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REVIEW

Η Acer στην  
ελληνική αγορά
Για τις ανακατατάξεις της εταιρείας 
τόσο σε τοπικό όσο και σε 
παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και για την 
επανατοποθέτησή της στην Ελλάδα, 
μιλήσαμε με τον country manager 
Marco Cappela. Σελ. 23

Ήρθε η ώρα του  
Enterpise Mobilty!
To Enterprise Mobility είναι 
σημαντικό, διότι παρέχει 
στους εργαζομένους ευελιξία 
και επιλογές, γεγονός που 
μπορεί να βελτιώσει τόσο την 
παραγωγικότητα των ίδιων, 
όσο και την απόδοση της 
επιχείρησης με την προσέγγιση 
νέων πελατών και αγορών. 

Σελ. 16

Επένδυση στο large format printing
Η νέα συνεργασία με την HP της Active, της επιτρέπει να εισαγάγει στο 
business της την έννοια του LF printing, με τα μοντέλα PageWide Large 
Format. Για τη συγκεκριμένη συνεργασία, μιλήσαμε με τον printing 
division manager της Active, Παναγιώτη Βελισσαρίου. Σελ. 22

CES 2018: Η «καρδιά» της τεχνολογίας χτυπά στο Λας Βέγκας
Φέτος η τάση της πλειονότητας των κατασκευαστών ήταν ξεκάθαρη: 
οι ψηφιακοί βοηθοί μπαίνουν παντού. Σχεδόν κάθε συσκευή που θα 
κυκλοφορήσει εντός του 2018 θα διαθέτει Alexa και Google Assistant. Σελ. 26

www.regate.gr
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Planet SGS-6340-24T4S
Το backbone της επιχείρησής 
σας σε ασφαλή χέρια. Σελ. 30
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• Quad Core • Dual Band • 11ac Wave2 
• PoE Support • Beamforming • MU-MIMO 
• 4 Detachable 5 dBi High-Gain Antenna



ΤΌΣΌ ΜΙΚΡΌ, ΑΛΛΑ ΤΌΣΌ ΙΣΧΥΡΌ

Lenovo, το λογότυπο της Lenovo και ThinkPad είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Lenovo. Intel, το λογότυπο της Intel, Intel Core, Intel vPro, Core Inside και vPro Inside 
είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. και / ή σε άλλες χώρες. Άλλα προϊόντα που αναφέροντα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα άλλων. 
©2016 Lenovo. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Featuring Intel® Core™ i7 Processor. 
Intel Inside®. Powerful Productivity Outside. Μάθετε περισσότερα στο www.lenovo.gr

Μικρότερα σε μέγεθος, πιο ισχυρά σε απόδοση και πιο ευέλικτα από τα παραδοσιακά 
desktops. Τα Lenovo ThinkCentre Tiny M710q, M910q και M910x λύνουν τα χέρια του 

επαγγελματία και των επιχειρήσεων. Πιστοποιημένη αντοχή και αξιοπιστία Think, απαράμιλλη 
απόδοση, εντυπωσιακή ευελιξία και εξοικονόμηση χώρου.

Tiny ecosystem 
Εξερευνήστε το Tiny Ecosystem, ένα πλήθος επιλογών που συνοδεύουν τα ThinkCentre Tiny 

και σας βοηθούν ώστε να διαμορφώσετε το ιδανικό περιβάλλον εργασίας. 

Πιστοποιημένη αντοχή  
Ιδανικά για την απαιτητική ζωή του επαγγελματία, τα ThinkCentre Tiny M710q, M910q, M910x 
μπορούν να αντεπεξέλθουν σε κάθε πιθανό περιβάλλον, αφού είναι πιστοποιημένα βάσει 12 

δοκιμών στρατιωτικών προδιαγραφών και έχουν υποβληθεί σε 200+ δοκιμές αντοχής.

Μικρό μέγεθος, έξυπνες λύσεις 
Με μέγεθος που είναι κατά 96% μικρότερο από τα παραδοσιακά desktop, τα Tiny 

χωράνε παντού εξοικονομώντας χώρο. Σε οριζόντια ή κάθετη θέση, τοποθετημένα 
στον τοίχο, πίσω από την οθόνη ή ακόμα και κάτω από το γραφείο.

Δείτε την μεγάλη εικόνα 
Εκτελέστε ταυτόχρονα πολλές εργασίες, χάρη στη δυνατότητα που έχουν τα ThinkCentre Tiny 

Μ710q και M910q να συνδέονται με έως και 3 ανεξάρτητες οθόνες. Και εάν θέλετε περισσότερη 
ευελιξία; Συνδεθείτε με έως 6 διαφορετικές οθόνες με το M910x το οποίο διαθέτει επίσης έως 2x 

M2 slots για PCle SSD με Raid 0.1 και 4GB κάρτα γραφικών.

Extra ευελιξία και επεκτασιμότητα 
Ενισχύστε το περιβάλλον εργασίας σας με τις επιλογές mounting οι οποίες μπορούν να 
υποστηριχτούν είτε μόνες τους είτε σε συνδυασμό με τα Tiny. Βελτιώστε το περιβάλλον 

εργασίας σας με επιλογές όπως το ThinkCentre Tiny VESA Mount II και το ThinkCentre. Tiny 
Clamp Bracket Mounting Kit II, Tiny-In-One (TIO).
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editorial

Going digital (finally…)
ΑΝΤΏΝΗΣ ΡΟΥΣΕΛΙΏΤΑΚΗΣ
antony@socialhandlers.com

Ό
πώς όλα δείχνουν, το 2018 θα είναι η χρονιά, 
που οι ελληνικές επιχειρήσεις (και ειδικά 
αυτές της τεχνολογίας), θα ξεκινήσουν 
(επιτέλους), να… ενστερνίζονται το digital 
(πώς έχει επικρατήσει αυτή η έκφραση μου 
διαφεύγει).

Και όταν λέω «ενστερνίζονται», εννοώ στην πράξη και με 
αποφασιστικότητα, και όχι σε θεωρητικό ή φιλοσοφικό 
επίπεδο.
Ολοένα και περισσότερα είναι τα requests για ψηφιακές 
καμπάνιες, παρουσία στα social media, lead generation, 
email marketing κ.ο.κ. Ακόμα περισσότερες είναι οι 
ερωτήσεις, γεγονός που καταδεικνύει δύο τινά:
1. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον.
2. Υπάρχει τεράστια άγνοια. Ναι, ακόμη και σήμερα.

Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο το γεγονός, ότι το ελληνικό 
επιχειρείν έχει μείνει τόσο πίσω σε ό,τι αφορά την ψηφιακή 
του ενηλικίωση. Και δεν αναφέρομαι σε επιχειρήσεις που 
ίσως να μην είναι και στην πρώτη γραμμή του ψηφιακού 
μετασχηματισμού, αλλά ακόμη και σε όσες εξ ορισμού θα 
έπρεπε να βρίσκονται εκεί εδώ και χρόνια λόγω αντικειμένου, 
όπως για παράδειγμα ένας retailer.

Το καλό της υπόθεσης, είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν στεγανά, 
ούτε σοβαρές αντιστάσεις ή ενδοιασμοί. Η επένδυση στα 
social media, το digital marketing, την online παρουσία, 
τους ψηφιακούς αυτοματισμούς κ.λπ., θεωρείται δεδομένη. 
Το ύψος και η ταχύτητα υλοποίησης αυτής της επένδυσης 
προφανώς διαφέρει από οργανισμό σε οργανισμό, αλλά το 
θέμα είναι παντού ανοικτό.
Είναι ανοικτό ακόμη και σε όσους έχουν μία παρουσία (και 
μάλιστα με σημαντική επένδυση), αλλά έχουν ωριμάσει 
αρκετά ώστε να μπορούν να την αξιολογήσουν και να 
αντιληφθούν ότι δεν είναι σωστή.

Εάν ξεχώριζα κάτι από όλη αυτήν την κατάσταση, αυτό 
θα ήταν η φτωχή παρουσία της δικής μας αγοράς 
(κατασκευαστές, διανομείς, μεταπωλητές, system integrators, 

software houses κ.λπ.), στον ψηφιακό στίβο. Θα περίμενε 
κανείς, ότι όντας μέσα στην τεχνολογία, οι επιχειρήσεις… 
τεχνολογίας θα ήταν πρωτοπόροι στην… τεχνολογία. Παρ’ όλα 
αυτά, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, ακόμη και σε οργανισμούς 
που διαθέτουν εσωτερικά τους πόρους και τις τεχνικές 
γνώσεις για να μεγαλουργήσουν. Γιατί;
Το γιατί, δεν σχετίζεται τόσο με τους πόρους, όσο με τη 
φιλοσοφία που διέπει κάθε επιχείρηση, και πρωτίστως τη 
διοίκηση. Είτε γιατί το ίδιο το management δεν ασχολείται, 
είτε διότι είναι λίγο πιο παλιάς σχολής, είτε γιατί κανείς 
δεν προσπάθησε να το πείσει για την αναγκαιότητα αυτή 
(ενδεχομένως φοβούμενος το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας 
του), το γεγονός παρέμενε. Το θέμα ήταν να γίνει η αρχή!

Η αρχή έγινε λοιπόν, και είμαστε ήδη στη μέση! Ο καταλύτης, 
όπως σχεδόν πάντοτε άλλωστε, ήταν ο ανταγωνισμός. Το 
πλεονέκτημα είναι το ότι έχουμε πλέον εμπεδώσει όλα τα best 
practices, και έτσι το catch up που έχουμε να κάνουμε, θα 
είναι πολύ πιο εύκολο. Κάτι σαν την κινητή τηλεφωνία στην 
Αφρική που έκανε skip 2-3 γενιές και πηγαίνοντας απευθείας 
στο 3G. Καλή μας αρχή λοιπόν!

Η επένδυση στα 
social media, το 
digital marketing, 
την online 

παρουσία, τους ψηφιακούς 
αυτοματισμούς κ.λπ., 
θεωρείται δεδομένη. 
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��Óôçí Ðñþôç ÔåôñÜäá Ðáñáãùãþí

  UPS, PDU & Inverter ôïõ ÐëáíÞôç. 

��20+ ÷ñüíéá äéåèíÞ ðáñïõóßá ìå 

  äßêôõï ðïõ áñéèìåß ôéò 100+ ÷þñåò.

��10+ ÷ñüíéá ðáñïõóßá óôç ÅëëÜäá.

��200+ ÐáôÝíôåò Åõñåóéôå÷íßáò óå 

  ôïìåßò Ôå÷íïëïãßáò êáé Ó÷åäßïõ.

www.cyberpower.com

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

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

Ðáíåëëáäéêü Service áðü ôçí Power Sales AE (www.powersales.gr) 
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ΤΌΣΌ ΜΙΚΡΌ, ΑΛΛΑ ΤΌΣΌ ΙΣΧΥΡΌ

Lenovo, το λογότυπο της Lenovo και ThinkPad είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Lenovo. Intel, το λογότυπο της Intel, Intel Core, Intel vPro, Core Inside και vPro Inside 
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Featuring Intel® Core™ i7 Processor. 
Intel Inside®. Powerful Productivity Outside. Μάθετε περισσότερα στο www.lenovo.gr

Μικρότερα σε μέγεθος, πιο ισχυρά σε απόδοση και πιο ευέλικτα από τα παραδοσιακά 
desktops. Τα Lenovo ThinkCentre Tiny M710q, M910q και M910x λύνουν τα χέρια του 

επαγγελματία και των επιχειρήσεων. Πιστοποιημένη αντοχή και αξιοπιστία Think, απαράμιλλη 
απόδοση, εντυπωσιακή ευελιξία και εξοικονόμηση χώρου.

Tiny ecosystem 
Εξερευνήστε το Tiny Ecosystem, ένα πλήθος επιλογών που συνοδεύουν τα ThinkCentre Tiny 

και σας βοηθούν ώστε να διαμορφώσετε το ιδανικό περιβάλλον εργασίας. 

Πιστοποιημένη αντοχή  
Ιδανικά για την απαιτητική ζωή του επαγγελματία, τα ThinkCentre Tiny M710q, M910q, M910x 
μπορούν να αντεπεξέλθουν σε κάθε πιθανό περιβάλλον, αφού είναι πιστοποιημένα βάσει 12 

δοκιμών στρατιωτικών προδιαγραφών και έχουν υποβληθεί σε 200+ δοκιμές αντοχής.

Μικρό μέγεθος, έξυπνες λύσεις 
Με μέγεθος που είναι κατά 96% μικρότερο από τα παραδοσιακά desktop, τα Tiny 

χωράνε παντού εξοικονομώντας χώρο. Σε οριζόντια ή κάθετη θέση, τοποθετημένα 
στον τοίχο, πίσω από την οθόνη ή ακόμα και κάτω από το γραφείο.

Δείτε την μεγάλη εικόνα 
Εκτελέστε ταυτόχρονα πολλές εργασίες, χάρη στη δυνατότητα που έχουν τα ThinkCentre Tiny 

Μ710q και M910q να συνδέονται με έως και 3 ανεξάρτητες οθόνες. Και εάν θέλετε περισσότερη 
ευελιξία; Συνδεθείτε με έως 6 διαφορετικές οθόνες με το M910x το οποίο διαθέτει επίσης έως 2x 

M2 slots για PCle SSD με Raid 0.1 και 4GB κάρτα γραφικών.

Extra ευελιξία και επεκτασιμότητα 
Ενισχύστε το περιβάλλον εργασίας σας με τις επιλογές mounting οι οποίες μπορούν να 
υποστηριχτούν είτε μόνες τους είτε σε συνδυασμό με τα Tiny. Βελτιώστε το περιβάλλον 

εργασίας σας με επιλογές όπως το ThinkCentre Tiny VESA Mount II και το ThinkCentre. Tiny 
Clamp Bracket Mounting Kit II, Tiny-In-One (TIO).
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Proactive account management
ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ

nick@socialhandlers.com

Β
ρεθήκαμε λοιπόν στη θέση να ετοιμάζουμε αντίστοιχα 
reports, ιδέες και προτάσεις, σε πολύ συχνή βάση, όταν 
ξαφνικά με… χτύπησε! Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει!  
Ναι, καλά διαβάσατε. Δεν εννοώ ότι δεν πρέπει να 
σχεδιάζεις το μέλλον. Απλά εννοώ ότι αυτό θα πρέπει να 
το κάνεις προτού σου το ζητήσουν! Τότε έχει μεγαλύτερη 

αξία, τότε κάνει πολύ καλύτερη εντύπωση, και φυσικά τότε, έχει καλύτερες 
πιθανότητες να συζητηθεί με μεγαλύτερη άνεση και να προγραμματιστεί  
πιο εύκολα.

Ξέχασα να σας πω, πως όλα αυτά είχαν ήδη γίνει το 2012!
Ακριβώς τότε, στη Social Handlers πήραμε την απόφαση να είμαστε 
αρκούντως proactive σε όσα μπορεί να ζητήσει ο πελάτης, και όχι 
responsive. Κάτι σαν το «καλύτερα πρόληψη παρά αντιμετώπιση των 
συμπτωμάτων» ένα πράγμα…

Αυτή η αντιμετώπιση, δεν είναι μόνο καλύτερη για τους λόγους που 
ανέφερα. Παράλληλα, απελευθερώνει τον οργανισμό (τόσο εσάς, όσο και 
τους πελάτες σας), δίνοντας χρόνο για να ωριμάσει ένα project, αλλά και να 
υλοποιηθεί τελικά και όχι να μείνει στα χαρτιά.
Πιο σημαντικό όμως και από αυτό, είναι το γεγονός ότι βρίσκεσαι δίπλα στον 
συνεργάτη σου διαρκώς, χωρίς αναγκαστικά να σου έχει ζητήσει κάτι ή να 
έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα. Αυτό δημιουργεί μία πολύ πιο ισχυρή 
σχέση εμπιστοσύνης (και δικαίως), ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις πιθανότητες 
αυτή η σχέση να «βαλτώσει».

Αντιλαμβάνομαι, ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα εύκολο, και πως πολλές 
φορές θα πάτε εγκαίρως στον πελάτη σας με δύο πολύ έξυπνες και 
ενδιαφέρουσες προτάσεις, οι οποίες θα μείνουν στο συρτάρι «μέχρι να 
έρθει η ώρα». Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να γίνουν. Καθημερινά, ασκούμε 
πρόληψη για ένα σωρό πράγματα – αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται πάντα. 
Επειδή όμως η διαφορά θα προέλθει από αυτό ακριβώς, «υποχρεούμαστε» 
να είμαστε πάντα εκεί. Ειδικά εάν αναλογιστείτε, ότι όλοι όσοι δεν είναι 
«εκεί» αυτήν τη στιγμή (βλέπε ανταγωνισμός), προσπαθούν να… βρεθούν. 
Μην τους δώσετε την ευκαιρία λοιπόν!

Πιο σημαντικό όμως, είναι 
το γεγονός ότι βρίσκεσαι 
δίπλα στον συνεργάτη 
σου διαρκώς, χωρίς 

αναγκαστικά να σου έχει ζητήσει κάτι 
ή να έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα. 
Αυτό δημιουργεί μία πολύ πιο ισχυρή 
σχέση εμπιστοσύνης (και δικαίως), ενώ 
ταυτόχρονα μειώνει τις πιθανότητες 
αυτή η σχέση να «βαλτώσει».

Καθώς το 2017 έφευγε, και όλοι αρχίσαμε να προετοιμαζόμαστε για τη νέα χρονιά, όλοι μας 
οι πελάτες άρχισαν να συζητούν παρόμοια θέματα: Πώς πήγαμε πέρυσι, τι μπορούμε να 
βελτιώσουμε, πού πρέπει να επενδύσουμε και πού όχι, ποια θα είναι η στρατηγική για το 2018 κ.λπ.



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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Β
ρεθήκαμε λοιπόν στη θέση να ετοιμάζουμε αντίστοιχα 
reports, ιδέες και προτάσεις, σε πολύ συχνή βάση, όταν 
ξαφνικά με… χτύπησε! Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει!  
Ναι, καλά διαβάσατε. Δεν εννοώ ότι δεν πρέπει να 
σχεδιάζεις το μέλλον. Απλά εννοώ ότι αυτό θα πρέπει να 
το κάνεις προτού σου το ζητήσουν! Τότε έχει μεγαλύτερη 

αξία, τότε κάνει πολύ καλύτερη εντύπωση, και φυσικά τότε, έχει καλύτερες 
πιθανότητες να συζητηθεί με μεγαλύτερη άνεση και να προγραμματιστεί  
πιο εύκολα.

Ξέχασα να σας πω, πως όλα αυτά είχαν ήδη γίνει το 2012!
Ακριβώς τότε, στη Social Handlers πήραμε την απόφαση να είμαστε 
αρκούντως proactive σε όσα μπορεί να ζητήσει ο πελάτης, και όχι 
responsive. Κάτι σαν το «καλύτερα πρόληψη παρά αντιμετώπιση των 
συμπτωμάτων» ένα πράγμα…

Αυτή η αντιμετώπιση, δεν είναι μόνο καλύτερη για τους λόγους που 
ανέφερα. Παράλληλα, απελευθερώνει τον οργανισμό (τόσο εσάς, όσο και 
τους πελάτες σας), δίνοντας χρόνο για να ωριμάσει ένα project, αλλά και να 
υλοποιηθεί τελικά και όχι να μείνει στα χαρτιά.
Πιο σημαντικό όμως και από αυτό, είναι το γεγονός ότι βρίσκεσαι δίπλα στον 
συνεργάτη σου διαρκώς, χωρίς αναγκαστικά να σου έχει ζητήσει κάτι ή να 
έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα. Αυτό δημιουργεί μία πολύ πιο ισχυρή 
σχέση εμπιστοσύνης (και δικαίως), ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις πιθανότητες 
αυτή η σχέση να «βαλτώσει».

Αντιλαμβάνομαι, ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα εύκολο, και πως πολλές 
φορές θα πάτε εγκαίρως στον πελάτη σας με δύο πολύ έξυπνες και 
ενδιαφέρουσες προτάσεις, οι οποίες θα μείνουν στο συρτάρι «μέχρι να 
έρθει η ώρα». Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να γίνουν. Καθημερινά, ασκούμε 
πρόληψη για ένα σωρό πράγματα – αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται πάντα. 
Επειδή όμως η διαφορά θα προέλθει από αυτό ακριβώς, «υποχρεούμαστε» 
να είμαστε πάντα εκεί. Ειδικά εάν αναλογιστείτε, ότι όλοι όσοι δεν είναι 
«εκεί» αυτήν τη στιγμή (βλέπε ανταγωνισμός), προσπαθούν να… βρεθούν. 
Μην τους δώσετε την ευκαιρία λοιπόν!

Πιο σημαντικό όμως, είναι 
το γεγονός ότι βρίσκεσαι 
δίπλα στον συνεργάτη 
σου διαρκώς, χωρίς 

αναγκαστικά να σου έχει ζητήσει κάτι 
ή να έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα. 
Αυτό δημιουργεί μία πολύ πιο ισχυρή 
σχέση εμπιστοσύνης (και δικαίως), ενώ 
ταυτόχρονα μειώνει τις πιθανότητες 
αυτή η σχέση να «βαλτώσει».

Καθώς το 2017 έφευγε, και όλοι αρχίσαμε να προετοιμαζόμαστε για τη νέα χρονιά, όλοι μας 
οι πελάτες άρχισαν να συζητούν παρόμοια θέματα: Πώς πήγαμε πέρυσι, τι μπορούμε να 
βελτιώσουμε, πού πρέπει να επενδύσουμε και πού όχι, ποια θα είναι η στρατηγική για το 2018 κ.λπ.
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HP Windows Mixed Reality:  
Δείτε τον κόσμο με άλλα μάτια 
Η αγορά της εικονικής και της επαυξημένης πραγματικότητας που περιλαμβά-
νει software και hardware αναμένεται να φτάσει σε αξία περί τα 108 δισεκα-
τομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τους αναλυτές. Ήδη έχει επιφέρει σημαντικές 
αλλαγές στο χώρο της διασκέδασης, κυρίως στο gaming, αλλά όχι μόνο. 

Με την κυκλοφορία της πλατφόρμας Windows 10 Mixed Reality η HP σε 
συνεργασία με τη Microsoft κυκλοφόρησε το HP Windows Mixed Reality 
Headset, ένα συμβατό headset με κορυφαίο hardware το οποίο απευθύνεται 
σε όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να απολαύσουν το υφιστάμενο VR 
και AR περιεχόμενο. 

Τι είναι το Windows Mixed Reality;
Η μικτή πραγματικότητα της Microsoft αποτελεί έναν συνδυασμό της εικονικής 
(VR) με την επαυξημένη (augmented) πραγματικότητα, συνδυάζοντας αντικεί-
μενα από τον πραγματικό κόσμο στην συνολική VR εμπειρία. Αυτή τη στιγμή 
στο Windows Store υπάρχουν πολλές συμβατές εφαρμογές συμπεριλαμβανο-
μένης και της πλατφόρμας Steam VR. Επιπλέον, με το Windows Mixed Reality 
τα ίδια τα Windows μετατρέπονται σε έναν εικονικό κόσμο μέσα στον οποίο 
μπορεί κανείς να κινηθεί, να τοποθετήσει τα παράθυρα των apps (ταινίες, ολο-
γράμματα, παιχνίδια κ.λπ) όπου επιθυμεί. 

Το headset της HP
Για να βυθιστεί κανείς μέσα στον εικονικό κόσμο χρειάζεται ένα συμβατό 
headset. Το HP Windows Mixed Reality Headset διαθέτει δύο κάμερες στο 
μπροστινό μέρος, ώστε να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και να επιτρέπει στον 
χρήστη να κινηθεί μέσα στον εικονικό χώρο, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων 
αισθητήρων, όπως απαιτούν οι υπόλοιπες VR πλατφόρμες. 
Η ανάλυση της εικόνας που προσφέρει είναι 1.440x1.440 pixel για κάθε μάτι, 
που σημαίνει ότι η εικόνα είναι πεντακάθαρη και η εμπειρία απρόσκοπτη και 
αληθοφανής. Η σύνδεση στο PC πραγματοποιείται μέσω ενός διπλού καλωδί-
ου που συνδυάζει HDMI 1.4 και USB 3.0. 

Το μέλλον θα είναι συναρπαστικό
Η ανάπτυξη του VR/AR και MR μόλις τώρα ξεκινά. Στο άμεσο μέλλον οι εφαρ-
μογές μικτής πραγματικότητας θα είναι περισσότερες και πιο συναρπαστικές. 
Όπως αναφέραμε και στην αρχή, για την ώρα το gaming κινεί τα νήματα της 
ανάπτυξης, αλλά αναμένεται να κυκλοφορήσουν πολλές εφαρμογές που θα 
απευθύνονται κυρίως στον επαγγελματικό χώρο, όπως στην ιατρική, την επι-
στημονική έρευνα, τις κατασκευές κ.λπ. 

OMEN X Laptop: Το πρώτο 
overclocked gaming laptop της HP 
Η σειρά OMEN της HP είναι πασίγνωστη στην κοινότητα του gaming για το 
τελευταίας τεχνολογίας hardware που περιέχει, τις ασύλληπτες επιδόσεις και 
βεβαίως την εκπληκτική σχεδίασή της. Τώρα η HP ταράζει για άλλη μια φορά 
τα νερά, κυκλοφορώντας το OMEN X Laptop, ένα φορητό υπολογιστή με επι-
δόσεις που ξεπερνούν ακόμα και desktop συστήματα και μάλιστα έχει σχεδια-
στεί για overclocking. Τι άλλο να ζητήσει κανείς;

Ξεκινώντας από το overclocking να πούμε ότι το HP OMEN X Laptop PC έχει 
φροντίζει για τη σωστή ψύξη του συστήματος, διαθέτοντας δύο τεράστιους 
ανεμιστήρες οι οποίοι βοηθούν στη σωστή ροή του αέρα στο εσωτερικό του. 
Ένα ενσωματωμένο vapor chamber σε επιλεγμένα μοντέλα και τέσσερις σω-
λήνες 3,5 χιλιοστών βοηθούν στη μεταφορά θερμότητας μακριά από τη GPU 
και την CPU οδηγώντας την προς τέσσερα μεγάλα συστήματα ψύξης. Όλα τα 
παραπάνω επιτρέψουν το «πουσάρισμα» του συστήματος πέρα από τις εργο-
στασιακές ρυθμίσεις εκτοξεύοντας τις επιδόσεις.

Συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο, το HP OMEN X Laptop PC είναι σε θέση να τρέ-
ξει ακόμα και τα πιο απαιτητικά σύγχρονα παιχνίδια χάρη στην εργοστασιακά 
overclocked κάρτα γραφικών Nvidia GeForce GTX 1080, η οποία ενσωματώνει 
την πανίσχυρη τεχνολογία Nvidia Pascal προσφέροντας επιδόσεις desktop σε 
μέγεθος mobile. Πρόκειται για τον «βασιλιά» των καρτών γραφικών με μνήμη 
GDDR5X, υποστήριξη DirectX 12, αλλά και G-Sync για απόλυτο συγχρονισμό 
οθόνης και κάρτας. Επιπλέον, υποστηρίζει 4K gaming, HDR και VR χάρη στην 
τεχνολογία Nvidia VRWorks. 
Το HP OMEN X Laptop PC διατίθεται με οθόνη IPS 17,3 ιντσών σε ανάλυση 
Full HD ή 4Κ. 

Κορυφαίο hardware 
Δεν είναι όμως μόνο η εικόνα που είναι κορυφαία στο HP OMEN X Laptop PC, 
αλλά και ο ήχος. Η συνεργασία της HP με την Bang & Olufsen φροντίζει ο ή-
χος που φτάνει στα αφτιά του gamer να είναι ο καλύτερος είτε προέρχεται από 
ακουστικά, είτε από τα ενσωματωμένα ηχεία του PC. Ειδικά για τα ακουστικά 
το σύστημα υποστηρίζει την τεχνολογία DTS Headphone:X για απόλυτα αληθο-
φανή surround ήχο. 
Σε ότι αφορά το υπόλοιπο hardware, η HP έχει ενσωματώσει ό,τι πιο κορυφαίο 
υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i7 7700HQ και μάλιστα 
ξεκλείδωτος για εύκολο overclocking (σε επιλεγμένα μοντέλα υπάρχει και ο 
7820HK), η κεντρική μνήμη φτάνει μέχρι τα 32GB (DDR4 φυσικά), ενώ για την 
αποθήκευση φροντίζουν δύο δίσκοι SSD τους οποίους μάλιστα μπορεί κανείς 
να τους διαμορφώσει και σε RAID0 για ακόμα καλύτερες επιδόσεις. 



Η security list όταν επιλέγετε 
πάροχο MPS
Η λύση MPS είναι απαραίτητη για κάθε εταιρεία που θέλει να απαλλαγεί από 
τη διαχείριση εγγράφων, εκτυπώσεων, αναλωσίμων κ.λπ, να μειώσει τα κό-
στη και να εξορθολογήσει τις εσωτερικές διεργασίες της. Πλέον, στη λίστα με 
τα «προαπαιτούμενα» θα πρέπει να προστίθεται και ο παράγοντας ασφάλεια. 
Η διαχείριση του printing και των εγγράφων μέσα σε μια επιχείρηση είναι μια 
κρίσιμη προτεραιότητα του τμήματος IT, αλλά συχνά είναι ανάμεσα στα πρώτα 
που παραβλέπονται. Ωστόσο, για όσες εταιρείες επιλέγουν μια λύση managed 
print services (MPS) τα κίνητρα δεν είναι άλλα από τον όγκο και το κόστος των 
εκτυπώσεων. Από την άλλη, η προσέγγιση αυτή θα λέγαμε ότι είναι μάλλον κο-
ντόφθαλμη και αυτό διότι έτσι χάνεται μια πολύ σημαντική παράμετρος, αυτή της 
ασφάλειας.

Τι πρέπει να παρέχει κάθε MPS provider 
Με βάση όσα αναφέραμε παραπάνω, έχουμε συγκεντρώσει μια λίστα με μέτρα 
προστασίας που θα πρέπει κάθε MPS πάροχος θα πρέπει να προσφέρει. 
Ασφαλές boot-up: Η λειτουργία secure boot διασφαλίζει ότι μόνο το επίσημο 
firmware θα φορτώνεται κάθε φορά κατά την εκκίνηση του μηχανήματος και 
οποιαδήποτε άλλη ύποπτη δραστηριότητα θα εντοπίζεται και να μπλοκάρεται.
Run-time Code intrusion: Η συγκεκριμένη λειτουργία προστατεύει τις συσκευ-
ές που βρίσκονται εν λειτουργία και είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο. Ακριβώς 
εκείνη τη στιγμή συμβαίνουν οι περισσότερες επιθέσεις. Οι συσκευές της HP 
εντοπίζουν ανωμαλίες σε επίπεδο μνήμης και τις προστατεύει όταν είναι on-
line. Εάν εντοπιστεί ύποπτη κίνηση, η συσκευή θα ακυρώσει την αποστολή print 
jobs, θα εκκινήσει αυτόματα σε ασφαλή κατάσταση. 
Managed Printer Security Settings: Το χαρακτηριστικό αυτό βοηθά το τμήμα 
ΙΤ να εφαρμόζει τις ρυθμίσεις ασφαλείας σε όλο το στόλο των εκτυπωτικών 
συσκευών μαζικά, προκειμένου να ικανοποιούνται οι πολιτικές ασφαλείας της 
επιχείρησης.
Προστασία Εσωτερικού Δίσκου: Περίπου το 44% των δικτυακών εκτυπωτών 
δεν είναι προστατευμένοι, επιτρέποντας την πρόσβαση στα δεδομένα που είναι 
αποθηκευμένα. Θυμίζουμε ότι πλέον όλοι οι εκτυπωτές διαθέτουν ενσωματω-
μένο σκληρό δίσκο αποθηκεύοντας τα print jobs. Οι δίσκοι αυτοί πρέπει να είναι 
κρυπτογραφημένοι απαγορεύοντας και την πρόσβαση και την ανάκτηση δεδο-
μένων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 
Πιστοποίηση χρήστη: Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν επιτρέπει την πρόσβαση 
στα εκτυπωτικά μηχανήματα, παρά μόνο σε άτομα που διαθέτουν την απαραί-
τητη πιστοποίηση (με κωδικό, ID card κ.λπ) από την εταιρεία. Υποστηρίζονται 
διαφορετικά δικαιώματα στο printing ανάλογα με το χρήστη. 

Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας είναι μερικά μόνο από την ευρεία 
γκάμα security features που υποστηρίζουν οι συσκευές της HP. Δεν είναι 
τυχαίο άλλωστε που οι εκτυπωτές τις HP χαρακτηρίζονται ως πιο ασφαλείς 
εκτυπωτές του κόσμου. 

Το μέλλον των επιχειρήσεων  
είναι στο mobility 
Οι επιπτώσεις της mobile επανάστασης επηρεάζουν ήδη τους απλούς χρήστες. 
Όμως, τώρα η πραγματική δυναμική (και η αναγκαιότητα) του mobility στο χώρο 
του business ξεκινά δυναμικά και πλέον είναι αδύνατο να αγνοηθεί.

Αύξηση στη χρήση
Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την Juniper, ο μέσος όρος χρήσης δεδομένων που 
διακινούνται μέσω smartphones, είναι περίπου 2GB το μήνα. Μέχρι το 2021, ο 
αριθμός αυτός θα έχει αυξηθεί στα 5GB. Σε ότι αφορά τη διακίνηση που πραγμα-
τοποιείται μέσω tablet, τα αντίστοιχα νούμερα είναι 1,5GB και 3,3GB αντίστοιχα. Η 
χρήση των mobile data αυξάνεται με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου και οι ανα-
λυτές της Cisco εκτιμούν ότι ο ρυθμός θα είναι μεγαλύτερος από ότι προβλέπει η 
Juniper. 
Τα νούμερα αυτά οφείλονται στο ότι η χρήση του κινητού δεν περιορίζεται μόνο 
σε ώρες εκτός γραφείου, αλλά όλες τις ώρες της ημέρας. Ο σύγχρονος εργαζό-
μενος χρειάζεται το Internet στο κινητό του συνεχώς και ο εργασιακός χώρος 
χωρίς κινητό δεν αποτελεί πλέον επιλογή. 

Απαραίτητο εργαλείο για τη σύγχρονη επιχείρηση 
Η εξέλιξη του mobile computing δεν είναι κάτι που οι υπεύθυνοι ασφαλείας των 
επιχειρήσεων θα πρέπει να αγνοούν. Επομένως, η μοναδική λογική επιλογή 
είναι να υιοθετήσουν όλα όσα η σύγχρονη τεχνολογία έχει να προσφέρει, αντιμε-
τωπίζοντας όμως, τις όποιες αρνητικές συνέπειες. Ένα πιθανό μειονέκτημα της 
ανεξέλεγκτης αύξησης του mobility έχει να κάνει με ζητήματα ασφαλείας, καθώς 
η πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα από μη ασφαλείς συσκευές μπορεί να εκθέ-
σει την ασφάλεια ολόκληρης της επιχείρησης. 

Mobility μέσα στο γραφείο
Σήμερα, είναι πιο σημαντική από ποτέ, η ανάγκη για υιοθέτηση ισχυρών πρωτο-
κόλλων ασφαλείας. Κάθε ευαίσθητη πληροφορία θα πρέπει να κρυπτογραφείται 
και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εκπαιδευτούν να αξιοποιούν τα διαθέσιμα εργα-
λεία προστασίας. Ένα καλό firewall δεν πρέπει απλά να είναι ισχυρό, πρέπει να 
μπορεί να διαχειρίζεται από τους IT managers και η απομακρυσμένη πρόσβαση 
να παρακολουθείται στενά. 

Λεπτές ισορροπίες
Όσο εύκολα η χρήση του mobility αυξάνει την παραγωγικότητα των εργαζομέ-
νων, το ίδιο εύκολα μπορεί να τους αποσπάσει την προσοχή από τα καθημερινά 
τους tasks. Αυτό που χρειάζεται, είναι να επιτύχετε ισορροπία μεταξύ προσωπι-
κής χρήσης, παραγωγικότητας και προστασίας των εταιρικών δεδομένων. Πρό-
κειται πράγματι για μια πολύ λεπτή ισορροπία, αλλά καθώς το mobile computing 
καταλαμβάνει όλο και πιο πολύ από το χρόνο όλων μας, είναι μια ισορροπία που 
καμία εταιρεία δεν πρέπει να αγνοεί πλέον.
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HP Windows Mixed Reality:  
Δείτε τον κόσμο με άλλα μάτια 
Η αγορά της εικονικής και της επαυξημένης πραγματικότητας που περιλαμβά-
νει software και hardware αναμένεται να φτάσει σε αξία περί τα 108 δισεκα-
τομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τους αναλυτές. Ήδη έχει επιφέρει σημαντικές 
αλλαγές στο χώρο της διασκέδασης, κυρίως στο gaming, αλλά όχι μόνο. 

Με την κυκλοφορία της πλατφόρμας Windows 10 Mixed Reality η HP σε 
συνεργασία με τη Microsoft κυκλοφόρησε το HP Windows Mixed Reality 
Headset, ένα συμβατό headset με κορυφαίο hardware το οποίο απευθύνεται 
σε όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να απολαύσουν το υφιστάμενο VR 
και AR περιεχόμενο. 

Τι είναι το Windows Mixed Reality;
Η μικτή πραγματικότητα της Microsoft αποτελεί έναν συνδυασμό της εικονικής 
(VR) με την επαυξημένη (augmented) πραγματικότητα, συνδυάζοντας αντικεί-
μενα από τον πραγματικό κόσμο στην συνολική VR εμπειρία. Αυτή τη στιγμή 
στο Windows Store υπάρχουν πολλές συμβατές εφαρμογές συμπεριλαμβανο-
μένης και της πλατφόρμας Steam VR. Επιπλέον, με το Windows Mixed Reality 
τα ίδια τα Windows μετατρέπονται σε έναν εικονικό κόσμο μέσα στον οποίο 
μπορεί κανείς να κινηθεί, να τοποθετήσει τα παράθυρα των apps (ταινίες, ολο-
γράμματα, παιχνίδια κ.λπ) όπου επιθυμεί. 

Το headset της HP
Για να βυθιστεί κανείς μέσα στον εικονικό κόσμο χρειάζεται ένα συμβατό 
headset. Το HP Windows Mixed Reality Headset διαθέτει δύο κάμερες στο 
μπροστινό μέρος, ώστε να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και να επιτρέπει στον 
χρήστη να κινηθεί μέσα στον εικονικό χώρο, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων 
αισθητήρων, όπως απαιτούν οι υπόλοιπες VR πλατφόρμες. 
Η ανάλυση της εικόνας που προσφέρει είναι 1.440x1.440 pixel για κάθε μάτι, 
που σημαίνει ότι η εικόνα είναι πεντακάθαρη και η εμπειρία απρόσκοπτη και 
αληθοφανής. Η σύνδεση στο PC πραγματοποιείται μέσω ενός διπλού καλωδί-
ου που συνδυάζει HDMI 1.4 και USB 3.0. 

Το μέλλον θα είναι συναρπαστικό
Η ανάπτυξη του VR/AR και MR μόλις τώρα ξεκινά. Στο άμεσο μέλλον οι εφαρ-
μογές μικτής πραγματικότητας θα είναι περισσότερες και πιο συναρπαστικές. 
Όπως αναφέραμε και στην αρχή, για την ώρα το gaming κινεί τα νήματα της 
ανάπτυξης, αλλά αναμένεται να κυκλοφορήσουν πολλές εφαρμογές που θα 
απευθύνονται κυρίως στον επαγγελματικό χώρο, όπως στην ιατρική, την επι-
στημονική έρευνα, τις κατασκευές κ.λπ. 

OMEN X Laptop: Το πρώτο 
overclocked gaming laptop της HP 
Η σειρά OMEN της HP είναι πασίγνωστη στην κοινότητα του gaming για το 
τελευταίας τεχνολογίας hardware που περιέχει, τις ασύλληπτες επιδόσεις και 
βεβαίως την εκπληκτική σχεδίασή της. Τώρα η HP ταράζει για άλλη μια φορά 
τα νερά, κυκλοφορώντας το OMEN X Laptop, ένα φορητό υπολογιστή με επι-
δόσεις που ξεπερνούν ακόμα και desktop συστήματα και μάλιστα έχει σχεδια-
στεί για overclocking. Τι άλλο να ζητήσει κανείς;

Ξεκινώντας από το overclocking να πούμε ότι το HP OMEN X Laptop PC έχει 
φροντίζει για τη σωστή ψύξη του συστήματος, διαθέτοντας δύο τεράστιους 
ανεμιστήρες οι οποίοι βοηθούν στη σωστή ροή του αέρα στο εσωτερικό του. 
Ένα ενσωματωμένο vapor chamber σε επιλεγμένα μοντέλα και τέσσερις σω-
λήνες 3,5 χιλιοστών βοηθούν στη μεταφορά θερμότητας μακριά από τη GPU 
και την CPU οδηγώντας την προς τέσσερα μεγάλα συστήματα ψύξης. Όλα τα 
παραπάνω επιτρέψουν το «πουσάρισμα» του συστήματος πέρα από τις εργο-
στασιακές ρυθμίσεις εκτοξεύοντας τις επιδόσεις.

Συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο, το HP OMEN X Laptop PC είναι σε θέση να τρέ-
ξει ακόμα και τα πιο απαιτητικά σύγχρονα παιχνίδια χάρη στην εργοστασιακά 
overclocked κάρτα γραφικών Nvidia GeForce GTX 1080, η οποία ενσωματώνει 
την πανίσχυρη τεχνολογία Nvidia Pascal προσφέροντας επιδόσεις desktop σε 
μέγεθος mobile. Πρόκειται για τον «βασιλιά» των καρτών γραφικών με μνήμη 
GDDR5X, υποστήριξη DirectX 12, αλλά και G-Sync για απόλυτο συγχρονισμό 
οθόνης και κάρτας. Επιπλέον, υποστηρίζει 4K gaming, HDR και VR χάρη στην 
τεχνολογία Nvidia VRWorks. 
Το HP OMEN X Laptop PC διατίθεται με οθόνη IPS 17,3 ιντσών σε ανάλυση 
Full HD ή 4Κ. 

Κορυφαίο hardware 
Δεν είναι όμως μόνο η εικόνα που είναι κορυφαία στο HP OMEN X Laptop PC, 
αλλά και ο ήχος. Η συνεργασία της HP με την Bang & Olufsen φροντίζει ο ή-
χος που φτάνει στα αφτιά του gamer να είναι ο καλύτερος είτε προέρχεται από 
ακουστικά, είτε από τα ενσωματωμένα ηχεία του PC. Ειδικά για τα ακουστικά 
το σύστημα υποστηρίζει την τεχνολογία DTS Headphone:X για απόλυτα αληθο-
φανή surround ήχο. 
Σε ότι αφορά το υπόλοιπο hardware, η HP έχει ενσωματώσει ό,τι πιο κορυφαίο 
υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i7 7700HQ και μάλιστα 
ξεκλείδωτος για εύκολο overclocking (σε επιλεγμένα μοντέλα υπάρχει και ο 
7820HK), η κεντρική μνήμη φτάνει μέχρι τα 32GB (DDR4 φυσικά), ενώ για την 
αποθήκευση φροντίζουν δύο δίσκοι SSD τους οποίους μάλιστα μπορεί κανείς 
να τους διαμορφώσει και σε RAID0 για ακόμα καλύτερες επιδόσεις. 



8

ειδήσεις

TECHCHANNELPARTNER

νέα & τάσεις

8

ειδήσεις

TECHCHANNELPARTNER

νέα & τάσεις

COSMOS BUSINESS SYSTEMS

Ημερίδα λύσεων  
της Avaya 
Στις 17 Ιανουαρίου, η Cosmos 
Business Systems διοργάνωσε 
αποκλειστική παρουσίαση σε 
συνεργασία με την Avaya. 
Στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων 
του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα 
ενημερώθηκαν σχετικά με τις λύσεις 
Avaya Unified Communications  & Call 
Center Solutions και τα επιχειρησιακά 
οφέλη που προκύπτουν από την 
αξιοποίησή τους.   
Info: Cosmos Business Systems,  
210-6492800

QUALISYS SOFTWARE

Νέα εγκατάσταση για  
το MyManager Union
Η λύση MyManager Union 
εγκαταστάθηκε στη Σχολή Αποφοίτων 
Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, 
προσφέροντας ολοκληρωμένες 
λειτουργίες για την καταγραφή 
του μητρώου μελών, με πληθώρα 
στοιχείων. Το MyManager Union 
της Qualisys Software αποτελεί ένα 
ισχυρό λογισμικό διαχείρισης βάσης 
δεδομένων, με στόχο την συνολική 
παρακολούθηση πληροφοριών που 
σχετίζονται με την διαχείριση και τις 
συναλλαγές σωματείων, συλλόγων, και 
επαγγελματικών ενώσεων.
Info: Qualisys Software, 210-7647305

AZURE AQUATRACKER

Ιχθυοκαλλιέργειες  
στο cloud
Μία ακόμα cloud εφαρμογή έγινε 
πραγματικότητα, υιοθετώντας 
λύσεις Microsoft Azure. Με στόχο 
να διευκολύνει την αποτελεσματική 
διαχείριση παραγωγής μονάδων 
ιχθυοκαλλιέργειας, το aquaTracker 
δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις 
με περιορισμένους πόρους να 
επωφεληθούν από τη δύναμη των 
νέων τεχνολογιών και παρέχει τη 
λύση για την αξιοποίηση σημαντικών 
πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, 
με μικρό κόστος. Η συγκεκριμένη 
εφαρμογή δημιουργήθηκε από 
την ομάδα του aquaManager, που 
παρέχει λύσεις πληροφορικής για 
ιχθυοκαλλιέργειες σε όλο τον κόσμο, 
σε συνεργασία με την Blue Analytics, 
εταιρεία με εμπειρία σε εφαρμογές 
cloud και analytics.
Info: aquatracker.com/el/

Mε μια ματιά
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ACTIVE COMPUTER SYSTEMS ΜΕ HP 

10 χρόνια MPS στην Ελλάδα

H Active Computer Systems γιόρτασε τη συνεργασία 
της με την HP Inc. στην Ελλάδα. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 
10 χρόνων παρουσίας στην αγορά του MPS, 
καλωσορίζοντας παράλληλα τη νέα χρονιά, έτος κατά 
το οποίο η Active Computer Systems σχεδιάζει μία 
ακόμη πιο επιθετική παρουσία, έχοντας εκπονήσει 
συγκεκριμένο πλάνο στρατηγικής ανάπτυξης το 
οποίο ήδη υλοποιεί εφαρμόζοντας τις απαραίτητες 
επενδύσεις σε υποδομή, εξοπλισμό και εξειδικευμένο 
προσωπικό.
Στην εκδήλωση «10 χρόνια MPS» παρευρέθησαν πάνω 
από 300 πελάτες εταιρείες τόσο του ιδιωτικού, όσο και 
του δημόσιου τομέα, και με την παρουσία τους καθώς 
και τις μαρτυρίες τους, μοιράστηκαν την εμπειρία 
τους με την Active Computer Systems, τα οφέλη που 
απολαμβάνουν στην πράξη μέσω των υπηρεσιών 
MPS, αλλά και τις σκέψεις τους για το μέλλον.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν οι κ. Γιάννης Στασινόπουλος 
και Δημήτρης Σπηλιόπουλος, διευθύνοντες σύμβουλοι 
της Active Computer Systems, ενώ στη συνέχεια, το 

λόγο πήρε ο γενικός διευθυντής της HP Inc. Hellas,  
κ. Σπύρος Πετράτος, αναφερόμενος στη στενή σχέση 
που έχουν αναπτύξει οι δύο εταιρείες μετά από τα 20 
χρόνια υγιούς επαγγελματικής συνεργασίας.
Όπως προαναφέραμε, το κοινό είχε την ευκαιρία να 
ενημερωθεί και από τους ίδιους τους πελάτες των 
υπηρεσιών MPS, μέσω ενός on-stage panel, το οποίο 
αποτέλεσε ενδεχομένως και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι 
της βραδιάς. Οι πελάτες της Active Computer Systems 
και της HP, μοιράστηκαν τις εντυπώσεις τους σχετικά 
με τις υπηρεσίες Managed Print Services που ήδη 
χρησιμοποιούν, δίνοντας έμφαση σε μία σειρά από 
μοναδικά πλεονεκτήματα όπως:
• Η μείωση του κόστους.
• Η δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης τόσο  
των εκτυπωτών, όσο και των εκτυπώσεων.
• Το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ασφάλειας.
• Η καλύτερη εικόνα που έχει η επιχείρηση και το 
reporting.
• Η αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.
Info: Active Computer Systems, 210-6577900

01.2018

Η υιοθέτηση των φορητών συσκευών για τη διαχείριση 
χρημάτων, τη διεξαγωγή τραπεζικών συναλλαγών 
και πραγματοποίηση πληρωμών έχει γνωρίσει τη 
μεγαλύτερη αύξηση από ποτέ, αφού το 78% των Ελλήνων 
πλέον χρησιμοποιούν τις φορητές τους συσκευές για 
να παρακολουθούν τα οικονομικά τους, να ελέγχουν το 
υπόλοιπό τους online ή μέσω τραπεζικών εφαρμογών. 
Πρόσφατα η Visa παρουσίασε τα αποτελέσματα της 
ετήσιας έρευνας Digital Payments που έγινε σε 22 
χώρες, αντικείμενο της οποίας ήταν η μελέτη της 
συμπεριφοράς του καταναλωτή απέναντι στις ψηφιακές 
πληρωμές, ανέπαφες συναλλαγές, το online shopping 
και την ασφάλεια. 

Αύξηση των mobile payments
Η φετινή έρευνα φανέρωσε τα εξής: 
• Περίπου το 60% των Ελλήνων ελέγχουν το υπόλοιπο 

του λογαριασμού τους ή έχουν πρόσβαση σε άλλες 
τραπεζικές υπηρεσίες μέσω κάποιας εφαρμογής στο 
κινητό τους, ποσοστό το οποίο σημείωσε μεγάλη άνοδο 
τα τελευταία χρόνια. 
• Οι καταναλωτές αισθάνονται περισσότερο άνετοι 
να πραγματοποιούν συναλλαγές με το κινητό τους, 
μένοντας πιο μακριά από το PC ή το laptop τους (48%). 
Το αντίστοιχο ποσοστό που αφορά στους Έλληνες 
καταναλωτές ξεπερνά τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο και 
ανέρχεται στο 64%. 
• Το 42% των Ελλήνων καταναλωτών χρησιμοποιούν 
smartphone ή tablet για την αποστολή ή αποδοχή 
χρημάτων από φίλους ή οικογένεια.
Επίσης, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στη χώρα μας 
αυξάνονται συνεχώς οι επιχειρήσεις που υποστηρίζουν 
πληρωμές με κάρτες και φορητές συσκευές (NFC).
Info: Visa, www.visa.gr

ΕΡΕΥΝΑ: DIGITAL PAYMENTS 

Αύξηση του mobile payment στην Ελλάδα
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Απόλυτη προστασία με υπογραφή
ΝΈΑ ΓΈΝΙΑ IBM POWER

Πλατφόρμα για 
εφαρμογές AI
Η ΙΒΜ ανακοίνωσε την επόμενη 
γενιά συστημάτων Power, τα 
οποία ενσωματώνουν τον νέο 
επεξεργαστή IBM Power9. Τα 
νέα συστήματα Power9 μπορούν 
να επιταχύνουν τους χρόνους 
εκπαίδευσης της λειτουργίας 
deep learning κατά περίπου 
τέσσερις φορές σε σύγκριση με 
τα συστήματα x86, επιτρέποντας 
στους οργανισμούς να σχεδιάσουν 
ταχύτερα εφαρμογές τεχνητής 
νοημοσύνης. 
Info: IBM Hellas, 210-6881111

Mε μια ματιά

Οι νέες πολυλειτουργικές συσκευές AltaLink της Xerox 
έλαβαν πρώτες στην αγορά την πιστοποίηση NIAP 
σχετικά με το τελευταίο προφίλ Common Criteria για 
συσκευές εκτύπωσης. Το νέο προφίλ προστασίας 
βασίζεται στις απαιτήσεις ασφάλειας που καθορίζονται 
από κυβερνητικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών 
και της Ιαπωνίας. Περιλαμβάνει νέες πιο αυστηρές 
απαιτήσεις για κρυπτογράφηση, έλεγχο ταυτότητας και 
ασφαλή πρωτόκολλα, εξασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες 
που επεξεργάζονται οι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές 
προστατεύονται από κάθε απειλή.
Ο έλεγχος του NIAP, του αμερικανικού κυβερνητικού 
οργανισμού που διασφαλίζει τη συμμόρφωση με 
τα παγκόσμια κριτήρια αξιολόγησης της ασφάλειας 
τεχνολογίας των πληροφοριών, πραγματοποιείται σε 
ανεξάρτητα εργαστήρια και έχει ως αποτέλεσμα την πιο 
επικαιροποιημένη και αυστηρή έγκριση ασφαλείας για 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις 
και κυβερνήσεις.

Η σειρά AltaLink 
Η σειρά AltaLink με τεχνολογία ConnectKey 
περιλαμβάνει 10 πολυλειτουργικούς εκτυπωτές που 
έχουν σχεδιαστεί για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών 
με μεσαίες και μεγάλες ομάδες εργασίας. Οι λύσεις 
ασφάλειας της Xerox καλύπτουν τέσσερις βασικές 
πτυχές σε μια προσέγγιση πολλαπλών επιπέδων: 
πρόληψη εισβολών, ανίχνευση συσκευών, ανίχνευση 
εγγράφων και δεδομένων και εξωτερικές συνεργασίες 
με τρίτες εταιρείες ασφαλείας. Για παράδειγμα όλα 
τα προϊόντα AltaLink ενσωματώνουν την τεχνολογία 
whitelisting της McAfee η οποία παρακολουθεί συνεχώς 
και προστατεύει αυτόματα από κακόβουλα προγράμματα. 
Info: Xerox Hellas, 210-9307000
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Άρθρο του  
Γιώργου  

Τσατσάκου, 
εμπορικού  

διευθυντή της 
Regate

Οι mobile λύσεις ως 
ευκαιρία ανάπτυξης
Πώς να εντάξετε mobile λύσεις στο action plan της επιχείρησής σας  
και όχι απλά στο προϊοντικό σας portfolio;

Η αλήθεια είναι ότι ο παραδοσιακός 
συνεργάτης και ειδικά της περιφέρειας, 
καλείται να ασχοληθεί με πάρα πολλές 
προϊοντικές λύσεις όπως hardware, 
software, infrastructure, cloud services, 
τηλεφωνικά κέντρα, CCTV και λίγο πολύ ό,τι 
αγγίζει την τεχνολογία.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι πωλήσεις 
των παραπάνω προέρχονται ευκαιριακά 
και παθητικά, απλά επειδή ανεβάσατε έναν 
τιμοκατάλογο στο site σας ή γιατί σας το 
ζήτησε κάποιος πελάτης. Καλώς ή κακώς, 
οι περισσότεροι από τους πελάτες έχουν 
λύσει τα βασικά τους θέματα που αφορούν 
τη μηχανογράφηση (servers, ERP, PCs κ.λπ) 
και αρνούνται πεισματικά να αλλάξουν «κάτι 
που δουλεύει» μιας και οι εντός των τειχών 
ανάγκες τους παραμένουν ίδιες.

Τι γίνεται όμως με τις εκτός των τειχών 
(mobile)  ανάγκες των πελατών σας; 
Εκεί το πράγμα αλλάζει... Αυτό που κάποτε 
φάνταζε πολυτέλεια από άποψη κόστους 
αλλά και περιττό από άποψη εξωστρέφειας, 
πλέον αποτελεί βασική ανάγκη των 

επιχειρήσεων καθώς:
• Η εξωστρέφεια στις πωλήσεις και στις 
υπηρεσίες αποτελεί μονόδρομο για την 
επιβίωση και την ανάπτυξή τους.
• Όλοι οι χρήστες  (πωλητές, merchandisers, 
οδηγοί exvan, τεχνικοί, εισπράκτορες) 
είναι εξοικειωμένοι από την καθημερινή 
και εντατική χρήση των smartphones και 
tablets.
• Το κόστος αυτών των λύσεων πλέον είναι 
βατό και κλιμακούμενο ανάλογα με τις 
ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Πώς δημιουργώ την ευκαιρία πώλησης;
Προτείνετε μια φρέσκια και συνάμα ώριμη 
προϊοντική mobile λύση που αφορά τις 
περισσότερες επιχειρήσεις.
Προσεγγίστε το υφιστάμενο αλλά και νέο 
πελατολόγιό σας, μιλώντας τους για ένα 
trend της εποχής που πλέον αγγίζει ώριμα 
πολλές κάθετες αγορές αλλά και πολλούς 
ρόλους χρηστών.

Όπως πολύ συχνά λέμε, χρειαζόμαστε έναν 
τρόπο ή μία αφορμή για να μπούμε σε έναν 

πελάτη, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του 
και τελικά να γίνουμε ο technology partner 
του. Οι mobile λύσεις ίσως να αποτελούν τον 
ιδανικό «Δουρειο Ίππο» για την παραπάνω 
προσέγγιση.

Γιατί Regate;
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός υγειούς 
δικτύου η Regate προσφέρει όλα τα 
εφόδια που χρειάζεται ο συνεργάτης για να 
δραστηριοποιηθεί έντονα, στρατηγικά και 
εύστοχα στο χώρο του Enterprise Mobility:

• Πλήρης Λειτουργικότητα – Built your  
Own User 
• Συμβατότητα με όλα τα ERP’s
• Συμβατότητα με όλα τα λειτουργικά 
συστήματα
• «85% no-code»
• References σε όλες τις κάθετες αγορές
• Εκπαίδευση τόσο σε τεχνικό όσο και σε 
εμπορικό επίπεδο
• Marketing Actions για λογαριασμό του 
συνεργάτη
• Δημιουργία και εκτέλεση Sales Plan 
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COSMOS BUSINESS SYSTEMS

Ημερίδα λύσεων  
της Avaya 
Στις 17 Ιανουαρίου, η Cosmos 
Business Systems διοργάνωσε 
αποκλειστική παρουσίαση σε 
συνεργασία με την Avaya. 
Στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων 
του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα 
ενημερώθηκαν σχετικά με τις λύσεις 
Avaya Unified Communications  & Call 
Center Solutions και τα επιχειρησιακά 
οφέλη που προκύπτουν από την 
αξιοποίησή τους.   
Info: Cosmos Business Systems,  
210-6492800

QUALISYS SOFTWARE

Νέα εγκατάσταση για  
το MyManager Union
Η λύση MyManager Union 
εγκαταστάθηκε στη Σχολή Αποφοίτων 
Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, 
προσφέροντας ολοκληρωμένες 
λειτουργίες για την καταγραφή 
του μητρώου μελών, με πληθώρα 
στοιχείων. Το MyManager Union 
της Qualisys Software αποτελεί ένα 
ισχυρό λογισμικό διαχείρισης βάσης 
δεδομένων, με στόχο την συνολική 
παρακολούθηση πληροφοριών που 
σχετίζονται με την διαχείριση και τις 
συναλλαγές σωματείων, συλλόγων, και 
επαγγελματικών ενώσεων.
Info: Qualisys Software, 210-7647305

AZURE AQUATRACKER

Ιχθυοκαλλιέργειες  
στο cloud
Μία ακόμα cloud εφαρμογή έγινε 
πραγματικότητα, υιοθετώντας 
λύσεις Microsoft Azure. Με στόχο 
να διευκολύνει την αποτελεσματική 
διαχείριση παραγωγής μονάδων 
ιχθυοκαλλιέργειας, το aquaTracker 
δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις 
με περιορισμένους πόρους να 
επωφεληθούν από τη δύναμη των 
νέων τεχνολογιών και παρέχει τη 
λύση για την αξιοποίηση σημαντικών 
πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, 
με μικρό κόστος. Η συγκεκριμένη 
εφαρμογή δημιουργήθηκε από 
την ομάδα του aquaManager, που 
παρέχει λύσεις πληροφορικής για 
ιχθυοκαλλιέργειες σε όλο τον κόσμο, 
σε συνεργασία με την Blue Analytics, 
εταιρεία με εμπειρία σε εφαρμογές 
cloud και analytics.
Info: aquatracker.com/el/

Mε μια ματιά
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ACTIVE COMPUTER SYSTEMS ΜΕ HP 

10 χρόνια MPS στην Ελλάδα

H Active Computer Systems γιόρτασε τη συνεργασία 
της με την HP Inc. στην Ελλάδα. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 
10 χρόνων παρουσίας στην αγορά του MPS, 
καλωσορίζοντας παράλληλα τη νέα χρονιά, έτος κατά 
το οποίο η Active Computer Systems σχεδιάζει μία 
ακόμη πιο επιθετική παρουσία, έχοντας εκπονήσει 
συγκεκριμένο πλάνο στρατηγικής ανάπτυξης το 
οποίο ήδη υλοποιεί εφαρμόζοντας τις απαραίτητες 
επενδύσεις σε υποδομή, εξοπλισμό και εξειδικευμένο 
προσωπικό.
Στην εκδήλωση «10 χρόνια MPS» παρευρέθησαν πάνω 
από 300 πελάτες εταιρείες τόσο του ιδιωτικού, όσο και 
του δημόσιου τομέα, και με την παρουσία τους καθώς 
και τις μαρτυρίες τους, μοιράστηκαν την εμπειρία 
τους με την Active Computer Systems, τα οφέλη που 
απολαμβάνουν στην πράξη μέσω των υπηρεσιών 
MPS, αλλά και τις σκέψεις τους για το μέλλον.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν οι κ. Γιάννης Στασινόπουλος 
και Δημήτρης Σπηλιόπουλος, διευθύνοντες σύμβουλοι 
της Active Computer Systems, ενώ στη συνέχεια, το 

λόγο πήρε ο γενικός διευθυντής της HP Inc. Hellas,  
κ. Σπύρος Πετράτος, αναφερόμενος στη στενή σχέση 
που έχουν αναπτύξει οι δύο εταιρείες μετά από τα 20 
χρόνια υγιούς επαγγελματικής συνεργασίας.
Όπως προαναφέραμε, το κοινό είχε την ευκαιρία να 
ενημερωθεί και από τους ίδιους τους πελάτες των 
υπηρεσιών MPS, μέσω ενός on-stage panel, το οποίο 
αποτέλεσε ενδεχομένως και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι 
της βραδιάς. Οι πελάτες της Active Computer Systems 
και της HP, μοιράστηκαν τις εντυπώσεις τους σχετικά 
με τις υπηρεσίες Managed Print Services που ήδη 
χρησιμοποιούν, δίνοντας έμφαση σε μία σειρά από 
μοναδικά πλεονεκτήματα όπως:
• Η μείωση του κόστους.
• Η δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης τόσο  
των εκτυπωτών, όσο και των εκτυπώσεων.
• Το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ασφάλειας.
• Η καλύτερη εικόνα που έχει η επιχείρηση και το 
reporting.
• Η αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.
Info: Active Computer Systems, 210-6577900
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Η υιοθέτηση των φορητών συσκευών για τη διαχείριση 
χρημάτων, τη διεξαγωγή τραπεζικών συναλλαγών 
και πραγματοποίηση πληρωμών έχει γνωρίσει τη 
μεγαλύτερη αύξηση από ποτέ, αφού το 78% των Ελλήνων 
πλέον χρησιμοποιούν τις φορητές τους συσκευές για 
να παρακολουθούν τα οικονομικά τους, να ελέγχουν το 
υπόλοιπό τους online ή μέσω τραπεζικών εφαρμογών. 
Πρόσφατα η Visa παρουσίασε τα αποτελέσματα της 
ετήσιας έρευνας Digital Payments που έγινε σε 22 
χώρες, αντικείμενο της οποίας ήταν η μελέτη της 
συμπεριφοράς του καταναλωτή απέναντι στις ψηφιακές 
πληρωμές, ανέπαφες συναλλαγές, το online shopping 
και την ασφάλεια. 

Αύξηση των mobile payments
Η φετινή έρευνα φανέρωσε τα εξής: 
• Περίπου το 60% των Ελλήνων ελέγχουν το υπόλοιπο 

του λογαριασμού τους ή έχουν πρόσβαση σε άλλες 
τραπεζικές υπηρεσίες μέσω κάποιας εφαρμογής στο 
κινητό τους, ποσοστό το οποίο σημείωσε μεγάλη άνοδο 
τα τελευταία χρόνια. 
• Οι καταναλωτές αισθάνονται περισσότερο άνετοι 
να πραγματοποιούν συναλλαγές με το κινητό τους, 
μένοντας πιο μακριά από το PC ή το laptop τους (48%). 
Το αντίστοιχο ποσοστό που αφορά στους Έλληνες 
καταναλωτές ξεπερνά τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο και 
ανέρχεται στο 64%. 
• Το 42% των Ελλήνων καταναλωτών χρησιμοποιούν 
smartphone ή tablet για την αποστολή ή αποδοχή 
χρημάτων από φίλους ή οικογένεια.
Επίσης, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στη χώρα μας 
αυξάνονται συνεχώς οι επιχειρήσεις που υποστηρίζουν 
πληρωμές με κάρτες και φορητές συσκευές (NFC).
Info: Visa, www.visa.gr

ΕΡΕΥΝΑ: DIGITAL PAYMENTS 

Αύξηση του mobile payment στην Ελλάδα
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OKTABIT

Δυναμικά στο χώρο 
του cloud 
Η Oktabit και η Ιnterworks 
ανακοίνωσαν την συνεργασία τους 
με στόχο την από κοινού προώθηση 
cloud υπηρεσιών. Η επένδυση της 
Oktabit στον χώρο του cloud έχει 
σαν στόχο να διευρύνει τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες που διαθέτει η 
εταιρεία με προϊόντα στον τομέα του 
Infrastructure as a Service (IaaS) και 
Software as a Service (SaaS).
Η Ιnterworks που δραστηριοποιείται 
επί σειρά ετών στο πεδίο των 
IT υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο 
και παρέχει, μεταξύ άλλων, 
εξειδικευμένες υπηρεσίες φιλοξενίας/
colocation και cloud computing. 
Παράλληλα, διαθέτει ένα από τα 
μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα data 
centers στην Ελλάδα.
Info: Oktabit, 211-8888000

LAVISOFT

Συνεργασία με τη 
Smile Kiosk
Σε υπογραφή σύμβασης προχώρησε η 
Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής με 
την Smile Kiosk, εταιρεία υπηρεσιών 
διαχείρισης και χονδρικής πώλησης 
προϊόντων σε μικρά σημεία λιανικής. 
Η συμφωνία αφορά την εγκατάσταση 
των συστημάτων βαρδιολογίου Roster 
MaSter, ωρομέτρησης εργαζομένων 
Time MaSter, διαχείρισης 
προσωπικού Personnel MaSter 
και νισθοδοσίας Payroll MaSter της 
Lavisoft.
Info: Lavisoft, 21-06691561

BITDEFENDER

Νέα σειρά  
προϊόντων 2018 
Η νέα γενιά των καταναλωτικών 
προϊόντων της ασφαλείας 2018 της 
Bitdefender εισάγει μια πολυεπίπεδη 
άμυνα εναντίον των ransomware, 
το κακόβουλου λογισμικού που 
αποφεύγει πολλά φίλτρα ανίχνευσης 
και κρυπτογραφεί τα έγγραφα των 
χρηστών και στη συνέχεια ζητά λύτρα 
για να τα αποκρυπτογραφήσει. Η 
τεχνολογία Advanced Defense Threat 
βρίσκει πρότυπα συμπεριφοράς για να 
ανιχνεύει και τα μπλοκάρει ακόμη και 
τις νεότερες απειλές, ενώ η προστασία 
σε πραγματικό χρόνο σταματά αμέσως 
όλες τις γνωστές απειλές.
Info: Blue Soft & IT, 215-5353030

Mε μια ματιά
LG PRO:CENTRIC

Η νέα σειρά smart hotel TV 4K της LG και στην Ελλάδα

Για να καλυφθούν οι σημερινές ανάγκες των 
ασύρματων δικτύων, η Engenius εξελίσσει συνεχώς 
τα μοντέλα της, προσθέτοντας νέα χαρακτηριστικά. 
Το ENS620EXT είναι ένα long range access point 
εξωτερικού χώρου ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές 
που απαιτούν μεγάλη ευελιξία και αποδοτικότητα. 
Η προηγμένη τεχνολογία 802.11ac και MU-MIMO 
προσφέρει επαναστατική ταχύτητα σύνδεσης και 
μεγάλο εύρος ζώνης έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί 
multi-tasking πολλών χρηστών ταυτόχρονα.
Πιο συγκεκριμένα, το ENS620EXT διαθέτει dual radio 
(2,4 & 5 GHz) 2x2 MU-MIMO κεραίες και ταχύτητες έως 
1200Mbps (867Mbps @5Ghz και 400Mbps @2,4Ghz). 
Μάλιστα, οι κεραίες του είναι omni-directional και 
πετυχαίνουν κάλυψη 360° σε μεγάλες αποστάσεις. 
Επιπροσθέτως, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης και 
εξωτερικών κεραιών για τη προσαρμογή του access 
point στις ανάγκες της εκάστοτε εγκατάστασης. 
Η σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 802.11ac wave 
2.0 είναι η τεχνολογία MU-MIMO, η οποία ενισχύει 
σημαντικά την απόδοση και την ευέλικτη μετάδοση σε 
ασύρματες συσκευές-πελάτες. Το MU-MIMO επιτρέπει 

πολλαπλά streams που κατανέμονται 
ταυτόχρονα σε διαφορετικούς 
πελάτες, αυξάνοντας έτσι συνολικά τη 
διαθεσιμότητα και την αποδοτικότητα, 
μειώνουν την καθυστέρηση, του 
WLAN και αυξάνουν τη φασματική 
απόδοση.
Επίσης, υποστηρίζεται η δυνατότητα 
για beamforming μέσω του 
πρωτοκόλλου 802.11ac. Με αυτόν τον 
τρόπο επιτρέπεται στο access point 
να εστιάζει την παροχή της ενέργειας 
των κεραιών σε συγκεκριμένο client 
(εάν δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση) 
προς τη κατεύθυνσή του έτσι ώστε να 
ενισχυθεί το σήμα και η συνολική εμπειρία χρήσης του 
Wi-Fi στον συγκεκριμένο client καθώς επίσης και να 
μειωθούν οι παρεμβολές. 
Τέλος, το περίβλημα του ENS620EXT είναι IP55 για 
υψηλή αντοχή σε σκόνη, νερό και δύσκολα εξωτερικά ή 
εργοστασιακά περιβάλλοντα.
Info: Professional Services, 210-8012207

Η LG Electronics παρουσίασε στην ελληνική αγορά τη 
νέα σειρά ξενοδοχειακών τηλεοράσεων Pro:Centric 
Smart 4K UV761H. Τα νέα Ultra HD μοντέλα της LG 
διατίθενται από 43 έως 65 ίντσες και ξεχωρίζουν για τα 
premium infotainment χαρακτηριστικά τους και για τις 
εύκολες λύσεις διαχείρισης που διαθέτουν. 
Η καινούρια σειρά διαθέτει Ultra HD 4K ανάλυση 
(3.840 x 2.160) για άψογη ποιότητα εικόνας με ζωντανές 
λεπτομέρειες. Επιπλέον, χάρη στο ειδικά σχεδιασμένο 
πάνελ της οθόνης, προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία 
θέασης αφού αξιοποιεί την τεχνολογία 4K IPS για να 
αποδίδει αυθεντικά χρώματα από οποιαδήποτε γωνία, 
ενώ χάρη στον 4K Upscaler κάθε περιεχόμενο ποιότητας 
Full HD αναβαθμίζεται αυτόματα σε Ultra HD.
Ταυτόχρονα, η νέα σειρά υποστηρίζει κορυφαίο 
περιεχόμενο HDR με τεχνολογία Dolby Vision, ενώ 
προσφέρει συμβατότητα και με άλλες μορφές HDR όπως 
τα HDR10 και HLG. Με την τεχνολογία Advanced HDR 
Dolby Vision της LG, επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση της 
ποιότητας εικόνας HDR σε κάθε σκηνή, δίνοντας στον 
χρήστη τη δυνατότητα να απολαμβάνει μια πιο ζωντανή 
και αληθοφανή εμπειρία θέασης.

Έξυπνη παραμετροποίηση 
Επιπλέον, η νέα σειρά ξενοδοχειακών τηλεοράσεων 
της LG προσφέρει ευελιξία στη διαμόρφωση του UI, 
ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε 

επιχείρησης. Συγκεκριμένα, διαθέτει την πλατφόρμα 
Pro:Centric Smart η οποία παρέχει ποικιλία εργαλείων 
δημιουργίας και προσαρμογής περιεχομένου, όπως 
HTML5, Java και Flash δίνοντας τη δυνατότητα στους 
ξενοδόχους να διαμορφώσουν το περιβάλλον χρήστη 
και να δημιουργήσουν προσωποποιημένες έξυπνες 
εφαρμογές, ώστε να προωθήσουν με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τις παροχές τους και να αναβαθμίσουν 
τις υπηρεσίες τους. Επίσης, μέσω του προγράμματος 
διαχείρισης περιεχομένου Pro:Centric Direct 
Ready, οι επαγγελματίες μπορούν να δημιουργούν 
προσωποποιημένα templates καθώς και να 
διαχειρίζονται εξ αποστάσεως τις τηλεοράσεις που είναι 
συνδεδεμένες στο δίκτυο IP του ξενοδοχείου. 
Info: LG Electronics Hellas, 210-4800500

PROFESSIONAL SERVICES

Ακόμα υψηλότερες επιδόσεις Wi-Fi  
με το νέο ENS620EXT
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DELL EMC

Νέες λύσεις 
μηχανικής εκμάθησης 
Η Dell EMC ανακοίνωσε νέες λύσεις 
μηχανικής και βαθιάς μάθησης, 
συνεχίζοντας την πρόοδο της εταιρείας 
στην προσπάθειά της να φέρει τις 
δυνατότητες του high-performance 
computing και των data analytics 
στα μέτρα των περισσότερων 
μεγάλων επιχειρήσεων, σε όλον τον 
κόσμο. Τα πακέτα Dell EMC Ready 
Bundles for Machine and Deep 
Learning θα βοηθήσουν τον κύριο 
όγκο των μεγάλων επιχειρήσεων 
σε όλον τον κόσμο να αποκτήσουν 
ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από 
αυτές τις δυνατότητες, τόσο εντός των 
εγκαταστάσεων της εταιρείας όσο και 
σε περιβάλλοντα υβριδικού cloud.
Info: Dell Hellas, 210-8129800

SAP

Για 10η χρονιά ηγέτης 
στον τραπεζικό κλάδο 
Στην έκθεση Magic Quadrant for 
Global Retail Core Bank της Gartner, 
η SAP ανακηρύχθηκε για δέκατη 
συνεχομένη χρονιά ως ηγέτης στην 
κατηγορία της. Επιδιώκοντας να 
παραμένει μπροστά από τις εξελίξεις, 
η SAP έχει επενδύσει σημαντικά σε 
λύσεις όπως το SAP Leonardo και 
το SAP HANA για να εξασφαλίσει 
ότι θα προσφέρει στους πελάτες της 
μια πλούσια και διαφοροποιημένη 
εμπειρία εξυπηρέτησης και παροχής 
υπηρεσιών.
Info: SAP Hellas, 210-9473800

CANON

Εκπαίδευση και 
έξυπνο βιβλίο 
Πάνω από 380 εκπροσώπους από 32 
χώρες καλωσόρισε η Canon Europe 
στο Future Book Forum 2017.
Το Future Book Forum 2017 
αποτελεί την πέμπτη κατά σειρά 
διοργάνωση αυτού του είδους και 
είναι μια πρωτοβουλία της Canon, που 
ξεκίνησε με σκοπό να συσπειρώσει 
την κοινότητα των εκδοτών και 
παραγωγών βιβλίου από όλον τον 
κόσμο. Το Forum έχει ως στόχο του 
τη διερεύνηση των μελλοντικών 
τάσεων στο χώρο των εκδόσεων 
και τη δημιουργία λύσεων, οι οποίες 
ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
εξελισσόμενες καταναλωτικές ανάγκες.
Info: Canon Hellas, 210-7454651

Mε μια ματιά
WITSA GLOBAL ICT EXCELLENCE AWARDS

MOBILE DEVICE MANAGEMENT ΑΠΟ ΤΗ SEQRITE

Ο ΣΕΠΕ ανακοίνωσε τις 
υποψηφιότητες για το 2018

Θωρακίστε την ασφάλεια της εταιρείας σας

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών Ελλάδας ανακοίνωσε τις ελληνικές 
υποψηφιότητες για τα «2018 WITSA Global ICT Excellence 
Awards», που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Συνεδρίου Πληροφορικής «WCIT 2018», στις 
19 Φεβρουαρίου 2018 στη Hyderabad, στην Ινδία.

Οι υποψηφιότητες ανά κατηγορία
Στην κατηγορία «Public Sector ICT Excellence Award», 
υποβλήθηκε η υποψηφιότητα της Κοινωνία της 
Πληροφορίας για το έργο G-Cloud. Πρόκειται για ένα 
σύγχρονο υπολογιστικό κέντρο της δημόσιας διοίκησης, 
βασισμένο σε τεχνολογίες cloud computing και 
virtualization, το οποίο βρίσκεται ήδη σε παραγωγική 
λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2017.
Η Byte Computer είναι υποψήφια για στην κατηγορία 
«Private Sector ICT Excellence Award» για την DGSign 
platform. Πρόκειται για μια λύση, η οποία παρέχει 
τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού 
εξ’ αποστάσεως, συμβάλλοντας στην ταχύτητα των 

διαδικασιών στις συναλλαγές μεταξύ εταιριών καθώς και 
οργανισμών του δημοσίου τομέα.
Για την κατηγορία «Digital Opportunity Award», ο ΣΕΠΕ 
υπέβαλε την υποψηφιότητα της Data Communication 
για το DC Scan4you. Πρόκειται για πρωτοποριακή 
υπηρεσία σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς είναι η πρώτη, 
τέτοιου είδους, υπηρεσία για τις ανάγκες των λογιστικών 
γραφείων, ανεξαρτήτως μεγέθους και πελατολογίου. 
Επίσης, στην κατηγορία «Emerging Digital Solutions 
Award», υποβλήθηκε η υποψηφιότητα της εταιρείας 
SenseOne για την πλατφόρμα SenseOne IoT. Πρόκειται 
για μια οριζόντια πλατφόρμα Internet of Things, η οποία 
γεφυρώνει τα κενά τεχνολογίας και διαλειτουργικότητας 
ετερογενών εφαρμογών, πρωτοκόλλων, δικτύων και 
συσκευών για την επεξεργασία οικονομικών δεδομένων 
και καταστάσεων διαφορετικών ετών. 
Τέλος, στην κατηγορία «Digital Inclusion Award» 
υποβλήθηκε η υποψηφιότητα της Κοινωνία της 
Πληροφορίας ΑΕ για το έργο Rural Broadband. 
Info: ΣΕΠΕ, 210-9249540

Tο γρήγορο Internet, η πληθώρα cloud υπηρεσιών και 
εφαρμογών έχουν δώσει απεριόριστες δυνατότητες στα 
smartphones, τόσο που αποτελούν πλέον αναπόσπαστο 
κομμάτι για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κάθε 
επιχείρησης. 

Έχοντας όλες αυτές τις δυνατότητες στη διάθεσή τους, τα 
στελέχη των επιχειρήσεων δίνου λύσεις σε καθημερινά 
πρακτικά προβλήματα, κερδίζουν χρόνο και ανεβάζουν 
την παραγωγικότητά τους. Όσο όμως αυξάνεται ο 
αριθμός των στελεχών που τα χρησιμοποιούν αυξάνεται 
και ο κίνδυνος απώλειας δεδομένων, προσβολής από 
κακόβουλο λογισμικό και άλλες απειλές. 

Η ιδανική λύση απομακρυσμένης 
διαχείρισης
Σε αυτή την προσπάθεια το MDM της Seqrite 
αποτελεί την ιδανική ολοκληρωμένη λύση. 
Λειτουργώντας εντελώς over-the-air, σάς 
παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης κάθε 
φορητής συσκευής από μακριά. Αυτό σας 
δίνει την ευχέρεια της άμεσης ανταπόκρισης 
σε κάθε ανάγκη και την ίδια στιγμή παρέχει 
την ευκολία της ταυτόχρονης συμμόρφωσης 
κάθε συσκευής με την εταιρική πολιτική, 
όπου κι αν βρίσκεται ο χρήστης αλλά το 
σημαντικότερο, από όπου και αν βρίσκεστε 

εσείς ως διαχειριστής του συστήματος. 

Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει με νέα δεδομένα 
και κινδύνους να προκύπτουν συνεχώς, η άμεση 
ανταπόκριση του τμήματος ΙΤ σε κάθε πρόκληση είναι 
το βασικό ζητούμενο και το Seqrite MDM αποτελεί ένα 
βασικό εργαλείο σε αυτή σας την προσπάθεια.

Για να γνωρίσετε μια προς μια τις απεριόριστες 
δυνατότητες της Seqrite MDM επικοινωνήστε με έναν 
σύμβουλο πωλήσεων της PartnerNET.
Info: PartnerNET, 210-7100000
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OKTABIT

Δυναμικά στο χώρο 
του cloud 
Η Oktabit και η Ιnterworks 
ανακοίνωσαν την συνεργασία τους 
με στόχο την από κοινού προώθηση 
cloud υπηρεσιών. Η επένδυση της 
Oktabit στον χώρο του cloud έχει 
σαν στόχο να διευρύνει τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες που διαθέτει η 
εταιρεία με προϊόντα στον τομέα του 
Infrastructure as a Service (IaaS) και 
Software as a Service (SaaS).
Η Ιnterworks που δραστηριοποιείται 
επί σειρά ετών στο πεδίο των 
IT υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο 
και παρέχει, μεταξύ άλλων, 
εξειδικευμένες υπηρεσίες φιλοξενίας/
colocation και cloud computing. 
Παράλληλα, διαθέτει ένα από τα 
μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα data 
centers στην Ελλάδα.
Info: Oktabit, 211-8888000

LAVISOFT

Συνεργασία με τη 
Smile Kiosk
Σε υπογραφή σύμβασης προχώρησε η 
Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής με 
την Smile Kiosk, εταιρεία υπηρεσιών 
διαχείρισης και χονδρικής πώλησης 
προϊόντων σε μικρά σημεία λιανικής. 
Η συμφωνία αφορά την εγκατάσταση 
των συστημάτων βαρδιολογίου Roster 
MaSter, ωρομέτρησης εργαζομένων 
Time MaSter, διαχείρισης 
προσωπικού Personnel MaSter 
και νισθοδοσίας Payroll MaSter της 
Lavisoft.
Info: Lavisoft, 21-06691561

BITDEFENDER

Νέα σειρά  
προϊόντων 2018 
Η νέα γενιά των καταναλωτικών 
προϊόντων της ασφαλείας 2018 της 
Bitdefender εισάγει μια πολυεπίπεδη 
άμυνα εναντίον των ransomware, 
το κακόβουλου λογισμικού που 
αποφεύγει πολλά φίλτρα ανίχνευσης 
και κρυπτογραφεί τα έγγραφα των 
χρηστών και στη συνέχεια ζητά λύτρα 
για να τα αποκρυπτογραφήσει. Η 
τεχνολογία Advanced Defense Threat 
βρίσκει πρότυπα συμπεριφοράς για να 
ανιχνεύει και τα μπλοκάρει ακόμη και 
τις νεότερες απειλές, ενώ η προστασία 
σε πραγματικό χρόνο σταματά αμέσως 
όλες τις γνωστές απειλές.
Info: Blue Soft & IT, 215-5353030

Mε μια ματιά
LG PRO:CENTRIC

Η νέα σειρά smart hotel TV 4K της LG και στην Ελλάδα

Για να καλυφθούν οι σημερινές ανάγκες των 
ασύρματων δικτύων, η Engenius εξελίσσει συνεχώς 
τα μοντέλα της, προσθέτοντας νέα χαρακτηριστικά. 
Το ENS620EXT είναι ένα long range access point 
εξωτερικού χώρου ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές 
που απαιτούν μεγάλη ευελιξία και αποδοτικότητα. 
Η προηγμένη τεχνολογία 802.11ac και MU-MIMO 
προσφέρει επαναστατική ταχύτητα σύνδεσης και 
μεγάλο εύρος ζώνης έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί 
multi-tasking πολλών χρηστών ταυτόχρονα.
Πιο συγκεκριμένα, το ENS620EXT διαθέτει dual radio 
(2,4 & 5 GHz) 2x2 MU-MIMO κεραίες και ταχύτητες έως 
1200Mbps (867Mbps @5Ghz και 400Mbps @2,4Ghz). 
Μάλιστα, οι κεραίες του είναι omni-directional και 
πετυχαίνουν κάλυψη 360° σε μεγάλες αποστάσεις. 
Επιπροσθέτως, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης και 
εξωτερικών κεραιών για τη προσαρμογή του access 
point στις ανάγκες της εκάστοτε εγκατάστασης. 
Η σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 802.11ac wave 
2.0 είναι η τεχνολογία MU-MIMO, η οποία ενισχύει 
σημαντικά την απόδοση και την ευέλικτη μετάδοση σε 
ασύρματες συσκευές-πελάτες. Το MU-MIMO επιτρέπει 

πολλαπλά streams που κατανέμονται 
ταυτόχρονα σε διαφορετικούς 
πελάτες, αυξάνοντας έτσι συνολικά τη 
διαθεσιμότητα και την αποδοτικότητα, 
μειώνουν την καθυστέρηση, του 
WLAN και αυξάνουν τη φασματική 
απόδοση.
Επίσης, υποστηρίζεται η δυνατότητα 
για beamforming μέσω του 
πρωτοκόλλου 802.11ac. Με αυτόν τον 
τρόπο επιτρέπεται στο access point 
να εστιάζει την παροχή της ενέργειας 
των κεραιών σε συγκεκριμένο client 
(εάν δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση) 
προς τη κατεύθυνσή του έτσι ώστε να 
ενισχυθεί το σήμα και η συνολική εμπειρία χρήσης του 
Wi-Fi στον συγκεκριμένο client καθώς επίσης και να 
μειωθούν οι παρεμβολές. 
Τέλος, το περίβλημα του ENS620EXT είναι IP55 για 
υψηλή αντοχή σε σκόνη, νερό και δύσκολα εξωτερικά ή 
εργοστασιακά περιβάλλοντα.
Info: Professional Services, 210-8012207

Η LG Electronics παρουσίασε στην ελληνική αγορά τη 
νέα σειρά ξενοδοχειακών τηλεοράσεων Pro:Centric 
Smart 4K UV761H. Τα νέα Ultra HD μοντέλα της LG 
διατίθενται από 43 έως 65 ίντσες και ξεχωρίζουν για τα 
premium infotainment χαρακτηριστικά τους και για τις 
εύκολες λύσεις διαχείρισης που διαθέτουν. 
Η καινούρια σειρά διαθέτει Ultra HD 4K ανάλυση 
(3.840 x 2.160) για άψογη ποιότητα εικόνας με ζωντανές 
λεπτομέρειες. Επιπλέον, χάρη στο ειδικά σχεδιασμένο 
πάνελ της οθόνης, προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία 
θέασης αφού αξιοποιεί την τεχνολογία 4K IPS για να 
αποδίδει αυθεντικά χρώματα από οποιαδήποτε γωνία, 
ενώ χάρη στον 4K Upscaler κάθε περιεχόμενο ποιότητας 
Full HD αναβαθμίζεται αυτόματα σε Ultra HD.
Ταυτόχρονα, η νέα σειρά υποστηρίζει κορυφαίο 
περιεχόμενο HDR με τεχνολογία Dolby Vision, ενώ 
προσφέρει συμβατότητα και με άλλες μορφές HDR όπως 
τα HDR10 και HLG. Με την τεχνολογία Advanced HDR 
Dolby Vision της LG, επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση της 
ποιότητας εικόνας HDR σε κάθε σκηνή, δίνοντας στον 
χρήστη τη δυνατότητα να απολαμβάνει μια πιο ζωντανή 
και αληθοφανή εμπειρία θέασης.

Έξυπνη παραμετροποίηση 
Επιπλέον, η νέα σειρά ξενοδοχειακών τηλεοράσεων 
της LG προσφέρει ευελιξία στη διαμόρφωση του UI, 
ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε 

επιχείρησης. Συγκεκριμένα, διαθέτει την πλατφόρμα 
Pro:Centric Smart η οποία παρέχει ποικιλία εργαλείων 
δημιουργίας και προσαρμογής περιεχομένου, όπως 
HTML5, Java και Flash δίνοντας τη δυνατότητα στους 
ξενοδόχους να διαμορφώσουν το περιβάλλον χρήστη 
και να δημιουργήσουν προσωποποιημένες έξυπνες 
εφαρμογές, ώστε να προωθήσουν με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τις παροχές τους και να αναβαθμίσουν 
τις υπηρεσίες τους. Επίσης, μέσω του προγράμματος 
διαχείρισης περιεχομένου Pro:Centric Direct 
Ready, οι επαγγελματίες μπορούν να δημιουργούν 
προσωποποιημένα templates καθώς και να 
διαχειρίζονται εξ αποστάσεως τις τηλεοράσεις που είναι 
συνδεδεμένες στο δίκτυο IP του ξενοδοχείου. 
Info: LG Electronics Hellas, 210-4800500

PROFESSIONAL SERVICES

Ακόμα υψηλότερες επιδόσεις Wi-Fi  
με το νέο ENS620EXT

01.2018 
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CYTA HELLAS

€118 εκ. το ύψος της 
εξαγοράς
Έπειτα από πολλούς μήνες της 
διαδικασίας του διεθνούς διαγωνισμού 
διερεύνησης επενδυτικού 
ενδιαφέροντος, η Vodafone Hellas 
ανακηρύχθηκε ως ο προτιμώμενος 
bidder. Όπως ανακοίνωσε η Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA) 
η συμφωνία για την πώληση του 
συνόλου των μετοχών της θυγατρικής 
της στην Ελλάδα, υπεγράφη στις 23 
Ιανουαρίου. Το ποσό της συμφωνίας 
ανέρχεται σε €118,1 εκατομμύρια και η 
ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό 
την αίρεση λήψης των απαιτούμενων 
εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές στην 
Ελλάδα.
Info: Cyta, 215-5008800

ENTERSOFT

Υποστήριξη Linux για 
Microsoft SQL Server
Τα προϊόντα της Entersoft, από την 
έκδοση 4.2 και μετά, υποστηρίζουν 
το λειτουργικό σύστημα Linux για 
database Microsoft SQL Server. Το 
λειτουργικό Linux υποστηρίζεται τόσο 
σε on-premise εγκαταστάσεις όσο 
και στο Microsoft Azure, δίνοντας 
περισσότερες δυνατότητες επιλογής και 
ευελιξίας στους πελάτες της Entersoft. 
Να σημειωθεί ότι τα συνήθη τεστ 
που διεξάγει η Entersoft, δείχνουν 
εξαιρετική απόδοση και διαχείριση 
πόρων στο νέο λειτουργικό σύστημα 
αλλά και στη μνήμη.
Info: Entersoft, 211-1015000

HUAWEI

Προμηθευτής cloud για 
τη Vodafone 
Η Huawei ανακοίνωσε ότι επιλέχθηκε 
από τον όμιλο Vodafone για 
την προμήθεια της πλατφόρμας 
FusionSphere OpenStack, με σκοπό να 
υποστηρίξει την παγκόσμια εξάπλωση 
των Network Functions Virtualization 
και Software Defined Networks. Η 
λύση της Huawei βοηθά τις εταιρείες 
τηλεπικοινωνιών να δημιουργήσουν 
ανοικτά, ευκίνητα και εξαιρετικά 
αξιόπιστα cloud κέντρα δεδομένων. Το 
Συγκεκριμένα, το λειτουργικό σύστημα 
FusionSphere Cloud που βασίζεται στο 
OpenStack εφαρμόζεται ευρέως σε 
ιδιωτικά και δημόσια clouds.
Info: Huawei Technologies, www.
huawei.com/en/

Mε μια ματιά
EPSON SURECOLOR S-SERIES 

DATA COMMUNICATION

Βράβευση για τους παραγωγικούς 
εκτυπωτές σήμανσης της Epson 

Το λογιστικό γραφείο του αύριο… σήμερα

Η ανεξάρτητη εταιρεία αξιολόγησης λογισμικού υλικού 
και υπηρεσιών απεικόνισης εγγράφων Keypoint 
Intelligence (πρώην Buyers Lab) βράβευσε τα μοντέλα 
SC-S40600, SC-S60600 και SC-S80600 της σειράς 
εκτυπωτών σήμανσης, SureColor S-Series της Epson
Και τα τρία τρέχοντα μοντέλα της σειράς υποστηρίζουν 
οικονομική εκτύπωση CMYK 54”-64”, έλαβαν βραβεία 
BLI Pick Award στην έκθεση 2017 SGIA. Το πρώτο 
μοντέλο ανήκει στην εισαγωγική κατηγορία, το 

δεύτερο απευθύνεται σε υψηλή παραγωγή και το τρίτο 
περιλαμβάνει λειτουργία επέκτασης χρωματικής γκάμας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Keypoint Intelligence 
συνεργάστηκε στενά με την Epson κατά τη διαδικασία 
της δοκιμής και τα τρία μοντέλα απέδωσαν τις 
χαμηλότερες μετρήσεις Delta E από όλες τις συσκευές 
που δοκιμάστηκαν. Με τον κορυφαίο στην κατηγορία 
του έλεγχο υποστρώματος και την καλύτερη στην αγορά 
γκάμα χρωμάτων, τα μοντέλα της σειράς SureColor S 
συγκαταλέγονται μεταξύ των ταχύτερων στην κατηγορία 
τους, προσφέροντας εξαιρετική ποιότητα και αξία για 
τους πελάτες.
Από την εποχή που παρουσίασε το πρόγραμμα 
οικολογικών χρωμάτων το 2016, η BLI έχει δοκιμάσει 
μεγάλο αριθμό εκτυπωτών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. 
Τα βραβεία BLI Pick Awards προσφέρουν ειδική 
αναγνώριση στα προϊόντα εξοπλισμού και λογισμικού 
με την καλύτερη απόδοση, τα οποία αξιολογεί η ομάδα 
των εξειδικευμένων τεχνικών και αναλυτών της BLI.
Info: Epson Hellas, 210-8099499

Ο ενημερωτικός κύκλος ημερίδων με τίτλο 
«Το Λογιστικό Γραφείο του Αύριο… Σήμερα!» 
της Data Communication, ολοκληρώθηκε 
την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018. H ημερίδα 
που έλαβε χώρα στην Αθήνα αποτέλεσε 
το τελευταίο κομμάτι ενός κύκλου 55 
ενημερωτικών ημερίδων ανά την Ελλάδα, που 
ξεκίνησαν από τις αρχές του 2017 στις οποίες 
προσήλθαν χιλιάδες λογιστικά γραφεία.
Στο πλαίσιο των ημερίδων της εταιρείας 
παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες 
ολοκληρωμένες λύσεις:

DC Scan4you: Η βραβευμένη, παγκόσμια 
καινοτομία αυτόματης ενημέρωσης των λογιστικών 
εγγραφών με ένα απλό σκανάρισμα των παραστατικών. 
Μία cloud υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης που 
δίνει τέλος στην πληκτρολόγηση των παραστατικών, 
αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής

DC Link4you: Η νέα cloud υπηρεσία συλλογής 
δεδομένων της Data Communication, που υλοποιείται 
μέσω της πλατφόρμας DC Link4all και βασίζεται στην 
άντληση στοιχείων από το διασυνδεμένο ταμειακό 
σύστημα RBS της επιχείρησης του πελάτη σε πραγματικό 
χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης 
των δελτίων Ζ στις λογιστικές εφαρμογές Academia 
Financials. Η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρεται 

και προς τις επιχειρήσεις – πελάτες των λογιστικών 
γραφείων, αφού δίνει στον επιχειρηματία - λιανέμπορο 
άμεση πρόσβαση στα δεδομένα του.

Οι παραπάνω λύσεις εντάσσονται σε ένα πλήρες πακέτο 
υπηρεσιών που προσφέρει η Data Communication για 
την ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση της καταχώρησης 
των παραστατικών των πελατών του λογιστικού 
γραφείου. Στο πακέτο αυτό συγκαταλέγονται η υπηρεσία 
DC Link4all, τα προϊόντα WinEra ERP και Professional 
Services της εταιρείας, καθώς και τα imePos και 
imeRetail της IME Πληροφορική, για την παράλληλη 
κάλυψη κάθετων αγορών (εστίασης και εντατικής 
λιανικής),  μέσω της διασύνδεσης με λογισμικό τρίτων.
Info: Data Communication, 211-1080000
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REGATE

Η Vitex επιλέγει 
Regate Effective 
H ελληνική πολυεθνική εταιρεία 
χρωμάτων Vitex αποφάσισε να 
επενδύσει στην εγκατάσταση του 
συστήματος αυτοματοποίησης 
πωλήσεων της Regate για χρήση 
από την εμπορική της διεύθυνση. 
Η λύση της Regate προσφέρει 
σύγχρονες υπηρεσίες με 
αυτοματισμούς.  
Info: Regate, 215-5517050

SINGULARLOGIC

Η Κρίνος επιλέγει  
το Galaxy ERP 
Η εταιρεία Κρίνος επέλεξε το 
Galaxy ERP της SingularLogic, 
για την εμπορική και οικονομική 
της διαχείριση, τη γενική λογιστική 
και τη διαχείριση της παραγωγής 
της. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η 
εταιρεία Κρίνος εμπιστεύεται στη 
SingularLogic τα πληροφοριακά 
της συστήματα τα τελευταία 
εικοσιπέντε χρόνια.
Info: SingularLogic, 210-6266500

SCHNEIDER ELECTRIC

Nέα πλατφόρμα IoT 
Η Schneider Electric ανακοίνωσε 
την πλατφόρμα EcoStruxure η 
οποία βασίζεται στην τεχνολογία 
Internet of Things, οδηγώντας 
σε πιο ενεργειακά αποδοτικά και 
βιώσιμα κτίρια και data centers. 
Η ανοιχτή και διαλειτουργική 
IoT πλατφόρμα EcoStruxure της 
Schneider Electric περιλαμβάνει 3 
βασικά επίπεδα: τα διασυνδεδεμένα 
προϊόντα (Connected Products), τον 
τοπικό έλεγχο (Edge Control) και τις 
εφαρμογές, analytics και υπηρεσίες. 
Info: Schneider Electric Hellas,  
210-6295200

Mε μια ματιά
MELTDOWN & SPECTRE

Hardware bug που επηρεάζει 
όλους τους επεξεργαστές
Στις αρχές Ιανουαρίου αποκαλύφθηκε 
ένα πολύ σοβαρό bug στους 
επεξεργαστές, το οποίο καθιστά τα 
δεδομένα στους υπολογιστές ευάλωτα 
σε υποκλοπή. Το bug έγινε γνωστό ως 
Meltdown και Spectre με το πρώτο 
να επηρεάζει τους επεξεργαστές της 
Intel και το δεύτερο ουσιαστικά όλους 
τους σύγχρονους επεξεργαστές, 
συμπεριλαμβανομένων των Intel, 
AMD και ARM.
Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό 
πρόβλημα ασφαλείας, το οποίο ήταν 
γνωστό στους κατασκευαστές εδώ και 
πολλούς μήνες – μάλιστα ο kernel του 
Linux είχε ήδη ενημερωθεί με σχετικό 
patch - ωστόσο, λόγω της μεγάλης του 
σοβαρότητας δεν είχε ανακοινωθεί 
επίσημα. Πριν την επίσημη ανακοίνωση, ερευνητές 
αποκάλυψαν το bug, το οποίο σε ελάχιστο διάστημα έκανε 
το γύρω του Internet.
Το πρόβλημα που αποκαλύφθηκε έχει διάφορες 
προεκτάσεις. Κατ’ αρχήν πρόκειται για bug σε επίπεδο 
hardware και μάλιστα, οι αναφορές μιλάνε ότι βρίσκεται 
σε όλους τους επεξεργαστές που κατασκευάστηκαν την 
τελευταία δεκαετία. Επίσης – και εδώ είναι το πιο σοβαρό 
θέμα – τα software patches που το αντιμετωπίζουν 
ενδέχεται να προκαλέσουν μείωση στην απόδοση των 
υπολογιστών η οποία μπορεί να φτάσει και έως 30%!
Πάντως, κάποιοι αναλυτές που μελέτησαν το θέμα 
αναφέρουν ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα θα 
παρατηρηθούν σε εφαρμογές cloud και virtualization. Για 
το λόγο αυτό όλοι οι cloud vendors (Microsoft, Amazon, 
Google κ.λπ) έχουν ενημερώσει τα συστήματά τους. Το ίδιο 
έχουν κάνει και οι κατασκευαστές desktop λειτουργικών 
συστημάτων. H Apple έχει ήδη κυκλοφορήσει το δικό της 
patch για το macOS, ενώ και η Microsoft κυκλοφόρησε 
στις 3 Ιανουαρίου ένα έκτακτο patch το οποίο αναβαθμίσει 
αυτόματα τα Windows 10. 

Η απάντηση της Intel και οι υπόλοιποι  
κατασκευαστές
Στις 3 Ιανουαρίου 2018, η Intel με επίσημη ανακοίνωσή 
της αναγνώρισε την ύπαρξη του προβλήματος, 

επισημαίνοντας ότι εντοπίζεται σε όλους τους 
επεξεργαστές πολλών κατασκευαστών. Επίσης, 
ανέφερε ότι τα προβλήματα απόδοσης μετά την 
εφαρμογή των patches εξαρτώνται από το εκάστοτε 
workload και οι περισσότεροι χρήστες δεν θα 
παρατηρήσουν κάποια διαφορά στην απόδοση. 
Χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Intel αναφέρει: «Οι 
αναφορές ότι το ‘bug’ εντοπίζεται μόνο στα προϊόντα 
της Intel είναι λανθασμένες. Με βάση την ανάλυση, 
πολλά είδη υπολογιστικών συσκευών, που διαθέτουν 
επεξεργαστές και λειτουργικά συστήματα διάφορων 
κατασκευαστών επηρεάζονται από αυτή την ευπάθεια».
Η AMD με τη σειρά της έσπευσε να δηλώσει από την αρχή 
ότι οι δικοί της επεξεργαστές είναι ασφαλείς. Ωστόσο, 
όπως προαναφέραμε το Spectre επηρεάζει τους πάντες. 
Μάλιστα, η ARM ανέφερε ότι επηρεάζονται και κάποιοι 
επεξεργαστές που βασίζονται στην δική της τεχνολογία, 
ενώ η Apple σε σχετική ανακοίνωση στις 4 Ιανουαρίου, 
ανέφερε ότι από το Spectre επηρεάζονται όλες οι 
συσκευές της που διαθέτουν επεξεργαστές αρχιτεκτονικής 
ARM και η εταιρεία αναμένεται να κυκλοφορήσει άμεσα 
patches για τα iOS, tvOS και watchOS.
Τέλος, η Amazon ανέφερε ότι το εν λόγω bug δεν είναι 
κάτι καινούριο, αλλά υπάρχει εδώ και μια εικοσαετία 
στις αρχιτεκτονικές όλων των επεξεργαστών των Intel, 
AMD και ARM σε server, desktop και mobile συσκευές. 
Info: https://meltdownattack.com/

MOBILE DEVICE 
MANAGEMENT (MDM)

 Διαχείριση μέσω cloud

 Δημιουργία policies βάσει τοποθεσίας   

 Προστασία ευαίσθητων δεδομένων

 Ευέλικτα policies deployment  

 Ολοκληρωμένος έλεγχος apps

Available on:

 210 710 0000  

 www.partnernet.gr 

 sales@partnernet.gr
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CYTA HELLAS

€118 εκ. το ύψος της 
εξαγοράς
Έπειτα από πολλούς μήνες της 
διαδικασίας του διεθνούς διαγωνισμού 
διερεύνησης επενδυτικού 
ενδιαφέροντος, η Vodafone Hellas 
ανακηρύχθηκε ως ο προτιμώμενος 
bidder. Όπως ανακοίνωσε η Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA) 
η συμφωνία για την πώληση του 
συνόλου των μετοχών της θυγατρικής 
της στην Ελλάδα, υπεγράφη στις 23 
Ιανουαρίου. Το ποσό της συμφωνίας 
ανέρχεται σε €118,1 εκατομμύρια και η 
ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό 
την αίρεση λήψης των απαιτούμενων 
εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές στην 
Ελλάδα.
Info: Cyta, 215-5008800

ENTERSOFT

Υποστήριξη Linux για 
Microsoft SQL Server
Τα προϊόντα της Entersoft, από την 
έκδοση 4.2 και μετά, υποστηρίζουν 
το λειτουργικό σύστημα Linux για 
database Microsoft SQL Server. Το 
λειτουργικό Linux υποστηρίζεται τόσο 
σε on-premise εγκαταστάσεις όσο 
και στο Microsoft Azure, δίνοντας 
περισσότερες δυνατότητες επιλογής και 
ευελιξίας στους πελάτες της Entersoft. 
Να σημειωθεί ότι τα συνήθη τεστ 
που διεξάγει η Entersoft, δείχνουν 
εξαιρετική απόδοση και διαχείριση 
πόρων στο νέο λειτουργικό σύστημα 
αλλά και στη μνήμη.
Info: Entersoft, 211-1015000

HUAWEI

Προμηθευτής cloud για 
τη Vodafone 
Η Huawei ανακοίνωσε ότι επιλέχθηκε 
από τον όμιλο Vodafone για 
την προμήθεια της πλατφόρμας 
FusionSphere OpenStack, με σκοπό να 
υποστηρίξει την παγκόσμια εξάπλωση 
των Network Functions Virtualization 
και Software Defined Networks. Η 
λύση της Huawei βοηθά τις εταιρείες 
τηλεπικοινωνιών να δημιουργήσουν 
ανοικτά, ευκίνητα και εξαιρετικά 
αξιόπιστα cloud κέντρα δεδομένων. Το 
Συγκεκριμένα, το λειτουργικό σύστημα 
FusionSphere Cloud που βασίζεται στο 
OpenStack εφαρμόζεται ευρέως σε 
ιδιωτικά και δημόσια clouds.
Info: Huawei Technologies, www.
huawei.com/en/

Mε μια ματιά
EPSON SURECOLOR S-SERIES 

DATA COMMUNICATION

Βράβευση για τους παραγωγικούς 
εκτυπωτές σήμανσης της Epson 

Το λογιστικό γραφείο του αύριο… σήμερα

Η ανεξάρτητη εταιρεία αξιολόγησης λογισμικού υλικού 
και υπηρεσιών απεικόνισης εγγράφων Keypoint 
Intelligence (πρώην Buyers Lab) βράβευσε τα μοντέλα 
SC-S40600, SC-S60600 και SC-S80600 της σειράς 
εκτυπωτών σήμανσης, SureColor S-Series της Epson
Και τα τρία τρέχοντα μοντέλα της σειράς υποστηρίζουν 
οικονομική εκτύπωση CMYK 54”-64”, έλαβαν βραβεία 
BLI Pick Award στην έκθεση 2017 SGIA. Το πρώτο 
μοντέλο ανήκει στην εισαγωγική κατηγορία, το 

δεύτερο απευθύνεται σε υψηλή παραγωγή και το τρίτο 
περιλαμβάνει λειτουργία επέκτασης χρωματικής γκάμας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Keypoint Intelligence 
συνεργάστηκε στενά με την Epson κατά τη διαδικασία 
της δοκιμής και τα τρία μοντέλα απέδωσαν τις 
χαμηλότερες μετρήσεις Delta E από όλες τις συσκευές 
που δοκιμάστηκαν. Με τον κορυφαίο στην κατηγορία 
του έλεγχο υποστρώματος και την καλύτερη στην αγορά 
γκάμα χρωμάτων, τα μοντέλα της σειράς SureColor S 
συγκαταλέγονται μεταξύ των ταχύτερων στην κατηγορία 
τους, προσφέροντας εξαιρετική ποιότητα και αξία για 
τους πελάτες.
Από την εποχή που παρουσίασε το πρόγραμμα 
οικολογικών χρωμάτων το 2016, η BLI έχει δοκιμάσει 
μεγάλο αριθμό εκτυπωτών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. 
Τα βραβεία BLI Pick Awards προσφέρουν ειδική 
αναγνώριση στα προϊόντα εξοπλισμού και λογισμικού 
με την καλύτερη απόδοση, τα οποία αξιολογεί η ομάδα 
των εξειδικευμένων τεχνικών και αναλυτών της BLI.
Info: Epson Hellas, 210-8099499

Ο ενημερωτικός κύκλος ημερίδων με τίτλο 
«Το Λογιστικό Γραφείο του Αύριο… Σήμερα!» 
της Data Communication, ολοκληρώθηκε 
την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018. H ημερίδα 
που έλαβε χώρα στην Αθήνα αποτέλεσε 
το τελευταίο κομμάτι ενός κύκλου 55 
ενημερωτικών ημερίδων ανά την Ελλάδα, που 
ξεκίνησαν από τις αρχές του 2017 στις οποίες 
προσήλθαν χιλιάδες λογιστικά γραφεία.
Στο πλαίσιο των ημερίδων της εταιρείας 
παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες 
ολοκληρωμένες λύσεις:

DC Scan4you: Η βραβευμένη, παγκόσμια 
καινοτομία αυτόματης ενημέρωσης των λογιστικών 
εγγραφών με ένα απλό σκανάρισμα των παραστατικών. 
Μία cloud υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης που 
δίνει τέλος στην πληκτρολόγηση των παραστατικών, 
αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής

DC Link4you: Η νέα cloud υπηρεσία συλλογής 
δεδομένων της Data Communication, που υλοποιείται 
μέσω της πλατφόρμας DC Link4all και βασίζεται στην 
άντληση στοιχείων από το διασυνδεμένο ταμειακό 
σύστημα RBS της επιχείρησης του πελάτη σε πραγματικό 
χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης 
των δελτίων Ζ στις λογιστικές εφαρμογές Academia 
Financials. Η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρεται 

και προς τις επιχειρήσεις – πελάτες των λογιστικών 
γραφείων, αφού δίνει στον επιχειρηματία - λιανέμπορο 
άμεση πρόσβαση στα δεδομένα του.

Οι παραπάνω λύσεις εντάσσονται σε ένα πλήρες πακέτο 
υπηρεσιών που προσφέρει η Data Communication για 
την ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση της καταχώρησης 
των παραστατικών των πελατών του λογιστικού 
γραφείου. Στο πακέτο αυτό συγκαταλέγονται η υπηρεσία 
DC Link4all, τα προϊόντα WinEra ERP και Professional 
Services της εταιρείας, καθώς και τα imePos και 
imeRetail της IME Πληροφορική, για την παράλληλη 
κάλυψη κάθετων αγορών (εστίασης και εντατικής 
λιανικής),  μέσω της διασύνδεσης με λογισμικό τρίτων.
Info: Data Communication, 211-1080000



Είστε διατεθειμένοι  
να διακινδυνεύσετε 
τη φήμη σας;

Ίσως να πιστεύετε 
ότι κανείς δεν 
βγαίνει χαμένος όταν 
χρησιμοποιείτε πειρατικό 
λογισμικό. Κανείς άλλος, 
εκτός από εσάς.

Τ ο δέλεαρ της πώλησης πειρατικού 
λογισμικού είναι πολύ ισχυρό. Κάποιοι 
βρίσκουν δικαιολογημένη αυτήν την 
απόφαση, επειδή θεωρούν ότι, ακόμα κι 

αν το λογισμικό είναι πειρατικό, η πώλησή του 
δεν πρόκειται να βλάψει κανέναν. Ωστόσο, εάν 
σταθμίσετε τους κινδύνους, θα διαπιστώσετε ότι 
διακυβεύονται πάρα πολλά.

Το πειρατικό λογισμικό αφήνει τους πελάτες σας 
εκτεθειμένους σε πολύ σημαντικά προβλήματα. 
Ενδέχεται να αρχίσουν να ανακύπτουν 
προβλήματα όταν αντιληφθούν ότι το 
λογισμικό τους δεν υποστηρίζεται. Ή χάνουν 

δεδομένα. Ή, ακόμα χειρότερα, οι ζωτικής 
σημασίας πληροφορίες τους ενδέχεται να είναι 
εκτεθειμένες σε ιούς και κακόβουλο λογισμικό. 
Όλα αυτά μπορούν να έχουν ολέθριες συνέπειες.

Και όταν οι πελάτες σας αντιμετωπίζουν 
κάποιο πρόβλημα, αυτό μπορεί να έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στους ανθρώπους που τους 
πούλησαν το λογισμικό. Και μπορεί αυτοί να  
είστε εσείς.

Αφιερώσατε την καριέρα σας στο «χτίσιμο» μιας 
καλής φήμης για την εταιρεία σας, που τώρα 
κινδυνεύει να υποστεί ισχυρό πλήγμα μόνο και 
μόνο επειδή προσπαθήσατε να αυξήσετε το 
περιθώριο κέρδους σας. Αξίζει τον κόπο κάτι 
τέτοιο;

Ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το ζήτημα, έτσι 
ώστε να μην πέσετε θύμα. Βεβαιωθείτε ότι πάντα 
πουλάτε μόνο γνήσιο λογισμικό της Microsoft.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το 
πειρατικό λογισμικό, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα:
microsoft.com/howtotell



Στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε:
• Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις έχουν 33% πιθανότητες να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο προσβολής 

από κακόβουλο λογισμικό αποκτώντας και εγκαθιστώντας ένα πακέτο πειρατικού λογισμικού ή 
αγοράζοντας έναν υπολογιστή με πειρατικό λογισμικό εγκατεστημένο σε αυτόν.1

• Αυτού του είδους το κακόβουλο λογισμικό έχει δημιουργηθεί από εγκληματικούς οργανισμούς οι οποίοι 
προσβλέπουν σε παράνομες οικονομικές απολαβές, κλοπές δεδομένων, ηλεκτρονική κατασκοπεία ή 
άλλου είδους αναστάτωση.1

1 Λευκή Βίβλος IDC #247411: Η σύνδεση μεταξύ πειρατικού λογισμικού και παραβιάσεων της κυβερνοασφάλειας.  
Πώς το κακόβουλο λογισμικό που ενδέχεται να περιλαμβάνεται σε πειρατικό λογισμικό μπορεί να κοστίσει δισεκατομμύρια στον κόσμο
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επιπτώσεις στους ανθρώπους που τους 
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Ήρθε η ώρα του 
Enterpise Mobilty!
Η εργασία εκτός συγκεκριμένου και περιορισμένου χώρου εργασίας είναι 
μια από τις πιο ισχυρές τάσεις στο σύγχρονο επιχειρείν. To Enterprise 
Mobility είναι σημαντικό, διότι παρέχει στους εργαζομένους ευελιξία και 
επιλογές, γεγονός που μπορεί να βελτιώσει τόσο την παραγωγικότητα 
των ίδιων, όσο και την απόδοση της επιχείρησης με την προσέγγιση νέων 
πελατών και αγορών.
Χάρη στην ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, το Enterprise Mobility σε 
όλα τα επίπεδα - από τη λογική του BYOD, την ασύρματη συνδεσιμότητα 
οποτεδήποτε και οπουδήποτε, τη χρήση smartphones, tablets, ειδικών 
φορητών τερματικών και επικοινωνία με το cloud - είναι πλέον 
καθιερωμένο. Επιπλέον, το AIDC (Automatic identification and data 
capture) έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε η σύλληψη των δεδομένων 
και η εισαγωγή τους στην κατάλληλη business εφαρμογή να γίνεται εύκολα 
και με αυτόματο τρόπο, αξιοποιώντας μια μεγάλη γκάμα από τρόπους, όπως 
RFID, barcode, βιομετρία, OCR ή ακόμα και αναγνώριση φωνής. 
Το mobility βρίσκεται στο επίκεντρο των στρατηγικών σε εταιρείες και 
οργανισμούς παντού και υποστηρίζεται πολύ καλά από ένα τεράστιο 
φάσμα συσκευών, mobile λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές, εργαλεία 
διαχείρισης και ποικίλες υπηρεσίες.

πράξη συνεπάγεται περισσότερη ελευθερία, ευε-
λιξία και παραγωγικότητα για το εργασιακό δυνα-
μικό σε όλο τον κόσμο. Στην εποχή μας, μάλιστα, 
το Enterprise Mobility υλοποιείται με τρόπους που 
δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε μέχρι πρότινος. 

Μιας και η τεχνολογία αναπτύσσεται, πολλές από 
τις Web εφαρμογές μετατρέπονται σε mobile 
applications, συνεισφέροντας στο οικοσύστημα 
του Enterprise Mobility. Το βασικό πλεονέκτημά 
τους είναι πως προσφέρουν φορητότητα και ε-
πικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, σε συνδυασμό 
με άμεση πρόσβαση σε επιχειρηματικά δεδο-
μένα, αλλά και ευέλικτο customer service και 
υποστήριξη. 
Οι εργαζόμενοι θα δουν άμεσα τις επιπτώσεις στην 
εργασία τους, τόσο όσον αφορά την ποιότητα όσο 
και τη συνολική διαχείριση χρόνου, αλλά και τη 
βελτιωμένη παραγωγικότητα. Στην ίδια λογική, 
η προσαρμογή της επιχείρησης στη λογική του 
Enterprise Mobility θα προσφέρει το επιθυμητό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προκειμένου να ενι-
σχύσει την ανάπτυξη. 

T
o Enterprise Mobility μεταμορ-
φώνει τον τρόπο με τον οποίο οι 
επιχειρήσεις «τιθασεύουν» τη 
συλλογική ισχύ και τα insights τό-
σο του onsite όσο και του απομα-
κρυσμένου εργατικού δυναμικού, 

υλοποιώντας mobile τεχνολογίες για να αυξήσουν 
την αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών διερ-
γασιών, να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων στο 
γραφείο και εν κινήσει, αλλά και να προσφέρουν 
(αλλά και να συλλέξουν) ακριβείς πληροφορίες, 
όλες σε πραγματικό χρόνο. 
Ολοένα και περισσότερο, οι εργαζόμενοι χρησι-
μοποιούν κινητές συσκευές (laptops, tablets και 
smartphones), καθώς και cloud υπηρεσίες, ώστε 
να εκτελέσουν εργασίες εκτός γραφείου. Επιπλέ-
ον, οι τεχνολογίες BYOD δείχνουν να ωφελούν 
σημαντικά τις επιχειρήσεις, μειώνοντας το κόστος 
του ΙΤ και προσφέροντας την απαιτούμενη για την 
εποχή ευελιξία. 
Αν και ο ακριβής ορισμός του Enterprise Mobility 
-η χρήση συνδεδεμένων mobile συσκευών για 
εργασίες εκτός χώρου εργασίας- είναι απλός, στην 
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Η mobile τεχνολογία έχει καταφέρει να προσφέρει 
στις επιχειρήσεις μια νέα πλατφόρμα, ώστε να δι-
εξάγουν τις επιχειρήσεις τους σε μια ποικιλία από 
κάθετες αγορές. Σε συνδυασμό με το IoT, η mobile 
τεχνολογία έχει κατορθώσει να φέρει το mobile 
στην κορυφαία θέση, όσον αφορά το επιχειρείν 
στο σύνολό του. Στην ίδια λογική, το Enterprise 
Mobility έχει δημιουργήσει μια νέα αγορά στον 
κλάδο του ΙΤ την τελευταία δεκαετία. 
Στην ουσία, το Enterprise Mobility ωφελεί τις 
επιχειρήσεις σε πολλούς τομείς τής διαχείρισης 
του εργατικού δυναμικού, σε συνδυασμό με τις 
location-based υπηρεσίες, τα συστήματα time 
tracking, τη διαχείριση HR, το CRM, την ικανο-
ποίηση των εργαζομένων κ.ο.κ. Ας μην ξεχνάμε 
πως οι περισσότερες από τις mobile εφαρμογές 
βασίζονται σε ένα εξαιρετικά ασφαλές περιβάλλον, 
μιας και τα κρίσιμα δεδομένα που είναι αποθη-
κευμένα στους servers παραμένουν ασφαλή 
στα data centers. Το συμπέρασμα είναι πως οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει τελικά να επιλέξουν να 
εισέλθουν στην εποχή του Enterprise Mobility, 
προκειμένου να μπορούν να διακριθούν στο νέο 
περιβάλλον. 

Ας δούμε όμως 5 βασικά πλεονεκτήματα του 
Enterprise Mobility για τις επιχειρήσεις:

1. Βελτίωση της παραγωγικότητας των 
εργαζομένων με εύκολη πρόσβαση στις 
πληροφορίες
Οι εφαρμογές του Enterprise Mobility θα βοη-
θήσουν τους χρήστες, τους εργαζομένους, να 
διατηρούν τις πολύτιμες πληροφορίες τους ενημε-
ρωμένες εν κινήσει. Το αποτέλεσμα θα είναι πως 
θα μπορούν διαχειριστούν καλύτερα τις εργασίες 
τους, συνδυάζοντάς τες με ένα οργανωμένο ερ-
γασιακό μοντέλο. Θα ανακαλύψουν πως η χρήση 
των κατάλληλων mobile apps θα τους προσφέρει 
μεγάλη ευελιξία, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η 
παραγωγικότητά τους, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλί-
ζεται η ορθή διαχείριση χρόνου. 

2. Κορυφαίο workflow για τους εργαζόμενους 
εν κινήσει
Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εκτός γραφείου 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις που σχετίζονται με 
την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, μιας και 
η εργασία τους δεν περιορίζεται σε μία και μόνο 
τοποθεσία. Το mobility θα λύσει αυτά τα προβλή-
ματα, καθώς επίσης και εκείνο της παρουσίας, 
προσωποποιώντας τη διαδικασία. 

3. Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για 
ενημερωμένες αποφάσεις
Τα δεδομένα αποτελούν σημαντική παράμετρο 
στον επιχειρηματικό κόσμο και τα δεδομένα σε 
πραγματικό χρόνο είναι ακόμα πιο σημαντικά για 
τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων τη σωστή στιγμή. 
Στη λογική αυτή, οι εργαζόμενοι στις πωλήσεις θα 
πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα 
πωλήσεων, προκειμένου να γνωρίζουν το διαθέ-
σιμο στοκ των αγαθών, σε πρώτη φάση. 

Ως γενική αρχή, τα δεδομένα προσφέρουν τα 
κατάλληλα insights ώστε να εξαλείφονται προ-
βλήματα διαχείρισης. Επιπλέον, αποτελούν συν-
δετικό κρίκο μεταξύ των ομάδων πωλήσεων και 
marketing, ώστε να έχουν σωστή επικοινωνία και 
συνεργασία. 

4. Ενισχυμένη πελατειακή υποστήριξη και 
υπηρεσίες 
Οι εποχές που οι πελάτες επισκέπτονταν κάποιο 
website για online shopping έχουν παρέλθει και 
αντικατασταθεί από τα mobile apps. Επιπλέον, οι 
πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ολοκλη-
ρωμένες πληροφορίες και στο customer support 
για να βρουν απαντήσεις στις έρευνές τους. Το 
αποτέλεσμα είναι η ευελιξία, καθώς και η ευκολία 
στο workflow, προσφέροντας στον πελάτη μεγα-
λύτερη ικανοποίηση. 

5. Περικοπή κόστους
Τα Enterprise mobile apps βοηθούν στη διαχεί-
ριση του εργατικού δυναμικού, εξαλείφοντας την 
ανάγκη για δαπανηρές in-house web εφαρμογές. 
Το κόστος ενός mobile app είναι σαφώς πιο λίγο 
σε σχέση με κάποιο web app. Εκτός αυτού βέβαια, 
το γεγονός πως οι εν κινήσει εργαζόμενοι μπο-
ρούν να εργαστούν απρόσκοπτα όπου κι αν βρί-
σκονται, θα περιορίσει το λειτουργικό κόστος, ενώ 
ταυτόχρονα θα ενισχύσει την παραγωγικότητα. 

 

Ο ρόλος και η αγορά του AIDC
Το Automatic Identification and Data Capture (AIDC) 
περιλαμβάνει μια ευρεία κατηγορία τεχνολογιών 
που χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών 
από άτομα, αντικείμενα, εικόνες ή ήχους χωρίς να 
απαιτείται χειρωνακτική εισαγωγή δεδομένων. Τα 
συστήματα AIDC χρησιμοποιούνται για τη διαχεί-
ριση του inventory, της παράδοσης, των assets, 
της ασφάλειας και των εγγράφων. Οι κλάδοι στους 
οποίους χρησιμοποιούνται τα συστήματα AIDC πε-
ριλαμβάνουν τη διανομή, τις κατασκευές, τις μετα-
φορές, τη φαρμακευτική, κυβερνητικές υπηρεσίες 
και το λιανικό εμπόριο, εν μέσω άλλων. 

Οι εφαρμογές AIDC εμπίπτουν συνήθως σε κάποια 
από τις εξής κατηγορίες: Αναγνώριση και επαλή-
θευση της πηγής, εντοπισμός, και διασύνδεση με 
άλλα συστήματα. Στις τρέχουσες τεχνολογίες AIDC 
περιλαμβάνονται οι εξής:

Barcodes: Τοποθετημένοι σε εμπορεύματα και 
αποτελούν αναγνωριστικά ενός συγκεκριμένου 
προϊόντος, αριθμού, ατόμου ή τοποθεσίας. Ένας 
αναγνώστης barcode χρησιμοποιεί ακτίνα laser, 
ώστε να μεταφράσει τις πληροφορίες από την ει-
κόνα σε ψηφιακά δεδομένα. 

2D barcodes: Αποθηκεύουν πληροφορίες όχι 
μόνο οριζόντια, όπως κάνουν τα μίας διάστασης 
barcodes, αλλά και κάθετα. Αυτό σημαίνει πως οι 
2D κωδικοί μπορούν να αποθηκεύσουν ως και 
7.089 χαρακτήρες. 

Μαγνητικές λωρίδες: Διαθέτουν οι πιστωτικές και 
χρεωστικές κάρτες, οι κάρτες κλειδιών και οι κάρ-
τες σάρωσης. Οι πληροφορίες είναι καταγεγραμ-
μένες στις λωρίδες μέσω μαγνητισμού, επιτρέπο-
ντας τόσο την ανάγνωση όσο και την εγγραφή. 

Έξυπνες κάρτες: Πλαστικές κάρτες σε μέγεθος 
πιστωτικής με ενσωματωμένο microchip. Μια 
έξυπνη κάρτα θα αποθηκεύσει πολύ περισσότερα 
δεδομένα από μια κάρτα μαγνητικών λωρίδων. 
Έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων 
(χρήση τηλεφωνικών κλήσεων, ηλεκτρονικών 
πληρωμών, πρόσβαση σε υπηρεσίες κ.ά.). Κά-
ποιες μάλιστα έξυπνες κάρτες περιλαμβάνουν 
προγραμματισμό και υποστηρίζουν πολλαπλές 
εφαρμογές. 

Optical character recognition (OCR): Αναγνώ-
ριση εκτυπωμένων ή γραμμένων χαρακτήρων 
σε έναν υπολογιστή. Μεταξύ άλλων, το OCR χρη-
σιμοποιείται για την ψηφιοποίηση εγγράφων και 
βιβλίων, mail, αλλά και επιταγών και πληρωμών 
βασισμένων στο mail από πιστωτικές κάρτες. 

Συστήματα radio frequency identification (RFID): 
Αποτελούνται από 3 υποσυστήματα: μια κεραία, 

To Enterprise Mobility μεταμορφώνει 
τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις 
«τιθασεύουν» τη συλλογική ισχύ 
και τα insights τόσο του onsite όσο 

και του απομακρυσμένου εργατικού δυναμικού, 
υλοποιώντας mobile τεχνολογίες για να αυξήσουν 
την αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών 
διεργασιών.
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έναν πομποδέκτη (που συχνά συνδυάζονται σε 
μία μόνο συσκευή) και έναν αναμεταδότη. Τα δε-
δομένα που παράγονται χρησιμοποιούνται για να 
ειδοποιήσουν έναν προγραμματιζόμενο controller 
για κάποια πράξη που πρέπει να λάβει χώρα. Μιας 
και το RFID δεν απαιτεί απευθείας επαφή ή σκα-
νάρισμα, τα RFID tags αντικαθιστούν τα barcodes 
σε πολλές εφαρμογές. 

Βιομετρικές εφαρμογές: Αναγνωρίζουν μεμο-
νωμένα άτομα συγκρίνοντας τα βιολογικά δεδο-
μένα, όπως είναι τα δακτυλικά αποτυπώματα, τα 
φωνητικά χαρακτηριστικά και την ίριδα του μα-
τιού, με τα αποθηκευμένα δεδομένα για το άτομο 
αυτό. Τα βιομετρικά συστήματα αποτελούνται 
από έναν αναγνώστη ή μια συσκευή σάρωσης 
και το software που μετατρέπει τα σκαναρισμένα 
βιολογικά δεδομένα σε ψηφιακή μορφή, αποθη-
κεύοντάς τα. Η πιστοποίηση μέσω βιομετρικής 
επαλήθευσης έχει γίνει κάτι κοινό στα εταιρικά 
συστήματα και σε εκείνα της δημόσιας ασφάλει-
ας, στα consumer electronics και στις εφαρμο-
γές POS. Στις εξειδικευμένες βιομετρικές AIDC 
τεχνολογίες περιλαμβάνεται το fingerscanning, 
η ηλεκτρο-οπτική αναγνώριση και η φωνητική 
αναγνώριση. 

Η αγορά του Automatic Identification and Data 
Capture (AIDC) αναμένεται να φτάσει τα 72 εκα-
τομμύρια δολάρια ως το 2022, με μέσο ετήσιο 
όρο ανάπτυξης της τάξης του 11%, κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου 2017 ως 2022. Η παγκόσμια 
αγορά του AIDC κινείται κυρίως από την αυξανό-
μενη απαίτηση για την εξάλειψη των λαθών εισα-
γωγής που πραγματοποιείται χειροκίνητα, από τις 
κυβερνητικές νομοθεσίες και τη χρησιμοποίηση 
της τεχνολογίας AIDC, τις ποικίλες τεχνολογικές 
εξελίξεις και την αναπτυσσόμενη βιομηχανία του 
e-commerce. Επιπρόσθετα, ο τομέας της υγειο-
νομικής περίθαλψης και οι αναπτυσσόμενες οι-
κονομίες αναμένεται να προσφέρουν σημαντικές 
ευκαιρίες για την ανάπτυξη της οικονομίας κατά 
την προβλεπόμενη περίοδο. 
Η παγκόσμια αγορά του AIDC διαφοροποιείται ανά 
προϊόν (Barcode εκτυπωτές, Barcode Verifiers, 
Barcode Scanners, RFID συσκευές, Αναγνώστες 
μαγνητικών λωρίδων, Αναγνώστες έξυπνων καρ-
τών, Βιομετρικά, Optical Character Recognition 
και mobile υπολογιστές), ανά κάθετη αγορά 
(Κατασκευές, Λιανική, Μεταφορές και Logistics, 
Τράπεζες και Χρηματιστικά, Υγειά κ.ο.κ.), αλλά και 
ανά γεωγραφική περιοχή (Β. Αμερική, Ευρώπη, 
Ασία- Ειρηνικός, Λ. Αμερική, Μέση Ανατολή και 
Αφρική).
Στη βάση τύπου προϊόντος, το segment των βιο-
μετρικών συστημάτων κυριάρχησε στην παγκό-
σμια αγορά AIDC και αναμένεται να συνεχίσει την 
κυριαρχία κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης 
περιόδου, με βασικό λόγο πως υιοθετείται από 
ποικίλους κλάδους όπως είναι οι τράπεζες, οι 
κυβερνητικές υπηρεσίες, η υγεία, ο τουρισμός 
και η μετανάστευση, ώστε να βελτιώσουν τη 
συνολική ασφάλεια, τον έλεγχο του προσωπικού, 

ασθενείς, πελάτες και να αναγνωρίζουν μεμονω-
μένα άτομα. 

 

Η αγορά του Enterprise Mobility 
Σε μια από τις πρόσφατες έρευνές της, η 
Transparency Market Research εξετάζει την 
πορεία ανάπτυξης που παρουσιάζει η παγκόσμια 
αγορά Enterprise Mobility και τους παράγοντες 
που αναγκάζουν τους οργανισμούς να υιοθε-
τήσουν αυτές τις προηγμένες λύσεις. Ας δούμε 
κάποια από τα συμπεράσματα της έρευνας με 
τίτλο «Enterprise Mobility Market - Global Industry 
Analysis, Size, Share, Growth, Trends and 
Forecast 2015 – 2022». 
Το mobility θεωρείται ως μια από τις βασικές 
παραμέτρους, προκειμένου οι επιχειρηματικοί ορ-
γανισμοί να απολαύσουν απρόσκοπτες και ομαλές 
διεργασίες. Τα παλιότερης τεχνολογίας επιτραπέζια 
ή ενσύρματα τηλέφωνα αποτελούσαν τον πλέον 
κοινό τρόπο επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις. 
Εντούτοις, η έλευση των εξελιγμένων ασύρματων 
συσκευών που δίνουν τη δυνατότητα στις επιχει-
ρήσεις να παραμείνουν online και συνδεδεμένες 
οποιαδήποτε στιγμή, έχει επαναστατικοποιήσει τον 
τρόπο διεξαγωγής του επιχειρείν παγκοσμίως. Ως 
εκ τούτου, το Enterprise Mobility έχει αναδειχθεί 
ως η πλέον βιώσιμη λύση για τις επιχειρήσεις, 
βοηθώντας τες να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις 
μιας ανταγωνιστικής αγοράς. 
Το Enterprise Mobility είναι τελικά μια τάση που 
ουσιαστικά μεταμορφώνει την εργασιακή κουλ-
τούρα, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να ερ-
γάζονται εκτός γραφείου, χρησιμοποιώντας cloud 
υπηρεσίες και mobile συσκευές. Με την εισαγωγή 
των νέων τεχνολογιών, το enterprise mobility έχει 
αποδειχθεί αναντικατάστατο για τις επιχειρήσεις, 

ανεξάρτητα από το μέγεθος και την ειδίκευσή 
τους. Αυτό που αποδεικνύει η έρευνα τελικά είναι 
πως, δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των 
επιχειρήσεων από όλον τον κόσμο που αναζητούν 
λύσεις Enterprise Mobility ώστε να εκμεταλλευ-
τούν τις νεότερες ασύρματες τεχνολογίες, η αγορά 
του Enterprise Mobility αναμένεται να αποκτήσει 
σημαντική αξία. 
Σύμφωνα με τα ευρήματα τη έρευνας του TMR, η 
παγκόσμια αγορά του Enterprise Mobility, η οποία 
το 2014 άξιζε 86,3 δις δολάρια, αναμένεται να φτά-
σει τα 510,4 δις ως το τέλος του 2022. Εφόσον τα 
νούμερα αποδειχθούν σωστά, η παγκόσμια αγορά 
θα αυξηθεί στο εντυπωσιακό μέσο ετήσιο όρο α-
νάπτυξης του 24,7% μεταξύ 2015 και 2022. 
Σε αυτό θα συμβάλλει και το γεγονός πως οι επι-
χειρήσεις σε όλο τον κόσμο απαιτούν ολοένα και 
περισσότερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. 
Βάσει των συσκευών, η παγκόσμια αγορά του 
Enterprise Mobility διαχωρίζεται στα laptops, στα 
tablets και στα smartphones. Το 2014 τα laptops 
αναδείχθηκαν ως η πλέον προτιμώμενη συσκευή 
της αγοράς. Πλέον, η ζήτηση για smartphones 
έχει αυξηθεί σημαντικά, ιδίως κατά τη διάρκεια 
της περιόδου που αναφερόμαστε. Από πλευράς 
software, η αγορά του Enterprise Mobility δια-
χωρίζεται στα: mobile application management, 
mobile device management, telecom expense 
management, mobile message management και 
content and enterprise email management. 
Οι κλάδοι που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 
ανάπτυξη είναι οι κυβερνητικές υπηρεσίες και 
η εκπαίδευση, το ΙΤ και οι τηλεπικοινωνίες, το 
hospitality και το retail, η αυτοκινητοβιομηχανίες 
και οι κατασκευές, τα media και η υγεία. Από 
πλευράς γεωγραφικών περιοχών, η Βόρεια  
Αμερική οδηγεί την παγκόσμια αγορά του 
Enterprise Mobility. 

 

Η αγορά του BYOD και του  
Enterprise Mobility
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόσφατη έρευνα 
της Zion Market Research, η οποία εστιάζει στο 
BYOD παράλληλα με το Enterprise Mobility, δε-
δομένου πως οι επιχειρήσεις επιτρέπουν πλέον 
στους εργαζομένους να εργάζονται με τις δικές 
τους συσκευές, όταν δεν βρίσκονται στον χώρο 
εργασίας. Η τάση αυτή κερδίζει συνεχώς έδαφος 
και έχει αποδειχθεί πως ενισχύει την παραγωγι-
κότητα των εργαζομένων. Επιπλέον, το BYOD και 
το Enterprise Mobility συνεισφέρει στην ικανοποί-
ηση των εργαζομένων και ταυτόχρονα μειώνει τις 
δαπάνες. 

Η αγορά των BYOD και Enterprise Mobility, 
σύμφωνα με τη σχετική έρευνα, αναμένεται να 
παρουσιάσει σημαντική αύξηση, δεδομένης της 
αυξανόμενης τάσης των εργαζομένων για χρήση 
smartphones και άλλων φορητών συσκευών. 
Και η τάση αυτή ενισχύεται από την παρουσία των 
smartphones. Επιπλέον, το μειωμένο κόστος του 

Καθώς το 
Enterprise 
Mobility 
εξελίσσεται, 

προβλέπει με επιτυχία 
τις ανάγκες των χρηστών 
και αναπτύσσει νέες 
τεχνολογίες που 
θα γίνουν βασικές 
προτεραιότητες του  
ΙΤ για το 2018 και  
μετά.
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Η mobile τεχνολογία έχει καταφέρει να προσφέρει 
στις επιχειρήσεις μια νέα πλατφόρμα, ώστε να δι-
εξάγουν τις επιχειρήσεις τους σε μια ποικιλία από 
κάθετες αγορές. Σε συνδυασμό με το IoT, η mobile 
τεχνολογία έχει κατορθώσει να φέρει το mobile 
στην κορυφαία θέση, όσον αφορά το επιχειρείν 
στο σύνολό του. Στην ίδια λογική, το Enterprise 
Mobility έχει δημιουργήσει μια νέα αγορά στον 
κλάδο του ΙΤ την τελευταία δεκαετία. 
Στην ουσία, το Enterprise Mobility ωφελεί τις 
επιχειρήσεις σε πολλούς τομείς τής διαχείρισης 
του εργατικού δυναμικού, σε συνδυασμό με τις 
location-based υπηρεσίες, τα συστήματα time 
tracking, τη διαχείριση HR, το CRM, την ικανο-
ποίηση των εργαζομένων κ.ο.κ. Ας μην ξεχνάμε 
πως οι περισσότερες από τις mobile εφαρμογές 
βασίζονται σε ένα εξαιρετικά ασφαλές περιβάλλον, 
μιας και τα κρίσιμα δεδομένα που είναι αποθη-
κευμένα στους servers παραμένουν ασφαλή 
στα data centers. Το συμπέρασμα είναι πως οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει τελικά να επιλέξουν να 
εισέλθουν στην εποχή του Enterprise Mobility, 
προκειμένου να μπορούν να διακριθούν στο νέο 
περιβάλλον. 

Ας δούμε όμως 5 βασικά πλεονεκτήματα του 
Enterprise Mobility για τις επιχειρήσεις:

1. Βελτίωση της παραγωγικότητας των 
εργαζομένων με εύκολη πρόσβαση στις 
πληροφορίες
Οι εφαρμογές του Enterprise Mobility θα βοη-
θήσουν τους χρήστες, τους εργαζομένους, να 
διατηρούν τις πολύτιμες πληροφορίες τους ενημε-
ρωμένες εν κινήσει. Το αποτέλεσμα θα είναι πως 
θα μπορούν διαχειριστούν καλύτερα τις εργασίες 
τους, συνδυάζοντάς τες με ένα οργανωμένο ερ-
γασιακό μοντέλο. Θα ανακαλύψουν πως η χρήση 
των κατάλληλων mobile apps θα τους προσφέρει 
μεγάλη ευελιξία, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η 
παραγωγικότητά τους, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλί-
ζεται η ορθή διαχείριση χρόνου. 

2. Κορυφαίο workflow για τους εργαζόμενους 
εν κινήσει
Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εκτός γραφείου 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις που σχετίζονται με 
την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, μιας και 
η εργασία τους δεν περιορίζεται σε μία και μόνο 
τοποθεσία. Το mobility θα λύσει αυτά τα προβλή-
ματα, καθώς επίσης και εκείνο της παρουσίας, 
προσωποποιώντας τη διαδικασία. 

3. Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για 
ενημερωμένες αποφάσεις
Τα δεδομένα αποτελούν σημαντική παράμετρο 
στον επιχειρηματικό κόσμο και τα δεδομένα σε 
πραγματικό χρόνο είναι ακόμα πιο σημαντικά για 
τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων τη σωστή στιγμή. 
Στη λογική αυτή, οι εργαζόμενοι στις πωλήσεις θα 
πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα 
πωλήσεων, προκειμένου να γνωρίζουν το διαθέ-
σιμο στοκ των αγαθών, σε πρώτη φάση. 

Ως γενική αρχή, τα δεδομένα προσφέρουν τα 
κατάλληλα insights ώστε να εξαλείφονται προ-
βλήματα διαχείρισης. Επιπλέον, αποτελούν συν-
δετικό κρίκο μεταξύ των ομάδων πωλήσεων και 
marketing, ώστε να έχουν σωστή επικοινωνία και 
συνεργασία. 

4. Ενισχυμένη πελατειακή υποστήριξη και 
υπηρεσίες 
Οι εποχές που οι πελάτες επισκέπτονταν κάποιο 
website για online shopping έχουν παρέλθει και 
αντικατασταθεί από τα mobile apps. Επιπλέον, οι 
πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ολοκλη-
ρωμένες πληροφορίες και στο customer support 
για να βρουν απαντήσεις στις έρευνές τους. Το 
αποτέλεσμα είναι η ευελιξία, καθώς και η ευκολία 
στο workflow, προσφέροντας στον πελάτη μεγα-
λύτερη ικανοποίηση. 

5. Περικοπή κόστους
Τα Enterprise mobile apps βοηθούν στη διαχεί-
ριση του εργατικού δυναμικού, εξαλείφοντας την 
ανάγκη για δαπανηρές in-house web εφαρμογές. 
Το κόστος ενός mobile app είναι σαφώς πιο λίγο 
σε σχέση με κάποιο web app. Εκτός αυτού βέβαια, 
το γεγονός πως οι εν κινήσει εργαζόμενοι μπο-
ρούν να εργαστούν απρόσκοπτα όπου κι αν βρί-
σκονται, θα περιορίσει το λειτουργικό κόστος, ενώ 
ταυτόχρονα θα ενισχύσει την παραγωγικότητα. 

 

Ο ρόλος και η αγορά του AIDC
Το Automatic Identification and Data Capture (AIDC) 
περιλαμβάνει μια ευρεία κατηγορία τεχνολογιών 
που χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών 
από άτομα, αντικείμενα, εικόνες ή ήχους χωρίς να 
απαιτείται χειρωνακτική εισαγωγή δεδομένων. Τα 
συστήματα AIDC χρησιμοποιούνται για τη διαχεί-
ριση του inventory, της παράδοσης, των assets, 
της ασφάλειας και των εγγράφων. Οι κλάδοι στους 
οποίους χρησιμοποιούνται τα συστήματα AIDC πε-
ριλαμβάνουν τη διανομή, τις κατασκευές, τις μετα-
φορές, τη φαρμακευτική, κυβερνητικές υπηρεσίες 
και το λιανικό εμπόριο, εν μέσω άλλων. 

Οι εφαρμογές AIDC εμπίπτουν συνήθως σε κάποια 
από τις εξής κατηγορίες: Αναγνώριση και επαλή-
θευση της πηγής, εντοπισμός, και διασύνδεση με 
άλλα συστήματα. Στις τρέχουσες τεχνολογίες AIDC 
περιλαμβάνονται οι εξής:

Barcodes: Τοποθετημένοι σε εμπορεύματα και 
αποτελούν αναγνωριστικά ενός συγκεκριμένου 
προϊόντος, αριθμού, ατόμου ή τοποθεσίας. Ένας 
αναγνώστης barcode χρησιμοποιεί ακτίνα laser, 
ώστε να μεταφράσει τις πληροφορίες από την ει-
κόνα σε ψηφιακά δεδομένα. 

2D barcodes: Αποθηκεύουν πληροφορίες όχι 
μόνο οριζόντια, όπως κάνουν τα μίας διάστασης 
barcodes, αλλά και κάθετα. Αυτό σημαίνει πως οι 
2D κωδικοί μπορούν να αποθηκεύσουν ως και 
7.089 χαρακτήρες. 

Μαγνητικές λωρίδες: Διαθέτουν οι πιστωτικές και 
χρεωστικές κάρτες, οι κάρτες κλειδιών και οι κάρ-
τες σάρωσης. Οι πληροφορίες είναι καταγεγραμ-
μένες στις λωρίδες μέσω μαγνητισμού, επιτρέπο-
ντας τόσο την ανάγνωση όσο και την εγγραφή. 

Έξυπνες κάρτες: Πλαστικές κάρτες σε μέγεθος 
πιστωτικής με ενσωματωμένο microchip. Μια 
έξυπνη κάρτα θα αποθηκεύσει πολύ περισσότερα 
δεδομένα από μια κάρτα μαγνητικών λωρίδων. 
Έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων 
(χρήση τηλεφωνικών κλήσεων, ηλεκτρονικών 
πληρωμών, πρόσβαση σε υπηρεσίες κ.ά.). Κά-
ποιες μάλιστα έξυπνες κάρτες περιλαμβάνουν 
προγραμματισμό και υποστηρίζουν πολλαπλές 
εφαρμογές. 

Optical character recognition (OCR): Αναγνώ-
ριση εκτυπωμένων ή γραμμένων χαρακτήρων 
σε έναν υπολογιστή. Μεταξύ άλλων, το OCR χρη-
σιμοποιείται για την ψηφιοποίηση εγγράφων και 
βιβλίων, mail, αλλά και επιταγών και πληρωμών 
βασισμένων στο mail από πιστωτικές κάρτες. 

Συστήματα radio frequency identification (RFID): 
Αποτελούνται από 3 υποσυστήματα: μια κεραία, 

To Enterprise Mobility μεταμορφώνει 
τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις 
«τιθασεύουν» τη συλλογική ισχύ 
και τα insights τόσο του onsite όσο 

και του απομακρυσμένου εργατικού δυναμικού, 
υλοποιώντας mobile τεχνολογίες για να αυξήσουν 
την αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών 
διεργασιών.



Η AI και το μέλλον του Enterprise Mobility

Καθώς το Enterprise Mobility εξελίσσεται, προ-
βλέπει με επιτυχία τις ανάγκες των χρηστών και 
αναπτύσσει νέες τεχνολογίες που θα γίνουν βασικές 
προτεραιότητες του ΙΤ για το 2018 και μετά. Ποιες 
είναι όμως οι αλλαγές, μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, 
στον τομέα της mobile τεχνολογίας που θα γνωρί-
σουν οι επιχειρήσεις; 

Σχετικά πρόσφατα, το MOBI, μια παγκόσμια Mobility 
Management Platform (MMP), διεξήγαγε μια 
παγκόσμιας εμβέλειας έρευνα για το θέμα αυτό. 
Αναλύοντας τις απαντήσεις 300 ΙΤ decision makers, 
οι οποίοι εργάζονται για πολυεθνικές επιχειρήσεις 
με τουλάχιστον 1000 άτομα προσωπικό, αποκάλυψε 
κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες τάσεις που το κανάλι 
συνεργατών καλό θα είναι να έχει υπόψη το για τα 
χρόνια που έρχονται. 

Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται συνεχώς στο 
προσκήνιο στην εποχή μας, και ολοένα και πε-
ρισσότεροι decision makers πιστεύουν πως η ΑΙ 
έχει θετικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις. Μεταξύ 
μια μεγάλης λίστας πιθανών πλεονεκτημάτων, 
συμπεριλαμβάνονται οι έξυπνες mobile συσκευές 
που θα βοηθήσουν τους εργαζομένους να είναι πιο 
παραγωγικοί, να ελαχιστοποιήσουν τα λάθη και να 
μειώσουν την ανάγκη των εργαζομένων να εκτε-
λούν επαναλαμβανόμενες εργασίες. 
Για τις περισσότερες επιχειρήσεις, η υλοποίηση του 
AI είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία που απέχει 
αρκετά χρόνια από την ολοκλήρωσή της. Όταν α-
ναφερόμαστε όμως στις αυτοματοποιημένες τεχνο-
λογικές λύσεις, ποια είναι τα εμπόδια που φαίνεται 
πως περιορίζουν περισσότερο τους Enterprise 
Mobility managers; 
Οι παγκόσμιοι ΙΤ ηγέτες συναινούν πάντως στο γε-
γονός πως τα πλέον συχνά εμπόδια σε σχέση με την 
ΑΙ είναι το κόστος, τα κενά ασφαλείας, ανησυχίες για 
το ηθικό των εργαζομένων, αλλά και η ανάγκη για 

training εξαρχής. Αυτές οι ανησυχίες απασχολούν 
πρωτίστως τους μεγαλύτερους σε ηλικία σε σχέση 
με τους νεότερους που είναι σαφώς πιο δεκτικοί 
στις νέες τεχνολογίες και στον ρόλο τους στη νέα 
πραγματικότητα. 

Τι κρύβει το μέλλον
Εκτός της ΑΙ, το Enterprise Mobility φαίνεται πως 
σπεύδει να υιοθετήσει μια πληθώρα από άλλες τε-
χνολογίες, προχωρώντας προς το μέλλον. Οι περισ-
σότεροι από τους μισούς IT leaders πιστεύουν πως 
τα smartphones, τα tablets και τα laptops θα χρησι-
μοποιούνται πλέον σχεδόν σε όλες τις επιχειρήσεις 
ως το 2022, αλλά το 50% πιστεύει πως οι συσκευές 
Machine-to-Machine (M2M), το Internet of Things 
και οι ψηφιακοί βοηθοί θα βρίσκονται επίσης σε 
κοινή χρήση ως επιχειρηματικά εργαλεία. 
Στα επόμενα λίγα χρόνια, η προσέγγιση που θα 
έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να υιοθετή-
σουν νέες mobile τεχνολογίες θα διαφοροποιηθεί 
σημαντικά. Αν και λιγότεροι από τους μισούς των 
ερωτηθέντων decision makers που απασχολούν 
1000 με 2000 εργαζομένους πιστεύουν πως το M2M 
και το IoT θα χρησιμοποιείται συχνά στο μέλλον, οι 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι πιθανότερο να απο-
δεχτούν πως αυτές οι συσκευές (και όποιες άλλες 
πιθανές mobile τεχνολογίες, στην ίδια λογική), θα α-
ποτελέσουν τα καθημερινά επιχειρηματικά gadgets. 
Τα wearables αποτελούν μια από τις πλέον δημο-
φιλείς επιλογές μεταξύ των ΙΤ leaders με λιγότερα 
από 3 χρόνια εμπειρίας στο mobility program 
management. Παρ’ όλο τον ενθουσιασμό της ομά-
δας αυτής, οι βετεράνοι του Enterprise Mobility δεν 
είναι και τόσο επιρρεπείς στο να συμφωνήσουν. 
Για το λόγο αυτόν, εκείνοι με περισσότερα από 
πέντε χρόνια εμπειρίας στο mobility τοποθετούν τα 
wearables πιο πίσω στις προτεραιότητές τους. 
Πάντως, ως το 2022, οι IT decision makers πιστεύ-
ουν πως το πλέον πιθανό σενάριο για την επιχείρη-

σή τους είναι πως σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοί τους 
θα έχουν τον δικό τους ψηφιακό βοηθό. Από την 
άλλη, οι γυναίκες leaders θεωρούν πως κατά πάσα 
πιθανότητα τα help desks των επιχειρήσεων θα 
βασίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στα bots, ενώ τα 
headsets εικονικής πραγματικότητας θα αποτελούν 
κοινά εργαλεία γραφείου. Ταυτόχρονα, οι εργα-
ζόμενοι θα δουλεύουν απομακρυσμένα και οι μη 
δημιουργικές εργασίες θα πραγματοποιούνται από 
ρομπότ μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. 
Οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερης ηλικίας ομάδες ΙΤ 
είναι εξίσου πιθανό να μην προετοιμάζονται κα-
θόλου για το μέλλον. Όταν ρωτήθηκαν, το 7% των 
decision makers (50 χρονών ή μεγαλύτεροι) δεν 
ήταν σίγουροι κατά πόσον οι όποιες νέες mobile 
συσκευές ή τεχνολογίες θα αποτελούσαν κοινό 
τόπο στον χώρο εργασίας τους ως το 2022. Συγκε-
κριμένα, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τη δική τους 
επιχείρηση, καμία άλλη ηλικιακή ομάδα δεν έδωσε 
απάντηση του τύπου «κανένα από τα προηγούμενα/ 
δεν γνωρίζω». 

Εν τέλει, το ερώτημα παραμένει: Πώς θα προετοι-
μάσουν οι επιχειρήσεις τούς απομακρυσμένους 
εργαζομένους τους για όλες εκείνες τις αλλαγές 
που θα προκύψουν στον κλάδο του Enterprise 
Mobility εντός του 2018 και μετά; Εφόσον δεν έχουν 
δώσει το βάρος που απαιτείται τόσο στην ΑΙ όσο και 
στις λοιπές mobile τεχνολογίες, θα πρέπει να ξεκι-
νήσουν να σχεδιάζουν τις μελλοντικές στρατηγικές 
ανάπτυξης του ΙΤ ξεκινώντας από σήμερα. 
Σε τελική ανάλυση, τα πλέον επιτυχημένα προγράμ-
ματα mobility για επιχειρήσεις δεν προκύπτουν 
τυχαία. Απαιτούν προηγούμενο σχεδιασμό και 
προετοιμασία μηνών ή ακόμα και ετών, προτού 
υιοθετηθούν και υλοποιηθούν οι νέες συσκευές. 
Και σε αυτό το σημείο, η παρέμβαση και ο συμβου-
λευτικός ρόλος του καναλιού κρίνεται απολύτως 
απαραίτητος.
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hardware αποτελεί σημαντικό παράγοντα που 
ενισχύει την αγορά αυτή με θετικό τρόπο. Σε αυτό 
συμβάλλει και η γενικότερη τάση συγχωνεύσεων 
και αποκτήσεων που με τη σειρά της αναμένεται 
να ενισχύσει την αγορά αυτή μέσα στα επόμενα 
χρόνια. Το μόνο σημείο, σύμφωνα με την έρευνα, 
που μπορεί να αποτελέσει ανασχετικό παράγοντα 
είναι οι ανησυχίες για την ασφάλεια. 
Η διαφοροποίηση και στην έρευνα της 
Zion Market Research είναι η ήδη γνωστή: 
smartphones, PCs, tablets κ.ο.κ. Οι κυρίαρχοι 
κλάδοι στην αγορά αυτή είναι παραδοσιακά το 
λεγόμενο BFSI (Τράπεζες, Χρηματοοικονομικές 
Υπηρεσίες και Ασφάλειες). Η αγορά αυτή αναμένε-
ται να γνωρίσει επιπλέον άνθηση στο άμεσο μέλ-

λον εξαιτίας των αναπτυσσόμενων και end-user 
κλάδων. 
Όσον αφορά την ασφάλεια, η παγκόσμια αγορά 
BYOD και Enterprise Mobility διαφοροποιείται 
ως εξής: mobile fleets security, identity access 
management, email security, multi-user 
management, mobile content security, device 
security, network security και applications security. 

 

Ο ρόλος του καναλιού 
Το συμπέρασμα για το κανάλι συνεργατών είναι 
ξεκάθαρο: Το Enterprise Mobility είναι ένας χώρος 
που προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες δραστη-

ριοποίησης τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακρο-
πρόθεσμα. Τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα πως 
οι επιχειρήσεις -είτε πρόκειται για μικρομεσαίες 
είτε για μεγάλου μεγέθους- έχουν ξεκινήσει ήδη 
ή σκοπεύουν στο άμεσο μέλλον να επενδύσουν 
στην τεχνολογία αυτή που περιλαμβάνει λύσεις 
software και hardware. Η παρουσία του συνεργά-
τη είναι ιδιαίτερα σημαντική στην παρούσα φάση, 
δεδομένου πως θα προσεγγίσει τον πελάτη με 
σύμμαχο την τεχνογνωσία του, προσφέροντας τις 
βέλτιστες ανά περίπτωση λύσεις, προτείνοντας 
εναλλακτικές και παρέχοντας συνεχή υποστήριξη 
σε κάθε φάση σχεδιασμού και υλοποίησης. Το 
αποτέλεσμα θα είναι μια υγιής σχέση, η οποία θα 
συνεχιστεί στο μέλλον επ’ ωφελεία όλων. TCP



Regate 
Εξειδίκευση + Συνεργασίες + Δίκτυο

Το 2011, αρχή της οικονομικής κρί-
σης που ακόμα και σήμερα πλήτ-
τει την Ελλάδα, η διοίκηση της 
Regate αποφάσισε να επενδύσει 
στην περαιτέρω εξειδίκευση σε 
mobile συστήματα που είναι απα-
ραίτητα για τα στελέχη πωλήσεων 
ή στελέχη του τεχνικού τμήματος, 
που λειτουργούν έξω από τα φυ-
σικά τείχη της επιχείρησης και δεν 
έχουν άμεση πρόσβαση στο ERP, 
CRM ή εμπορολογιστικό σύστημα 
της εταιρείας.
Ουσιαστικά η Regate αποφάσισε 
να σταματήσει να ασχολείται με τα 
έργα τα οποία δεν αποτελούσαν 
αποκλειστικό αντικείμενο της ε-
ξειδίκευσής της, χωρίς περικοπή 
μισθών ή ανθρωπίνου δυναμικού.

Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε 
σωτήρια για τα επόμενα έτη λει-
τουργίας της εταιρείας. Όχι μόνο 
η εταιρεία εμφάνισε σημαντικά κέρδη ειδικά 
τα δύσκολα έτη της κρίσης, αλλά εξέλιξε το 
προϊόν BizeGate στη νέα του έκδοση με την 
εμπορική ονομασία Regate Effective, κάλυψε 
νέες αγορές όπως το Proof-of-Delivery, Mobile 
Sell-out, Παραγγελιοληψία Εκθέσεων, ενώ 
σήμερα επενδύει σε exvan βασισμένο πάνω 
σε Android, και Sales Force Automation πάνω 
σε iOS. Η επένδυση πάνω στο προϊόν Regate 
Effective έχει πλέον ξεπεράσει το 1εκ. Ευρώ.

Η απόφαση «από-προϊοντοποίησης» που πάρ-
θηκε το 2011, είχε και άλλη μια παράμετρο: 
τη σύναψη συνεργασιών και συνεργειών με 
τους καλύτερους της ελληνικής και της πα-
γκόσμιας αγοράς, για τη δημιουργία σημαντι-
κού οφέλους για τις λύσεις και το πελατολόγιο 
της Regate. Έκτοτε η Regate απαριθμεί πολύ 
σημαντικές συνεργασίες, οι οποίες ενισχύουν 
τις λύσεις της. Πιο συγκεκριμένα:

• Zebra & Motorola: Μετά την εξαγορά του 
Motorola business από τη Zebra, η συνερ-
γασία ISV έχει ως αποτέλεσμα οι λύσεις της 
Regate που απαιτούν rugged εξοπλισμό 
(smartphone, PDA, tablets) και φορητούς 
εκτυπωτές (σειρές iMZ, ZQ, QLn) να υποστη-
ρίζονται απρόσκοπτα για τις ανάγκες κυρίως 
της τιμολόγησης επί αυτοκινήτου, του Proof-

of-Delivery αλλά και Mobile Payments με 
εκτύπωση απόδειξης είσπραξης. 

• SAP: Η SAP πιστοποίησε το Regate Effective 
για το integration με το SAP Business One, με 
σκοπό το οικοσύστημα συνεργατών της SAP 
να έχει μια εναλλακτική λύση Mobile CRM, 
SFA και EXVAN που λειτουργεί αυτόνομα, με 
προνομιακή εμπορική πολιτική.

• IS Impact: Η συνεργασία προσφέρει οφέλη 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης και αρχειοθέτη-
σης στα προϊόντα της Regate. Όμως πάει ένα 
βήμα παραπέρα, παρουσιάζοντας paperless 
exvan και e-Proof-of-Delivery, ενσωματώνο-
ντας τους κόσμους Mobile με την ανάγκη για 
ηλεκτρονικά παραστατικά και την αποφυγή 
πολυδάπανων εκτυπώσεων.

• ICAP: Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ICAP 
Trade Exchange, προσφέρει στο πελατολόγιο 
της Regate με ενεργό συμβόλαιο, τη δυνατό-
τητα να έχουν πληροφορία από τις βάσεις δε-
δομένων της ICAP, σχετικά με την πιστωτική 
συμπεριφορά των πελατών τους. Σημαντικό 
εργαλείο για το mobile στέλεχος που πρέπει 
να αξιολογήσει μια νέα συνεργασία, ή πρέπει 
να λάβει μια είσπραξη.

• iLink: Νέα συνεργασία με σκοπό την εν-
σωμάτωση GIS πληροφοριών στο Regate 
Effective. Η συνεργασία επεκτείνεται στην 
κάλυψη της ανάγκης πρόβλεψης βέλτιστου 

δρομολογίου για τον κάθε mobile 
χρήστη, και άλλων σύγχρονων 
υπηρεσιών που βασίζονται σε 
γεωγραφικά δεδομένα που μόνο 
ειδικοί μπορούν να προσφέρουν.
• Cytech: Η συνεργασία που ξε-
κίνησε το 2015, έχει ως σκοπό να 
πλαισιώνει τις ομάδες πωλήσεων 
και ειδικά όσες εταιρείες κάνουν 
mobile sell-out ή έχουν loyalty 
συστήματα, με mobile coupons 
και Mobile marketing μέσω  
SMS, Viber και άλλων σύγχρονων 
μέσων. 

Ταυτόχρονα, η εξαγορά του e-
Detailing Salesbook business 
από τη start-up εταιρεία Softloop, 
είχε ως αποτέλεσμα η γκάμα προ-
ϊόντων της Regate να εξοπλιστεί 
με ένα ακόμη mobile προϊόν που 
εξομοιώνει τους εμπορικούς κα-
ταλόγους πάνω σε ένα tablet, με 

δυνατότητα loyalty schemes, online marketing 
και διασύνδεση με την παραγγελιοληψία του 
Regate Effective.

Η στρατηγική της Regate περιλαμβάνει περαιτέ-
ρω συνεργασίες σε εξειδικευμένους κλάδους, 
όπως τον τραπεζικό, ιχνηλασιμότητα προϊόντων 
και warehouse management, IoT και άλλες, οι 
οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα.
Η σημαντικότερη στροφή της εταιρείας στο 
πρόσφατο παρελθόν αποτελεί η προσέγγιση 
και η προσήλωση στο δίκτυο συνεργατών ανά 
την Ελλάδα. Μια οργανωμένη προσπάθεια η 
οποία πλαισιώνεται από δυο αξιόλογα στελέχη 
του κλάδου πληροφορικής σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη, με σκοπό τους να δώσουν έτοιμα 
πακέτα λύσεων προς το κανάλι συνεργατών, 
ανεξαρτήτως του ERP που έχει ο κάθε τελικός 
πελάτης, με την επαναχρησιμοποίηση του υφι-
στάμενου εξοπλισμού του καθενός.
Η πεποίθηση της Regate είναι ότι δεν μπορείς 
να είσαι πρώτος σε όλους τους κλάδους της 
πληροφορικής, αλλά ούτε η φιλοσοφία «να 
είμαι δεύτερος σε όλα» αρκεί. 
Προσπαθεί καθημερινά να είναι πρώτη στον 
τομέα εξειδίκευσής της, και να συνάπτει συ-
νεργασίες με τους καλύτερους του κάθε κλά-
δου, βάσει των αναγκών που παρουσιάζουν 
οι πελάτες της.
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(Zebra)Η AI και το μέλλον του Enterprise Mobility

Καθώς το Enterprise Mobility εξελίσσεται, προ-
βλέπει με επιτυχία τις ανάγκες των χρηστών και 
αναπτύσσει νέες τεχνολογίες που θα γίνουν βασικές 
προτεραιότητες του ΙΤ για το 2018 και μετά. Ποιες 
είναι όμως οι αλλαγές, μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, 
στον τομέα της mobile τεχνολογίας που θα γνωρί-
σουν οι επιχειρήσεις; 

Σχετικά πρόσφατα, το MOBI, μια παγκόσμια Mobility 
Management Platform (MMP), διεξήγαγε μια 
παγκόσμιας εμβέλειας έρευνα για το θέμα αυτό. 
Αναλύοντας τις απαντήσεις 300 ΙΤ decision makers, 
οι οποίοι εργάζονται για πολυεθνικές επιχειρήσεις 
με τουλάχιστον 1000 άτομα προσωπικό, αποκάλυψε 
κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες τάσεις που το κανάλι 
συνεργατών καλό θα είναι να έχει υπόψη το για τα 
χρόνια που έρχονται. 

Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται συνεχώς στο 
προσκήνιο στην εποχή μας, και ολοένα και πε-
ρισσότεροι decision makers πιστεύουν πως η ΑΙ 
έχει θετικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις. Μεταξύ 
μια μεγάλης λίστας πιθανών πλεονεκτημάτων, 
συμπεριλαμβάνονται οι έξυπνες mobile συσκευές 
που θα βοηθήσουν τους εργαζομένους να είναι πιο 
παραγωγικοί, να ελαχιστοποιήσουν τα λάθη και να 
μειώσουν την ανάγκη των εργαζομένων να εκτε-
λούν επαναλαμβανόμενες εργασίες. 
Για τις περισσότερες επιχειρήσεις, η υλοποίηση του 
AI είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία που απέχει 
αρκετά χρόνια από την ολοκλήρωσή της. Όταν α-
ναφερόμαστε όμως στις αυτοματοποιημένες τεχνο-
λογικές λύσεις, ποια είναι τα εμπόδια που φαίνεται 
πως περιορίζουν περισσότερο τους Enterprise 
Mobility managers; 
Οι παγκόσμιοι ΙΤ ηγέτες συναινούν πάντως στο γε-
γονός πως τα πλέον συχνά εμπόδια σε σχέση με την 
ΑΙ είναι το κόστος, τα κενά ασφαλείας, ανησυχίες για 
το ηθικό των εργαζομένων, αλλά και η ανάγκη για 

training εξαρχής. Αυτές οι ανησυχίες απασχολούν 
πρωτίστως τους μεγαλύτερους σε ηλικία σε σχέση 
με τους νεότερους που είναι σαφώς πιο δεκτικοί 
στις νέες τεχνολογίες και στον ρόλο τους στη νέα 
πραγματικότητα. 

Τι κρύβει το μέλλον
Εκτός της ΑΙ, το Enterprise Mobility φαίνεται πως 
σπεύδει να υιοθετήσει μια πληθώρα από άλλες τε-
χνολογίες, προχωρώντας προς το μέλλον. Οι περισ-
σότεροι από τους μισούς IT leaders πιστεύουν πως 
τα smartphones, τα tablets και τα laptops θα χρησι-
μοποιούνται πλέον σχεδόν σε όλες τις επιχειρήσεις 
ως το 2022, αλλά το 50% πιστεύει πως οι συσκευές 
Machine-to-Machine (M2M), το Internet of Things 
και οι ψηφιακοί βοηθοί θα βρίσκονται επίσης σε 
κοινή χρήση ως επιχειρηματικά εργαλεία. 
Στα επόμενα λίγα χρόνια, η προσέγγιση που θα 
έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να υιοθετή-
σουν νέες mobile τεχνολογίες θα διαφοροποιηθεί 
σημαντικά. Αν και λιγότεροι από τους μισούς των 
ερωτηθέντων decision makers που απασχολούν 
1000 με 2000 εργαζομένους πιστεύουν πως το M2M 
και το IoT θα χρησιμοποιείται συχνά στο μέλλον, οι 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι πιθανότερο να απο-
δεχτούν πως αυτές οι συσκευές (και όποιες άλλες 
πιθανές mobile τεχνολογίες, στην ίδια λογική), θα α-
ποτελέσουν τα καθημερινά επιχειρηματικά gadgets. 
Τα wearables αποτελούν μια από τις πλέον δημο-
φιλείς επιλογές μεταξύ των ΙΤ leaders με λιγότερα 
από 3 χρόνια εμπειρίας στο mobility program 
management. Παρ’ όλο τον ενθουσιασμό της ομά-
δας αυτής, οι βετεράνοι του Enterprise Mobility δεν 
είναι και τόσο επιρρεπείς στο να συμφωνήσουν. 
Για το λόγο αυτόν, εκείνοι με περισσότερα από 
πέντε χρόνια εμπειρίας στο mobility τοποθετούν τα 
wearables πιο πίσω στις προτεραιότητές τους. 
Πάντως, ως το 2022, οι IT decision makers πιστεύ-
ουν πως το πλέον πιθανό σενάριο για την επιχείρη-

σή τους είναι πως σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοί τους 
θα έχουν τον δικό τους ψηφιακό βοηθό. Από την 
άλλη, οι γυναίκες leaders θεωρούν πως κατά πάσα 
πιθανότητα τα help desks των επιχειρήσεων θα 
βασίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στα bots, ενώ τα 
headsets εικονικής πραγματικότητας θα αποτελούν 
κοινά εργαλεία γραφείου. Ταυτόχρονα, οι εργα-
ζόμενοι θα δουλεύουν απομακρυσμένα και οι μη 
δημιουργικές εργασίες θα πραγματοποιούνται από 
ρομπότ μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. 
Οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερης ηλικίας ομάδες ΙΤ 
είναι εξίσου πιθανό να μην προετοιμάζονται κα-
θόλου για το μέλλον. Όταν ρωτήθηκαν, το 7% των 
decision makers (50 χρονών ή μεγαλύτεροι) δεν 
ήταν σίγουροι κατά πόσον οι όποιες νέες mobile 
συσκευές ή τεχνολογίες θα αποτελούσαν κοινό 
τόπο στον χώρο εργασίας τους ως το 2022. Συγκε-
κριμένα, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τη δική τους 
επιχείρηση, καμία άλλη ηλικιακή ομάδα δεν έδωσε 
απάντηση του τύπου «κανένα από τα προηγούμενα/ 
δεν γνωρίζω». 

Εν τέλει, το ερώτημα παραμένει: Πώς θα προετοι-
μάσουν οι επιχειρήσεις τούς απομακρυσμένους 
εργαζομένους τους για όλες εκείνες τις αλλαγές 
που θα προκύψουν στον κλάδο του Enterprise 
Mobility εντός του 2018 και μετά; Εφόσον δεν έχουν 
δώσει το βάρος που απαιτείται τόσο στην ΑΙ όσο και 
στις λοιπές mobile τεχνολογίες, θα πρέπει να ξεκι-
νήσουν να σχεδιάζουν τις μελλοντικές στρατηγικές 
ανάπτυξης του ΙΤ ξεκινώντας από σήμερα. 
Σε τελική ανάλυση, τα πλέον επιτυχημένα προγράμ-
ματα mobility για επιχειρήσεις δεν προκύπτουν 
τυχαία. Απαιτούν προηγούμενο σχεδιασμό και 
προετοιμασία μηνών ή ακόμα και ετών, προτού 
υιοθετηθούν και υλοποιηθούν οι νέες συσκευές. 
Και σε αυτό το σημείο, η παρέμβαση και ο συμβου-
λευτικός ρόλος του καναλιού κρίνεται απολύτως 
απαραίτητος.
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hardware αποτελεί σημαντικό παράγοντα που 
ενισχύει την αγορά αυτή με θετικό τρόπο. Σε αυτό 
συμβάλλει και η γενικότερη τάση συγχωνεύσεων 
και αποκτήσεων που με τη σειρά της αναμένεται 
να ενισχύσει την αγορά αυτή μέσα στα επόμενα 
χρόνια. Το μόνο σημείο, σύμφωνα με την έρευνα, 
που μπορεί να αποτελέσει ανασχετικό παράγοντα 
είναι οι ανησυχίες για την ασφάλεια. 
Η διαφοροποίηση και στην έρευνα της 
Zion Market Research είναι η ήδη γνωστή: 
smartphones, PCs, tablets κ.ο.κ. Οι κυρίαρχοι 
κλάδοι στην αγορά αυτή είναι παραδοσιακά το 
λεγόμενο BFSI (Τράπεζες, Χρηματοοικονομικές 
Υπηρεσίες και Ασφάλειες). Η αγορά αυτή αναμένε-
ται να γνωρίσει επιπλέον άνθηση στο άμεσο μέλ-

λον εξαιτίας των αναπτυσσόμενων και end-user 
κλάδων. 
Όσον αφορά την ασφάλεια, η παγκόσμια αγορά 
BYOD και Enterprise Mobility διαφοροποιείται 
ως εξής: mobile fleets security, identity access 
management, email security, multi-user 
management, mobile content security, device 
security, network security και applications security. 

 

Ο ρόλος του καναλιού 
Το συμπέρασμα για το κανάλι συνεργατών είναι 
ξεκάθαρο: Το Enterprise Mobility είναι ένας χώρος 
που προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες δραστη-

ριοποίησης τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακρο-
πρόθεσμα. Τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα πως 
οι επιχειρήσεις -είτε πρόκειται για μικρομεσαίες 
είτε για μεγάλου μεγέθους- έχουν ξεκινήσει ήδη 
ή σκοπεύουν στο άμεσο μέλλον να επενδύσουν 
στην τεχνολογία αυτή που περιλαμβάνει λύσεις 
software και hardware. Η παρουσία του συνεργά-
τη είναι ιδιαίτερα σημαντική στην παρούσα φάση, 
δεδομένου πως θα προσεγγίσει τον πελάτη με 
σύμμαχο την τεχνογνωσία του, προσφέροντας τις 
βέλτιστες ανά περίπτωση λύσεις, προτείνοντας 
εναλλακτικές και παρέχοντας συνεχή υποστήριξη 
σε κάθε φάση σχεδιασμού και υλοποίησης. Το 
αποτέλεσμα θα είναι μια υγιής σχέση, η οποία θα 
συνεχιστεί στο μέλλον επ’ ωφελεία όλων. TCP
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Η Active συνεχίζει να επενδύει στο χώρο του printing, μπαίνοντας δυναμικά σε νέες αγορές. Η νέα συνεργασία 
με την HP, καταδεικνύει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία της εταιρείας και της επιτρέπει να εισαγάγει στο business 
της την έννοια του LF printing με τα μοντέλα PageWide Large Format. Για τη συγκεκριμένη συνεργασία, αλλά 
και για τη συνολική αγορά των παραγωγικών εκτυπώσεων μεγάλου format μιλήσαμε με τον printing division 
manager της Active. 

Επένδυση στο large  
format printing

Π
ρόσφατα η Active Computer 
Systems ανακοίνωσε ότι 
εκτός από τους HP Large 
Format, θα διαθέσει για πρώ-
τη φορά και κατ’ αποκλειστι-
κότητα στην Ελληνική αγορά 

και τους Page Wide XL. Ο κ. Βελισσαρίου μας ε-
ξήγησε ότι η απόφαση της εταιρείας να επενδύσει 
στους HP Large Format Printers/MFP’s και συ-
γκεκριμένα στην τεχνολογία PageWide XL, ήταν 
διότι πιστεύει ότι αποτελεί μια πραγματική επα-
νάσταση στον χώρο της εκτύπωσης. Προσφέρει 
στον τελικό χρήστη υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης, 
ενώ ταυτόχρονα εγγυάται χαμηλό κόστος χρήσης 
(TCO). Αυτό ακριβώς είναι το βασικό χαρακτη-
ριστικό που καθιστά την τεχνολογία PageWide 
ιδανική για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Μάλι-
στα, τα οφέλη της τεχνολογίας PageWide είναι 
ακόμα ποιο εντυπωσιακά, όταν εφαρμόζεται σε 
εκτυπωτές μεγάλου format. «Ενσωματώνοντας 
την τεχνολογία PageWide στον εκτυπωτικό στόλο 
μπορούμε με μια και μόνο συσκευή να καλύψου-
με όλες τις ανάγκες εκτύπωσης και ενδεχομένως 
σάρωσης στην περίπτωση του MFP», ανέφερε 
χαρακτηριστικά.

Καλύπτοντας κάθε ανάγκη
Η διαθέσιμη γκάμα των εκτυπωτών Large 
Format της HP αποτελείται από 35 διαφορετικούς 
κωδικούς, χωρίς να συνυπολογιστούν τα διά-
φορα αξεσουάρ. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην 
Active να καλύψει τις ανάγκες μεμονωμένου 
χρήστη, μεγάλων ομάδων εργασίας, εκτυπώ-
σεις παραγωγής μεγάλου τιράζ, και μάλιστα σε 
διαφορετικές κάθετες αγορές. Με τα εν λόγω 
εκτυπωτικά μηχανήματα, μπορούν να παραχθούν 
από απλές γραμμικές εκτυπώσεις, μέχρι αναπα-
ραγωγή έργων τέχνης υψηλής ποιότητας. Εύλογα 
απορρέει το συμπέρασμα, ότι πρόκειται για μία 
πολύ σημαντική συνεργασία, με λύσεις που 

απευθύνονται σε αγορές όπως, τεχνικών γραφεί-
ων/κατασκευαστικών, μελετητικών εταιρειών, 
αλλά και εμπορικών εταιρειών, retailers, copy 
shops/pepro houses, διαφημιστικών εταιρειών 
fine-art, service bureau, κλπ. 
Έτσι, με τη διαθέσιμη γκάμα σε HP Large Format 
εκτυπωτές, η Active έχει τη δυνατότητα να κα-
λύψει σχεδόν όλες τις κάθετες αγορές σε indoοr 
επίπεδο. Επιπλέον, ο κ. Βελισσαρίου στάθηκε 
ιδιαίτερα στην εκπαίδευση των στελεχών της 
εταιρείας, οι οποίοι με τις γνώσεις και την εξειδί-
κευσή τους μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες 
υψηλού επιπέδου σε όποιον θέλει να επενδύσει 
σε large format printers. 

Ειδικά για την τεχνολογία των PageWide XL η 
εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο European 
Training & Solution Center της HP στην Βαρκε-
λώνη, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων & pre-sales 
όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

Με το βλέμμα στις υπηρεσίες 
Με δεδομένο ότι η Active εξειδικεύεται στις υ-
πηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων, προσφέρει 
στους πελάτες της λύσεις MPS pay-per-use, 
ακόμα και για τους LF Printers. Μάλιστα, όπως 
ανέφερε ο κ. Βελισσαρίου, η Active είναι η μόνη 
εταιρεία που προσφέρει MPS για τους DesignJet 
και PageWide XL εκτυπωτές. Αυτό σημαίνει ότι 
σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητη 
η αγορά του εκτυπωτικού μηχανήματος (μέσο 
κόστος ανά μηχανή περίπου 35.000€). Η Active 
προσφέρει τη δυνατότητα πληρωμής βάσει της 
χρήσης και του είδος των εκτυπώσεων.
Ο κ. Βελισσαρίου ήταν σαφής, τονίζοντας πως η 
Active έχει διαρκώς στραμμένο το βλέμμα προς 
τις υπηρεσίες: «Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
η πραγματικά πρωτοποριακή υπηρεσία MPS που 
προσφέρεται στους DesignJet Production και 
PageWide XL, δεδομένης της δυσκολίας υπολο-
γισμού της κάλυψης χρώματος/εκτύπωση. Αυτό 
συμβαίνει λόγω του μεγάλου εύρους και διαβάθ-
μισης ποιότητας των εκτυπώσεων που έχουν την 
δυνατότητα να παράξουν οι εκτυπωτές αυτοί». 

H πορεία της Active στην αγορά του printing 
αποδεικνύει για μία ακόμα φορά ότι η εταιρεία 
έχοντας αναλύσει τις τάσεις που επικρατούν στην 
παγκόσμια αγορά, εισάγει καινοτόμες υπηρεσί-
ες στην ελληνική αγορά, θέτοντας ξεκάθαρους 
στρατηγικούς στόχους, και είναι σε θέση να προ-
σφέρει στους πελάτες της εξειδικευμένες λύσεις 
και υπηρεσίες printing, εξασφαλίζοντας πρωτα-
γωνιστικό ρόλο σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 
επιχειρηματικό περιβάλλον.  TCP

Παναγιώτης Βελισσαρίου, printing division 
manager της Active Computer Systems
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Αν και υπάρχει η εντύπωση ότι η Acer επανέρχεται στην ελληνική αγορά, η πραγματικότητα είναι ότι ουδέποτε 
έφυγε από αυτήν. Για τις ανακατατάξεις της εταιρείας τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και για την 
επανατοποθέτησή της στην Ελλάδα, μιλήσαμε με τον country manager κ. Marco Cappela.

Η Acer επανατοποθετείται  
στην ελληνική αγορά

Π
ριν μερικά χρόνια η Acer 
Group προχώρησε σε αναδιάρ-
θρωση ως συνέπεια της δρα-
ματικής αλλαγής της στρατηγι-
κής του ομίλου σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Όπως μας ανέφερε ο 

κ. Cappela η εταιρεία στράφηκε από τον όγκο στην 
ποιότητα. 
Σε σχετική ερώτησή μας για τους στόχους της 
Acer για το 2018 ο κ. Cappela μας απάντησε ότι η 
εταιρεία πάντα θεωρούσε σημαντική την Ελληνι-
κή αγορά και το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει 
η διάθεση επιλεγμένων προϊόντων μέσω ενός 
περιορισμένου αριθμού συνεργατών με βασικό 
τον Κωτσόβολο.

Ο κ. Cappela τόνισε ότι η εταιρεία δεν επιθυμεί 
να κάνει αισθητή την παρουσία της σε όλα τα 
διαθέσιμα κανάλια διανομής. Αποτελεί στρατηγι-
κή της επιλογή η συνεργασία με συγκεκριμένες 
εταιρείες, οι οποίες αφενός θα προωθήσουν 
κατάλληλα τα νέα προϊόντα της Acer (με έμφαση 
στα thin & light μοντέλα) και αφετέρου δεν θα ε-
πιδίδονται σε «τρελές» προσφορές. «Η προστασία 
της προτεινόμενης τιμής λιανικής αποτελεί επίσης 
σημαντική προτεραιότητα της Acer, υπερασπίζο-
ντας έτσι και το περιθώριο της κερδοφορίας του 
καναλιού», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Τα νέα προϊόντα της  
Acer είναι… σέξι
Πώς τοποθετείται η Acer στην «κρίση» της αγο-
ράς των PCs; Η αγορά των υπολογιστών υφίστα-
ται ισχυρό ανταγωνισμό από τα smartphones και 
τα tablets. Έτσι, εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη η 
ζήτηση για laptops που ανήκουν στην κατηγορία 
thin & light. Ο κ. Cappela ήταν κατηγορηματικός: 
«Οι πλατφόρμες Swift και Spin είναι πιο ‘σέξι’ από 
όλα τα προηγούμενα προϊόντα της Acer και θα 
μπορούσαν άνετα να κάνουν πολλούς καταναλω-
τές να αλλάξουν τα παλιά τους notebooks».

Η Acer δεν επικεντρώνεται όμως, μόνο στο χώρο 
των PCs, έχοντας μπει και στην mobile αγορά 
από πολύ νωρίς. Ωστόσο, όπως συμβαίνει και με 
άλλους κατασκευαστές του χώρου, τον τελευταίο 
καιρό παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση 
στην κυκλοφορία νέων προϊόντων. Ο κ. Cappela 
τόνισε ότι η Acer έχει επιλέξει να κυκλοφορεί τα 
smartphones της σε συγκεκριμένες μόνο χώρες, 
ενώ αντίθετα, τα tablets αποτελούν σημαντικό 
πυλώνα της στρατηγικής της. Μάλιστα, τους επό-
μενους μήνες, η εταιρεία σκοπεύει να κυκλοφο-
ρήσει και στην Ελλάδα επιλεγμένα μοντέλα από 
τη γκάμα των Android tablets της. 

Καταναλωτής ή επαγγελματίας;
Η Acer έχει εδραιωθεί ως μια εταιρεία που α-
πευθύνεται στον απλό καταναλωτή. Ο κ. Capella 
μας εξήγησε ότι επειδή ακριβώς τα όρια μεταξύ 
των business και των καταναλωτικών προϊόντων 
γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα. Yπάρχει ένα 
εμφανώς αυξανόμενο τμήμα των business χρη-
στών που προτιμούν να αγοράζουν προϊόντα με 
εξελιγμένο σχεδιασμό και εμφάνιση. Για παράδειγ-
μα, οι top managers συχνά ζητούν προϊόντα που 
βασίζονται κυρίως σε καταναλωτικές πλατφόρμες 
καταναλωτών. 
Έτσι, και στην Ελληνική αγορά, η εταιρεία σκο-
πεύει να δώσει όλο της το βάρος στο χώρο του 
prosumer χρήστη. 

Προσοχή στις προφορές  
τύπου «Black Friday» 
Κλείνοντας, ο κ. Cappela απευθύνθηκε στους 
συνεργάτες της Acer στην Ελλάδα, προτρέποντάς 
τους να εστιάσουν σε προϊόντα thin & light που έ-
χουν και την μεγαλύτερη δυναμική στο χώρο των 
PCs. Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, 
μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, το συγκεκριμένο 
form factor, θα αποτελεί την συντριπτική πλειο-
νότητα της παγκόσμιας αγοράς του mobility. 

Το μήνυμα που θέλησε να απευθύνει ο κ. Capella 
προς τους συνεργάτες της Acer ήταν σαφές:
«Αξιοποιήστε με πολύ προσοχή και σύνεση τις 
προσφορές τύπου Black Friday. Οι μεσοπρόθεσμες 
πωλήσεις δεν αυξάνονται, οι καταναλωτές συνη-
θίζουν γρήγορα, με αποτέλεσμα η πώληση των 
προϊόντων σε κανονική τιμή να γίνεται όλο και πολύ 
δύσκολη. Σε μια αγορά με πολύ χαμηλό περιθώριο 
κέρδους όπως αυτή του ΙΤ, τέτοιες πρακτικές μπο-
ρεί να αποβούν εξαιρετικά επικίνδυνες. Προσπα-
θήστε να έχετε παρουσία σε όλα τα τμήματα της α-
γοράς, ακόμα και σε εκείνα με αρνητικές επιδόσεις. 
Πολύ συχνά, οι αγορές αυτές αποτελούν ευκαιρίες 
για κερδοφορία». TCP

Marco Cappela, country manager  
της Acer για την Ελλάδα 

22

Συνέντευξη με τον Παναγιώτη Βελισσαρίου

TECHCHANNELPARTNER

ανάλυση
01.2018

Η Active συνεχίζει να επενδύει στο χώρο του printing, μπαίνοντας δυναμικά σε νέες αγορές. Η νέα συνεργασία 
με την HP, καταδεικνύει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία της εταιρείας και της επιτρέπει να εισαγάγει στο business 
της την έννοια του LF printing με τα μοντέλα PageWide Large Format. Για τη συγκεκριμένη συνεργασία, αλλά 
και για τη συνολική αγορά των παραγωγικών εκτυπώσεων μεγάλου format μιλήσαμε με τον printing division 
manager της Active. 

Επένδυση στο large  
format printing

Π
ρόσφατα η Active Computer 
Systems ανακοίνωσε ότι 
εκτός από τους HP Large 
Format, θα διαθέσει για πρώ-
τη φορά και κατ’ αποκλειστι-
κότητα στην Ελληνική αγορά 

και τους Page Wide XL. Ο κ. Βελισσαρίου μας ε-
ξήγησε ότι η απόφαση της εταιρείας να επενδύσει 
στους HP Large Format Printers/MFP’s και συ-
γκεκριμένα στην τεχνολογία PageWide XL, ήταν 
διότι πιστεύει ότι αποτελεί μια πραγματική επα-
νάσταση στον χώρο της εκτύπωσης. Προσφέρει 
στον τελικό χρήστη υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης, 
ενώ ταυτόχρονα εγγυάται χαμηλό κόστος χρήσης 
(TCO). Αυτό ακριβώς είναι το βασικό χαρακτη-
ριστικό που καθιστά την τεχνολογία PageWide 
ιδανική για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Μάλι-
στα, τα οφέλη της τεχνολογίας PageWide είναι 
ακόμα ποιο εντυπωσιακά, όταν εφαρμόζεται σε 
εκτυπωτές μεγάλου format. «Ενσωματώνοντας 
την τεχνολογία PageWide στον εκτυπωτικό στόλο 
μπορούμε με μια και μόνο συσκευή να καλύψου-
με όλες τις ανάγκες εκτύπωσης και ενδεχομένως 
σάρωσης στην περίπτωση του MFP», ανέφερε 
χαρακτηριστικά.

Καλύπτοντας κάθε ανάγκη
Η διαθέσιμη γκάμα των εκτυπωτών Large 
Format της HP αποτελείται από 35 διαφορετικούς 
κωδικούς, χωρίς να συνυπολογιστούν τα διά-
φορα αξεσουάρ. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην 
Active να καλύψει τις ανάγκες μεμονωμένου 
χρήστη, μεγάλων ομάδων εργασίας, εκτυπώ-
σεις παραγωγής μεγάλου τιράζ, και μάλιστα σε 
διαφορετικές κάθετες αγορές. Με τα εν λόγω 
εκτυπωτικά μηχανήματα, μπορούν να παραχθούν 
από απλές γραμμικές εκτυπώσεις, μέχρι αναπα-
ραγωγή έργων τέχνης υψηλής ποιότητας. Εύλογα 
απορρέει το συμπέρασμα, ότι πρόκειται για μία 
πολύ σημαντική συνεργασία, με λύσεις που 

απευθύνονται σε αγορές όπως, τεχνικών γραφεί-
ων/κατασκευαστικών, μελετητικών εταιρειών, 
αλλά και εμπορικών εταιρειών, retailers, copy 
shops/pepro houses, διαφημιστικών εταιρειών 
fine-art, service bureau, κλπ. 
Έτσι, με τη διαθέσιμη γκάμα σε HP Large Format 
εκτυπωτές, η Active έχει τη δυνατότητα να κα-
λύψει σχεδόν όλες τις κάθετες αγορές σε indoοr 
επίπεδο. Επιπλέον, ο κ. Βελισσαρίου στάθηκε 
ιδιαίτερα στην εκπαίδευση των στελεχών της 
εταιρείας, οι οποίοι με τις γνώσεις και την εξειδί-
κευσή τους μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες 
υψηλού επιπέδου σε όποιον θέλει να επενδύσει 
σε large format printers. 

Ειδικά για την τεχνολογία των PageWide XL η 
εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο European 
Training & Solution Center της HP στην Βαρκε-
λώνη, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων & pre-sales 
όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

Με το βλέμμα στις υπηρεσίες 
Με δεδομένο ότι η Active εξειδικεύεται στις υ-
πηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων, προσφέρει 
στους πελάτες της λύσεις MPS pay-per-use, 
ακόμα και για τους LF Printers. Μάλιστα, όπως 
ανέφερε ο κ. Βελισσαρίου, η Active είναι η μόνη 
εταιρεία που προσφέρει MPS για τους DesignJet 
και PageWide XL εκτυπωτές. Αυτό σημαίνει ότι 
σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητη 
η αγορά του εκτυπωτικού μηχανήματος (μέσο 
κόστος ανά μηχανή περίπου 35.000€). Η Active 
προσφέρει τη δυνατότητα πληρωμής βάσει της 
χρήσης και του είδος των εκτυπώσεων.
Ο κ. Βελισσαρίου ήταν σαφής, τονίζοντας πως η 
Active έχει διαρκώς στραμμένο το βλέμμα προς 
τις υπηρεσίες: «Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
η πραγματικά πρωτοποριακή υπηρεσία MPS που 
προσφέρεται στους DesignJet Production και 
PageWide XL, δεδομένης της δυσκολίας υπολο-
γισμού της κάλυψης χρώματος/εκτύπωση. Αυτό 
συμβαίνει λόγω του μεγάλου εύρους και διαβάθ-
μισης ποιότητας των εκτυπώσεων που έχουν την 
δυνατότητα να παράξουν οι εκτυπωτές αυτοί». 

H πορεία της Active στην αγορά του printing 
αποδεικνύει για μία ακόμα φορά ότι η εταιρεία 
έχοντας αναλύσει τις τάσεις που επικρατούν στην 
παγκόσμια αγορά, εισάγει καινοτόμες υπηρεσί-
ες στην ελληνική αγορά, θέτοντας ξεκάθαρους 
στρατηγικούς στόχους, και είναι σε θέση να προ-
σφέρει στους πελάτες της εξειδικευμένες λύσεις 
και υπηρεσίες printing, εξασφαλίζοντας πρωτα-
γωνιστικό ρόλο σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 
επιχειρηματικό περιβάλλον.  TCP

Παναγιώτης Βελισσαρίου, printing division 
manager της Active Computer Systems



Δημιουργικότητα, συνεργασία και ασφάλεια
με το Microsoft 365
Οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με πελάτες αποτελούν την πλειοψηφία του παγκόσμιου 
εργατικού δυναμικού. Συνήθως, είναι οι πρώτοι που συνομιλούν με τον πελάτη, αξιολογούν νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες και εκπροσωπούν την εταιρεία.

Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους στην «πρώτη γραμμή» να προσφέρουν
μια πιο ολοκληρωμένη και εντυπωσιακή εμπειρία πελάτη. Με το Microsoft 365 F1 μπορούν όλοι
οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας να αποκτήσουν πρόσβαση τόσο σε μοντέρνα εργαλεία, όσο και
στη διακίνηση πληροφορίας, με σκοπό να γίνουν πιο παραγωγικοί και αποτελεσματικοί.

Δημιουργικότητα,
συνεργασία
και ασφάλεια
με το Microsoft 365

Επικοινώνησε σήμερα με ένα επίσημο συνεργάτη Microsoft
και μάθε περισσότερα για το Microsoft 365

Διαχείριση προγράμματος
& εργασιών
Διαχείριση ημερολογίων και 
προγραμματισμός εργασιών με το Staffhub

Επικοινωνία και συνεργασία
Διασύνδεση όλων των υπαλλήλων
με το Yammer, γρήγορη λήψη αποφάσεων 
& επίλυση προβλημάτων με το Teams

Εκπαίδευση
Άμεση πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό 
και διαδικασίες με το SharePoint, για 
γρήγορη ενσωμάτωση νέων υπαλλήλων

Ταυτοποίηση χρηστών και
διαχείριση πρόσβασης
Διαχείριση πρόσβασης σε πληροφορία
και ταυτοποίηση υπαλλήλων από 
διαφορετικές συσκευές με τα Windows 10 
και το Intune

Office
online

Skype for
Business

(IM&P Only)

Windows 10,
Windows

Hello

OneDrive
(2GB)

Teams,
Yammer,

Sharepoint

Exchange
e-mail
(2GB)

StaffHub,
PowerApps,

Flow

Intune,
Azure Active

Directory

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές καταναλωτικών ηλεκτρονικών 
συγκεντρώθηκαν στην πόλη του Λας Βέγκας για να παρουσιάσουν τις νέες συσκευές και τεχνολογίες που θα 
μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Φέτος η τάση της πλειονότητας των κατασκευαστών ήταν ξεκάθαρη: 
οι ψηφιακοί βοηθοί μπαίνουν παντού. Σχεδόν κάθε συσκευή που θα κυκλοφορήσει εντός του 2018 θα διαθέτει 
Alexa και Google Assistant. 

CES 2018: Η «καρδιά» της 
τεχνολογίας χτυπά στο Λας Βέγκας

Σ
ε χώρους συνολικής έκτασης 255 
χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, 
αριθμό ορόσημο στα 51 χρόνια ι-
στορίας της έκθεσης, περισσότεροι 
από 3.900 εκθέτες παρουσίασαν τις 
νέες τους τεχνολογίες. Η CES 2018 

αντικατόπτρισε πραγματικά, τη ζωντανή παγκόσμια 
βιομηχανία τεχνολογίας, με περισσότερες από 900 
διεθνή brands, έως μικρές startups εταιρείες. 
Φέτος το μήνυμα ήταν 5G, έξυπνες πόλεις, AI και 
έξυπνοι βοηθοί σε όλες τις συσκευές και βεβαίως 

χώρο ήταν AI και smart assistants παντού.

Η LG ανακοίνωσε τη δημιουργία του brand ThinQ 
που θα περιλαμβάνει όλες τις οικιακές συσκευές 
του 2018, τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλω-
σης και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τεχνητή 
νοημοσύνη. Τα LG ThinQ προϊόντα και υπηρεσίες 
θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση τεχνο-
λογιών deep learning και να επικοινωνούν μεταξύ 
τους, χρησιμοποιώντας διαφορετικές πλατφόρμες 
τεχνητής νοημοσύνης άλλων συνεργατών, καθώς 

VR/AR το οποίο φαίνεται θα απασχολεί ακόμα πο-
λύ τους κατασκευαστές. 

Το σπίτι αποκτά AI
Ένας απλός αισθητήρας και ένας smart λαμπτή-
ρας δεν αρκεί για να γίνει ένα σπίτι πραγματικά 
έξυπνο, θα πρέπει και οι διάφορες συσκευές να 
μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και με 
τα άτομα που ζουν μέσα σε αυτό. Η τάση που 
επικράτησε φέτος στο Λας Βέγκας και την διαπι-
στώσαμε από όλους τους μεγάλους παίκτες στο 
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επίσης και την πλατφόρμα DeepThinQ της LG. Για 
πρώτη φορά το DeepThinQ ανακοινώθηκε στην έκ-
θεση CES 2017, ενώ στη συνέχεια η εταιρεία ενσω-
μάτωσε Wi-Fi σε όλες τις premium συσκευές της. 
Τον Ιούνιο, η LG ξεκίνησε την λειτουργία του εργα-
στηρίου τεχνητής νοημοσύνης στη Σεούλ, μια πρω-
τοβουλία του CTO της εταιρείας να συγκεντρώσει σε 
ένα μέρος όλο το ευρύ ερευνητικό έργο σε τεχνο-
λογίες που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη 
και αναγνωρίζουν, συμπεραίνουν και μαθαίνουν 
από την φωνή, το βίντεο και τους αισθητήρες. Αξίζει 
να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο εργαστήριο έ-
χει συμβάλει στην ανάπτυξη του πρώτου παγκοσμί-
ως κλιματιστικού με «αντίληψη» του χώρου καθώς 
και τη σχεδίαση έξυπνων ψυγείων, πλυντηρίων 
ρούχων και ηλεκτρικών σκουπών-ρομπότ.

Κινούμενη στο ίδιο μοτίβο, Samsung ανακοίνω-
σε ότι ο στόχος της εταιρείας είναι μέχρι το 2020, 
όλες οι συσκευές της να είναι IoT ready. Μάλιστα, 
όπως ανέφερε ο Hyunsuk (HS) Kim, president, 
head της Samsung Consumer Electronics και της 
Samsung Research, η εταιρεία πιστεύει ότι το IoT 
θα πρέπει να είναι τόσο εύκολο όσο το άνοιγμα ε-
νός διακόπτη. Το σημερινό διασπασμένο και πολύ-
πλοκο οικοσύστημα IoT αποτελεί εμπόδιο για την 
υιοθέτησή του και η φιλοσοφία της Samsung για 
το IoT είναι βασισμένη στην ανοικτή καινοτομία, 
καθιστώντας την πιο προσιτή σε περισσότερους 
ανθρώπους και επιτρέποντάς τους να έχουν προ-
σωποποιημένες εμπειρίες. Χάρη σε μία ισχυρή 
γκάμα συσκευών, που περιλαμβάνει τηλεοράσεις, 
οικιακές συσκευές και smartphones, καθώς και 
την συνδεσιμότητα 5G, η εταιρεία είναι σε θέση να 
προσφέρει ένα ανοικτό οικοσύστημα ΙοΤ μέσω της 
εφαρμογής SmartThings. 
Την άνοιξη του 2018, η Samsung θα ενώσει τις 
IoT εφαρμογές της, όπως το Samsung Connect, 
το Smart Home, το Smart View  στην εφαρμογή 
SmartThings, δίνοντας την ευκαιρία στους χρή-
στες να συνδέουν και να ελέγχουν οποιαδήποτε 
συσκευή με δυνατότητες SmartThings απευθείας 
από το τηλέφωνο, την τηλεόραση ή το αυτοκί-
νητό τους. Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι 
σχεδιάζει να συνδέσει το Harman Ignite με το 
SmartThings Cloud, μεταφέροντας την εμπειρία 
του IoT πέρα από το έξυπνο σπίτι στο αυτοκίνητο. 
Ως αποτέλεσμα, οι καταναλωτές θα μπορούν να 
διαχειρίζονται το συνδεδεμένο σπίτι τους από το 
αυτοκίνητο και το αντίστροφο.
Επιπροσθέτως, το 2018 επιλεγμένες Smart TV της 
Samsung και τα νέα ψυγεία Family Hub θα απο-
κτήσουν φωνητικό έλεγχο μέσω της πλατφόρμα 
Bixby για να διευκολύνουν τις καθημερινές εργα-
σίες. Με τις συσκευές και τις υπηρεσίες να συνερ-
γάζονται και να εμπλουτίζονται με νοημοσύνη, οι 
δραστηριότητες στο σπίτι γίνονται ευκολότερες.

Και η D-Link η οποία αναλαμβάνει να συνδέσει τις 
συσκευές μας με τον έξω κόσμο, δεν θα μπορού-
σε να μείνει μακριά από την νέα τάση, ανακοινώ-
νοντας τις νέες λύσεις της για ασύρματη δικτύωση 
καθώς και τα πιο πρόσφατα προϊόντα για smart 

home. Παράλληλα, παρουσίασε μια νέα εφαρμογή 
mydlink για συσκευές Android και iOS, που προ-
σφέρει τη δυνατότητα συνεργασίας με τα οικοσυ-
στήματα Google Home και Alexa της Amazon. 
Στο νέο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας προστίθε-
νται τα AC2200 Wi-Fi Tri-Band (COVR-2202) και 
AC1200Wi-Fi Dual-Band (COVR-C1203). Προσφέ-
ρουν ασύρματο Wi-Fi υψηλής ταχύτητας, χωρίς 
«νεκρά» σημεία και προβλήματα, απαντώντας στις 
ανάγκες του σύγχρονου, έξυπνου σπιτιού. 

Τέλος, η D-Link παρουσίασε τα νέα της Wi-Fi 
routers, που κατασκευάστηκαν σε συνεργασία με 
την McAfee και την Intel και υποστηρίζουν το πιο 
πρόσφατο πρότυπο 802.11AX. Με επίκεντρο την 
ασφάλεια, τα routers έχουν σχεδιαστεί με στόχο 
την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέ-
μηση των απειλών, εξαλείφοντας τα εμπόδια που 
αντιμετώπιζαν μέχρι σήμερα χρήστες στην προ-
σπάθειά τους να προφυλάξουν τις smart home 
συσκευές τους.

Τα PCs αποκτούν Alexa
Τα Windows 10 διαθέτουν τη δική τους ψηφιακή 
βοηθό, ωστόσο θα λέγαμε ότι οι δυνατότητές της 
είναι προς το παρόν μάλλον περιορισμένες. Έτσι, 
η συνεργασία Microsoft και Amazon θα επιτρέψει 
στην Alexa να μπει στα Windows με τη μορφή app, 
δίνοντας τη δυνατότητα ελέγχου μέσω φωνής, 
τόσο των ίδιων των υπολογιστών, όσο και των 
συσκευών που επικοινωνούν με το οικοσύστημα 
της Amazon. 
Τις πρώτες αυτές προσπάθειες τις είδαμε στη φε-
τινή CES, ενώ τα πρώτα PCs με Alexa αναμένεται 
να κυκλοφορήσουν στην αγορά εντός του 2018

Ξεκινάμε από τη Lenovo, η οποία στην CES 2018 
παρουσίασε τη νέα σειρά ThinkPad, ανακοινώνο-
ντας ότι εκτός από την Cortana η νέα σειρά X1 του 

2018 θα ενσωματώνει και την τεχνολογία Alexa 
της Amazon. Συγκεκριμένα, η νέα σειρά X1 περι-
λαμβάνει τα μοντέλα X1 Carbon, Χ1 Yoga και  X1 
Tablet. Πρόκειται για συσκευές λεπτές και κομψές 
που περιλαμβάνουν την τελευταία λέξη της τεχνο-
λογίας, όπως για παράδειγμα Dolby Vision HDR (η 
οποία θα ενσωματωθεί με μελλοντική αναβάθμιση 
λογισμικού).
Ξεκινώντας από το 6ης γενιάς ThinkPad X1 
Carbon να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τη 
Lenovo πρόκειται για το πιο ελαφρύ business 
laptop στις 14 ίντσες, το οποίο μάλιστα έρχεται με 
δυνατότητα Global LTE-A και αυτονομία 15 ωρών. 
Global LTE-A με υποδοχή microSIM και τεχνολο-
γία e-SIM, ενσωματώνουν και τα 2-σε-1 ThinkPad 
X1 Yoga 3ης γενιάς και το X1 Tablet. To Tablet έχει 
οθόνη 3Κ με λόγο πλευρών 3:1 και συνοδευτικό 
stylus, το οποίο συναντάμε και στο Yoga.
Τα νέα μοντέλα διαθέτουν επίσης διπλά μικρόφω-
να με τεχνολογία 360 Far Field Communication 
προκειμένου να είναι σε θέση να «πιάνουν» τις 
προφορικές εντολές του χρήστη από απόσταση.

Η Acer με τη σειρά της, σκοπεύει να ενσωματώσει 
την Alexa όχι μόνο στα νέα notebooks και PCs, αλ-
λά και στις οθόνες και στους projectors. Συγκεκρι-
μένα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, από το πρώτο 
τρίμηνο του 2018 η Alexa θα υποστηρίζεται από τα 
notebooks Aspire, Spin, Switch και Swift, καθώς 
επίσης και τα Aspire all-in-one PCs. Αρχικά θα 
είναι διαθέσιμη στις ΗΠΑ μέσω update του Acer 
Care Center, ενώ πιο ευρεία υποστήριξη αναμέ-
νεται περίπου στα μέσα του 2018. Με την Amazon 
Alexa, οι κάτοχοι των συμβατών notebooks και 
desktops της Acer θα έχουν περισσότερες δυνα-
τότητες όσον αφορά την ψυχαγωγία τους αλλά και 
τον έλεγχο του smart home τους μέσω φωνητι-
κών εντολών στην Alexa. Τα Notebooks όπως το 
Switch 7 Black Edition και το Spin 5 με το Acer 

H νέα σειρά Lenovo ThinkPad X1 του 2018 θα ενσωματώνει την τεχνολογία Alexa της Amazon.
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές καταναλωτικών ηλεκτρονικών 
συγκεντρώθηκαν στην πόλη του Λας Βέγκας για να παρουσιάσουν τις νέες συσκευές και τεχνολογίες που θα 
μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Φέτος η τάση της πλειονότητας των κατασκευαστών ήταν ξεκάθαρη: 
οι ψηφιακοί βοηθοί μπαίνουν παντού. Σχεδόν κάθε συσκευή που θα κυκλοφορήσει εντός του 2018 θα διαθέτει 
Alexa και Google Assistant. 

CES 2018: Η «καρδιά» της 
τεχνολογίας χτυπά στο Λας Βέγκας

Σ
ε χώρους συνολικής έκτασης 255 
χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, 
αριθμό ορόσημο στα 51 χρόνια ι-
στορίας της έκθεσης, περισσότεροι 
από 3.900 εκθέτες παρουσίασαν τις 
νέες τους τεχνολογίες. Η CES 2018 

αντικατόπτρισε πραγματικά, τη ζωντανή παγκόσμια 
βιομηχανία τεχνολογίας, με περισσότερες από 900 
διεθνή brands, έως μικρές startups εταιρείες. 
Φέτος το μήνυμα ήταν 5G, έξυπνες πόλεις, AI και 
έξυπνοι βοηθοί σε όλες τις συσκευές και βεβαίως 

χώρο ήταν AI και smart assistants παντού.

Η LG ανακοίνωσε τη δημιουργία του brand ThinQ 
που θα περιλαμβάνει όλες τις οικιακές συσκευές 
του 2018, τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλω-
σης και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τεχνητή 
νοημοσύνη. Τα LG ThinQ προϊόντα και υπηρεσίες 
θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση τεχνο-
λογιών deep learning και να επικοινωνούν μεταξύ 
τους, χρησιμοποιώντας διαφορετικές πλατφόρμες 
τεχνητής νοημοσύνης άλλων συνεργατών, καθώς 

VR/AR το οποίο φαίνεται θα απασχολεί ακόμα πο-
λύ τους κατασκευαστές. 

Το σπίτι αποκτά AI
Ένας απλός αισθητήρας και ένας smart λαμπτή-
ρας δεν αρκεί για να γίνει ένα σπίτι πραγματικά 
έξυπνο, θα πρέπει και οι διάφορες συσκευές να 
μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και με 
τα άτομα που ζουν μέσα σε αυτό. Η τάση που 
επικράτησε φέτος στο Λας Βέγκας και την διαπι-
στώσαμε από όλους τους μεγάλους παίκτες στο 



Το HP Spectre x360 15, αποτελεί το πιο 
ισχυρό convertible PC.
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Purified.Voice και τεσσάρων digital μικροφώνων 
υποστηρίζουν την far-field αναγνώριση φωνής 
έως και 2,74 m μακριά, ενώ άλλα με διπλά μικρό-
φωνα θα μπορούν να ενεργοποιήσουν την Alexa 
από απόσταση έως 0,91 m.  Επιπλέον της οθόνης 
Acer Air, που ήδη συντονίζεται με την Alexa, οι 
νέοι projectors V6820M και V6820i 4K UHD θα 
είναι από τους πρώτους που θα υποστηρίζουν την 
Amazon Alexa. Έτσι, οι οι χρήστες θα μπορούν να 
ελέγξουν τον projector εφόσον ενεργοποιήσουν τη 
δυνατότητα Acer Projector Smart Home skill κα-
λώντας την Alexa σε μία συσκευή όπως το Echo ή 
ένα συμβατό Acer PC.

ΟΜΕΝ streaming από την HP
Η HP Inc. ανακοίνωσε μία σειρά νέων προσωπι-
κών υπολογιστών επεκτείνοντας τη σειρά 
2-σε-1 και gaming. Παράλληλα με τους εντυπωσι-
ακούς Spectre x360 15 και Envy x2, η HP παρου-
σίασε επίσης, το OMEN Game Stream που φέρνει 
την ισχύ του OMEN σε οποιοδήποτε υπολογιστή 
και την οθόνη 65 ιντσών OMEN X 65 Big Format 
Gaming Display με τεχνολογία NVIDIA G-Sync, 
που υποστηρίζει HDR.
Αξίζει να σταθούμε στο OMEN Game Stream. 
Πρόκειται για μια λειτουργία των OMEN PCs (θα 
ενσωματωθεί σε όλα τα συστήματα μέσα στο έ-
τος) η οποία επιτρέπει στους gamers να παίζουν 
κορυφαία παιχνίδια αξιοποιώντας την ισχύ των 
OMEN PC, μέσω streaming. Σύμφωνα με την HP, 
η τεχνολογία αυτή είναι σε θέση να κάνει game 
streaming μέσω Internet σε ανάλυση 1080p και 
60fps. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κανείς να απολαμ-
βάνει τα κορυφαία παιχνίδια του σε οποιοδήποτε 
PC, μετατρέποντας το OMEN PC τους σε cloud 
gaming server. 

Περνάμε στο HP Spectre x360 15, το οποίο απο-
τελεί το πιο ισχυρό convertible PC, με ξεχωριστή 
κάρτα γραφικών για εύκολη δημιουργία, επεξερ-
γασία και streaming 4K και 3D περιεχομένου. 
Ο υπολογιστής διατίθεται με επεξεργαστή Intel 
Core i7 8705G 8ης γενιάς και κάρτα γραφικών 
Radeon RX Vega M, προσφέρει έως και 12 ώρες 
διάρκεια ζωής της μπαταρίας με τεχνολογία γρή-
γορης επαναφόρτισης – 50% σε 30’, ή με Quad 
Core επεξεργαστές Intel Core 8ης γενιάς με κάρτα 
γραφικών Nvidia GeForce MX 150 με έως και 13,5 
ώρες διάρκεια μπαταρίας με τεχνολογία γρήγορης 
φόρτισης – 90% σε 90 λεπτά. 
Το Always-Connected HP Envy x2, διατίθεται με 
επεξεργαστές Intel Core Y-Series 7ης γενιάς, απο-
θηκευτικό χώρο SSD έως 256 GB PCIe και μνήμη 
έως και 8GB LPDDR3.

Το tablet έχει διαστάσεις 7,9mm και βάρος 0,76kg, 
ενώ διαθέτει φωτεινή οθόνη αφής WUXGA+ 12,3 
ιντσών με γυαλί Corning Gorilla Glass 4 για αυξη-
μένη αντοχή και ανθεκτικότητα σε γρατζουνιές. 
Η Oxford Blue θήκη με υφή δέρματος ενσωμα-
τώνει μία ρυθμιζόμενη βάση που μετατρέπει τη 
συσκευή σε laptop και tablet. Το πληκτρολόγιο με 
οπισθοφωτισμό επιτρέπει την εύκολη πληκτρο-
λόγηση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού, 
ενώ η γραφίδα αφής Windows Ink Pen προσφέ-
ρει τη μοναδική εμπειρία σχεδίασης και γραφής 
με ένα άγγιγμα.

Η Dell φέρνει το κινητό στην  
οθόνη του υπολογιστή 
Μεταξύ άλλων, η Dell ανακοίνωσε τη λειτουργία 
Dell Mobile Connect. Συγκεκριμένα, όλα τα νέα 
καταναλωτικά PC της Dell του 2018 θα έρχονται με 
προεγκατεστημένη με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, 
η οποία υποστηρίζει iOS και Android. Μέσω του 
συγκεκριμένου εργαλείου, ο χρήστης μπορεί να 
χειρίζεται το κινητό του από τον υπολογιστή, να 
πραγματοποιεί κλήσεις, να αποστέλλει μηνύματα 
κειμένου, να λαμβάνει ειδοποιήσεις, αλλά και να 
κάνει mirror του κινητού στο PC και μάλιστα με 
πλήρη λειτουργία χειρισμού των εγκατεστημένων 
apps.
Επιπλέον, η εταιρεία παρουσίασε το νέο της χαρ-
τοφυλάκιο που περιλαμβάνει το XPS 13, το οποίο 
είναι ανανεωμένο από κάθε άποψη. Μαζί με την 
οθόνη επόμενης γενιάς InfinityEdge 4K Ultra HD, 
το XPS 13 διαθέτει επιπλέον εσωτερική επένδυση 
Rose Gold  με Alpine White από υαλονήματα, ως 
επιλογή παράλληλα με την παραδοσιακή ασημένια 
και μαύρη επένδυση, με πιο στενά περιθώρια.
Το Dell XPS 15 2-σε-1, αποτελεί το πιο ισχυρό 
15 ιντσών 2-σε-1 με οθόνη 15,6 ιντσών με αφή, 
γραφίδα και πληκτρολόγιο τεχνολογίας maglev. Το 
σύστημα διαθέτει τον ολοκαίνουριο επεξεργαστή 
8ης γενιάς Intel Core, ο οποίος συνδυάζει υψηλής 
απόδοσης Intel CPU και αυτόνομο σύστημα γραφι-
κών Radeon RX Vega M σε ένα chip. Το XPS 15 2-
σε-1 προσφέρει επίσης μια εντυπωσιακή, νέας γε-
νιάς οθόνη τύπου InfinityEdge 4K Ultra HD. TCPIoT σε όλες τις συσκευές της μέχρι το 2020 ανακοίνωσε η Samsung.



Εκτυπώσεις μεγάλου format

Η εκτύπωση μεγάλου format αποτελεί μια 
ειδική αγορά των λύσεων εκτύπωσης η οποία 
μέχρι πρόσφατα αφορούσε ένα μικρό μόνο 
τμήμα του καναλιού πληροφορικής. Τα τελευταία 
χρόνια υπάρχουν ωστόσο σημαντικές αλλαγές, 
τόσο σε επίπεδο προϊόντων, όσο και στο επίπεδο 
της χρήσης των εκτυπωτών αυτών. Ειδικότερα 
και σε ότι αφορά στις λύσεις της Canon, η νεότε-
ρη γενιά των LFP (Large Format Printer) προϊό-
ντων χαρακτηρίζεται από τα εξής:

• Εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης
• Λύσεις λογισμικού που παρέχονται μαζί με 

τον εκτυπωτή από την Canon και επιτρέπουν 
κορυφαία ποιότητα εκτύπωσης

• Δυνατότητες δημιουργίας  εντυπωσιακού 
οπτικού υλικού σήμανσης (εσωτερική δια-
κόσμηση, δημιουργία υλικών για εταιρική 
επικοινωνία)

Οι δυνατότητες που προσφέρει η νεότερη τε-
χνολογία της Canon στους εκτυπωτές LFP, σε 
συνδυασμό με την παράδοση και την ηγετική 
θέση της εταιρείας στις επαγγελματικές λύσεις 
φωτογραφίας, επιτρέπουν σε κάθε επαγγελματία 
φωτογράφο να γίνει ο ίδιος παραγωγός εκτυπώ-
σεων μεγάλου format και δημιουργίας έτοιμων 
υλικών (όπως αφίσες, posters, πίνακες καμβά) 
τα οποία προσφέρουν σημαντικά μεγαλύτερα 
περιθώρια κέρδους από τις παραδοσιακές φω-
τογραφικές υπηρεσίες.

Η ευκαιρία για το κανάλι πληροφορικής  
είναι διπλή:
• Αφενός, μπορεί να αποτελέσει τον έμπιστο 

σύμβουλο σε τοπικό επίπεδο, απευθυνόμενος 
σε επαγγελματίες φωτογράφους οι οποίοι είναι 
ήδη πελάτες του ή μπορούν να γίνουν

• Αφετέρου, να εξασφαλίσει μια διαρκή πηγή 
πρόσθετων εσόδων από την πώληση αναλω-
σίμων και μέσων εκτύπωσης

Large format λειτουργίες, large  
format ευκαιρίες!
Mε την διείσδυση στην αγορά αυτή, δημιουρ-
γούνται ανάγκες για εξοπλισμό όπως υπολογι-
στές, οθόνες, λύσεις λογισμικού αλλά και λύσεις 
αποθήκευσης δεδομένων ή άλλων υπηρεσιών 
πληροφορικής. Η κάλυψη των αναγκών αυτών 
αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για το κανάλι. 
Επιπλέον, η αγορά των επαγγελματιών φωτο-
γράφων είναι ήδη μια αγορά που έχει πραγμα-

τοποιήσει μια σημαντική ψηφιακή μετάβαση 
τις δύο προηγούμενες δεκαετίες, από την 
αναλογική στην ψηφιακή φωτογραφία. Γνωρίζει 
επομένως τα οφέλη της ψηφιακής τεχνολογίας 
και βρίσκεται ήδη στο επόμενο βήμα: στον με-
τασχηματισμό της αγοράς αυτής σε λύσεις στην 
εποχή του cloud computing. 
Το κανάλι πληροφορικής μπορεί επομένως να 
αναλάβει το ρόλο του έμπιστου συμβούλου στην 
ψηφιακή μετάβαση αναδυκνείοντας τις δυνατό-
τητες των νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με 
την εμπειρία των επαγγελματιών φωτογράφων 
στην τοπική αγορά τους.

Τα οφέλη από την συνεργασία με την Canon
Tα μέλη του καναλιού πληροφορικής με την 
συνεργασία τους με την Canon αποκτούν 
πρόσβαση σε ένα εξαιρετικό χαρτοφυλάκιο 
λύσεων LFP.
Επιπλέον, μπορούν να αξιοποιήσουν την ευρεία 
τεχνογνωσία της Canon σε όλο το φάσμα της 
ψηφιακής απεικόνισης που περιλαμβάνει:

• Φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες
• Μια εντυπωσιακά μεγάλη γκάμα φακών
• Αυθεντικά μελάνια και υλικά εκτύπωσης
• Λύσεις λογισμικού και εφαρμογές cloud, όπως 

το irista.com
• Τεχνική υποστήριξη από την Canon

Ακόμα, η Canon παρέχει στους συνεργάτες του 
καναλιού της πρόσβαση σε υλικό marketing και 
επικοινωνίας, για να εξηγήσουν στους υποψήφι-

ους πελάτες τους τα πλεονεκτήματα των λύσεων 
της Canon, τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται 
στην αγορά και για να αναδείξουν τη δική τους 
τεχνογνωσία στον κλάδο της φωτογραφίας.

Οι προοπτικές της αγοράς των εκτυπωτών 
μεγάλου format αξιολογούνται ως εξαιρετικά 
θετικές σε διεθνές επίπεδο, αλλά και στην 
χώρα μας. Οι ανάγκες στους κλάδους της 
λιανικής, σε περιβάλλοντα στα οποία η εσω-
τερική διακόσμηση είναι σημαντική (όπως για 
παράδειγμα διάφοροι επαγγελματικοί χώροι, 
καφέ, εστιατόρια ή γυμναστήρια) , χώροι 
εκπαίδευσης ή και το οικιακό ακόμα περι-
βάλλον απαιτούν λύσεις προσωποποιημένες, 
προσαρμοσμένες στην αισθητική και τις 
προτιμήσεις των καταναλωτών τους. Οι εφαρ-
μογές της φωτογραφίας σε συνδυασμό με τις 
δυνατότητες παραγωγής των εκτυπωτών LFP 
της Canon, δίνουν εξαιρετικές λύσεις σε όλες 
αυτές τις ανάγκες, παρέχοντας κερδοφορία 
στους φωτογράφους αλλά και στα μέλη του 
καναλιού πληροφορικής που θα προβάλουν 
και θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της συ-
γκεκριμένης αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
απευθυνθείτε στο https://www.canon.gr/
business-printers-and-faxes/wide-format-
printers/

Συνδεθείτε με την Canon στο LinkedIn: 
Canon CEE

PU
B

LI

Μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά με μεγάλα περιθώρια 
κερδοφορίας και ευκαιρίες για το κανάλι

Το HP Spectre x360 15, αποτελεί το πιο 
ισχυρό convertible PC.
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Purified.Voice και τεσσάρων digital μικροφώνων 
υποστηρίζουν την far-field αναγνώριση φωνής 
έως και 2,74 m μακριά, ενώ άλλα με διπλά μικρό-
φωνα θα μπορούν να ενεργοποιήσουν την Alexa 
από απόσταση έως 0,91 m.  Επιπλέον της οθόνης 
Acer Air, που ήδη συντονίζεται με την Alexa, οι 
νέοι projectors V6820M και V6820i 4K UHD θα 
είναι από τους πρώτους που θα υποστηρίζουν την 
Amazon Alexa. Έτσι, οι οι χρήστες θα μπορούν να 
ελέγξουν τον projector εφόσον ενεργοποιήσουν τη 
δυνατότητα Acer Projector Smart Home skill κα-
λώντας την Alexa σε μία συσκευή όπως το Echo ή 
ένα συμβατό Acer PC.

ΟΜΕΝ streaming από την HP
Η HP Inc. ανακοίνωσε μία σειρά νέων προσωπι-
κών υπολογιστών επεκτείνοντας τη σειρά 
2-σε-1 και gaming. Παράλληλα με τους εντυπωσι-
ακούς Spectre x360 15 και Envy x2, η HP παρου-
σίασε επίσης, το OMEN Game Stream που φέρνει 
την ισχύ του OMEN σε οποιοδήποτε υπολογιστή 
και την οθόνη 65 ιντσών OMEN X 65 Big Format 
Gaming Display με τεχνολογία NVIDIA G-Sync, 
που υποστηρίζει HDR.
Αξίζει να σταθούμε στο OMEN Game Stream. 
Πρόκειται για μια λειτουργία των OMEN PCs (θα 
ενσωματωθεί σε όλα τα συστήματα μέσα στο έ-
τος) η οποία επιτρέπει στους gamers να παίζουν 
κορυφαία παιχνίδια αξιοποιώντας την ισχύ των 
OMEN PC, μέσω streaming. Σύμφωνα με την HP, 
η τεχνολογία αυτή είναι σε θέση να κάνει game 
streaming μέσω Internet σε ανάλυση 1080p και 
60fps. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κανείς να απολαμ-
βάνει τα κορυφαία παιχνίδια του σε οποιοδήποτε 
PC, μετατρέποντας το OMEN PC τους σε cloud 
gaming server. 

Περνάμε στο HP Spectre x360 15, το οποίο απο-
τελεί το πιο ισχυρό convertible PC, με ξεχωριστή 
κάρτα γραφικών για εύκολη δημιουργία, επεξερ-
γασία και streaming 4K και 3D περιεχομένου. 
Ο υπολογιστής διατίθεται με επεξεργαστή Intel 
Core i7 8705G 8ης γενιάς και κάρτα γραφικών 
Radeon RX Vega M, προσφέρει έως και 12 ώρες 
διάρκεια ζωής της μπαταρίας με τεχνολογία γρή-
γορης επαναφόρτισης – 50% σε 30’, ή με Quad 
Core επεξεργαστές Intel Core 8ης γενιάς με κάρτα 
γραφικών Nvidia GeForce MX 150 με έως και 13,5 
ώρες διάρκεια μπαταρίας με τεχνολογία γρήγορης 
φόρτισης – 90% σε 90 λεπτά. 
Το Always-Connected HP Envy x2, διατίθεται με 
επεξεργαστές Intel Core Y-Series 7ης γενιάς, απο-
θηκευτικό χώρο SSD έως 256 GB PCIe και μνήμη 
έως και 8GB LPDDR3.

Το tablet έχει διαστάσεις 7,9mm και βάρος 0,76kg, 
ενώ διαθέτει φωτεινή οθόνη αφής WUXGA+ 12,3 
ιντσών με γυαλί Corning Gorilla Glass 4 για αυξη-
μένη αντοχή και ανθεκτικότητα σε γρατζουνιές. 
Η Oxford Blue θήκη με υφή δέρματος ενσωμα-
τώνει μία ρυθμιζόμενη βάση που μετατρέπει τη 
συσκευή σε laptop και tablet. Το πληκτρολόγιο με 
οπισθοφωτισμό επιτρέπει την εύκολη πληκτρο-
λόγηση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού, 
ενώ η γραφίδα αφής Windows Ink Pen προσφέ-
ρει τη μοναδική εμπειρία σχεδίασης και γραφής 
με ένα άγγιγμα.

Η Dell φέρνει το κινητό στην  
οθόνη του υπολογιστή 
Μεταξύ άλλων, η Dell ανακοίνωσε τη λειτουργία 
Dell Mobile Connect. Συγκεκριμένα, όλα τα νέα 
καταναλωτικά PC της Dell του 2018 θα έρχονται με 
προεγκατεστημένη με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, 
η οποία υποστηρίζει iOS και Android. Μέσω του 
συγκεκριμένου εργαλείου, ο χρήστης μπορεί να 
χειρίζεται το κινητό του από τον υπολογιστή, να 
πραγματοποιεί κλήσεις, να αποστέλλει μηνύματα 
κειμένου, να λαμβάνει ειδοποιήσεις, αλλά και να 
κάνει mirror του κινητού στο PC και μάλιστα με 
πλήρη λειτουργία χειρισμού των εγκατεστημένων 
apps.
Επιπλέον, η εταιρεία παρουσίασε το νέο της χαρ-
τοφυλάκιο που περιλαμβάνει το XPS 13, το οποίο 
είναι ανανεωμένο από κάθε άποψη. Μαζί με την 
οθόνη επόμενης γενιάς InfinityEdge 4K Ultra HD, 
το XPS 13 διαθέτει επιπλέον εσωτερική επένδυση 
Rose Gold  με Alpine White από υαλονήματα, ως 
επιλογή παράλληλα με την παραδοσιακή ασημένια 
και μαύρη επένδυση, με πιο στενά περιθώρια.
Το Dell XPS 15 2-σε-1, αποτελεί το πιο ισχυρό 
15 ιντσών 2-σε-1 με οθόνη 15,6 ιντσών με αφή, 
γραφίδα και πληκτρολόγιο τεχνολογίας maglev. Το 
σύστημα διαθέτει τον ολοκαίνουριο επεξεργαστή 
8ης γενιάς Intel Core, ο οποίος συνδυάζει υψηλής 
απόδοσης Intel CPU και αυτόνομο σύστημα γραφι-
κών Radeon RX Vega M σε ένα chip. Το XPS 15 2-
σε-1 προσφέρει επίσης μια εντυπωσιακή, νέας γε-
νιάς οθόνη τύπου InfinityEdge 4K Ultra HD. TCPIoT σε όλες τις συσκευές της μέχρι το 2020 ανακοίνωσε η Samsung.
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Η 
σειρά Stackable Managed 
Switch SGS περιλαμβάνει τα κο-
ρυφαία switch τελευταίας γενιάς 
του οίκου Planet, τα οποία έχουν 
σχεδιαστεί για να προσφέρουν 
εξελιγμένες λειτουργίες διαχεί-

ρισης δικτύου, διευκολύνοντας την επέκταση της 
υποδομής κάθε επιχείρησης. Ακολουθούν όλα τα 
σύγχρονα πρωτόκολλα επικοινωνίας και προστα-
σίας, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη επικοινωνία. 
Είναι σε θέση να λειτουργούν απρόσκοπτα τόσο 
ως ανεξάρτητα switch, ενώ εκεί που πραγμα-
τικά διαπρέπουν είναι όταν συνδέονται με άλλα 
switches. Συγκεκριμένα, είναι σχεδιασμένα για να 
συνδέονται μεταξύ τους σε stacks και να διαχει-
ρίζονται σαν ένα (μέσω μίας IP), έχοντας όμως το 
πλεονέκτημα της αξιοποίησης της χωρητικότητας 
του συνόλου των ports. 
Με απλά λόγια, το βασικό χαρακτηριστικό των 
stackable switches είναι η δυνατότητα να συνδυά-
ζονται και να διαχειρίζονται μέσω μίας ενιαίας IP.

Το Planet SGS-6340-24T4S είναι ένα Layer 3 
Stackable Managed Gigabit Switch προσφέροντας 
υψηλή απόδοση, στατική δρομολόγηση Layer 
3, RIP (Routing Information Protocol) και OSPF 
(Open Shortest Path First). Χάρη στα εξελιγμένα 
χαρακτηριστικά και δυνατότητες, το SGS-6340-
24T4S της Planet είναι σε θέση να διαχειριστεί ε-
ξαιρετικά μεγάλες ποσότητες δεδομένων, από ISP 
traffic και enterprise VoIP, μέχρι streaming βίντεο 
και multicast εφαρμογές. Το SGS-6340-24T4S 
παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης IPv6 και ασφαλείς 
λειτουργίες για την προστασία των πακέτων δεδο-
μένων που διακινούνται μέσα στο δίκτυο, συμπε-
ριλαμβανομένων SSH, ACL, WRR και RADIUS. 
Έτσι, το SGS-6340-24T4S βοηθά τις επιχειρήσεις 
να μπουν στην εποχή του IPv6 με την χαμηλότερη 
επένδυση και μάλιστα χωρίς να χρειαστεί να αντι-
καταστήσουν την υποδομή του δικτύου τους. 

Εύκολη διαχείριση από παντού
Όπως προαναφέραμε, το SGS-6340-24T4S είναι 
ένα stackable managed switch. Υποστηρίζει τη 
λειτουργία IP stacking, η οποία βοηθά τους δια-
χειριστές δικτύων να ρυθμίζουν εύκολα έως και 
24 switches της ίδιας σειράς, μέσω μίας ενιαίας 

Πανίσχυρη Layer 3 Gigabit λύση για δικτύωση του backbone του δικτύου σας. Καλύπτει traffic κάθε 
μεγέθους, από την επιχείρηση μέχρι το data center. Επιπλέον, οι λειτουργίες WRR, οι ενσωματωμένες 
λειτουργίες προστασίας και οι προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης, καθιστούν το SGS-6340-24T4S 
αποτελεσματικό στον έλεγχο του network traffic κάθε είδους.

διεύθυνσης IP αντί να συνδέουν και να ρυθμίζουν 
κάθε μονάδα μία προς μία. 
Για ακόμα πιο αποτελεσματική διαχείριση, το 
SGS-6340-24T4S είναι εξοπλισμένο με Web κον-
σόλα διαχείρισης. Έτσι, προσφέρει εύκολο και 
ανεξάρτητο από την πλατφόρμα εγκατάστασης 
management. Επιπροσθέτως, το SGS-6340-
24T4S υποστηρίζει το τυπικό πρωτόκολλο Simple 
Network Management Protocol (SNMP) και μπο-
ρεί να διαχειριστεί μέσω οποιουδήποτε σχετικού 
λογισμικού. Οι δυνατότητες διαχείρισης όμως 
δεν σταματούν εδώ. Η συσκευή υποστηρίζει και 
management μέσω κειμένου, αφού είναι προ-
σβάσιμο από μακριά και μέσω Telnet. 
Τέλος, το SGS-6340-24T4S προσφέρει ασφαλή 
απομακρυσμένη διαχείριση υποστηρίζοντας σύν-
δεση SSH που κρυπτογραφεί το περιεχόμενο των  
πακέτων. 

Υψηλή απόδοση
Το SGS-6340-24T4S διαθέτει αρχιτεκτονική υψη-
λής απόδοσης, η οποία προσφέρει λειτουργίες 
switching χωρίς συμβιβασμούς με ταχύτητα μετα-
φοράς που μπορεί να φτάσει έως και 56Gbps, γεγο-
νός που απλοποιεί σημαντικά τις ενέργειες αναβάθ-
μισης του LAN της επιχείρησης για την κάλυψη των 
αυξανόμενων απαιτήσεων σε bandwidth.

Έλεγχος κυκλοφορίας και ασφάλεια
Το SGS-6340-24T4S είναι εξοπλισμένο με πλήρεις 
δυνατότητες διαχείρισης της κυκλοφορίας και λει-
τουργίες WRR για την βελτίωση των υπηρεσιών 
που προσφέρονται από τους ISPs. Οι λειτουργίες 
WRR περιλαμβάνουν Layer 4 ταξινομητές ταχύ-
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τητας και περιορισμό bandwidth, χαρακτηριστικά 
ιδιαίτερα χρήσιμα σε εφαρμογές διαχείρισης 
απαιτητικές και πολύπλοκες. Επιπροσθέτως, δίνει 
τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επωφεληθούν 
πλήρως από τους πόρους του δικτύου τους και εγ-
γυάται κορυφαία ποιότητα στη μετάδοση VoIP και 
βιντεοδιασκέψεων.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, το SGS-6340-24T4S 
υποστηρίζει τις πολιτικές ACL. Η επισκεψιμότητα 
μπορεί να ταξινομείται ανάλογα με τις διευθύν-
σεις IP προέλευσης / προορισμού, διευθύνσεις 
MAC προέλευσης / προορισμού, πρωτόκολλα IP, 
TCP / UDP, προτεραιότητα IP και ToS. Επιπλέον, 
προσφέρει τη δυνατότητα ρύθμισης διάφορων πο-
λιτικών για την προώθηση της κυκλοφορίας, ενώ 
επίσης προσφέρει έλεγχο ταυτότητας πρόσβασης 
με βάση το πρωτόκολλο ασφαλείας RADIUS για να 
διασφαλιστεί η προστασία σε επίπεδο θύρας και 
να αποκλειστούν οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες.

Ευελιξία επέκτασης
Οι τέσσερις υποδοχές mini-GBIC που είναι ενσω-
ματωμένες στο SGS-6340-24T4S είναι συμβατές 
με modules οπτικών ινών 1000BASE-X και WDM 
SFP (Pluggable Small-factor-Pluggable). Έτσι, η 
απόσταση του δικτύου μπορεί να επεκταθεί από 
550 μέτρα έως σε 10/50/70/120 χιλιόμετρα, ανάλο-
γα με την οπτική ίνα που θα χρησιμοποιηθεί. TCP
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Η 
σειρά Stackable Managed 
Switch SGS περιλαμβάνει τα κο-
ρυφαία switch τελευταίας γενιάς 
του οίκου Planet, τα οποία έχουν 
σχεδιαστεί για να προσφέρουν 
εξελιγμένες λειτουργίες διαχεί-

ρισης δικτύου, διευκολύνοντας την επέκταση της 
υποδομής κάθε επιχείρησης. Ακολουθούν όλα τα 
σύγχρονα πρωτόκολλα επικοινωνίας και προστα-
σίας, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη επικοινωνία. 
Είναι σε θέση να λειτουργούν απρόσκοπτα τόσο 
ως ανεξάρτητα switch, ενώ εκεί που πραγμα-
τικά διαπρέπουν είναι όταν συνδέονται με άλλα 
switches. Συγκεκριμένα, είναι σχεδιασμένα για να 
συνδέονται μεταξύ τους σε stacks και να διαχει-
ρίζονται σαν ένα (μέσω μίας IP), έχοντας όμως το 
πλεονέκτημα της αξιοποίησης της χωρητικότητας 
του συνόλου των ports. 
Με απλά λόγια, το βασικό χαρακτηριστικό των 
stackable switches είναι η δυνατότητα να συνδυά-
ζονται και να διαχειρίζονται μέσω μίας ενιαίας IP.

Το Planet SGS-6340-24T4S είναι ένα Layer 3 
Stackable Managed Gigabit Switch προσφέροντας 
υψηλή απόδοση, στατική δρομολόγηση Layer 
3, RIP (Routing Information Protocol) και OSPF 
(Open Shortest Path First). Χάρη στα εξελιγμένα 
χαρακτηριστικά και δυνατότητες, το SGS-6340-
24T4S της Planet είναι σε θέση να διαχειριστεί ε-
ξαιρετικά μεγάλες ποσότητες δεδομένων, από ISP 
traffic και enterprise VoIP, μέχρι streaming βίντεο 
και multicast εφαρμογές. Το SGS-6340-24T4S 
παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης IPv6 και ασφαλείς 
λειτουργίες για την προστασία των πακέτων δεδο-
μένων που διακινούνται μέσα στο δίκτυο, συμπε-
ριλαμβανομένων SSH, ACL, WRR και RADIUS. 
Έτσι, το SGS-6340-24T4S βοηθά τις επιχειρήσεις 
να μπουν στην εποχή του IPv6 με την χαμηλότερη 
επένδυση και μάλιστα χωρίς να χρειαστεί να αντι-
καταστήσουν την υποδομή του δικτύου τους. 

Εύκολη διαχείριση από παντού
Όπως προαναφέραμε, το SGS-6340-24T4S είναι 
ένα stackable managed switch. Υποστηρίζει τη 
λειτουργία IP stacking, η οποία βοηθά τους δια-
χειριστές δικτύων να ρυθμίζουν εύκολα έως και 
24 switches της ίδιας σειράς, μέσω μίας ενιαίας 

Πανίσχυρη Layer 3 Gigabit λύση για δικτύωση του backbone του δικτύου σας. Καλύπτει traffic κάθε 
μεγέθους, από την επιχείρηση μέχρι το data center. Επιπλέον, οι λειτουργίες WRR, οι ενσωματωμένες 
λειτουργίες προστασίας και οι προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης, καθιστούν το SGS-6340-24T4S 
αποτελεσματικό στον έλεγχο του network traffic κάθε είδους.

διεύθυνσης IP αντί να συνδέουν και να ρυθμίζουν 
κάθε μονάδα μία προς μία. 
Για ακόμα πιο αποτελεσματική διαχείριση, το 
SGS-6340-24T4S είναι εξοπλισμένο με Web κον-
σόλα διαχείρισης. Έτσι, προσφέρει εύκολο και 
ανεξάρτητο από την πλατφόρμα εγκατάστασης 
management. Επιπροσθέτως, το SGS-6340-
24T4S υποστηρίζει το τυπικό πρωτόκολλο Simple 
Network Management Protocol (SNMP) και μπο-
ρεί να διαχειριστεί μέσω οποιουδήποτε σχετικού 
λογισμικού. Οι δυνατότητες διαχείρισης όμως 
δεν σταματούν εδώ. Η συσκευή υποστηρίζει και 
management μέσω κειμένου, αφού είναι προ-
σβάσιμο από μακριά και μέσω Telnet. 
Τέλος, το SGS-6340-24T4S προσφέρει ασφαλή 
απομακρυσμένη διαχείριση υποστηρίζοντας σύν-
δεση SSH που κρυπτογραφεί το περιεχόμενο των  
πακέτων. 

Υψηλή απόδοση
Το SGS-6340-24T4S διαθέτει αρχιτεκτονική υψη-
λής απόδοσης, η οποία προσφέρει λειτουργίες 
switching χωρίς συμβιβασμούς με ταχύτητα μετα-
φοράς που μπορεί να φτάσει έως και 56Gbps, γεγο-
νός που απλοποιεί σημαντικά τις ενέργειες αναβάθ-
μισης του LAN της επιχείρησης για την κάλυψη των 
αυξανόμενων απαιτήσεων σε bandwidth.

Έλεγχος κυκλοφορίας και ασφάλεια
Το SGS-6340-24T4S είναι εξοπλισμένο με πλήρεις 
δυνατότητες διαχείρισης της κυκλοφορίας και λει-
τουργίες WRR για την βελτίωση των υπηρεσιών 
που προσφέρονται από τους ISPs. Οι λειτουργίες 
WRR περιλαμβάνουν Layer 4 ταξινομητές ταχύ-
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τητας και περιορισμό bandwidth, χαρακτηριστικά 
ιδιαίτερα χρήσιμα σε εφαρμογές διαχείρισης 
απαιτητικές και πολύπλοκες. Επιπροσθέτως, δίνει 
τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επωφεληθούν 
πλήρως από τους πόρους του δικτύου τους και εγ-
γυάται κορυφαία ποιότητα στη μετάδοση VoIP και 
βιντεοδιασκέψεων.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, το SGS-6340-24T4S 
υποστηρίζει τις πολιτικές ACL. Η επισκεψιμότητα 
μπορεί να ταξινομείται ανάλογα με τις διευθύν-
σεις IP προέλευσης / προορισμού, διευθύνσεις 
MAC προέλευσης / προορισμού, πρωτόκολλα IP, 
TCP / UDP, προτεραιότητα IP και ToS. Επιπλέον, 
προσφέρει τη δυνατότητα ρύθμισης διάφορων πο-
λιτικών για την προώθηση της κυκλοφορίας, ενώ 
επίσης προσφέρει έλεγχο ταυτότητας πρόσβασης 
με βάση το πρωτόκολλο ασφαλείας RADIUS για να 
διασφαλιστεί η προστασία σε επίπεδο θύρας και 
να αποκλειστούν οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες.

Ευελιξία επέκτασης
Οι τέσσερις υποδοχές mini-GBIC που είναι ενσω-
ματωμένες στο SGS-6340-24T4S είναι συμβατές 
με modules οπτικών ινών 1000BASE-X και WDM 
SFP (Pluggable Small-factor-Pluggable). Έτσι, η 
απόσταση του δικτύου μπορεί να επεκταθεί από 
550 μέτρα έως σε 10/50/70/120 χιλιόμετρα, ανάλο-
γα με την οπτική ίνα που θα χρησιμοποιηθεί. TCP
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