουλίες 
προκειμένου να το επιτύχουν, σύμφωνα με πρό-
σφατη έρευνα της Xerox. 
Η έρευνα αυτή διεξήχθη μεταξύ 1000 ιδιοκτητών 

3 σημαντικές τάσεις στο SMB printing

Η βιομηχανία εκτύπωσης, όπως και πολλές άλ-
λες, βρίσκονται στο όριο σημαντικών αλλαγών. 
Καθώς η βιομηχανία αντιμετωπίζει το θέμα των 
μειωμένων εκτυπώσεων, των χαμηλότερων 
margins, οι vendors επανεξετάζουν τη δομή των 
επιχειρήσεών τους και αναζητούν τρόπους για 
ακόμα πιο θετικές οικονομικές επιδόσεις. Όποιο 
και εάν είναι το αποτέλεσμα, η αγορά αναζητά 
νέες κατευθύνσεις. Οι vendors προσπαθούν να 
κατανοήσουν πού βρίσκονται οι νέες αγορές: στο 
cloud, στο mobile, στα big data και το Internet of 
Things. Μπορεί το νέο αυτό περιβάλλον να είναι 
ριψοκίνδυνο, αλλά υπάρχουν κάποιες βασικές 
ευκαιρίες σε αυτό για όλους τους εμπλεκομέ-
νους. Ας δούμε όμως τις κατευθύνσεις αυτές 
αναλυτικότερα. 

Η άνοδος του “As-a-service” 
Η προτίμηση των καταναλωτών στις υπηρεσίες 
αντί των προϊόντων, και στο συνδρομητικό μοντέ-
λο σε σχέση με τις αγορές, αρχίζει και εισχωρεί 
και στην business αγορά. Η προτίμηση αυτή 
βασίζεται στην αυξανόμενη ανάγκη των πελατών 
για ευελιξία που θα τους επιτρέψει να εκμεταλ-
λευτούν τις νέες τεχνολογίες. 
Με το as-a-service μοντέλο, οι πελάτες δεν επιβα-
ρύνονται με δαπάνες αναβάθμισης και μπορούν 
να υπολογίσουν επακριβώς τις δαπάνες πρόσβα-
σης στην τεχνολογία. Οι MPS αποτελούν ένα καθι-
ερωμένο μοντέλα υπηρεσίας στην αγορά, προσφέ-

ροντας ένα προσοδοφόρο μοντέλο εσόδων, ενώ 
ταυτόχρονα εξασφαλίζει και το loyalty του πελάτη 
μετά την πώληση των εκτυπωτικών συσκευών. 
Αν και η αγορά των MPS είναι σχετικά ώριμη 
στον χώρο του enterprise, είναι σίγουρο πως 
υπάρχουν περαιτέρω ευκαιρίες στη μεγάλη και 
ανεκμετάλλευτη αγορά των SMBs. Όσον αφορά 
το κανάλι, οι ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με τα 
διαγνωστικά των συσκευών και την προληπτική 
συντήρηση έχουν δυνατότητες που δεν πρέπει 
να μείνουν ανεκμετάλλευτες. Οι MPS vendors θα 
πρέπει από τη μεριά τους να καθοδηγήσουν τις ε-
ξελίξεις στο cloud, στην ασφάλεια και το mobility. 

Ψηφιακή μεταμόρφωση
Μπορεί να έχουν ειπωθεί πολλά για την εξα-
φάνιση του εντύπου, αλλά το χαρτί παραμένει 
βασικό στοιχείο του connected χώρου εργασίας 
και παίζει ακόμα κρίσιμο ρόλο στις επιχειρησι-
ακές διεργασίες πολλών επιχειρήσεων. Οι print 
vendors βρίσκονται στην προνομιούχο θέση να 
συνενώσουν τον έντυπο με τον ψηφιακό κόσμο, 
προσφέροντας λύσεις και υπηρεσίες που οι συ-
νεργάτες μπορούν να προσφέρουν στη συνέχεια 
στους πελάτες τους. 
Σε αρκετές περιπτώσεις, η επένδυση στα έξυπνα 
MFPs, που έχουν πλέον εξελιχθεί σε ολοκλη-
ρωμένες πλατφόρμες επεξεργασίας εγγράφων, 
προσφέρει στους vendors και στο κανάλι την 
ευκαιρία να μεγιστοποιήσουν την αξία των προ-

σφορών τους. Με τον τρόπο αυτόν θα γίνουν πιο 
εύκολα αποδεκτοί ως έμπιστοι συνεργάτες στο 
νέο αυτό «τοπίο» της ψηφιακής μεταμόρφωσης. Οι 
επιχειρησιακές διεργασίες και οι βελτιώσεις στο 
workflow θα αποτελέσουν βασικό παράγοντα δια-
φοροποίησης για τους vendors στον κλάδο, απαι-
τώντας μια ισορροπία μεταξύ hardware, software 
και υπηρεσιών. 

Η δύναμη του ΙοΤ
Οι εκτυπωτές είναι εμπίπτουν και αυτοί στην 
κατηγορία των «things» και τα connected MFPs 
είναι και αυτά μέρος τού ΙοΤ οικοσυστήματος. Οι 
vendors μπορούν να εκμεταλλευτούν την τερά-
στια παραγωγή δεδομένων για να παρακολουθή-
σουν τα προϊόντα και τη χρήση των υπηρεσιών. 
Τα δεδομένα θα επιτρέψουν στους κατασκευα-
στές να προσφέρουν καλύτερες επιδόσεις μέσω 
των predictive data analytics, ενώ συγκεντρώνο-
ντας πληροφορίες σχετικά τη χρήση προϊόντων 
και υπηρεσιών των πελατών, οι vendors θα 
βελτιώσουν τον σχεδιασμό των προϊόντων και θα 
επιταχύνουν την καινοτομία. 
Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη των στρατηγικών 
συνεργασιών με τους vendors ανοιχτής τεχνο-
λογίας θα ανοίξει τον δρόμο για απρόσκοπτη εν-
σωμάτωση των εκτυπωτών/ MFPs με τις mobile 
συσκευές, οδηγώντας την ανάπτυξη για ακόμα 
πιο προωθημένες mobile λύσεις και του οικοσυ-
στήματος υπηρεσιών. 
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Σήμερα, καθώς οι απαιτήσεις για καινοτομία, υ-
ψηλότερη παραγωγικότητα, χαμηλότερο κόστος 
και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, από την τεχνολογία 
αυξάνονται, η εκτύπωση business inkjet, έχει κα-
τορθώσει να επαναπροσδιοριστεί και να απαντήσει 
σε όλες τις ανάγκες της αγοράς.
Οι λύσεις της Epson για την αγορά των SMBs περι-
λαμβάνουν τη σειρά εκτυπωτών και πολυμηχανη-
μάτων WorkForce Pro με φύσιγγες μελανιών και 
WorkForce Pro RIPS με Packs – σακούλες μελα-
νιών, καλύπτοντας όλες τις εκτυπωτικές εργασίες, 
από μεσαίου έως μεγαλύτερου όγκου.
 
Μείωση κόστους και επίτευξη περι-
βαλλοντικών στόχων
Οι σειρές Epson WorkForce Pro & RIPS, διαθέτουν 
τρία βασικά πλεονεκτήματα:
• Ένα τύπο αναλωσίμων (μελάνια & waste ink box 

- δεν απαιτείται fuser, developer, drum, κ.ο.κ.), 
άρα εύκολη διαχείριση στοκ και μείωση απορ-
ριμμάτων 

• Χαμηλό κόστος αναλωσίμων, ως 50% ενός αντί-
στοιχου laser

• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ως -80% ενός 
αντίστοιχου laser

Ταυτόχρονα η τιμή κτήσης τους είναι ιδιαίτερα 
ανταγωνιστική ξεκινώντας από λιανική τιμή 230€ 
(συμπ. ΦΠΑ) για τον WF-5620DWF και φτάνουν τα 

1.000€ (συμπ.ΦΠΑ) για τον επαγγελματικό Α3 WF-
8510DWF.

Αξιοπιστία και ταχύτητα
Οι Epson WorkForce Pro προσφέρουν μηδενικό 
χρόνο προθέρμανσης και άρα υψηλή ταχύτητα που 
ξεπερνά αυτή αντίστοιχων laser προϊόντων, καθώς 
από standby ή sleep mode, η εκτύπωση είναι άμε-
ση. Αντίστοιχα, στα πολυμηχάνηματα των σειρών 
Workforce Pro 6xxx (Α4) 8xxx (A3) η σάρωση είναι 
μονού περάσματος, έτσι ο χρήστης δε χάνει χρόνο 
και μπορεί να αφοσιωθεί στη δική του εργασία. 

Πέρα από τα άμεσα οικονομικά οφέλη, οι εκτυπω-
τές Business Inkjet της Epson απαντούν και στις 
ανάγκες ασφαλείας. Με μια σειρά από αξιόπιστες, 
αλλά και απλές στην εφαρμογή, λύσεις (Epson Print 
Admin, Epson Print server IP limitation, EpsonNet 
authentication Print, κλπ) εξασφαλίζεται η παροχή 
δικαιωμάτων χρηστών, η χρήση κωδικού ασφαλεί-
ας PIN ή κάρτας πρόσβασης, καθώς και ελαχιστο-
ποίηση κινδύνων από εξωτερικές «απειλές». 

Case Study
Σε πρόσφατη εγκατάσταση 13 WorkForce Pro RIPS, 
WF-R8590 D3TWFC, σε αντικατάσταση laser μη-
χανημάτων, τα οφέλη της τεχνολογίας inkjet ήταν 
εξαιρετικά προφανή και εντυπωσίασαν τον τελικό 
πελάτη. Οι εργασίες όλων των τμημάτων διεκπε-

ραιώθηκαν με εξαιρετικές ταχύτητες, ειδικά σε σύ-
γκριση με τους αντίστοιχους laser, ενώ λειτουργίες 
όπως Scan to Folder και Scan to Mail, βελτίωσαν τη 
λειτουργικότητα και μείωσαν την παραγωγή εκτυ-
πώσεων κατά περίπου 17%. Παράλληλα, το συνο-
λικό κόστος εκτύπωσης μειώθηκε κατά 42%, λόγω 
της υψηλής χωρητικότητας Ink Packs (ως 75.000 
σελίδες), με μικρό κόστος σελίδας καιμείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας κατά 96% καθώς τα μηχα-
νήματα που εγκαταστάθηκαν καταναλώνουν μόλις 
22 W κατά την εκτύπωση και 2,6 W σε standby. 

Αξιοπιστία, οικονομία, ταχύτητα, ασφάλεια και επί-
τευξη των περιβαλλοντικών στόχων είναι λοιπόν λί-
γα μόνο από τα οφέλη που προσφέρει η τεχνολογία 
εκτύπωσης inkjet έναντι της αντίστοιχης laser.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου 
του 2017, η αγορά των business inkjet εκτυπωτών 
στην Ελλάδα σημείωσε αύξηση 6% σε τεμάχια , συ-
γκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, με αντίστοιχη 
πτώση των εκτυπωτών τεχνολογίας laser. Η αύξη-
ση αυτή, μεταφράζεται σε 13.217 επαγγελματικούς 
inkjet εκτυπωτές, μόνο για τους πρώτους έξι μήνες 
του 2017. Αξίζει να σημειωθεί πως συνολικά στην 
ΕΜΕΑ το μερίδιο της EPSON στους business inkjet 
έφτασε το 36%, το πρώτο εξάμηνο του 2017 με περί-
που ίδια πορεία και στην Ελλάδα.

www.epson.gr/make-the-switch 

Άρθρο εκ μέρους της Epson

Η τεχνολογία inkjet ως απάντηση στις  
σύγχρονες επιχειρηματικές απαιτήσεις
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και υψηλόβαθμων στελεχών στις αμερικανικές και 
ευρωπαϊκές SMBs, όπου εκείνοι που ανταποκρίθη-
καν δήλωσαν πως ξοδεύουν αρκετό χρόνο σε δι-
εργασίες που απαιτούν χαρτί σε καθημερινή βάση. 
Μεγάλο ποσοστό των SMBs έχουν αποφασίσει πως 
θα ακολουθήσουν πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, 
ενώ το 37% δήλωσε πως έχει ήδη ξεκινήσει την 
προσπάθεια. Το 12% θα ξεκινήσει την προσπάθεια 
αλλαγής μέσα στον επόμενο χρόνο. Επιπρόσθετα, 1 
στις 5 επιχειρήσεις θα ήθελε να ξεκινήσει τη διαδι-
κασία ψηφιοποίησης, αλλά δεν είναι ενημερωμένη 
σχετικά με τις paper-free επιλογές και προϊόντα. 
Είναι πραγματικά ενδιαφέρον να παρατηρήσει 
κάποιος το πόσο γρήγορα οι SMBs σπεύδουν να 
ακολουθήσουν το παράδειγμα των μεγάλου με-
γέθους επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές για 
κάποιο μεγάλο διάστημα δήλωναν πως θα ήθελαν 
να βρουν τρόπο να μην χάνουν χρόνο σε χρονο-
βόρες διεργασίες, και σε αυτό περιλαμβάνεται και 
η διαχείριση του χαρτιού. Μπορεί μέχρι πρότινος 
να νομίζαμε πως οι σκέψεις αυτές αποτελούσαν 
αποκλειστικό προνόμιο των μεγάλων επιχειρή-

σεων, αλλά πλέον αυτό δεν είναι αλήθεια, καθώς 
συμβαίνει και στις SMBs. 

Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον εύρημα, το οποίο 
όμως είναι η πλήρης εικόνα. Η ίδια έρευνα απο-
κάλυψε πως οι Managed Print Services (MPS) πα-
ρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη μεταξύ των SMBs. 
42% των επιχειρήσεων, οι οποίες ερωτήθηκαν, 

δήλωσαν πως έχουν υιοθετήσει MPS, με το 40% να 
σκοπεύει να εγγραφεί σε κάποια σχετική υπηρεσία 
μέσα στον επόμενο χρόνο. 
Αυτό που έχει αποδειχτεί είναι πως όταν κάποια 
SMB δοκιμάσει κάποια MPS δεν μπορεί μετά να 
κάνει χωρίς αυτή. Η υπηρεσία προσφέρει υψηλή 
αξία από πλευράς κάλυψης αναγκών των πελατών 
της. Προσφέρει την απαραίτητη εξοικονόμησης 

Πλέον, έχουμε φθάσει στο σημείο της 
ωριμότητας για τις SMBs, οι οποίες 
μπορούν πλέον πολύ πιο εύκολα και 
αποτελεσματικά να εντάξουν στις 

τάξεις τους λύσεις εκτύπωσης, κάτι που μέχρι 
πρότινος θεωρούνταν προνόμιο μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων.

20

SMB printing

TECHCHANNELPARTNER

focus on
12.2017

τότε ένας laser θα προσφέρει εντυπωσιακά γραφή-
ματα και πεντακάθαρο κείμενο. Δεδομένων αυτών, 
οι φωτογραφίες παραμένουν πιο φυσικές, εφόσον 
εκτυπωθούν σε inkjet. 

Φόρτος εργασίας
Τελικά, το πόσες σελίδες εκτυπώνει μια επιχείρηση 
κάθε μήνα, αποτελεί και το workload ή το λεγόμενο 
«duty cycle». Οι εκτυπωτές διαθέτουν μηχανικά υ-
ποσυστήματα, τα οποία έχουν συγκεκριμένο χρόνο 
ζωής. Αυτό σημαίνει πως ο συνεργάτης θα πρέπει 
να προτείνει συσκευές που θα ανταποκριθούν στον 
φόρτο εργασίας που αντιστοιχεί στον μέσο όρο 
αριθμού σελίδων που χρειάζεται η επιχείρηση να 
εκτυπώσει κάθε μήνα. Αφενός για να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις και αφετέρου για να μην προκύ-
ψουν εκπτώσεις στην ποιότητα του αποτελέσματος. 

Δικτύωση και ασφάλεια
Οι laser και inkjet εκτυπωτές συγκλίνουν σε έναν 
βαθμό, με πολλά μοντέλα να ενσωματώνουν υ-
ψηλής ταχύτητας συνδεσιμότητα Ethernet ή Wi-Fi. 
Επιπλέον, εφόσον η επιχείρηση χρειάζεται να 

εκτυπώνει ευαίσθητα έγγραφα, υπάρχουν πλέον 
μοντέλα στην αγορά που προσφέρουν δικλείδες 
ασφαλείας, όπως η εισαγωγή PIN ή εκτύπωσης 
αποκλειστικά από και για εγκεκριμένους χρήστες. 

Χαρακτηριστικά
Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θέλουν να κά-
νουν περισσότερα, με όσο το δυνατόν λιγότερα χρή-
ματα, ώστε να μειώσουν τις δαπάνες. Στις περιπτώ-
σεις αυτές, ένας MFP αποτελεί την ιδανική επιλογή. 
Προκειμένου οι συνεργάτες να προτείνουν κάποια 
τέτοια συσκευή στους πελάτες τους, θα πρέπει να 
απαντήσουν πρώτα σε κάποια ερωτήματα: 
• Μπορεί η συσκευή που θα προτείνετε να διαχειρι-

στεί το workload; 
• Πόσο σημαντική είναι η ποιότητα του scanning 

και printing για τον πελάτη;
• Είναι απαραίτητη η ύπαρξη fax για μια μικρομε-

σαία επιχείρηση;
• Διαχειρίζεται ο πελάτης ευαίσθητες πληροφορίες; 

Είναι απαραίτητη η χρήση password, PIN ή απε-
νεργοποίησης του USB; 

• Χρειάζεται ο πελάτης remote printing; Χάρη στην 

ανάπτυξη του BYOD, η εκτύπωση από mobile συ-
σκευές είναι ταχύτατη και αποτελεσματική. 

Σε τελική ανάλυση, η προσεκτική εκτίμηση των 
εκτυπωτικών αναγκών της επιχείρησης θα την οδη-
γήσει στη σωστή συσκευή με τα απαιτούμενα χαρα-
κτηριστικά. Έχοντας κατά νου όλα τα προαναφερθέ-
ντα κριτήρια, θα πρέπει η μικρομεσαία επιχείρηση 
με την αρωγή του συνεργάτη, να τα ζυγίσει και να 
δημιουργήσει μια λίστα αναγκών, που στη συνέχεια 
θα χρησιμοποιήσει για να βρει την κατάλληλη λύση. 

 

Οι ανάγκες printing των SMBs 
αλλάζουν 
Το 81% των SMBs σκοπεύουν να περιορίσουν το 
χαρτί από τις διαδικασίες ροής εργασιών εγγράφων 
μέσα στον επόμενο χρόνο και οι περισσότερες από 
αυτές θα στραφούν στις ψηφιακές πρωτοβουλίες 
προκειμένου να το επιτύχουν, σύμφωνα με πρό-
σφατη έρευνα της Xerox. 
Η έρευνα αυτή διεξήχθη μεταξύ 1000 ιδιοκτητών 

3 σημαντικές τάσεις στο SMB printing

Η βιομηχανία εκτύπωσης, όπως και πολλές άλ-
λες, βρίσκονται στο όριο σημαντικών αλλαγών. 
Καθώς η βιομηχανία αντιμετωπίζει το θέμα των 
μειωμένων εκτυπώσεων, των χαμηλότερων 
margins, οι vendors επανεξετάζουν τη δομή των 
επιχειρήσεών τους και αναζητούν τρόπους για 
ακόμα πιο θετικές οικονομικές επιδόσεις. Όποιο 
και εάν είναι το αποτέλεσμα, η αγορά αναζητά 
νέες κατευθύνσεις. Οι vendors προσπαθούν να 
κατανοήσουν πού βρίσκονται οι νέες αγορές: στο 
cloud, στο mobile, στα big data και το Internet of 
Things. Μπορεί το νέο αυτό περιβάλλον να είναι 
ριψοκίνδυνο, αλλά υπάρχουν κάποιες βασικές 
ευκαιρίες σε αυτό για όλους τους εμπλεκομέ-
νους. Ας δούμε όμως τις κατευθύνσεις αυτές 
αναλυτικότερα. 

Η άνοδος του “As-a-service” 
Η προτίμηση των καταναλωτών στις υπηρεσίες 
αντί των προϊόντων, και στο συνδρομητικό μοντέ-
λο σε σχέση με τις αγορές, αρχίζει και εισχωρεί 
και στην business αγορά. Η προτίμηση αυτή 
βασίζεται στην αυξανόμενη ανάγκη των πελατών 
για ευελιξία που θα τους επιτρέψει να εκμεταλ-
λευτούν τις νέες τεχνολογίες. 
Με το as-a-service μοντέλο, οι πελάτες δεν επιβα-
ρύνονται με δαπάνες αναβάθμισης και μπορούν 
να υπολογίσουν επακριβώς τις δαπάνες πρόσβα-
σης στην τεχνολογία. Οι MPS αποτελούν ένα καθι-
ερωμένο μοντέλα υπηρεσίας στην αγορά, προσφέ-

ροντας ένα προσοδοφόρο μοντέλο εσόδων, ενώ 
ταυτόχρονα εξασφαλίζει και το loyalty του πελάτη 
μετά την πώληση των εκτυπωτικών συσκευών. 
Αν και η αγορά των MPS είναι σχετικά ώριμη 
στον χώρο του enterprise, είναι σίγουρο πως 
υπάρχουν περαιτέρω ευκαιρίες στη μεγάλη και 
ανεκμετάλλευτη αγορά των SMBs. Όσον αφορά 
το κανάλι, οι ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με τα 
διαγνωστικά των συσκευών και την προληπτική 
συντήρηση έχουν δυνατότητες που δεν πρέπει 
να μείνουν ανεκμετάλλευτες. Οι MPS vendors θα 
πρέπει από τη μεριά τους να καθοδηγήσουν τις ε-
ξελίξεις στο cloud, στην ασφάλεια και το mobility. 

Ψηφιακή μεταμόρφωση
Μπορεί να έχουν ειπωθεί πολλά για την εξα-
φάνιση του εντύπου, αλλά το χαρτί παραμένει 
βασικό στοιχείο του connected χώρου εργασίας 
και παίζει ακόμα κρίσιμο ρόλο στις επιχειρησι-
ακές διεργασίες πολλών επιχειρήσεων. Οι print 
vendors βρίσκονται στην προνομιούχο θέση να 
συνενώσουν τον έντυπο με τον ψηφιακό κόσμο, 
προσφέροντας λύσεις και υπηρεσίες που οι συ-
νεργάτες μπορούν να προσφέρουν στη συνέχεια 
στους πελάτες τους. 
Σε αρκετές περιπτώσεις, η επένδυση στα έξυπνα 
MFPs, που έχουν πλέον εξελιχθεί σε ολοκλη-
ρωμένες πλατφόρμες επεξεργασίας εγγράφων, 
προσφέρει στους vendors και στο κανάλι την 
ευκαιρία να μεγιστοποιήσουν την αξία των προ-

σφορών τους. Με τον τρόπο αυτόν θα γίνουν πιο 
εύκολα αποδεκτοί ως έμπιστοι συνεργάτες στο 
νέο αυτό «τοπίο» της ψηφιακής μεταμόρφωσης. Οι 
επιχειρησιακές διεργασίες και οι βελτιώσεις στο 
workflow θα αποτελέσουν βασικό παράγοντα δια-
φοροποίησης για τους vendors στον κλάδο, απαι-
τώντας μια ισορροπία μεταξύ hardware, software 
και υπηρεσιών. 

Η δύναμη του ΙοΤ
Οι εκτυπωτές είναι εμπίπτουν και αυτοί στην 
κατηγορία των «things» και τα connected MFPs 
είναι και αυτά μέρος τού ΙοΤ οικοσυστήματος. Οι 
vendors μπορούν να εκμεταλλευτούν την τερά-
στια παραγωγή δεδομένων για να παρακολουθή-
σουν τα προϊόντα και τη χρήση των υπηρεσιών. 
Τα δεδομένα θα επιτρέψουν στους κατασκευα-
στές να προσφέρουν καλύτερες επιδόσεις μέσω 
των predictive data analytics, ενώ συγκεντρώνο-
ντας πληροφορίες σχετικά τη χρήση προϊόντων 
και υπηρεσιών των πελατών, οι vendors θα 
βελτιώσουν τον σχεδιασμό των προϊόντων και θα 
επιταχύνουν την καινοτομία. 
Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη των στρατηγικών 
συνεργασιών με τους vendors ανοιχτής τεχνο-
λογίας θα ανοίξει τον δρόμο για απρόσκοπτη εν-
σωμάτωση των εκτυπωτών/ MFPs με τις mobile 
συσκευές, οδηγώντας την ανάπτυξη για ακόμα 
πιο προωθημένες mobile λύσεις και του οικοσυ-
στήματος υπηρεσιών. 
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οι συζητήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του SMB 
printing συνδέονται και με άλλα σημαντικά ζητήμα-
τα όπως είναι το mobility και η ασφάλεια. 
Για παράδειγμα, το mobile printing έχει αποτελέσει 
ένα αναπόσπαστο τμήμα των διεργασιών workflow 
των SMBs, με το 66% των επιχειρήσεων να αναφέ-
ρουν πως έχουν ενσωματώσει το mobile printing 
στις mobile πρωτοβουλίες τους. Το 27% στη λογική 
αυτή έχει ως στόχο του να προωθήσει το mobile 
printing στους επόμενους 12 μήνες. 
Εντωμεταξύ, το 56% των ερωτηθέντων στις SMBs 
συμπεριέλαβαν τους εκτυπωτές και τους MFPs 
στις στρατηγικές ασφάλειάς τους. Πολύ λογικό, μιας 
και οι συσκευές είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο, 
και επομένως ανοιχτές σε όλα τα προβλήματα 
ασφαλείας που έχουν και οι λοιπές συσκευές του 
είδους. Στη λογική αυτή, έχει αξία η συμβουλή 
στους συνεργάτες που σχετίζονται με τον κλάδο της 
ασφάλειας ή προσφέρουν συμβουλές ασφαλείας, 
να συμπεριλάβουν και τις εκτυπωτικές συσκευές 
σε αυτές. Είναι πραγματικά σημαντικό για το κανάλι 
να εξασφαλίσουν πως διαθέτουν μια ολιστική οπτι-
κή του συνόλου του οικοσυστήματος αφενός, και 
αφετέρου θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν 
επ’ οικονομική ωφέλειά τους τις συμβουλές αυτές 
ως πρόσθετη παροχή. 

Μια μεγάλη ευκαιρία για το κανάλι
Έχει συχνά ειπωθεί πως οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις είναι ένας μεγάλος και σχετικά ανεκμετάλλευ-
τος χώρος για υπηρεσίες printing. Παρόλο που οι 
μεγάλοι επιχειρηματικοί οργανισμοί είναι πιθανότε-
ρο να διαθέτουν πολύ περισσότερες συσκευές και 
ανάγκες από την τυπική SMB, οι μικρές επιχειρή-
σεις συχνά δεν έχουν πλήρη επίγνωση πόσα πολλά 
χρήματα ξοδεύουν για εκτυπώσεις, ενώ ταυτόχρο-
να αναζητούν συνεχώς τρόπους να περικόψουν τις 

χρημάτων, αλλά προσφέρει και όλα εκείνα τα οφέ-
λη που πηγάζουν από τις MPS. 
Μόλις η 1 στις 5 SMBs δήλωσε πως δεν έχει 
κανένα όφελος από τις MPS. Το 37% των SMBs 
δήλωσε πως η ποιότητα των MPS έχει ξεπεράσει 
τις προσδοκίες της. Μεταξύ των σημαντικότερων 
πλεονεκτημάτων της έρευνας, οι μειώσεις των 
δαπανών παραμένουν στην κορυφή, με το 48% των 
ανταποκριθέντων να το θέτουν ως προτεραιότητα. 
Στη συνέχεια, ακολουθεί η μειωμένη κατανάλωση 
χαρτιού κατά 47%, ο βελτιωμένος έλεγχος των 
δαπανών εκτύπωσης με 42% και η βελτιωμένο 
workflow εγγράφων κατά 41%. 
Η έκθεση της Xerox έδειξε ότι οι προτιμήσεις προ-
μηθειών εκτύπωσης των SMB προσανατολίζονται 
περισσότερο στους αντιπροσώπους εξοπλισμού 
γραφείου και στους κατασκευαστές, σε τομείς ό-
πως η ασφάλεια που σχετίζεται με την εκτύπωση 
και την τεχνολογία workflow και αυτοματοποίησης 
εγγράφων. Όσον αφορά όμως την προμήθεια MPS, 
εντούτοις, οι ΙΤ μεταπωλητές αποτελούν τη βασική 
επιλογή. Το 56% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως 
θα αγοράσουν MPS από μεταπωλητές, σε σύγκριση 
με το 36% που σκοπεύει να αγοράσει τις υπηρεσίες 
από αντιπροσώπους εξοπλισμού γραφείου και με 
το 33% που θα προτιμήσει τους κατασκευαστές. 
Πρόκειται για εξαιρετικά νέα όσον αφορά το κανάλι 
συνεργατών. Παρ’ όλο που όπως είδαμε προηγου-
μένως οι SMBs στρέφονται διαρκώς στην ψηφιο-
ποίηση, σύμφωνα με το παράδειγμα των μεγαλύ-
τερων επιχειρήσεων, δείχνουν ταυτόχρονα έντονο 
ενδιαφέρον και για τις MPS για να εξορθολογίσουν 
τις διεργασίες εκτύπωσής τους. Αυτό σημαίνει πως 
οι συνεργάτες έχουν μια μεγάλη ευκαιρία να δρα-
στηριοποιηθούν με τρόπους που μέχρι τώρα δεν 
ήταν γνωστοί. 
Στη λογική αυτή, η καταγεγραμμένη αυτή ανάγκη 
για τεχνολογία paper-free αποτελεί μια λογική «α-
νησυχία» στη συνεχόμενη αναζήτηση για αποτελε-
σματικότητα των SMBs και δεν πρέπει να προκαλεί 
ανησυχία. Ουσιαστικά οι επιχειρήσεις αναζητούν 
τρόπους να επιτύχουν περισσότερα πράγματα με 
λιγότερα μέσα. Δεδομένου πως έχουν ήδη βελτι-
στοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο την υπο-
δομή του data center τους, λόγου χάρη, έχει έρθει 
η στιγμή να αναζητήσουν και άλλες περιοχές που 
μπορεί να γίνουν αποδοτικότερες και έξυπνες στο 
πώς να προωθήσουν το επιχειρείν τους. Σε αυτή τη 
λογική, επιζητούν να εξορθολογίσουν τις εσωτερι-
κές διεργασίες. 
Καθώς επομένως η επιχείρηση εξετάζει διεξοδικά 
τη χρήση του εντύπου για να καθορίσει κατά πόσον 
το χαρτί χρησιμοποιείται εξορθολογισμένα, όντας 
το καλύτερο δυνατό μέσο για την επιτέλεση σημα-
ντικών εργασιών, οι συνεργάτες του καναλιού θα 
προσφέρουν πολύτιμα insights για να βοηθήσουν 
στη λήψη των αποφάσεων. Συγκεκριμένα, έχουν 
τη δυνατότητα και την ικανότητα να δείξουν στους 
πελάτες τι προσφέρει η εκτύπωση και πού ακριβώς 
απαιτείται, καθώς και πώς αλληλεπιδρά με κάποιο 
συγκεκριμένο task και τους ίδιους τους ανθρώ-
πους που εργάζονται επάνω σε αυτό. 
Ένα ακόμα ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι πως 

δαπάνες τους. Μπορεί αυτό να ισχύει για πολλές 
επιχειρήσεις, αλλά είναι εξακριβωμένο ότι συμβαί-
νει περισσότερο στις SMBs. Σύμφωνα με τους ανα-
λυτές, είναι δεδομένο πως μια τυπική SMB ξοδεύει 
πολλά χρήματα στο printing. Ίσως το μεγαλύτερο 
πρόβλημα προσέγγισης σε αυτές τις επιχειρήσεις 
είναι να πειστούν πως θα πρέπει να επιτρέψουν σε 
έναν πάροχο λύσης να έρθει στο χώρο τους και να 
κάνει κάποια εκτίμηση. Είναι προφανές όμως πως 
υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο - συνήθως οι μικρές 
επιχειρήσεις καταναλώνουν τον περισσότερο χρόνο 
με τον καθημερινό αγώνα επιβίωσής τους, ώστε 
συχνά δεν κατανοούν την άμεση ανάγκη μιας λύ-
σης printing. Στην ουσία, δεν δίνουν την πρέπουσα 
σημασία στο κόστος των εκτυπώσεών τους που 
μπορεί να είναι σημαντικές σε όγκο και αξία. Αυτό 
που πρέπει να κάνει ο μεταπωλητής, στην περί-
πτωση αυτή, είναι να τραβήξει την προσοχή τους 
στα στοιχεία, ώστε να πειστούν για την ανάγκη μιας 
κατάλληλης για τα μέτρα τους λύσης. 
Σε αντίθεση, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν και 
καλύτερη αίσθηση του ποιες είναι οι δαπάνες εκτύ-
πωσης, ενώ διαθέτουν τα τμήματα και το προσωπι-
κό που θα υποδείξει το ζήτημα στο management. 
Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από την άλλη, ο 
υπεύθυνος για τα οικονομικά, την τεχνολογία ή το 
marketing είναι συνήθως το ίδιο άτομο ή κάποιο 
του στενού περιβάλλοντός του. Αφότου όμως κά-
ποιος συνεργάτης τού προσφέρει μια εμπεριστατω-
μένη ανάλυση, είναι σχεδόν βέβαιο πως ο πελάτης 
θα κατανοήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται 
για εξοικονόμηση χρημάτων, συχνά εκατοντάδες 
ευρώ το μήνα. Επιπρόσθετα με την εξοικονόμηση 
σε εκτυπωτές και αναλώσιμα, πολλές επιχειρήσεις 
μπορούν να γλιτώσουν χρήματα και από πλευράς ε-
νέργειας. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο σε αρκετές 
SMBs να διαθέτουν παλιούς εκτυπωτές που απλά 
βρίσκονται στο χώρο αχρησιμοποίητοι και μάλιστα 
δεν απενεργοποιούνται ποτέ. Οι συσκευές αυτές 
συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα και απλά… 
αναπαύονται σε ένα σημείο για 5 ή και 10 χρόνια. 
Ανεξάρτητα από το πού προέρχεται η εξοικονόμηση 
χρημάτων, μια ανάλυση των δαπανών μιας SMB θα 
επιτρέψει στην εταιρεία να ανακαλύψει επακριβώς 
τι ακριβώς ξοδεύει και από πού μπορεί να εξοικο-
νομήσει χρήματα. Όπως εύκολα γίνεται κατανοητό, 
δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις και ευκαιρίες 
για το δίκτυο των μεταπωλητών, που καλείται να 
«σερβίρει» τις απαιτούμενες λύσεις και υπηρεσίες. 
Οι συνεργάτες που κατανοούν πως οι εκτυπωτι-
κές λύσεις έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν 
μια σταθερή πηγή εσόδων με υψηλό margin, θα 
μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους και 
ταυτόχρονα τη δική τους κερδοφορία. Οι ΙΤ μετα-
πωλητές που θεωρούν πως δεν υπάρχει κέρδος 
στους εκτυπωτές θα ανακαλύψουν σύντομα πως οι 
πελάτες τους αναζητούν απεγνωσμένα έναν τρόπο 
διαχείρισης των δαπανών του printing τους, οπότε 
θα πρέπει να είναι παρόντες για να προσφέρουν 
τις κατάλληλες λύσεις. Οι λύσεις αυτές θα αποτελέ-
σουν μια σταθερή πηγή εσόδων για τους συνεργά-
τες, καθώς θα συνεισφέρουν στην κερδοφορία των 
πελατών τους. TCP
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οι συζητήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του SMB 
printing συνδέονται και με άλλα σημαντικά ζητήμα-
τα όπως είναι το mobility και η ασφάλεια. 
Για παράδειγμα, το mobile printing έχει αποτελέσει 
ένα αναπόσπαστο τμήμα των διεργασιών workflow 
των SMBs, με το 66% των επιχειρήσεων να αναφέ-
ρουν πως έχουν ενσωματώσει το mobile printing 
στις mobile πρωτοβουλίες τους. Το 27% στη λογική 
αυτή έχει ως στόχο του να προωθήσει το mobile 
printing στους επόμενους 12 μήνες. 
Εντωμεταξύ, το 56% των ερωτηθέντων στις SMBs 
συμπεριέλαβαν τους εκτυπωτές και τους MFPs 
στις στρατηγικές ασφάλειάς τους. Πολύ λογικό, μιας 
και οι συσκευές είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο, 
και επομένως ανοιχτές σε όλα τα προβλήματα 
ασφαλείας που έχουν και οι λοιπές συσκευές του 
είδους. Στη λογική αυτή, έχει αξία η συμβουλή 
στους συνεργάτες που σχετίζονται με τον κλάδο της 
ασφάλειας ή προσφέρουν συμβουλές ασφαλείας, 
να συμπεριλάβουν και τις εκτυπωτικές συσκευές 
σε αυτές. Είναι πραγματικά σημαντικό για το κανάλι 
να εξασφαλίσουν πως διαθέτουν μια ολιστική οπτι-
κή του συνόλου του οικοσυστήματος αφενός, και 
αφετέρου θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν 
επ’ οικονομική ωφέλειά τους τις συμβουλές αυτές 
ως πρόσθετη παροχή. 

Μια μεγάλη ευκαιρία για το κανάλι
Έχει συχνά ειπωθεί πως οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις είναι ένας μεγάλος και σχετικά ανεκμετάλλευ-
τος χώρος για υπηρεσίες printing. Παρόλο που οι 
μεγάλοι επιχειρηματικοί οργανισμοί είναι πιθανότε-
ρο να διαθέτουν πολύ περισσότερες συσκευές και 
ανάγκες από την τυπική SMB, οι μικρές επιχειρή-
σεις συχνά δεν έχουν πλήρη επίγνωση πόσα πολλά 
χρήματα ξοδεύουν για εκτυπώσεις, ενώ ταυτόχρο-
να αναζητούν συνεχώς τρόπους να περικόψουν τις 

χρημάτων, αλλά προσφέρει και όλα εκείνα τα οφέ-
λη που πηγάζουν από τις MPS. 
Μόλις η 1 στις 5 SMBs δήλωσε πως δεν έχει 
κανένα όφελος από τις MPS. Το 37% των SMBs 
δήλωσε πως η ποιότητα των MPS έχει ξεπεράσει 
τις προσδοκίες της. Μεταξύ των σημαντικότερων 
πλεονεκτημάτων της έρευνας, οι μειώσεις των 
δαπανών παραμένουν στην κορυφή, με το 48% των 
ανταποκριθέντων να το θέτουν ως προτεραιότητα. 
Στη συνέχεια, ακολουθεί η μειωμένη κατανάλωση 
χαρτιού κατά 47%, ο βελτιωμένος έλεγχος των 
δαπανών εκτύπωσης με 42% και η βελτιωμένο 
workflow εγγράφων κατά 41%. 
Η έκθεση της Xerox έδειξε ότι οι προτιμήσεις προ-
μηθειών εκτύπωσης των SMB προσανατολίζονται 
περισσότερο στους αντιπροσώπους εξοπλισμού 
γραφείου και στους κατασκευαστές, σε τομείς ό-
πως η ασφάλεια που σχετίζεται με την εκτύπωση 
και την τεχνολογία workflow και αυτοματοποίησης 
εγγράφων. Όσον αφορά όμως την προμήθεια MPS, 
εντούτοις, οι ΙΤ μεταπωλητές αποτελούν τη βασική 
επιλογή. Το 56% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως 
θα αγοράσουν MPS από μεταπωλητές, σε σύγκριση 
με το 36% που σκοπεύει να αγοράσει τις υπηρεσίες 
από αντιπροσώπους εξοπλισμού γραφείου και με 
το 33% που θα προτιμήσει τους κατασκευαστές. 
Πρόκειται για εξαιρετικά νέα όσον αφορά το κανάλι 
συνεργατών. Παρ’ όλο που όπως είδαμε προηγου-
μένως οι SMBs στρέφονται διαρκώς στην ψηφιο-
ποίηση, σύμφωνα με το παράδειγμα των μεγαλύ-
τερων επιχειρήσεων, δείχνουν ταυτόχρονα έντονο 
ενδιαφέρον και για τις MPS για να εξορθολογίσουν 
τις διεργασίες εκτύπωσής τους. Αυτό σημαίνει πως 
οι συνεργάτες έχουν μια μεγάλη ευκαιρία να δρα-
στηριοποιηθούν με τρόπους που μέχρι τώρα δεν 
ήταν γνωστοί. 
Στη λογική αυτή, η καταγεγραμμένη αυτή ανάγκη 
για τεχνολογία paper-free αποτελεί μια λογική «α-
νησυχία» στη συνεχόμενη αναζήτηση για αποτελε-
σματικότητα των SMBs και δεν πρέπει να προκαλεί 
ανησυχία. Ουσιαστικά οι επιχειρήσεις αναζητούν 
τρόπους να επιτύχουν περισσότερα πράγματα με 
λιγότερα μέσα. Δεδομένου πως έχουν ήδη βελτι-
στοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο την υπο-
δομή του data center τους, λόγου χάρη, έχει έρθει 
η στιγμή να αναζητήσουν και άλλες περιοχές που 
μπορεί να γίνουν αποδοτικότερες και έξυπνες στο 
πώς να προωθήσουν το επιχειρείν τους. Σε αυτή τη 
λογική, επιζητούν να εξορθολογίσουν τις εσωτερι-
κές διεργασίες. 
Καθώς επομένως η επιχείρηση εξετάζει διεξοδικά 
τη χρήση του εντύπου για να καθορίσει κατά πόσον 
το χαρτί χρησιμοποιείται εξορθολογισμένα, όντας 
το καλύτερο δυνατό μέσο για την επιτέλεση σημα-
ντικών εργασιών, οι συνεργάτες του καναλιού θα 
προσφέρουν πολύτιμα insights για να βοηθήσουν 
στη λήψη των αποφάσεων. Συγκεκριμένα, έχουν 
τη δυνατότητα και την ικανότητα να δείξουν στους 
πελάτες τι προσφέρει η εκτύπωση και πού ακριβώς 
απαιτείται, καθώς και πώς αλληλεπιδρά με κάποιο 
συγκεκριμένο task και τους ίδιους τους ανθρώ-
πους που εργάζονται επάνω σε αυτό. 
Ένα ακόμα ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι πως 

δαπάνες τους. Μπορεί αυτό να ισχύει για πολλές 
επιχειρήσεις, αλλά είναι εξακριβωμένο ότι συμβαί-
νει περισσότερο στις SMBs. Σύμφωνα με τους ανα-
λυτές, είναι δεδομένο πως μια τυπική SMB ξοδεύει 
πολλά χρήματα στο printing. Ίσως το μεγαλύτερο 
πρόβλημα προσέγγισης σε αυτές τις επιχειρήσεις 
είναι να πειστούν πως θα πρέπει να επιτρέψουν σε 
έναν πάροχο λύσης να έρθει στο χώρο τους και να 
κάνει κάποια εκτίμηση. Είναι προφανές όμως πως 
υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο - συνήθως οι μικρές 
επιχειρήσεις καταναλώνουν τον περισσότερο χρόνο 
με τον καθημερινό αγώνα επιβίωσής τους, ώστε 
συχνά δεν κατανοούν την άμεση ανάγκη μιας λύ-
σης printing. Στην ουσία, δεν δίνουν την πρέπουσα 
σημασία στο κόστος των εκτυπώσεών τους που 
μπορεί να είναι σημαντικές σε όγκο και αξία. Αυτό 
που πρέπει να κάνει ο μεταπωλητής, στην περί-
πτωση αυτή, είναι να τραβήξει την προσοχή τους 
στα στοιχεία, ώστε να πειστούν για την ανάγκη μιας 
κατάλληλης για τα μέτρα τους λύσης. 
Σε αντίθεση, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν και 
καλύτερη αίσθηση του ποιες είναι οι δαπάνες εκτύ-
πωσης, ενώ διαθέτουν τα τμήματα και το προσωπι-
κό που θα υποδείξει το ζήτημα στο management. 
Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από την άλλη, ο 
υπεύθυνος για τα οικονομικά, την τεχνολογία ή το 
marketing είναι συνήθως το ίδιο άτομο ή κάποιο 
του στενού περιβάλλοντός του. Αφότου όμως κά-
ποιος συνεργάτης τού προσφέρει μια εμπεριστατω-
μένη ανάλυση, είναι σχεδόν βέβαιο πως ο πελάτης 
θα κατανοήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται 
για εξοικονόμηση χρημάτων, συχνά εκατοντάδες 
ευρώ το μήνα. Επιπρόσθετα με την εξοικονόμηση 
σε εκτυπωτές και αναλώσιμα, πολλές επιχειρήσεις 
μπορούν να γλιτώσουν χρήματα και από πλευράς ε-
νέργειας. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο σε αρκετές 
SMBs να διαθέτουν παλιούς εκτυπωτές που απλά 
βρίσκονται στο χώρο αχρησιμοποίητοι και μάλιστα 
δεν απενεργοποιούνται ποτέ. Οι συσκευές αυτές 
συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα και απλά… 
αναπαύονται σε ένα σημείο για 5 ή και 10 χρόνια. 
Ανεξάρτητα από το πού προέρχεται η εξοικονόμηση 
χρημάτων, μια ανάλυση των δαπανών μιας SMB θα 
επιτρέψει στην εταιρεία να ανακαλύψει επακριβώς 
τι ακριβώς ξοδεύει και από πού μπορεί να εξοικο-
νομήσει χρήματα. Όπως εύκολα γίνεται κατανοητό, 
δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις και ευκαιρίες 
για το δίκτυο των μεταπωλητών, που καλείται να 
«σερβίρει» τις απαιτούμενες λύσεις και υπηρεσίες. 
Οι συνεργάτες που κατανοούν πως οι εκτυπωτι-
κές λύσεις έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν 
μια σταθερή πηγή εσόδων με υψηλό margin, θα 
μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους και 
ταυτόχρονα τη δική τους κερδοφορία. Οι ΙΤ μετα-
πωλητές που θεωρούν πως δεν υπάρχει κέρδος 
στους εκτυπωτές θα ανακαλύψουν σύντομα πως οι 
πελάτες τους αναζητούν απεγνωσμένα έναν τρόπο 
διαχείρισης των δαπανών του printing τους, οπότε 
θα πρέπει να είναι παρόντες για να προσφέρουν 
τις κατάλληλες λύσεις. Οι λύσεις αυτές θα αποτελέ-
σουν μια σταθερή πηγή εσόδων για τους συνεργά-
τες, καθώς θα συνεισφέρουν στην κερδοφορία των 
πελατών τους. TCP
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Ποιοι μεταχειρισμένοι υπολογιστές μπορούν να 
ανακατασκευαστούν;
Κατάλληλος προς ανακατασκευή ηλεκτρονικός υπολογιστής (“Qualified PC”) 
είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος έχει διατεθεί ή χρησιμοποιηθεί 
από έναν τελικό χρήστη για τουλάχιστον έξι (6) μήνες, είναι έτοιμος να χρησι-
μοποιηθεί από νέο χρήστη και περιέχει την ίδια μητρική κάρτα (motherboard), 
την οποία διέθετε όταν είχαν εγκατασταθεί σε αυτόν τα Windows αρχικά. 
Ο Refurbisher θα πρέπει να καταβάλλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες 
προκειμένου να διαπιστώσει εάν ένας ανακατασκευασμένος υπολογιστής 
(“Refurbished PC”) έχει διατεθεί ή χρησιμοποιηθεί από έναν τελικό χρήστη για 
τουλάχιστον έξι (6) μήνες. Το αρχικό πιστοποιητικό αυθεντικότητας Windows 
(COA) θα πρέπει να παραμείνει επικολλημένο στον υπολογιστή στην περίπτω-
ση του Commercial Registered Refurbisher Program (RRP).

Τι είναι τελικά οι ανακατασκευασμένοι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές (Refurbished PCs); 
Ανακατασκευάζω σημαίνει επαναφέρω έναν κατάλληλο προς ανακατα-
σκευή υπολογιστή (“Qualified PC”), όπως αυτός περιγράφεται παραπάνω, 
σε λειτουργική κατάσταση, κατά την οποία καθίσταται δυνατή η χρήση του 
από έναν νέο χρήστη. Σημειώνεται ότι η αναβάθμιση του υπολογιστή δεν 
περιλαμβάνει και την αναβάθμιση της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας 
(CPU). Ο Refurbisher μπορεί να αναβαθμίσει τη μνήμη RAM και τον σκληρό 
δίσκο (HDD). Οι ελαττωματικές μητρικές κάρτες θα πρέπει να αντικαθίστα-
νται από μητρική κάρτα με τα ίδια χαρακτηριστικά με την αρχική. Επανα-
χρησιμοποιημένοι σκληροί δίσκοι σε κατάλληλους προς ανακατασκευή 
υπολογιστές (“Qualified PCs”) θα πρέπει να υποστούν format, σύμφωνα με 
τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Εξυγίανση των Μέσων (“Guidelines for 
Media Sanitization”), όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί στο National Institute 
of Standards and Technology Special Publication 800-88 ή σύμφωνα με πα-
ρόμοιο πρότυπο.

Τι θα πρέπει να αναζητά κανείς ως απόδειξη προκειμένου 
να διασφαλίσει ότι ένας ανακατασκευασμένος η/υ διαθέτει 
εγκατεστημένο νομίμως αδειοδοτημένο λειτουργικό 
σύστημα Windows;
Το πρόγραμμα Microsoft Registered Refurbisher (RRP), αλλά και το πρό-
γραμμα Microsoft Authorized Refurbisher (MAR), δεν έχουν ως στόχο να 
παράσχουν λύσεις νομιμοποίησης για η/υ, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ήδη. 
Τα εν λόγω προγράμματα έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για εκείνες τις πε-
ριπτώσεις, όπου ένας ήδη μεταχειρισμένος η/υ, ο οποίος έχει παροπλιστεί, 
έχει αποκατασταθεί λειτουργικά ώστε να είναι κατάλληλος να αποκτηθεί από 
νέο χρήστη και να «φορτωθεί» εκ νέου με γνήσιο λογισμικό της Microsoft 
(Refurbished PC).
Στην περίπτωση του προγράμματος της Microsoft “Commercial Registered 
Refurbisher Program” (Commercial RRP) υπάρχουν λοιπόν τρία στοιχεία, 
τα οποία θα πρέπει να συντρέχουν προκειμένου να διασφαλίσει κανείς ότι το 
λειτουργικό σύστημα της Microsoft, το οποίο τυχόν διαθέτει προεγκατεστη-
μένο ο εν ανακατασκευασμένος η/υ είναι νομίμως αδειοδοτημένο:
Θα πρέπει να υπάρχουν επικολλημένα στο σώμα του ανακατασκευασμένου 
η/υ δύο πιστοποιητικά αυθεντικότητας, δηλαδή τόσο το αρχικό πιστοποιη-
τικό, με το οποίο πωλήθηκε ο η/υ κατά την αρχική αγορά του καθώς ΚΑΙ 
ένα ειδικά σχεδιασμένο πιστοποιητικό αυθεντικότητας για ανακατασκευα-
σμένους η/υ. Στο ειδικά σχεδιασμένο COA για ανακατασκευασμένους η/υ 
αναγράφεται ένας σειριακός αριθμός, η έκδοση των Windows στην οποία 
αφορά καθώς και η δήλωση «For Use on Refurbished PC Only», ενώ το εν 
λόγω πιστοποιητικό αυθεντικότητας θα πρέπει να είναι επικολλημένο στο 
μηχάνημα του η/υ με μόνιμο τρόπο.
Η έκδοση των Windows, η οποία είναι εγκατεστημένη στον ανακατασκευ-
ασμένο η/υ θα πρέπει να ταυτίζεται με το προϊόν, το οποίο αναγράφεται επί 
του ειδικά σχεδιασμένου πιστοποιητικού αυθεντικότητας (COA) για ανακατα-
σκευασμένους η/υ.

Ανακατασκευασμένοι υπολογιστές:
Απαιτήσεις & προϋποθέσεις



Αναλόγως με το πρόγραμμα για ανακατασκευασμένους η/υ της Microsoft 
(Microsoft Refurbisher Program), ο χρήστης λαμβάνει μαζί με κάθε η/υ, ένα 
Recovery Media Pack ή ένα hard disk recovery image, το οποίο έχει δημι-
ουργηθεί από τον Refurbisher. Το Recovery Media Pack περιέχει ένα DVD 
ανάκτησης, το οποίο διαθέτει ολόγραμμα και λεπτή θήκη για CD ως εξωτερι-
κή συσκευασία.

Ποια είναι η διαφορά στις προϋποθέσεις αδειοδότησης  
του προεγκατεστημένου λειτουργικού συστήματος 
Windows μεταξύ του μεταχειρισμένου και του 
ανακατασκευασμένου η/υ;
Στην περίπτωση μεταπώλησης ενός μεταχειρισμένου η/υ, ο οποίος πωλείται 
με προεγκατεστημένα Windows  υπάρχουν τα παρακάτω δύο πιθανά σενάρια:
1. Στο πρώτο σενάριο ο (μεταχειρισμένος) η/υ πωλείται με προεγκατεστημένο 
το λειτουργικό σύστημα Windows με το οποίο είχε διατεθεί στην αγορά κατά 
την αρχική του πώληση. Σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται  για μεταχειρι-
σμένο η/υ, ο οποίος πρέπει να φέρει επικολλημένο το αρχικό πιστοποιητικό 
αυθεντικότητας, το οποίο ήταν ήδη επικολλημένο σε αυτόν κατά την αρχική 
του πώληση. Σε αυτήν την περίπτωση ο η/υ θα πρέπει να πωλείται μαζί με το 
αρχικό μέσο ανάκτησης (recovery media) ή το hard disk recovery image, το 
οποίο δημιουργήθηκε με βάση τον συγκεκριμένο η/υ.
2. Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, ο (ανακατασκευασμένος) η/υ πωλείται 
με προεγκατεστημένο διαφορετικό λειτουργικό σύστημα Windows από αυτό 
το οποίο είχε αρχικά εγκατασταθεί σε αυτόν και με το οποίο αρχικά διατέθηκε 
στην αγορά. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να βρίσκονται επικολλημένα 
στον η/υ (α) τόσο το αρχικό πιστοποιητικό αυθεντικότητας (COA), το οποίο ήταν 
ήδη επικολλημένο στον η/υ κατά την αρχική πώληση, καθώς και (β) το ειδικά 
σχεδιασμένο πιστοποιητικό αυθεντικότητας (COA), το οποίο αφορά την έκδοση 
των Windows, η οποία εγκαταστάθηκε στον η/υ κατόπιν της ανακατασκευής 
του. Σε αυτήν την περίπτωση ο η/υ συνοδεύεται επίσης από το αντίστοιχο 
installation media. 

Γιατί με αφορά το εάν ο ανακατασκευασμένος η/υ που 
εμπορεύομαι διαθέτει νομίμως αδειοδοτημένα Windows;
Η πώληση ενός ανακατασκευασμένου η/υ με προεγκατεστημένα μη νομίμως 
αδειοδοτημένα Windows συνιστά προσβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας της Microsoft, γεγονός που επισύρει βαρύτατες κυρώσεις για τον 
παραβάτη. 
Συγκεκριμένα ο προσβολέας ευθύνεται σε αποζημίωση του δικαιούχου, 
η οποία ανέρχεται τουλάχιστον στο διπλάσιο της λιανικής τιμής του κάθε 

προγράμματος, ενώ ο νόμος προβλέπει ποινές φυλάκισης μέχρι και δέκα 
έτη, καθώς και πολύ υψηλά πρόστιμα. Προς διαπίστωση, δε, της προσβολής 
ο δικαιούχος του λογισμικού δύναται να λαμβάνει δικαστική εντολή χωρίς 
προηγούμενη ενημέρωση του φερόμενου ως παραβάτη και να εισέρχεται 
χωρίς προειδοποίηση σε όλες τις εγκαταστάσεις αυτού (κεντρικές εγκατα-
στάσεις, αποθήκες, υποκαταστήματα και κάθε χώρο που χρησιμοποιεί προς 
εκτέλεση των εργασιών του) προκειμένου να διαπιστώσει την προσβολή 
των δικαιωμάτων του.
Επιπροσθέτως, ο κρατικός μηχανισμός είναι ιδιαίτερα ενεργός εξαιτίας του 
ιδιαίτερα υψηλού ποσοστού πειρατείας (63%) στη χώρα μας σε σχέση με τον 
αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συγκεκριμένα το Σώμα Δίωξης Οικονο-
μικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), τα τελωνεία και η Αστυνομία είναι εκ του νόμου 
επιφορτισμένα με τη δυνατότητα διενέργειας διοικητικών ελέγχων λογισμι-
κού και επιβολής διοικητικού προστίμου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 
1.000€ για κάθε μη αδειοδοτημένο αντίγραφο λογισμικού. Στην περίπτωση, 
δε, που το επιβληθέν διοικητικό πρόστιμο δεν πληρωθεί ανεπιφύλακτα και 
αμέσως, ενεργοποιείται η ποινική αυτόφωρη διαδικασία. Επιπλέον, η διοι-
κητική αρχή, η οποία διενήργησε τον έλεγχο αποστέλλει τα αποτελέσματα 
του ελέγχου στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), ο οποίος ενημε-
ρώνει ακολούθως τους δικαιούχους προκειμένου να ασκήσουν τις αστικές 
και ποινικές τους αξιώσεις κατά των προσβολέων. Χαρακτηριστικά, εντός 
του ΣΔΟΕ έχει δημιουργηθεί ειδικό τμήμα διανοητικής ιδιοκτησίας και ηλε-
κτρονικού εμπορίου, το οποίο διενεργεί αιφνίδιους διοικητικούς ελέγχους 
για τη διαπίστωση χρήσης/εμπορίας μη αδειοδοτημένου λογισμικού.
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Ποιοι μεταχειρισμένοι υπολογιστές μπορούν να 
ανακατασκευαστούν;
Κατάλληλος προς ανακατασκευή ηλεκτρονικός υπολογιστής (“Qualified PC”) 
είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος έχει διατεθεί ή χρησιμοποιηθεί 
από έναν τελικό χρήστη για τουλάχιστον έξι (6) μήνες, είναι έτοιμος να χρησι-
μοποιηθεί από νέο χρήστη και περιέχει την ίδια μητρική κάρτα (motherboard), 
την οποία διέθετε όταν είχαν εγκατασταθεί σε αυτόν τα Windows αρχικά. 
Ο Refurbisher θα πρέπει να καταβάλλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες 
προκειμένου να διαπιστώσει εάν ένας ανακατασκευασμένος υπολογιστής 
(“Refurbished PC”) έχει διατεθεί ή χρησιμοποιηθεί από έναν τελικό χρήστη για 
τουλάχιστον έξι (6) μήνες. Το αρχικό πιστοποιητικό αυθεντικότητας Windows 
(COA) θα πρέπει να παραμείνει επικολλημένο στον υπολογιστή στην περίπτω-
ση του Commercial Registered Refurbisher Program (RRP).

Τι είναι τελικά οι ανακατασκευασμένοι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές (Refurbished PCs); 
Ανακατασκευάζω σημαίνει επαναφέρω έναν κατάλληλο προς ανακατα-
σκευή υπολογιστή (“Qualified PC”), όπως αυτός περιγράφεται παραπάνω, 
σε λειτουργική κατάσταση, κατά την οποία καθίσταται δυνατή η χρήση του 
από έναν νέο χρήστη. Σημειώνεται ότι η αναβάθμιση του υπολογιστή δεν 
περιλαμβάνει και την αναβάθμιση της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας 
(CPU). Ο Refurbisher μπορεί να αναβαθμίσει τη μνήμη RAM και τον σκληρό 
δίσκο (HDD). Οι ελαττωματικές μητρικές κάρτες θα πρέπει να αντικαθίστα-
νται από μητρική κάρτα με τα ίδια χαρακτηριστικά με την αρχική. Επανα-
χρησιμοποιημένοι σκληροί δίσκοι σε κατάλληλους προς ανακατασκευή 
υπολογιστές (“Qualified PCs”) θα πρέπει να υποστούν format, σύμφωνα με 
τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Εξυγίανση των Μέσων (“Guidelines for 
Media Sanitization”), όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί στο National Institute 
of Standards and Technology Special Publication 800-88 ή σύμφωνα με πα-
ρόμοιο πρότυπο.

Τι θα πρέπει να αναζητά κανείς ως απόδειξη προκειμένου 
να διασφαλίσει ότι ένας ανακατασκευασμένος η/υ διαθέτει 
εγκατεστημένο νομίμως αδειοδοτημένο λειτουργικό 
σύστημα Windows;
Το πρόγραμμα Microsoft Registered Refurbisher (RRP), αλλά και το πρό-
γραμμα Microsoft Authorized Refurbisher (MAR), δεν έχουν ως στόχο να 
παράσχουν λύσεις νομιμοποίησης για η/υ, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ήδη. 
Τα εν λόγω προγράμματα έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για εκείνες τις πε-
ριπτώσεις, όπου ένας ήδη μεταχειρισμένος η/υ, ο οποίος έχει παροπλιστεί, 
έχει αποκατασταθεί λειτουργικά ώστε να είναι κατάλληλος να αποκτηθεί από 
νέο χρήστη και να «φορτωθεί» εκ νέου με γνήσιο λογισμικό της Microsoft 
(Refurbished PC).
Στην περίπτωση του προγράμματος της Microsoft “Commercial Registered 
Refurbisher Program” (Commercial RRP) υπάρχουν λοιπόν τρία στοιχεία, 
τα οποία θα πρέπει να συντρέχουν προκειμένου να διασφαλίσει κανείς ότι το 
λειτουργικό σύστημα της Microsoft, το οποίο τυχόν διαθέτει προεγκατεστη-
μένο ο εν ανακατασκευασμένος η/υ είναι νομίμως αδειοδοτημένο:
Θα πρέπει να υπάρχουν επικολλημένα στο σώμα του ανακατασκευασμένου 
η/υ δύο πιστοποιητικά αυθεντικότητας, δηλαδή τόσο το αρχικό πιστοποιη-
τικό, με το οποίο πωλήθηκε ο η/υ κατά την αρχική αγορά του καθώς ΚΑΙ 
ένα ειδικά σχεδιασμένο πιστοποιητικό αυθεντικότητας για ανακατασκευα-
σμένους η/υ. Στο ειδικά σχεδιασμένο COA για ανακατασκευασμένους η/υ 
αναγράφεται ένας σειριακός αριθμός, η έκδοση των Windows στην οποία 
αφορά καθώς και η δήλωση «For Use on Refurbished PC Only», ενώ το εν 
λόγω πιστοποιητικό αυθεντικότητας θα πρέπει να είναι επικολλημένο στο 
μηχάνημα του η/υ με μόνιμο τρόπο.
Η έκδοση των Windows, η οποία είναι εγκατεστημένη στον ανακατασκευ-
ασμένο η/υ θα πρέπει να ταυτίζεται με το προϊόν, το οποίο αναγράφεται επί 
του ειδικά σχεδιασμένου πιστοποιητικού αυθεντικότητας (COA) για ανακατα-
σκευασμένους η/υ.

Ανακατασκευασμένοι υπολογιστές:
Απαιτήσεις & προϋποθέσεις
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Έρευνα SAP Business Partnership Study
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Πρόσφατη έρευνα της SAP δείχνει ότι τρεις στις τέσσερις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τους 
προμηθευτές λύσεων πληροφορικής και τεχνολογίας ως ζωτικής σημασίας εργαλείο για την επιχείρησή τους. 

Η Εμπιστοσύνη, το βασικό 
κριτήριο επιλογής προμηθευτή

Ό
λο και περισσότερες επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούν προμηθευτές 
τεχνολογίας για συμβουλευτικές 
υπηρεσίες (76%), για καθοδήγηση 
σχετικά με τα στοιχεία της αγοράς 
(79%) και για πρόβλεψη αναγκών 

και ρίσκων (76%).
Σύμφωνα με την έρευνα επιχειρηματικών συ-
νεργασιών που διεξήχθη από τη SAP, στην οποία 
συμμετείχαν 300 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
στις Ηνωμένες Πολιτείες και 300 στη Γερμανία, 
διερευνήθηκαν οι συναισθηματικοί και διανοητικοί 
παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε αυτές τις συνερ-
γασίες. Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα 
αντιπροσώπευαν ποικίλες βιομηχανίες, συμπερι-
λαμβανομένων των επαγγελματικών υπηρεσιών, 
των προϊόντων καταναλωτικών προϊόντων, του 
λιανικού εμπορίου, του χονδρικού εμπορίου και της 
μεταποίησης.

Σημαντικές οι διαπροσωπικές σχέσεις
Τα χαρακτηριστικά που προέκυψαν προσομοίαζαν 
αυτά μίας διαπροσωπικής σχέσης: πάνω από τα 
τρία τέταρτα (80%) των διευθυντών  που ερωτήθη-
καν δήλωσαν ότι η εμπιστοσύνη και η πολιτισμική 
προσαρμογή, εν συγκρίσει με την εξοικονόμηση 
του κόστους, ήταν αδιαμφισβήτητα πιο σημαντικά 
κριτήρια για την επιλογή συνεργασιών.

Άλλα σημαντικά βασικά στοιχεία της μελέτης είναι 
τα εξής:

• Σχεδόν τα τρία τέταρτα (74%) των ερωτηθέντων 
αναφέρουν ότι η επιχείρησή τους στοχεύει στη 
μακροπρόθεσμη διατήρηση της σημαντικότερης 
εταιρικής σχέσης στον τομέα πληροφορικής και 
τεχνολογίας. Υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων τους βασίζεται περισσότερο στην 
επένδυση σε έναν αξιόπιστο προμηθευτή παρά 
στην επένδυση στην τεχνολογία καθαυτή.
• Οι συμμετέχοντες αναφέρουν ότι η συνεργασία 
(70%), η ειλικρίνεια (81%) και η ανοικτή επικοινω-
νία (78%) σχετικά με τις βέλτιστες και μη πρακτι-
κές, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες κατά την 
επιλογή ενός προμηθευτή τεχνολογίας.
• Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των ερωτη-
θέντων θεώρησαν ότι οι επιτυχημένες επιχειρη-
ματικές σχέσεις συνέβαλαν στη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής γνώσεων.

Όπως δήλωσε ο Δρ. Avan Jassawalla, καθηγητής 
διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της 
Νέας Υόρκης: «Τα αποτελέσματα αυτής της έρευ-
νας καταδεικνύουν ότι οι σημερινές μικρές και με-
σαίες επιχειρήσεις αλλάζουν τον τρόπο μέτρησης 
της απόδοσης της επένδυσης».

Συμπεράσματα
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι SMBs 

σήμερα, αναζητούν συνεργάτες τεχνολογίας και 
όχι απλώς προμηθευτές τεχνολογικών υπηρεσι-
ών. Για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι μακροπρό-
θεσμες σχέσεις θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη τόσο 
τεχνολογικά όσο και πολιτιστικά, οι προμηθευτές 
οφείλουν να αναπτύξουν όχι μόνο τις δεξιότητές 
τους στον τομέα της τεχνολογίας αλλά και στις δι-
απροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσουν με τους 
πελάτες τους. TCP

12.2017

Η σημαντικότητα του έμπιστου συνεργάτη

Συνεργάτης που να μπορώ να εμπιστευτώ 83%

82%  Συνεργάτης που καταλαβαίνει τις ανάγκες μας

80%  Προϊόν/υπηρεσία που να ταιριάζει στις ανάγκες μας

74%Επίτευξη συμφέρουσας συμφωνίας/χαμηλότερο κόστος

Το 82% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι η επιλογή ενός έμπιστου συνεργάτη, ο οποίος να μπορεί  
να καταλαβαίνει τις ανάγκες τους είναι πολύ σημαντική στο κλείσιμο μιας συμφωνίας. 
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Αν και η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων αξιοποιεί υπολογιστές και websites, σχεδόν οι μισές αξιοποιούν 
τα κοινωνικά δίκτυα και πολύ λίγες το cloud. Από τα αντίστοιχα ποσοστά που εμφανίζονται στην έρευνα, είναι 
προφανές σε ποια σημεία πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές του το κανάλι των συνεργατών και ποιες ευκαιρίες να 
αξιοποιήσει. Υπηρεσίες cloud, ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές και συμβουλευτικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
βρίσκονται πρώτες στη λίστα. 

Μικρά τα ποσοστά χρήσης social 
media και cloud από τις επιχειρήσεις

Η 
Ελληνική Στατιστική Αρχή ανα-
κοινώνει στοιχεία για τον βαθμό 
χρήσης των τεχνολογιών πλη-
ροφόρησης, επικοινωνίας και 
ηλεκτρονικού εμπορίου στις επι-
χειρήσεις, έτους 2017. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της έρευνας για το έτος 2017, 
σε σύνολο 26.208 επιχειρήσεων, οι 23.220 (ποσο-
στό 88,6%) χρησιμοποιούν υπολογιστές. Σε αυτούς 
συμπεριλαμβάνονται οι προσωπικοί και φορητοί 
υπολογιστές καθώς και οι συσκευές μικρού με-
γέθους (tablets και smartphones). Από αυτές τις 
23.220 επιχειρήσεις οι 22.701 (ποσοστό 97,8%) εί-
χαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ σε σχέση με το 
σύνολο των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην 
έρευνα, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 86,6%. 
Από τις 22.701 επιχειρήσεις που είχαν πρόσβαση 
στο διαδίκτυο το έτος 2017, οι 22.287 χρησιμοποί-
ησαν σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο 
διαδίκτυο.
Το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποίη-
σαν σύνδεση DSL ή άλλο τύπο ευρυζωνικής σύν-
δεσης (π.χ ADSL, SDSL, VDSL, FTTH – τεχνολογία 
οπτικών ινών, καλωδιακή τεχνολογία, Wi- Fi κλπ.) 
ήταν 97,8% ενώ ένα 54,6% χρησιμοποίησε και κι-
νητή ευρυζωνική σύνδεση (3G ή 4G).
Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι σε σύνολο 
992.311 απασχολουμένων στις επιχειρήσεις που 
δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν υπολογιστές, σχεδόν 
οι μισοί (45,7%) κάνουν χρήση υπολογιστή στην 
εργασία τους. Το 39,9% έχει πρόσβαση στο διαδί-
κτυο από τους υπολογιστές της επιχείρησης, ενώ 
το 14,8% χρησιμοποιεί φορητές συσκευές για πρό-
σβαση στο διαδίκτυο μέσω κινητής τηλεφωνίας. 

Ύπαρξη Website
Από τις 22.701 επιχειρήσεις που είχαν πρόσβαση 
στο διαδίκτυο, το έτος 2017, το 74,8% (16.976) δή-
λωσαν ότι διαθέτουν δικό τους διαδικτυακό τόπο, 
ενώ σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων το 
ποσοστό ανέρχεται σε 64,8%. Το 73,3% των επι-
χειρήσεων αξιοποιεί το website για ηλεκτρονική 
πρόσβαση σε καταλόγους προϊόντων, ενώ μόλις 
το 11,8% προσφέρει δυνατότητα εξατομίκευσης για 
συχνούς επισκέπτες. 

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Από τις 26.208 επιχειρήσεις που ερευνήθηκαν το 
2017 με συνολικό τζίρο 247,2 δις ευρώ, οι 3.039 
(ποσοστό 11,6%) απάντησαν ότι έλαβαν on-line 
παραγγελίες και ο τζίρος από αυτές τις παραγγελίες 
ανήλθε σε 6,5 δις ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
2,6% του συνολικού τζίρου. Πολύ χαμηλά είναι τα 
ποσοστά χρήσης EDI (Electronic Data Interchange). 
Από τις 26.208 επιχειρήσεις που ερευνήθηκαν το 
2017, με συνολικό τζίρο 247,2 δις ευρώ, οι 354 απά-
ντησαν ότι έλαβαν παραγγελίες μέσω μηνυμάτων 
τύπου EDI, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,4%.

Μικρή η χρήση των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης
Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, θεωρούνται εκείνες που 
διαθέτουν ένα προφίλ χρήστη ή μια άδεια χρήσης, 
ανάλογα με τις απαιτήσεις και το είδος των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. Από τις 22.701 επιχειρή-
σεις που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, το έτος 

2017, το 57,7% (13.109) χρησιμοποίησαν κάποιο 
είδος κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σε σχέση με το 
σύνολο των επιχειρήσεων το ποσοστό ανέρχεται 
σε 50,0%. Μάλιστα, τα σχετικά ποσοστά χρήσης 
κοινωνικών δικτύων από τις επιχειρήσεις εμφανί-
ζονται μειωμένα σε σχέση με το 2016. 

Ελάχιστη η χρήση cloud
Από τις 22.701 επιχειρήσεις που απάντησαν ότι 
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι 2.890 (ποσοστό 
12,7%) απάντησαν ότι αγόρασαν υπηρεσίες cloud 
ενώ σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων το 
ποσοστό ανέρχεται σε 11,0%. 
Η κατανομή των υπηρεσιών cloud που αγορά-
στηκαν από τις επιχειρήσεις (αν εξαιρέσουμε τις 
δωρεάν υπηρεσίες) είναι η ακόλουθη: 
Οι υπηρεσίες cloud με τη μεγαλύτερη χρήση, 
αφορούν στα e-mail με ποσοστό 72,4% και στην 
αποθήκευση των αρχείων με ποσοστό 61,5%, ενώ 
η μικρότερη χρήση είναι στις χρηματοοικονομικές 
ή λογιστικές εφαρμογές, με ποσοστό 16,2%. TCP

Χρήση social media

 2016  2017
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ανάλυση

Πρόσφατη έρευνα της SAP δείχνει ότι τρεις στις τέσσερις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τους 
προμηθευτές λύσεων πληροφορικής και τεχνολογίας ως ζωτικής σημασίας εργαλείο για την επιχείρησή τους. 

Η Εμπιστοσύνη, το βασικό 
κριτήριο επιλογής προμηθευτή

Ό
λο και περισσότερες επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούν προμηθευτές 
τεχνολογίας για συμβουλευτικές 
υπηρεσίες (76%), για καθοδήγηση 
σχετικά με τα στοιχεία της αγοράς 
(79%) και για πρόβλεψη αναγκών 

και ρίσκων (76%).
Σύμφωνα με την έρευνα επιχειρηματικών συ-
νεργασιών που διεξήχθη από τη SAP, στην οποία 
συμμετείχαν 300 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
στις Ηνωμένες Πολιτείες και 300 στη Γερμανία, 
διερευνήθηκαν οι συναισθηματικοί και διανοητικοί 
παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε αυτές τις συνερ-
γασίες. Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα 
αντιπροσώπευαν ποικίλες βιομηχανίες, συμπερι-
λαμβανομένων των επαγγελματικών υπηρεσιών, 
των προϊόντων καταναλωτικών προϊόντων, του 
λιανικού εμπορίου, του χονδρικού εμπορίου και της 
μεταποίησης.

Σημαντικές οι διαπροσωπικές σχέσεις
Τα χαρακτηριστικά που προέκυψαν προσομοίαζαν 
αυτά μίας διαπροσωπικής σχέσης: πάνω από τα 
τρία τέταρτα (80%) των διευθυντών  που ερωτήθη-
καν δήλωσαν ότι η εμπιστοσύνη και η πολιτισμική 
προσαρμογή, εν συγκρίσει με την εξοικονόμηση 
του κόστους, ήταν αδιαμφισβήτητα πιο σημαντικά 
κριτήρια για την επιλογή συνεργασιών.

Άλλα σημαντικά βασικά στοιχεία της μελέτης είναι 
τα εξής:

• Σχεδόν τα τρία τέταρτα (74%) των ερωτηθέντων 
αναφέρουν ότι η επιχείρησή τους στοχεύει στη 
μακροπρόθεσμη διατήρηση της σημαντικότερης 
εταιρικής σχέσης στον τομέα πληροφορικής και 
τεχνολογίας. Υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων τους βασίζεται περισσότερο στην 
επένδυση σε έναν αξιόπιστο προμηθευτή παρά 
στην επένδυση στην τεχνολογία καθαυτή.
• Οι συμμετέχοντες αναφέρουν ότι η συνεργασία 
(70%), η ειλικρίνεια (81%) και η ανοικτή επικοινω-
νία (78%) σχετικά με τις βέλτιστες και μη πρακτι-
κές, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες κατά την 
επιλογή ενός προμηθευτή τεχνολογίας.
• Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των ερωτη-
θέντων θεώρησαν ότι οι επιτυχημένες επιχειρη-
ματικές σχέσεις συνέβαλαν στη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής γνώσεων.

Όπως δήλωσε ο Δρ. Avan Jassawalla, καθηγητής 
διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της 
Νέας Υόρκης: «Τα αποτελέσματα αυτής της έρευ-
νας καταδεικνύουν ότι οι σημερινές μικρές και με-
σαίες επιχειρήσεις αλλάζουν τον τρόπο μέτρησης 
της απόδοσης της επένδυσης».

Συμπεράσματα
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι SMBs 

σήμερα, αναζητούν συνεργάτες τεχνολογίας και 
όχι απλώς προμηθευτές τεχνολογικών υπηρεσι-
ών. Για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι μακροπρό-
θεσμες σχέσεις θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη τόσο 
τεχνολογικά όσο και πολιτιστικά, οι προμηθευτές 
οφείλουν να αναπτύξουν όχι μόνο τις δεξιότητές 
τους στον τομέα της τεχνολογίας αλλά και στις δι-
απροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσουν με τους 
πελάτες τους. TCP

12.2017

Η σημαντικότητα του έμπιστου συνεργάτη

Συνεργάτης που να μπορώ να εμπιστευτώ 83%

82%  Συνεργάτης που καταλαβαίνει τις ανάγκες μας

80%  Προϊόν/υπηρεσία που να ταιριάζει στις ανάγκες μας

74%Επίτευξη συμφέρουσας συμφωνίας/χαμηλότερο κόστος

Το 82% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι η επιλογή ενός έμπιστου συνεργάτη, ο οποίος να μπορεί  
να καταλαβαίνει τις ανάγκες τους είναι πολύ σημαντική στο κλείσιμο μιας συμφωνίας. 
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Τ
ο νέο slim notebook της Oktabit 
ακούει στο όνομα Vero V131 Pro. 
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα λεπτό 
και ελαφρύ laptop που συνδυάζει 
το ασημί και το μαύρο χρώμα. 
Η οθόνη του έχει ανάλυση Full 

HD (1920x1080) και διαγώνιο 13,3 ίντσες. Το 
panel ακολουθεί την τεχνολογία IPS προσφέρο-
ντας ξεκούραστη και απροβλημάτιστη προβολή 
σε από οποιαδήποτε γωνία. 
Κάτω από το εργονομικό πληκτρολόγιο, δεσπόζει 
το μεγάλο μαύρο touchpad, το οποίο υποστηρίζει 
gestures. Έτσι μπορεί κανείς, κάνοντας pinch με 
τα δύο δάχτυλα να κάνει zoom-in/out σε έγγρα-
φα και ιστοσελίδες, ενώ με κατακόρυφη κίνηση 
δύο δαχτύλων πραγματοποιείται κύλιση. Χάρη 
στο multi-touch touchpad του Vero V131 Pro υ-
ποστηρίζονται όλα τα gestures των Windows 10, 
όπως το δεξί κλικ με tap δύο δαχτύλων, άνοιγμα 
της Cortana με tap τριών δαχτύλων, swipe με 
τρία δάχτυλα για εναλλαγή παραθύρων κ.λπ.  

Χαρακτηριστικά
Ο επεξεργαστής του Vero V131 Pro δεν είναι 
άλλος από τον τετραπύρηνο Intel Atom X5-Z8350 
(1,44 – 1,92GB), η κεντρική μνήμη 4GB DDR3 και 
ο αποθηκευτικός χώρος 32GB ο οποίος έρχεται 
σε μορφή μνήμης eMMC. Το μεγάλο πλεονέκτημα 
του συγκεκριμένου laptop είναι ότι ο αποθηκευ-
τικός του χώρος αναβαθμίζεται. Συγκεκριμένα, 
δέχεται κάρτες SSD M.2 2242. Αρκεί να ξεβιδώ-
σει κανείς τη μοναδική βίδα που θα βρει στην 
πλάτη του Vero V131 για να αποκτήσει πρόσβαση 
στην ειδική υποδοχή M.2. Οι «δίσκοι» (το δίσκοι 
σε εισαγωγικά διότι στην πραγματικότητα πρό-
κειται για κάρτες) Μ.2 έχουν το μικρότερο SSD 
form factor (μικρότεροι από τους mSATA) και 
διατίθεται σε διάφορα μεγέθη και χωρητικότητες. 
Το συγκεκριμένο laptop δέχεται κάρτες M.2 2242, 
δηλαδή με 22mm πλάτος και 42mm μήκος. 

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, 
το Vero V131 Pro διαθέτει μία θύρα  USB 3.0, μία 
USB 2.0 και μία Micro HDMI για σύνδεση σε εξω-
τερική οθόνη ή τηλεόραση. Ακόμα διαθέτει μία 
υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου και μια Web 
cam 2 Megapixels για πραγματοποίηση τηλεδια-
σκέψεων.
Όπως είναι φυσικό δεν υπάρχει θύρα Ethernet, 
αλλά μόνο Wi-Fi. 

Με Windows Pro
Το λειτουργικό σύστημα του Vero V131 Pro είναι 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Επεξεργαστής: Intel Atom X5-Z8350 Quad 

(έως 1,9GHz)

RAM: 4GB DDR3

Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 Pro GR 64-bit

Διάσταση οθόνης: 13.3’’

Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080pixels

Σκληρός δίσκος: 32GB eMMC

Κάρτα γραφικών: Intel HD Graphics

Δίκτυο: Wi-Fi, Bluetooth

Θύρες: USB 3.0 x1, USB 2.0 x1, 
Micro HDMi x1, Microphone 
x1, Earphone IN, Micro SD 
Slot x1, SSD M2 2242 bay

Διαστάσεις: 315 x 216 x 16 mm

Βάρος: 2 Cell Li-Ion, 8000mAh

Άλλα: Υποδοχή SSD M.2 2242, 
Web cam 2.0MP

Μπαταρία: 1,35 κιλά

Εγγύηση: 24 μήνες

Λεπτό, ελαφρύ και ισχυρό laptop, το οποίο απευθύνεται στον επαγγελματία που θέλει ένα αξιόπιστο 
μηχάνημα πάντα μαζί του.

τα Windows 10 64-bit στην έκδοση Professional. 
Έτσι, ο χρήστης απολαμβάνει όλα τα πρόσθε-
τα χαρακτηριστικά της business έκδοσης του 
λειτουργικού συστήματος, όπως το BitLocker, 
Remote Desktop, σύνδεση σε εταιρικό domain, 
υποστήριξη Hyper-V κ.λπ.

Απαραίτητη η αναβάθμιση 
χωρητικότητας
Πιο πάνω αναφέραμε ότι το Vero V131 Pro μπο-
ρεί να αναβαθμιστεί με μεγαλύτερο αποθηκευτι-
κό χώρο. Οι κάρτες SSD τύπου M.2 2242 κυκλο-
φορούν σε διάφορα μεγέθη, από 64 έως 512GB 
εκτοξεύοντας τη χωρητικότητα του Vero V131 Pro 
στα ύψη. Ευτυχώς που η Oktabit φρόντισε και 
εφοδίασε το συγκεκριμένο notebook με αυτή τη 
δυνατότητα, διότι είναι άκρως απαραίτητη και θα 
εξηγήσουμε αμέσως το γιατί: ο αποθηκευτικός 
χώρος των 32GB που διαθέτει το Vero V131 Pro 
δεν επαρκούν για αυτόματο update των Windows 
10 Pro στην τελευταία έκδοση (fall creators 
update). Τα ίδια τα Windows προτείνουν εξωτε-
ρικό USB μεγέθους 8GB, ενώ υπάρχουν κι άλλοι 
τρόποι να γίνει το update, αλλά η διαδικασία 
απαιτεί κάποιες πρόσθετες γνώσεις. Έτσι, η ανα-
βάθμιση της χωρητικότητας κρίνεται απαραίτητη, 
όχι μόνο για το update, αλλά και για τη γενικότε-
ρη λειτουργία και χρηστικότητα του μηχανήματος. 
Εκτός του ότι τα Windows θα «ανασάνουν» λίγο 
περισσότερο, το σύστημα δεν θα «μπουκώνει», 
θα μπορεί να γίνεται συγχρονισμός με το cloud α-

Το «δεξί χέρι» τού επαγγελματία

EDITOR’S CHOICE

Κατασκευαστής/Διάθεση: Oktabit, 211-8888000
Προτεινόμενη τιμή λιανικής: € 209

πρόσκοπτα, ενώ ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα 
εγκατάστασης πολλών πρόσθετων εφαρμογών 
και αποθήκευσης αρχείων. TCP
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Το InkTank System 
γίνεται EcoTank ITS

Ο 
Epson L6160 είναι ένας 3-σε-1 
εκτυπωτής, που ανήκει στη νέα 
γενιά των συσκευών EcoTank 
ITS οι οποίοι δεν διαθέτουν 
cartridges μελανιών, αλλά δο-
χεία τα οποία γεμίζουν με ειδικά 

φιαλίδια. Στα νέα μοντέλα, τα δοχεία μελανιών 
βρίσκονται πλέον εντός του εκτυπωτή και μπρο-
στά και όχι στο πλάι όπως προηγουμένως. Αυτό 
βοηθά στην εύκολη αναπλήρωση, αλλά και άμε-
ση επισκόπηση της εναπομένουσας ποσότητας 
μελάνης για κάθε χρώμα. 
Όλοι οι εκτυπωτές νέας γενιάς EcoTank ITS είναι 
πιο εύχρηστοι και διαθέτουν αισθητά διαφορετική 
εμφάνιση. Μειώνοντας το κόστος εκτύπωσης έως 
και 90%, η σειρά EcoTank ITS προσφέρει εξαιρε-
τικά χαμηλό κόστος ανά σελίδα, χάρη στα μελάνια 
νέας σύνθεσης και τις δεξαμενές εξαιρετικά με-
γάλης χωρητικότητας. Παραμένοντας στο μελάνι, 
να πούμε επίσης, ότι ο προηγμένος σχεδιασμός 
ενισχύεται από ένα βελτιωμένο σύστημα ανα-
πλήρωσης, το οποίο ελαχιστοποιεί τη διαρροή με 
ειδικά φιαλίδια που εφαρμόζουν ευκολότερα και 
με ασφάλεια στα δοχεία. 
Μάλιστα, αξίζει να τονίσουμε ότι το συμπεριλαμ-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τεχνολογία εκτύπωσης: PrecisionCore

Τεχνολογία μελανιού: Pigment black και Dye 
colour 

Χρώματα: Μαύρο, κυανό, κίτρινο, 
ματζέντα

Ανάλυση εκτύπωσης: 4.800 x 1.200 DPI

Λειτουργίες: Εκτύπωση, σάρωση, 
αντιγραφή

Ταχύτητα εκτύπωσης: 33 σελ./λεπτό μονόχρωμο, 
20 σελ./λεπτό χρώμα 

Ταχύτητα εκτύπωσης 
διπλής όψης:

6,5 A4 σελ./λεπτό 
μονόχρωμο, 4,5 A4 σελ./
λεπτό χρώμα

Ανάλυση σάρωσης: 1.200 DPI x 2.400 DPI 

Χωρητικότητα δίσκου 
χαρτιού:

150 φύλλα βασικό, 
150 φύλλα μέγιστο, 20 
φωτογραφικά φύλλα

Βάρος: 6 kg

Συνδέσεις: USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi 
Direct

Λειτουργίες mobile και 
cloud printing:

Epson Connect (iPrint, 
Email Print, Remote Print 
Driver, Scan-to-Cloud), 
Apple AirPrint, Google 
Cloud Print

Η καινούρια σειρά εκτυπωτών της Epson έχει νέα πιο βολική και εργονομική σχεδίαση με τα δοχεία των 
μελανιών InkTank να τοποθετούνται πλέον εντός του εκτυπωτή, ενώ αλλάζει και ο τρόπος γεμίσματος. Τον 
προηγούμενο μήνα δοκιμάσαμε έναν εκπρόσωπο της συγκεκριμένης σειράς που απευθύνεται για χρήση στο 
σπίτι και το μικρό γραφείο.

Επιπροσθέτως, υποστηρίζει τις πλατφόρμες 
Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print 
Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google 
Cloud Print για εκτύπωση μέσω cloud.

Το μπροστινό panel του EcoTank ITS L6160 είναι 
πολύ βολικό, διαθέτοντας πλήκτρα αφής, αλλά 
και μια εύχρηστη έγχρωμη οθόνη LCD. Το μενού 
της συσκευής είναι επίσης πολύ βολικό επιτρέ-
ποντας την απρόσκοπτη σύνδεσή της στο δίκτυο 
της εταιρείας, την αλλαγή του IP αν απαιτείται και 
την ενεργοποίηση του Epson Connect.  TCP

βανόμενο στη συσκευασία του Epson L6160, 
μελάνι καλύπτει έως τρία έτη, προσφέροντας συ-
νολικά 14.000 ασπρόμαυρες σελίδες και 11.200 
έγχρωμες.

Χαρακτηριστικά
Το συγκεκριμένο μοντέλο ακολουθεί την τεχνολο-
γία κεφαλής PrecisionCore για απόλυτη ακρίβεια 
και ποιότητα στο χρώμα. Σε αυτό συνεπικουρεί το 
ελάχιστο μέγεθος σταγόνας των 3,3pl, αλλά και η 
τεχνολογία μεταβλητού μεγέθους ανάλογα με τις 
ανάγκες.  
Η ανάλυση εκτύπωσης ανέρχεται σε 4.800x1.200 
dpi και της σάρωσης 1.200x2.400 dpi. Η συσκευή 
διαθέτει λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης, ε-
κτυπώνει με ταχύτητα 15 σελίδες το λεπτό, ενώ ο 
μπροστινός δίσκος χαρτιού χωράει 150 φύλλα Α4. 
Επιπλέον, διαθέτει πλήθος δυνατοτήτων εκτύπω-
σης τόσο μέσω cloud όσο και εντός δικτύου. Έτσι, 
υποστηρίζει Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, υπο-
στηρίζει εκτύπωση μέσω e-mail (Epson Email 
Print), ενώ μέσω του app Epson iPrint ο χρήστης 
μπορεί να εκτυπώνει και να σαρώνει από το 
smartphone, βλέποντας μάλιστα στην οθόνη της 
συσκευής του τα σαρωμένα έγγραφα. 

EDITOR’S CHOICE

Κατασκευαστής: Epson
Διάθεση: Epson Hellas, www.epson.gr 
Προτεινόμενη τιμή λιανικής: € 365
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Τ
ο νέο slim notebook της Oktabit 
ακούει στο όνομα Vero V131 Pro. 
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα λεπτό 
και ελαφρύ laptop που συνδυάζει 
το ασημί και το μαύρο χρώμα. 
Η οθόνη του έχει ανάλυση Full 

HD (1920x1080) και διαγώνιο 13,3 ίντσες. Το 
panel ακολουθεί την τεχνολογία IPS προσφέρο-
ντας ξεκούραστη και απροβλημάτιστη προβολή 
σε από οποιαδήποτε γωνία. 
Κάτω από το εργονομικό πληκτρολόγιο, δεσπόζει 
το μεγάλο μαύρο touchpad, το οποίο υποστηρίζει 
gestures. Έτσι μπορεί κανείς, κάνοντας pinch με 
τα δύο δάχτυλα να κάνει zoom-in/out σε έγγρα-
φα και ιστοσελίδες, ενώ με κατακόρυφη κίνηση 
δύο δαχτύλων πραγματοποιείται κύλιση. Χάρη 
στο multi-touch touchpad του Vero V131 Pro υ-
ποστηρίζονται όλα τα gestures των Windows 10, 
όπως το δεξί κλικ με tap δύο δαχτύλων, άνοιγμα 
της Cortana με tap τριών δαχτύλων, swipe με 
τρία δάχτυλα για εναλλαγή παραθύρων κ.λπ.  

Χαρακτηριστικά
Ο επεξεργαστής του Vero V131 Pro δεν είναι 
άλλος από τον τετραπύρηνο Intel Atom X5-Z8350 
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Λεπτό, ελαφρύ και ισχυρό laptop, το οποίο απευθύνεται στον επαγγελματία που θέλει ένα αξιόπιστο 
μηχάνημα πάντα μαζί του.
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πρόσκοπτα, ενώ ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα 
εγκατάστασης πολλών πρόσθετων εφαρμογών 
και αποθήκευσης αρχείων. TCP



Mentor Hellas 
IKE
Η εταιρία δραστηριοποιείται 
στο χώρο της προμήθειας 
ειδών χρωματοπωλείου. Οι 
ιδιοκτήτες με βαθιά γνώση του 
αντικειμένου που απέκτησαν 
από την πολυετή παρουσία 
τους στο χώρο, κατάφεραν να 
εξασφαλίσουν συνεργασίες με 
μεγάλους οίκους, ακόμα και 
αποκλειστικότητες για το χώρο 
τους σαν αυτή της εταιρίας 
Henkel για τα σφραγιστικά υλικά 
και συγκολλητικές ουσίες.
Η εταιρεία έχει έδρα τη 
Θεσσαλονίκη σε ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις και ένα δίκτυο 14 
πωλητών, καλύπτοντας όλη την 
ελληνική επικράτεια, αλλά και 
μέρος των Βαλκανίων. Διαθέτει 
συνολικά 34 άτομα μόνιμο 
προσωπικό.

Οι προκλήσεις
• Αυτοματοποίηση διαδικασιών 

παραγγελειοληψίας
• Δημιουργία ειδικών 

τιμοκαταλόγων ανά πελάτη
• Αμφίδρομη διαχείριση 

μηνυμάτων για πελάτη πωλητή-
έδρας μέσω διασύνδεσης με το 
backoffice της εταιρίας

• Διαχείριση των backorders του 
πελάτη «on the spot»

• Διαχείριση και εκτέλεση των 
προσφορών του πελάτη

• Υλοποίηση σε περιβάλλον 
Android

Το όφελος
• Άμεση διεκπεραίωση και 

αποστολή των παραγγελιών
• Αύξηση της απόδοσης των 

πωλητών μέσω της πλούσιας 
πληροφόρησής τους

• Βελτιστοποίηση της 
εξυπηρέτησης των πελατών

• Μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη 
πωλήσεων

• Επικοινωνίας μέσω 3G/4G
• Λειτουργία και offline

Λύση που εγκαταστάθηκε:
Regate Effective - SFA

Υλοποίηση έργου από:
Λύσεις Πληροφορικής ΙΚΕ

Enterprise Mobility με… χρώμα

CASE STUDY

Η ανάγκη της εταιρείας «Mentor Hellas ΙΚΕ» ήταν η 
αυτοματοποίηση. Αυτό που απαιτούσε ήταν διαδικασίες 
όπως παραγγελιοληψία, αλλά και άλλες ιδιαίτερες 
λειτουργίες όπως διαχείριση backorders του πελάτη 
από τον πωλητή επιτόπου και μάλιστα με δυνατότητα 
εκτέλεσης ή διαγραφής τους και από το backoffice της 
εταιρίας, καθώς και παρακολούθηση των προσφορών 
ανά πελάτη με δυνατότητα εκτέλεσής τους. 
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ήταν εξαρχής γνωστά, 
ήταν η ανάγκη παρακολούθησης των πολλών ειδικών 
τιμών ή εκπτώσεων ειδών ανά πελάτη, πληροφορία 
που θα ήταν άμεσα προσβάσιμη πλέον από τον πωλητή 
και αδύνατο μέχρι τότε να επιτευχθεί. 

Άλλη μια απαίτηση ήταν να υπάρχει δυνατότητα 
παρακολούθησης ανά πελάτη μέσω ειδικών reports 
με σύγκριση περιόδων τις αγορές ανά κατηγορίες 
λαμβάνοντας έτσι μια πλήρη εικόνα της πορείας του 

πελάτη στο σύνολο ή και κατά επιμέρους κατηγορία

Ένα πλήρες φορητό σύστημα 
παραγγελιοληψίας
Η προδιαγραφή που τέθηκε εξ’ αρχής ήταν, η λύση να 
υλοποιηθεί σε περιβάλλον Android με δυνατότητα offline 
λειτουργίας κατά την οποία να υπάρχει πρόσβαση στα 
οικονομικά στοιχεία του πελάτη καθώς και τα στατιστικά 
πωλήσεων και φυσικά στην αναλυτική καρτέλα πελάτη.

Όλοι οι στόχοι επιτεύχθηκαν  
χωρίς προβλήματα
Η υλοποίηση πέτυχε πλήρως τους στόχους που είχαν 
τεθεί, επιλύοντας με επιτυχία όποια ιδιαιτερότητα 
προέκυψε, αφήνοντας ένα τελικό προϊόν στα χέρια της 
εταιρίας που αποτελεί πλέον ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης, 
αξιοποίησης πληροφορίας και επαγρύπνησης έναντι του 
ανταγωνισμού.

Με τη βοήθεια της Regate, μια εταιρία χονδρικού εμπορίου ειδών χρωματοπωλείου, 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες της δίνοντας νέα διάσταση 
στην έννοια «υποστήριξη πελάτη».

Παρά το ότι αντιμετωπίσαμε μια μοναδική και 
ιδιαίτερα περίπλοκη τιμολογιακή πολιτική, 
η συνεργασία των ομάδων Regate & Thinx IS  
κατάφερε να δημιουργήσει και να φέρει εις 

πέρας μια άκρως επιτυχημένη υλοποίηση. Η ομαδικότητα και η 
συνεργασία είναι τα βασικά συστατικά που μας δίνουν το όραμα 
για μια  μακροχρόνια συνέργεια. 
Αθανασία Τυχάλα, Υπεύθυνη Έργων,  Λύσεις Πληροφορικής ΙΚΕ -Thinx IS 
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your brand | our content | any media

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

Ζητήστε ένα δωρεάν* social media assessment στο 
sales@socialhandlers.com και κερδίστε εντελώς 
δωρεάν* ένα Facebook app και executive social media 
training αξίας €1.500

*Υποσχόμαστε: No strings attached :-)
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