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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

FOCUS ON ΑΦΙΕΡΩΜΑ

REVIEW

Νέα αρχή για την 
Kyocera στην Ελλάδα 
Μιλάμε με τον sales manager της 
Kyocera, Βασίλη Παρασκευόπουλο 
για το νέο ξεκίνημα της εταιρείας στην 
Ελλάδα, την προϊόντική γκάμα στο χώρο 
του business printing και τις προοπτικές 
τής αγοράς του MPS.  Σελ. 12

Προβολείς… στραμμένοι 
στο μέλλον
Δεδομένης της προσφοράς 
συσκευών για όλα τα budgets, 
είναι σημαντικό για τις 
επιχειρήσεις να κατανοήσουν 
τι μπορούν να πετύχουν οι 
σημερινοί projectors και ποια 
είναι η χρήση τους. Ο ρόλος 
του συνεργάτη σε αυτή την 
περίπτωση είναι εξαιρετικά 
σημαντικός. Σελ. 16

Τα laptops κάνουν… παιχνίδι
Το «κάστρο» του desktop gaming 
έχει πέσει προ πολλού. Τα σύγχρονα 
gaming laptops, δεν έχουν σε 
τίποτα να ζηλέψουν από τα desktop 
«ξαδέρφια» τους. Προσφέρουν 
απλόχερα επεξεργαστική ισχύ και 
GPU επιπέδου υπερυπολογιστή, 
άπλετη μνήμη και δίσκους SSD 
για… διαστημικές επιδόσεις και 
βεβαίως οθόνες με ανάλυση έως 
4Κ.  Σελ. 24

www.regate.gr
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Epson EB-1795F
Φορητός projector με ποιοτική 
εικόνα και εντυπωσιακές 
ασύρματες λειτουργίες.  Σελ. 30

Ναυπάκτου 18 15127 Μελίσσια, Τηλ.: 2108012207/2152157658 Fax: 2152151806 Email: info@profser.gr

Αποκλειστικός Διανομέας Professional Services, www.profser.gr
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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 η θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και / ή σε άλλες χώρες. Άλλα προϊόντα που αναφέροντα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα 
εμπορικά σήματα άλλων. ©2018 Lenovo. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Featuring Intel® Core™ i7 Processor. 
Intel Inside®. Powerful Productivity Outside.

• Spill resistant keyboard

• 15” με βάρος μόνο 1,7kg και πολύ 
πιο λεπτό design

• USB-C charge, USB-c dock 
compatibility

• Camera lens cover

• Γρηγορότερη φόρτιση μπαταρίας 
(50% σε 30’, 80% σε 60’)

• Μπαταρία Ultrabay, hot-swappable 
με το DVD drive (για το V330-15”), 
αυξάνοντας την αυτονομία σε 14 
ώρες (2η  μπαταρία διατίθεται 
χωριστά ως αξεσουάρ)

• Touch Fingerprint Reader

LENOVO V330 E480/E580

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

• Θρυλική αντοχή ThinkPad: 12 mil-spec tested

• Ακόμα λεπτότερο και μικρότερο σώμα, χάρη 
στο design με λεπτό bezel

• Μεταλλικό A-cover, με επιλογή ανάμεσα σε  
2 χρώματα

• Backlit keyboard προαιρετικά
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Νέα «buzzwords»,  
νέες ευκαιρίες ΑΝΤΏΝΗΣ ΡΟΥΣΕΛΙΏΤΑΚΗΣ

antony@socialhandlers.com

Π
ροσπαθώ να θυμηθώ κάποια περίοδο 
στην ιστορία της τεχνολογίας (και δη της 
business), που τα πράγματα να ήταν… 
«ήσυχα», χωρίς «επαναστατικές» αλ-
λαγές που θα «αλλάξουν για πάντα» τον 
τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε κ.λπ.

Εις μάτην…

Fast forward στο… σήμερα λοιπόν (ή μήπως είναι το αύριο;), 
όπου τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Ποια είναι λοιπόν τα 
σημερινά buzzwords, δηλαδή τα αυριανά trends και οι με-
θαυριανές πωλήσεις μας;
Ξεκινάμε!

1. Blockchain
Όχι, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα ψηφιακά νομί-
σματα όπως όλοι πιστεύουν. Απλά εκεί (στο Bitcoin) βρή-
κε την πρώτη του εφαρμογή για προφανείς λόγους. Με κίν-
δυνο να υπεραπλουστεύσω τα πράγματα, το Blockchain εί-
ναι μία «τεχνολογία» (κυρίως αρχιτεκτονική αλλά ας μην το 
βασανίσουμε άλλο) που καταφέρνει κάτι μαγικό: Να πιστο-
ποιήσει μία συναλλαγή (όχι απαραίτητα οικονομική) ή δύο 
μέρη εάν προτιμάτε, χωρίς τον φόβο υποκλοπής ή μόλυν-
σης της τελευταίας. Ουσιαστικά, η συναλλαγή πιστοποιείται 
από χιλιάδες κατανεμημένα μέρη (όλοι για έναν και ένας 
για όλους), με αποτέλεσμα ακόμη και αν κάποιος υποκλέ-
ψει ή επιμολύνει ένα transaction, ένα handshaking κ.ο.κ., 
να μην μπορεί να πλαστογραφήσει το τελικό αποτέλεσμα.
Αυτό προφανώς αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο επικοινω-
νούν δύο μέρη (και ειδικά σε χρηματοοικονομικό επίπεδο), 
και ήδη γίνονται δοκιμές (και επί ελληνικού εδάφους) για την 
εφαρμογή του σε διατραπεζικό επίπεδο.

2. Containers
Θυμάστε το virtualization; Όποια επανάσταση επέφερε η ε-
φαρμογή του, αναμένεται να επαναληφθεί με τα containers. 
Η δεσπόζουσα τεχνολογία είναι αυτή της Docker, η ο-
ποία παρέχει ένα layer (κάτι σαν τον hypervisor του 
virtualization) πάνω από το λειτουργικό και το σίδερο, α-

φήνοντας τις εφαρμογές που βρίσκονται πάνω από το layer 
αυτό, να νομίζουν ότι είναι μόνες και αυτόνομες! Το μό-
νο που έχει να κάνει κανείς, είναι να πάρει έτοιμες (ή να 
φτιάξει εάν είναι μερακλής) “containerized” εφαρμογές, και 
να τις «ακουμπήσει» (δεν υπάρχει καν η έννοια της εγκα-
τάστασης) στο Docker. Τέτοιες έτοιμες εφαρμογές (με ά-
πειρες open source) μπορείτε να βρείτε παντού, με μεγά-
λο παίκτη το Bitnami. Το αποτέλεσμα είναι απίστευτη ταχύ-
τητα και ευελιξία, μοναδική ασφάλεια, και ένας εν δυνάμει 
virtualization killer (οι άνθρωποι της Docker σχεδόν… πα-
ρεξηγούνται όταν ακούνε αυτή τη λέξη).

3. DevOps και άλλες αμαρτίες
Η έννοια του DevOps έχει πάρει πλέον τεράστιες διαστά-
σεις. Application development, application deployment, 
application testing, orchestration και ό,τι άλλο (παντελώς τε-
χνικό) μπορείτε να φανταστείτε, βρίσκεται εδώ μέσα, με δε-
κάδες λύσεις να ερίζουν για την πρωτοκαθεδρία.
Εδώ η αγορά είναι κατακερματισμένη, αφού κατακερματι-
σμένες είναι και όλες οι microservices (κρατήστε τον όρο) 
που υποστηρίζονται.
Για μία πρώτη γεύση (και ειδικά εάν ασχολείστε με 
development), θα έλεγα να δείτε το Jenkins, το Puppet και 
το Chef.
Το πρώτο ανήκει στην κατηγορία των «automation servers» 
με plugins που υποστηρίζουν την ανάπτυξη, το deployment 
και την αυτοματοποίηση κάθε project (αυτό είναι κομμάτι του 
οράματος για διαρκές development/deployment), ενώ με 
τα Chef και Puppet πάμε ακόμη πιο βαθιά, στη διαχείριση ε-
φαρμογών και υποδομής για τις ομάδες ανάπτυξης αλλά και 
operations.

Όλα τα παραπάνω trends αξίζουν τον κόπο να τα εξετάσε-
τε και να δείτε κατά πόσον μπορείτε να στήσετε ένα ολοκαί-
νουργιο revenue stream.
Ο κοινός τους παρανομαστής σε εμπορικό επίπεδο είναι α-
πλός: Open Source με έσοδα από συνδρομές και υποστήρι-
ξη. Ναι, είμαστε στην εποχή των services. Μην έχετε καμία 
αμφιβολία…
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Oktabit AE (www.oktabit.gr), Westnet AE (www.mywestnet.com)
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• Spill resistant keyboard

• 15” με βάρος μόνο 1,7kg και πολύ 
πιο λεπτό design

• USB-C charge, USB-c dock 
compatibility

• Camera lens cover

• Γρηγορότερη φόρτιση μπαταρίας 
(50% σε 30’, 80% σε 60’)

• Μπαταρία Ultrabay, hot-swappable 
με το DVD drive (για το V330-15”), 
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• Θρυλική αντοχή ThinkPad: 12 mil-spec tested

• Ακόμα λεπτότερο και μικρότερο σώμα, χάρη 
στο design με λεπτό bezel

• Μεταλλικό A-cover, με επιλογή ανάμεσα σε  
2 χρώματα

• Backlit keyboard προαιρετικά
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Και όμως υπάρχουν ευκαιρίες 
και στο online 

ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ
nick@socialhandlers.com

Τ
α εν λόγω marketplaces παρέχουν τα πάντα από 
τυποποιημένα προϊόντα, συνδρομητικές υπηρεσίες και 
εφαρμογές. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ανακύπτει 
το ερώτημα για τις συνέπειες που έχουν αυτές οι κινήσεις 
στο κανάλι. Αν οι πελάτες μπορούν να κάνουν με ευκολία 
και ταχύτητα τις αγορές τους μέσα από το marketplace της 

επιλογής τους, ποιος είναι ρόλος του συνεργάτη; 

Μέσα σε ένα marketplace, υπάρχουν δεκάδες λύσεις -ειδικότερα εκείνων 
που βρίσκονται στο cloud- που μπορεί να ξεκινάνε από ERP και logistics, 
μέχρι εφαρμογές HR και λύσεις CRM. Με ένα και μόνο κλικ, οι πελάτες 
μπορούν να εγκαταστήσουν αυτές τις λύσεις και να τις ενσωματώσουν 
στις επιχειρήσεις τους. Μάλιστα η πρόβλεψη είναι ότι τα marketplaces 
θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν μέσα στο 2018, καθώς τα τμήματα line of 
business θα λαμβάνουν ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στην απόφαση για την 
αγορά νέων λύσεων IT. 

Αλλά, τελικά, υπάρχει απειλή για το κανάλι μέσα από τα marketplaces;  
Η απάντηση έχει δύο πλευρές. 

Η ταχύτητα και η ευκολία αποτελούν τα βασικά κίνητρα για να προτιμήσει 
κάποιος την προσέγγιση του marketplace. Αυτά τα χαρακτηριστικά 
παρέχουν στους πελάτες έναν τρόπο να προμηθεύονται μόνοι τους τις 
λύσεις IT που χρειάζονται. Και σε αυτό το επίπεδο, τα marketplaces 
μπορούν να αποτελέσουν απειλή για το κανάλι. 

Παρόλα αυτά, δεν θα πρέπει να διαφεύγει σε κανέναν το γεγονός ότι τα 
marketplaces είναι χαοτικά, κυρίως λόγω του τεράστιου αριθμού λύσεων 
που παρέχουν. Για έναν αγοραστή λύσεων ΙΤ, η επιλογή ανάμεσα σε 
εκατοντάδες λύσεις CRM μπορεί να είναι μια εξαιρετικά μεγάλη πρόκληση, 
αφού θα πρέπει πρώτα από όλα να θεμελιώσει κάποιον τρόπο επιλογής. 

Αυτό είναι και το σημείο πάνω στο οποίο το κανάλι πρέπει να στηριχτεί, 
ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τα marketplaces και για το δικό του 
όφελος. Οι VARs και οι MSPs μπορούν να παίζουν ακόμα και τώρα τον ρόλο 
του συμβούλου των επιχειρήσεων, βοηθώντας τον πελάτη να ανακαλύψει 
τις λύσεις που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής του. 

Αντιμετωπίζοντας τη νέα πραγματικότητα 
Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι τα online marketplaces είναι εδώ για να 
μείνουν. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι 

Όσον αφορά τα υπόλοιπα 
marketplaces που 
αφορούν κυρίως σε λύσεις 
cloud και software, είναι 

δεδομένο ότι δεν μπορούν να δώσουν 
απαντήσεις στα ερωτήματα των 
πελατών και αποτελούν μια πρώτης 
τάξης ευκαιρία για τους συνεργάτες 
να δραστηριοποιηθούν προφέροντας 
υπηρεσίες δομημένες στις 
λύσεις αυτές.

Εταιρείες όπως οι Amazon, Salesforce -ακόμα και η Google- δημιουργούν τα δικά τους online 
marketplaces, προωθώντας προϊόντα και λύσεις από πλατφόρμες που παρουσιάζονται σαν one 
stop shop για τους αγοραστές λύσεων IT. 

όλες οι προτάσεις ίδιες. Για παράδειγμα, το Amazon έχει τη δύναμη αλλά 
και τη λογική να μπαίνει σε μια εδραιωμένη αγορά και να αλλάζει τις 
ισορροπίες σε θέματα καναλιών και διανομής, κάτι που γίνεται εφικτό λόγω 
μεγέθους αλλά και του ιδιαίτερα ανεπτυγμένου συστήματος logistics σε όλο 
τον κόσμο. 

Αλλά όσον αφορά τα υπόλοιπα marketplaces που αφορούν κυρίως σε 
λύσεις cloud και software, είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν να δώσουν 
απαντήσεις στα ερωτήματα των πελατών και αποτελούν μια πρώτης 
τάξης ευκαιρία για τους συνεργάτες να δραστηριοποιηθούν προφέροντας 
υπηρεσίες δομημένες στις λύσεις αυτές. Ακόμα μεγαλύτερης σημασίας 
για τους συνεργάτες είναι η δυνατότητα white-label των υπηρεσιών που 
διατίθενται μέσα από τα online marketplaces. 

Το ότι ο κατασκευαστής κάνει πιο απλή τη διάθεση μιας λύσης προς τον 
πελάτη, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι και ο πελάτης θα προτιμήσει αυτόν τον 
τρόπο. Ένας έξυπνος συνεργάτης θα μπορέσει να βοηθήσει τον πελάτη του 
να βρει την καλύτερη λύση για τις ανάγκες του.  



Oracle Modern
Business Forum 2018
Accelerate your Business!

REGISTER TODAY!
www.oracle.com/goto/mbf2018

Join us for this exclusive event and learn directly from leaders

and innovators from a diverse range of industries including

retail, telco, manufacturing, �nancial services and the public

sector. Whether your role is in Finance, HR, Marketing, Sales,

Supply Chain, Service or IT, you can gain ideas, insights and

intelligence to

� Accelerate your business through transformation and growth

� Leverage key and emerging technologies to increase agility,

� Achieve more with less resources,

� Out innovate your competition.

Register on today and securewww.oracle.com/goto/mbf2018

your seat!

For information and registrations contact Mrs Zuzana Stihlova

at zuzana.stihlova@oracle.com

PLATINUM SPONSOR GOLD SPONSORS

MEDIA SPONSORS

SILVER SPONSORS

March 6, 2018, 09:00 – 16:00

Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens

4, Soranou Ephessiou St., 115 27 Athens

4

TECHCHANNELPARTNER

login
02.2018

Και όμως υπάρχουν ευκαιρίες 
και στο online 

ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ
nick@socialhandlers.com

Τ
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εφαρμογές. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ανακύπτει 
το ερώτημα για τις συνέπειες που έχουν αυτές οι κινήσεις 
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θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν μέσα στο 2018, καθώς τα τμήματα line of 
business θα λαμβάνουν ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στην απόφαση για την 
αγορά νέων λύσεων IT. 

Αλλά, τελικά, υπάρχει απειλή για το κανάλι μέσα από τα marketplaces;  
Η απάντηση έχει δύο πλευρές. 

Η ταχύτητα και η ευκολία αποτελούν τα βασικά κίνητρα για να προτιμήσει 
κάποιος την προσέγγιση του marketplace. Αυτά τα χαρακτηριστικά 
παρέχουν στους πελάτες έναν τρόπο να προμηθεύονται μόνοι τους τις 
λύσεις IT που χρειάζονται. Και σε αυτό το επίπεδο, τα marketplaces 
μπορούν να αποτελέσουν απειλή για το κανάλι. 

Παρόλα αυτά, δεν θα πρέπει να διαφεύγει σε κανέναν το γεγονός ότι τα 
marketplaces είναι χαοτικά, κυρίως λόγω του τεράστιου αριθμού λύσεων 
που παρέχουν. Για έναν αγοραστή λύσεων ΙΤ, η επιλογή ανάμεσα σε 
εκατοντάδες λύσεις CRM μπορεί να είναι μια εξαιρετικά μεγάλη πρόκληση, 
αφού θα πρέπει πρώτα από όλα να θεμελιώσει κάποιον τρόπο επιλογής. 

Αυτό είναι και το σημείο πάνω στο οποίο το κανάλι πρέπει να στηριχτεί, 
ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τα marketplaces και για το δικό του 
όφελος. Οι VARs και οι MSPs μπορούν να παίζουν ακόμα και τώρα τον ρόλο 
του συμβούλου των επιχειρήσεων, βοηθώντας τον πελάτη να ανακαλύψει 
τις λύσεις που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής του. 

Αντιμετωπίζοντας τη νέα πραγματικότητα 
Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι τα online marketplaces είναι εδώ για να 
μείνουν. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι 

Όσον αφορά τα υπόλοιπα 
marketplaces που 
αφορούν κυρίως σε λύσεις 
cloud και software, είναι 

δεδομένο ότι δεν μπορούν να δώσουν 
απαντήσεις στα ερωτήματα των 
πελατών και αποτελούν μια πρώτης 
τάξης ευκαιρία για τους συνεργάτες 
να δραστηριοποιηθούν προφέροντας 
υπηρεσίες δομημένες στις 
λύσεις αυτές.

Εταιρείες όπως οι Amazon, Salesforce -ακόμα και η Google- δημιουργούν τα δικά τους online 
marketplaces, προωθώντας προϊόντα και λύσεις από πλατφόρμες που παρουσιάζονται σαν one 
stop shop για τους αγοραστές λύσεων IT. 

όλες οι προτάσεις ίδιες. Για παράδειγμα, το Amazon έχει τη δύναμη αλλά 
και τη λογική να μπαίνει σε μια εδραιωμένη αγορά και να αλλάζει τις 
ισορροπίες σε θέματα καναλιών και διανομής, κάτι που γίνεται εφικτό λόγω 
μεγέθους αλλά και του ιδιαίτερα ανεπτυγμένου συστήματος logistics σε όλο 
τον κόσμο. 

Αλλά όσον αφορά τα υπόλοιπα marketplaces που αφορούν κυρίως σε 
λύσεις cloud και software, είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν να δώσουν 
απαντήσεις στα ερωτήματα των πελατών και αποτελούν μια πρώτης 
τάξης ευκαιρία για τους συνεργάτες να δραστηριοποιηθούν προφέροντας 
υπηρεσίες δομημένες στις λύσεις αυτές. Ακόμα μεγαλύτερης σημασίας 
για τους συνεργάτες είναι η δυνατότητα white-label των υπηρεσιών που 
διατίθενται μέσα από τα online marketplaces. 

Το ότι ο κατασκευαστής κάνει πιο απλή τη διάθεση μιας λύσης προς τον 
πελάτη, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι και ο πελάτης θα προτιμήσει αυτόν τον 
τρόπο. Ένας έξυπνος συνεργάτης θα μπορέσει να βοηθήσει τον πελάτη του 
να βρει την καλύτερη λύση για τις ανάγκες του.  
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HP DaaS: Έξυπνες λύσεις για τη 
σύγχρονη επιχείρηση 
Βελτιώστε την παραγωγικότητα των εργαζομένων και την αποτελεσματικότητα 
του IT με τις κορυφαίες λύσεις computing παγκοσμίως της νέας υπηρεσίας της 
HP Device as a Service (DaaS). Με ένα συμβόλαιο και μία συνδρομή έχετε στην 
διάθεσή σας αυτό ακριβώς που χρειάζεστε σε hardware, software, υπηρεσίες 
και υποστήριξη.

Η προσθήκη των προσωπικών συσκευών των εργαζομένων στο εργασιακό 
περιβάλλον έχει εισαγάγει καινούριες προκλήσεις στο κομμάτι τις ασφάλειας 
του IT. Πολλαπλά λειτουργικά συστήματα που προσπαθούν να επικοινωνήσουν 
μεταξύ τους σε διαφορετικά ήδη συσκευών και γενικά hardware, συνθέτουν 
ένα επισφαλές περιβάλλον endpoints, το οποίο ενδεχομένως είναι διάτρητο από 
κενά ασφαλείας. Το HP DaaS απλοποιεί τις παραπάνω προκλήσεις με τη διαχεί-
ριση μιας ποικίλης γκάμας από desktops, workstations και φορητών συσκευ-
ών, ούτω ώστε η επιχείρησή σας να λειτουργεί στο μέγιστο βαθμό, χωρίς να 
ανησυχείτε για επισφαλή endpoints και συσκευές που δεν παρακολουθούνται. 

Η σωστή συσκευή στη σωστή δουλειά
Η υπηρεσία HP DaaS προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε μια 
μεγάλη γκάμα από συσκευές, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Οι υπο-
λογιστές και τα περιφερειακά σας μπορούν να προσαρμοστούν στις ξεχωριστές 
ανάγκες του κάθε μέλους της ομάδας ξεχωριστά. Τα διαθέσιμα «πακέτα» πε-
ριλαμβάνουν τα πιο πρόσφατα PCs, notebooks, mobile και ειδικές συσκευές, 
υποστήριξη, προστασία από τυχαίες ζημίες και εγγύηση επισκευής την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα.

Κορυφαία διαχείριση
Επιπλέον, το HP DaaS περιλαμβάνει analytics σε πραγματικό χρόνο, insights 
και προληπτική διαχείριση προκειμένου να σας βοηθήσουν να βελτιστοποιή-
σετε τους πόρους σας, εστιάζοντας σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία: το 
business σας!
Οι HP Service Agents παρακολουθούν συνεχώς και είναι σε θέση να κάνουν 
πρόβλεψη ενδεχόμενης βλάβης λαμβάνοντας μέτρα πριν καν εκδηλωθεί. Αυτό 
με απλά λόγια σημαίνει μηδενισμό του downtime. Τα εργαλεία της HP παρα-
κολουθούν μια σειρά από παραμέτρους όπως η λειτουργία της μπαταρίας, ο 
σκληρός δίσκος, ο επεξεργαστής, η συμμόρφωση με τις πολιτικές ασφαλείας, η 
χρήση του λογισμικού κ.ά. 

Ευελιξία για την επιχείρησή σας
Η λύση HP DaaS προσφέρει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να πληρώνει μόνο 
ό,τι χρησιμοποιεί και μάλιστα τα διαθέσιμα «πακέτα» είναι αρκετά ευέλικτα ού-
τως ώστε να μπορεί κανείς να αυξάνει ή να μειώνει τις διαθέσιμες συσκευές 
ανάλογα με τις ανάγκες του καθώς η επιχείρηση εξελίσσεται.

H HP ολοκληρώνει τη  
συμφωνία με τη Samsung
Πριν από ένα χρόνο έγινε γνωστό ότι η HP και η Samsung συμφώνησαν 
στην εξαγορά του τμήματος business printing της δεύτερης από την πρώτη. 
Στις 1 Νοεμβρίου 2017 η συμφωνία ολοκληρώθηκε. Έτσι, η HP διευρύνει το 
χαρτοφυλάκιό τις και εισέρχεται δυναμικά στην αγορά των φωτοτυπικών, 
μια αγορά αξίας $55 δις.

Η εξαγορά του τμήματος business printing της Samsung από την HP άγγιξε 
τα $1,05 δις και όπως ανέφεραν αξιωματούχοι της εταιρίας, θα την βοηθήσει 
ουσιαστικά να επανευφεύρει την αγορά των Α3 copiers με συσκευές MFP 
που είναι πιο απλές στη χρήση και τη συντήρηση, ενώ έχουν την ίδια υψηλή 
απόδοση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συμφωνία περιλαμβάνονται και περισσότερες 
από 6.500 πατέντες της Samsung στο χώρο του printing, καθώς επίσης και 
1.300 ερευνητές και μηχανικοί που εξειδικεύονται στην τεχνολογία laser και 
imaging. 

Το A3 αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία της HP στο 
business printing. Ο συνδυασμός με την τεχνολογία της Samsung επεκτεί-
νει το χαρτοφυλάκιο της HP, δίνοντάς της την ευκαιρία να αναδιοργανώσει 
την $55 δις. αγορά των φωτοαντιγραφικών συσκευών A3, εισάγοντας κο-
ρυφαία τεχνολογία πολυλειτουργικής εκτύπωσης, ενισχύοντας παράλληλα 
σημαντικά το κομμάτι του A4 laser business printing.

Χάρη στη συγκεκριμένη εξαγορά, η HP προσφέρει πλέον, το ισχυρότερο 
χαρτοφυλάκιο πολυλειτουργικών εκτυπωτών A3 της βιομηχανίας που χα-
ρακτηρίζεται από την απλότητα λειτουργίας των εκτυπωτών και την υψηλή 
απόδοση των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Το πλήρως ολοκληρωμένο 
χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών PageWide επό-
μενης γενιάς, προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη υπηρεσιών διαχείρισης 
εκτυπώσεων και εγγράφων, καθώς τα μοντέλα πωλήσεων μετατοπίζονται 
από τις απλές χρηματικές συναλλαγές σε μακροχρόνιες σχέσεις στο πλαίσιο 
κάποιου συμβολαίου. 
Έτσι, οι πελάτες θα έχουν περισσότερες επιλογές, αξιοπιστία και uptime, με 
χαμηλότερο κόστος ιδιοκτησίας και πιο οικονομικές έγχρωμες εκτυπώσεις. 
Το συνδυασμένο χαρτοφυλάκιο των δύο εταιριών, διαθέτει επίσης ασύγκρι-
τη ασφάλεια με εργαλεία όπως το HP Connection Inspector, το HP Sure 
Start, η ανίχνευση εισβολών κατά την εκτέλεση, καθιστώντας τις συγκεκρι-
μένες συσκευές, τους πιο ασφαλείς εκτυπωτές στον κόσμο.



Η HP στο διάστημα. Γνωρίστε  
τον νέο εκτυπωτή HP Envy ISS 
Η HP επελέγη από τη NASA για να καλύψει τις εκτυπωτικές ανάγκες των α-
στροναυτών του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, 
η HP κατασκεύασε έναν ειδικό εκτυπωτή που είναι σε θέση να εκτυπώνει 
ποιοτικά και ταχύτατα σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.

Η συνεργασία HP και NASA δεν είναι καινούρια. Το 2016, η NASA ξεκίνησε να 
εξοπλίζει τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με HP Zbook Workstations. Περίπου 
120 Zbooks θα χρησιμοποιηθούν συνολικά προκειμένου να υποστηρίξουν τις 
εργασίες του ISS τόσο στο έδαφος, όσο και στο διάστημα. 
Το 2017, η NASA επέλεξε τον HP OfficeJet 5740 για τις ανάγκες εκτύπωσης 
του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, αντικαθιστώντας τον υφιστάμενο εκτυ-
πωτικό εξοπλισμό. Κατά μέσο όρο, τα μέλη του πληρώματος του Διεθνούς 
Διαστημικού Σταθμού εκτυπώνουν συνολικά δύο δεσμίδες χαρτί το μήνα. Οι 
εκτυπώσεις χρησιμοποιούνται για δεδομένα που αφορούν την καθημερινή 
λειτουργία του Σταθμού, πληροφορίες κρίσιμης σημασίας όπως διαδικασίες 
έκτακτης ανάγκης, απογραφή υλικού, χρονοδιαγράμματα, αλλά και προσωπι-
κά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων e-mails και φωτογραφιών. 

Η HP ανέπτυξε μια ειδική έκδοση του συγκεκριμένου εκτυπωτή και τον ονό-
μασε HP Envy ISS Printer. Αν και το μεγαλύτερο μέρος του εκτυπωτή είναι ή-
δη έτοιμο, η NASA είχε μια σειρά από συγκεκριμένες απαιτήσεις προκειμένου 
η συσκευή να μπορέσει να λειτουργήσει απρόσκοπτα στο διάστημα:

• Διαχείριση χαρτιού σε μηδενική βαρύτητα
• Άφλεκτα υλικά 
• Διαχείριση αποβλήτων μελάνης σε μηδενική βαρύτητα
• Αφαίρεση γυαλιού
• Ενσύρματη και ασύρματη συνδεσιμότητα
• Εκτύπωση με πολλαπλούς προσανατολισμούς τοποθέτησης
• Περιβαλλοντικές δοκιμές (υλικά, ακουστική, ευφλεκτότητα κ.λπ) 

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις από την ομάδα της HP που ανέλαβε τη μετατροπή 
του εκτυπωτή είχαν να κάνουν με τις συνθήκες μηδενικής βαρύτητας που ε-
πικρατούν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έπειτα από προσεκτικό σχεδιασμό 
και τη χρήση εξειδικευμένων υλικών, συμπεριλαμβανομένων και εξαρτημά-
των που εκτυπώθηκαν αξιοποιώντας την τεχνολογία 3D printing της HP Multi 
Jet Fusion, ο HP Envy ISS Printer κατάφερε να ικανοποιήσει με επιτυχία τις 
απαιτήσεις της NASA.

Οι εκτυπωτές HP Envy ISS έχουν προγραμματιστεί να καταφθάσουν στον Διε-
θνή Διαστημικό Σταθμό, με την αποστολή SpaceX CRS-14 που θα εκτοξευθεί 
στον Απρίλιο 2018 από την Space-X για λογαριασμό της NASA. 

Το μέλλον των IT υπηρεσιών  
είναι το outsourcing
Στον κόσμο των επιχειρήσεων το λεγόμενο sharing economy διαθέτει τεράστια 
δυναμική. Οι συνεργασίες, η διαμοιραζόμενη τεχνολογία και το κοινόχρηστο 
εργασιακό περιβάλλον, μπορεί να αυξήσει την κερδοφορία και την αποτελεσμα-
τικότητά σας, μειώνοντας σημαντικά τις δαπάνες. 
Όλες οι νεοφυείς επιχειρήσεις (και όχι μόνο) επιλέγουν τα οφέλη του sharing 
economy προκειμένου να καταφέρουν να εστιάσουν αποκλειστικά και μόνο στο 
στόχο τους, αντί να ασχολούνται με «περιφερειακά» ζητήματα του business που 
τους αποσπούν χρόνο, κόπο, δυναμικό και βεβαίως πόρους. 
Η ίδια ιδέα μπορεί να εφαρμοστεί και στον τομέα των συσκευών και των προ-
μηθευτών τεχνολογίας μιας επιχείρησης, πρακτική που ονομάζουμε Device as 
a Service (DaaS). Επιλέγοντας την ανάθεση συγκεκριμένων παραμέτρων της 
επιχείρησης σε έναν εξειδικευμένο πάροχο, θα έχετε στη διάθεσή σας έναν 
συνεργάτη που μπορεί να σας συμβουλεύσει και να σας προμηθεύσει με την 
κατάλληλη τεχνολογία για τις ανάγκες σας.
Ας δούμε πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από την sharing 
economy.

Μη χρησιμοποιηθέντα στοιχεία ενεργητικού. Τα γραφεία είναι γεμάτα συσκευ-
ές οι οποίες οποία άλλοι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν, όπως εκτυπωτές ή 
συσκευές φαξ. Μια καλή ιδέα θα ήταν να νοικιάσουν ή να πουλήσουν την τεχνο-
λογία και τον εξοπλισμό τους.  

Χώρος που δεν χρησιμοποιείται. Η αύξηση της τηλεεργασίας έχει ως αποτέ-
λεσμα να απελευθερώνεται χώρος μέσα τις επιχειρήσεις. Έτσι, οι επιχειρήσεις 
και οι οργανισμοί θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις αίθουσες συνεδριάσεων 
και τα γραφεία που δεν χρησιμοποιούν, κερδίζοντας παράλληλα χρήματα. Δοκι-
μάστε το LiquidSpace εάν επιθυμείτε να μετατρέψετε συγκεκριμένους χώρους 
μέσα στην επιχείρησή σας σε κοινόχρηστους. 

Η ευρεία υιοθέτηση του cloud και η προσβασιμότητα σε απλούστερη και πιο 
προηγμένη τεχνολογία έχουν αυξήσει τη δημοτικότητα του sharing economy και 
την ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών σε τρίτους. Επιπροσθέτως, οι εταιρείες 
έχουν απελευθερωθεί από τους περιορισμούς της ιδιοκτησίας του εξοπλισμού 
και του χώρου και έχουν βοηθήσει τα στελέχη να ξανακερδίσουν τον χαμένο 
χρόνο που πέρασε επιλέγοντας συσκευές και λύσεις τεχνολογίας - χρόνος που 
τώρα μπορεί να επενδυθεί ξανά στους πιο σημαντικούς τομείς της επιχείρησης. 

Πάνω από όλα, το outsourcing μοντέλο του DaaS μπορεί να μετατρέψει ολόκληρη 
την επιχείρησή σας, μειώνοντας τις δαπάνες, απελευθερώνοντας χρόνο και πό-
ρους αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα κάθε τμήματος εντός της επιχείρησης. PU
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HP DaaS: Έξυπνες λύσεις για τη 
σύγχρονη επιχείρηση 
Βελτιώστε την παραγωγικότητα των εργαζομένων και την αποτελεσματικότητα 
του IT με τις κορυφαίες λύσεις computing παγκοσμίως της νέας υπηρεσίας της 
HP Device as a Service (DaaS). Με ένα συμβόλαιο και μία συνδρομή έχετε στην 
διάθεσή σας αυτό ακριβώς που χρειάζεστε σε hardware, software, υπηρεσίες 
και υποστήριξη.

Η προσθήκη των προσωπικών συσκευών των εργαζομένων στο εργασιακό 
περιβάλλον έχει εισαγάγει καινούριες προκλήσεις στο κομμάτι τις ασφάλειας 
του IT. Πολλαπλά λειτουργικά συστήματα που προσπαθούν να επικοινωνήσουν 
μεταξύ τους σε διαφορετικά ήδη συσκευών και γενικά hardware, συνθέτουν 
ένα επισφαλές περιβάλλον endpoints, το οποίο ενδεχομένως είναι διάτρητο από 
κενά ασφαλείας. Το HP DaaS απλοποιεί τις παραπάνω προκλήσεις με τη διαχεί-
ριση μιας ποικίλης γκάμας από desktops, workstations και φορητών συσκευ-
ών, ούτω ώστε η επιχείρησή σας να λειτουργεί στο μέγιστο βαθμό, χωρίς να 
ανησυχείτε για επισφαλή endpoints και συσκευές που δεν παρακολουθούνται. 

Η σωστή συσκευή στη σωστή δουλειά
Η υπηρεσία HP DaaS προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε μια 
μεγάλη γκάμα από συσκευές, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Οι υπο-
λογιστές και τα περιφερειακά σας μπορούν να προσαρμοστούν στις ξεχωριστές 
ανάγκες του κάθε μέλους της ομάδας ξεχωριστά. Τα διαθέσιμα «πακέτα» πε-
ριλαμβάνουν τα πιο πρόσφατα PCs, notebooks, mobile και ειδικές συσκευές, 
υποστήριξη, προστασία από τυχαίες ζημίες και εγγύηση επισκευής την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα.

Κορυφαία διαχείριση
Επιπλέον, το HP DaaS περιλαμβάνει analytics σε πραγματικό χρόνο, insights 
και προληπτική διαχείριση προκειμένου να σας βοηθήσουν να βελτιστοποιή-
σετε τους πόρους σας, εστιάζοντας σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία: το 
business σας!
Οι HP Service Agents παρακολουθούν συνεχώς και είναι σε θέση να κάνουν 
πρόβλεψη ενδεχόμενης βλάβης λαμβάνοντας μέτρα πριν καν εκδηλωθεί. Αυτό 
με απλά λόγια σημαίνει μηδενισμό του downtime. Τα εργαλεία της HP παρα-
κολουθούν μια σειρά από παραμέτρους όπως η λειτουργία της μπαταρίας, ο 
σκληρός δίσκος, ο επεξεργαστής, η συμμόρφωση με τις πολιτικές ασφαλείας, η 
χρήση του λογισμικού κ.ά. 

Ευελιξία για την επιχείρησή σας
Η λύση HP DaaS προσφέρει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να πληρώνει μόνο 
ό,τι χρησιμοποιεί και μάλιστα τα διαθέσιμα «πακέτα» είναι αρκετά ευέλικτα ού-
τως ώστε να μπορεί κανείς να αυξάνει ή να μειώνει τις διαθέσιμες συσκευές 
ανάλογα με τις ανάγκες του καθώς η επιχείρηση εξελίσσεται.

H HP ολοκληρώνει τη  
συμφωνία με τη Samsung
Πριν από ένα χρόνο έγινε γνωστό ότι η HP και η Samsung συμφώνησαν 
στην εξαγορά του τμήματος business printing της δεύτερης από την πρώτη. 
Στις 1 Νοεμβρίου 2017 η συμφωνία ολοκληρώθηκε. Έτσι, η HP διευρύνει το 
χαρτοφυλάκιό τις και εισέρχεται δυναμικά στην αγορά των φωτοτυπικών, 
μια αγορά αξίας $55 δις.

Η εξαγορά του τμήματος business printing της Samsung από την HP άγγιξε 
τα $1,05 δις και όπως ανέφεραν αξιωματούχοι της εταιρίας, θα την βοηθήσει 
ουσιαστικά να επανευφεύρει την αγορά των Α3 copiers με συσκευές MFP 
που είναι πιο απλές στη χρήση και τη συντήρηση, ενώ έχουν την ίδια υψηλή 
απόδοση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συμφωνία περιλαμβάνονται και περισσότερες 
από 6.500 πατέντες της Samsung στο χώρο του printing, καθώς επίσης και 
1.300 ερευνητές και μηχανικοί που εξειδικεύονται στην τεχνολογία laser και 
imaging. 

Το A3 αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία της HP στο 
business printing. Ο συνδυασμός με την τεχνολογία της Samsung επεκτεί-
νει το χαρτοφυλάκιο της HP, δίνοντάς της την ευκαιρία να αναδιοργανώσει 
την $55 δις. αγορά των φωτοαντιγραφικών συσκευών A3, εισάγοντας κο-
ρυφαία τεχνολογία πολυλειτουργικής εκτύπωσης, ενισχύοντας παράλληλα 
σημαντικά το κομμάτι του A4 laser business printing.

Χάρη στη συγκεκριμένη εξαγορά, η HP προσφέρει πλέον, το ισχυρότερο 
χαρτοφυλάκιο πολυλειτουργικών εκτυπωτών A3 της βιομηχανίας που χα-
ρακτηρίζεται από την απλότητα λειτουργίας των εκτυπωτών και την υψηλή 
απόδοση των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Το πλήρως ολοκληρωμένο 
χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών PageWide επό-
μενης γενιάς, προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη υπηρεσιών διαχείρισης 
εκτυπώσεων και εγγράφων, καθώς τα μοντέλα πωλήσεων μετατοπίζονται 
από τις απλές χρηματικές συναλλαγές σε μακροχρόνιες σχέσεις στο πλαίσιο 
κάποιου συμβολαίου. 
Έτσι, οι πελάτες θα έχουν περισσότερες επιλογές, αξιοπιστία και uptime, με 
χαμηλότερο κόστος ιδιοκτησίας και πιο οικονομικές έγχρωμες εκτυπώσεις. 
Το συνδυασμένο χαρτοφυλάκιο των δύο εταιριών, διαθέτει επίσης ασύγκρι-
τη ασφάλεια με εργαλεία όπως το HP Connection Inspector, το HP Sure 
Start, η ανίχνευση εισβολών κατά την εκτέλεση, καθιστώντας τις συγκεκρι-
μένες συσκευές, τους πιο ασφαλείς εκτυπωτές στον κόσμο.
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DATA COMMUNICATION

CRM για την ICAP
H Data Communication, ολοκλήρωσε 
έργο Customer Relationship 
Management για τον όμιλο εταιρειών 
ICAP. Το έργο αφορά στην υλοποίηση 
του Microsoft Dynamics CRM 2016 για 
τις λειτουργίες πωλήσεων, customer 
service και marketing, καθώς και στη 
δημιουργία σύνθετων και πολλαπλών 
interfaces με τα υπόλοιπα συστήματα 
του ομίλου.
Info: Data Communication,  
211-1080000

CISCO CLOUD DAY 

Ημερίδα με τη 
συνεργασία της 
Logicom
Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
το πρώτο Cisco Cloud Day με την 
υποστήριξη της Logicom. Στον χώρο οι 
παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να 
δουν από κοντά το Cisco Spark Board 
και τα video end-points Cisco DX80 
συνδεδεμένα μέσω του Cisco Spark σε 
μια εμπειρία τηλεδιάσκεψης υψηλής 
ευκρίνειας με την Αθήνα.
Όσον αφορά την ασφάλεια του 
δικτύου, οι λύσεις Cisco Umbrella 
& AMP 4 Endpoints, απέδειξαν πώς 
μπορεί να διασφαλιστεί το δίκτυο 
μιας επιχείρησης ακόμα κι από 
άγνωστες απειλές πριν αυτές καν 
αναγνωριστούν. Τέλος, παρουσιάστηκε 
στην πράξη η cloud managed λύση 
της Cisco Meraki.
Info: Logicom, 210-6618400

COSMOS BUSINESS SYSTEMS

Ενημέρωση  
για τον GDPR
Η Cosmos Business Systems σε 
συνεργασία με την εταιρεία NetBull, 
διοργάνωσε την παρουσίαση «GDPR - 
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων» 
στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια 
Μακεδονίας και Θράκης. Στην 
παρουσίαση παραβρέθηκαν στελέχη 
από το ΙΤ και την διοίκηση τόσο της 
4ης ΥΠΕ, όσο και των εποπτευομένων 
νοσοκομείων Θεσσαλονίκης. 
Στην ενημερωτική ημερίδα, 
παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες του 
GDPR και οι παροχές που προσφέρει 
η εταιρεία για τις απαραίτητες 
υπηρεσίες συμμόρφωσης.
Info: Cosmos Business Systems, 
210-6492800

Mε μια ματιά
FUJI XEROX

Fujifilm και Xerox «έσονται εις σάρκα μίαν»
Δύο χρόνια μετά το διαχωρισμό 
της Xerox σε δύο εταιρείες και 
τη δημιουργία της ανεξάρτητης 
Conduent, ανακοινώθηκε η  
εξαγορά της από τη Fujifilm.
Αξίζει να σημειωθεί ό,τι οι δύο 
εταιρείες έχουν κοινό παρελθόν εδώ 
και δεκαετίες. Συγκεκριμένα, ήδη 
από το 1962, Fujifilm και Xerox είχαν 
δημιουργήσει την κοινοπραξία Fuji 
Xerox με μερίδια 75 – 25 αντίστοιχα. 
Η κοινοπραξία αυτή κάλυπτε 
την αγορά της Ασίας-Ειρηνικού, 
συμπεριλαμβανομένης της 
Ιαπωνίας και της Κίνας, ενώ η Xerox 
δραστηριοποιούταν στην περιοχή της 
Αμερικής και της Ευρώπης. 

Η νέα συμφωνία που ανακοινώθηκε 
στις 31 Ιανουαρίου, αφορά την 
πλήρη απορρόφηση της Xerox από 
την Fuji Xerox, η οποία πλέον θα αποτελεί θυγατρική 
της Fujifilm με μερίδιο 50,1%. Το συνολικό κόστος της 
εξαγοράς θα ανέρθει σε περίπου $6,1 δις. 
Η νέα Fuji Xerox θα διαθέτει δύο έδρες, στην πόλη 
Norwalk των ΗΠΑ και στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Τη θέση 
του CEO της Fuji Xerox θα καταλάβει ο υφιστάμενος 
CEO της Xerox, Jeff Jacobson, ενώ ο CEO της Fujifilm 
Shigetaka Komori θα καταλάβει τη θέση του προέδρου. 

Σημειώνουμε, ότι η νέα εταιρεία θα διατηρήσει 
τα brands Xerox και Fuji Xerox, ανάλογα με τη 
γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιείται, όπως 

συμβαίνει και σήμερα. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση των 
δύο εταιρειών, η νέα εταιρεία αναμένεται να αποδώσει 
συνολική ετήσια εξοικονόμηση της τάξης των 1,7 
δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2022, εκ των 
οποίων το $ 1,2 δις να έχει επιτευχθεί μέχρι το 2020.
Επιπλέον, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών μείωσης 
του κόστους, η Fuji Xerox αναμένεται να εφαρμόσει 
θεμελιώδεις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου 
να βελτιώσει τα κέρδη και την παραγωγικότητα και να 
μετατραπεί σε μια πιο ευέλικτη εταιρεία.
Info: Xerox Hellas, 210-9307000

Η Dell Technologies, η οποία αποτελείται από επτά 
εταιρείες Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, Secureworks, 
Virtustream και VMware, θα συνεισφέρει με την εκτενή 
της τεχνολογική εμπειρία σε όλες τις εταιρείες του 
McLaren Technology Group, συμπεριλαμβανομένων 
των McLaren Racing και McLaren Applied Technologies 
και θα ενισχύσει το πρόγραμμα esports της McLaren, 
World’s Fastest Gamer.

Πιο συγκεκριμένα, το McLaren Technology Group 
ολοκλήρωσε το αρχικό μέρος του μετασχηματισμού 
των δομών πληροφορικής του, με απώτερο στόχο 
τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός υψηλής απόδοσης 
υβριδικού cloud. Σε αυτό το σχέδιο περιλαμβάνονται  
μια σειρά από σύγχρονες, ευέλικτες, αυτοματοποιημένες, 
υψηλής απόδοσης και διαθεσιμότητας υπηρεσίες data 
center, χρησιμοποιώντας το software διαχείρισης των 
υπολογιστικών πόρων, των αποθηκευτικών συστημάτων 

και των υποδομών, από την Dell EMC.
Η συνεργασία θα ενσωματώσει με ενιαίο τρόπο την 
ευρεία πλατφόρμα λύσεων της Dell Technologies στις 
καθημερινές λειτουργίες της McLaren, μεταξύ των 
οποίων υποστήριξη για τη σχεδίαση και κατασκευή 
συστημάτων για τις αγωνιστικές πίστες, την τηλεμετρία, 
το οικοσύστημα της ασφάλειας, τα αποθηκευτικά μέσα, 
τα esports και την προσομοίωση, την προσέλκυση 
οπαδών και την εμπειρία των επισκεπτών.

Η McLaren και η Dell Technologies έχουν ως στόχο 
να συνεργαστούν σε μελλοντικά σχέδια στους τομείς 
της ασφάλειας, του cloud, τις τεχνολογίες ψηφιακού 
μετασχηματισμού και εργασιακών δομών, για να 
προάγουν την τεχνική καινοτομία, όχι μόνο όσον αφορά 
τους δύο συγκεκριμένους οργανισμούς, αλλά και την 
ευρύτερη βιομηχανία.
Info: Dell Hellas, 210-8129800

DELL TECHNOLOGIES

McLaren και Dell μαζί στην… πίστα
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Έσοδα ρεκόρ ανακοινώνει η LG 
WESTNET

Κορυφαίος 
προμηθευτής
Η Westnet, διακρίθηκε ως κορυφαίος 
προμηθευτής της χρονιάς στην 
κατηγορία «Τεχνολογία», στη 16η 
διοργάνωση των Retail Business 
Awards. Η εταιρεία διακρίθηκε για 
τα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά 
που αφορούν σε όλο το φάσμα της 
συνεργασίας πελάτη – προμηθευτή 
και ανακηρύχθηκε κορυφαίος 
προμηθευτής τεχνολογίας στην 
Ελλάδα για το 2017 κατόπιν έρευνας 
που διεξήχθη σε συνεργασία με το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Info: Westnet Distribution,  
211-3002150

Mε μια ματιά

Η LG ανακοίνωσε για το 2017 έσοδα ύψους $ 55,4 
δις σημειώνοντας αύξηση κατά 10,9% σε σχέση με το 
2016, τα οποία είναι και τα υψηλότερα στην ιστορία της 
εταιρείας. Για το σύνολο του 2017, η LG κατέγραψε 
κέρδη $ 2,23 τα υψηλότερα από το 2009, αυξημένα κατά 
85% σε σύγκριση με το 2016, χάρη στην ισχυρή επίδοση 
των κατηγοριών premium οικιακών συσκευών και 
τηλεοράσεων. 
Σε ότι αφορά το τέταρτη τρίμηνο του 2017, τα 
έσοδα της LG αυτό το διάστημα έφτασαν τα $ 15,3, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 15% σε σύγκριση με το 2016, 
καταγράφοντας ισχυρά λειτουργικά κέρδη $ 330,9. 
Η LG Home Entertainment Company κατέγραψε έσοδα 
έτους $ 16,85 μια αύξηση της τάξης του 7% σε σύγκριση 
με το προηγούμενο έτος. Τα ισχυρά ετήσια λειτουργικά 
κέρδη ύψους $ 1,41 αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη 
αύξηση της ζήτησης των premium LG OLED και UHD 

TV προϊόντων. Οι πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου του 
2017 ήταν ισχυρές, ύψους $ 4,94, σημειώνοντας αύξηση 
κατά 14% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, χάρη 
στην αυξανόμενη ζήτηση για premium LG τηλεοράσεις. 
Τα λειτουργικά έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2017 
αυξήθηκαν κατά 134% σε σύγκριση με το 2016 σε $ 
345,96 εκατ.

Η LG Mobile Communications Company ανακοίνωσε 
έσοδα της τάξεως των $ 10,52 παρά την δύσκολη αγορά 
και τον έντονο ανταγωνισμό από κινέζικες εταιρείες. Τα 
έσοδα του τέταρτου τριμήνου σημείωσαν αύξηση στα $ 
2,77, ενώ η τριμηνιαία λειτουργική ζημία μειώθηκε σε 
$ 192,33 εκατ. χάρη στις ισχυρές πωλήσεις του LG V30 
και άλλων premium smartphones και της βελτιωμένης 
επιχειρηματικής δομής.
Info: LG Electronics Hellas, 210-4800500
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Άρθρο του Γιώργου 
Μαρκατάτου

Mobile λύσεις και  
τι να προσέξετε
Η επικράτηση του enterprise mobility στην ελληνική αγορά ήταν 
αναπόφευκτη. Οι λύσεις παραγγελιοληψίας και exvan βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή για το δίκτυο των συνεργατών.

Το mobility δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά 
όπως η αγορά των ERPs, των λογιστικών ή 
πακέτων μισθοδοσίας. Έχει ορισμένα σημεία 
που ο συνεργάτης πρέπει να προσέξει, για να 
μπορέσει να προτείνει τη σωστή λύση και να 
είναι πάντα επίκαιρος. 

Πρώτο σημείο προσοχής είναι το «mix» 
των τεχνολογιών. Μπορεί ο συνεργάτης να 
εμπιστεύεται τον προμηθευτή ERP, αλλά 
πρέπει να έχει στο νου του πόσο disruptive 
είναι ο κλάδος του mobility και πόσο εύκολα 
μπορεί κάτι που σήμερα είναι hot, σε τρεις 
μήνες να είναι ξεπερασμένο.  

Δεύτερο σημαντικό σημείο, το backoffice. 
Όλα τα σύγχρονα συστήματα CRM, έχουν 
web backoffice, όπως για παράδειγμα το 
SugarCRM ή το Salesforce. Σε έναν κόσμο 
που όλα τα smartphones και tablets έχουν 
σύγχρονο browser, χρειάζεται πολύ σκέψη 
για να προτείνουμε μια λύση που έχει έναν 
fat client που μιλάει με έναν application 
server, ο οποίος με τη σειρά του συνδέεται 
με έναν database server. Σε μια σύγχρονη 
mobile λύση, δεν χρειάζεται να «δένουμε» 
ένα μέρος των reporting χρηστών με ένα 

backoffice που απαιτεί Windows για να 
λειτουργήσει. 

Τρίτο σημαντικό σημείο, είναι το κόστος της 
λύσης. Σίγουρα, πριν 10 χρόνια το exvan ανά 
όχημα κόστιζε περίπου 3.000 Ευρώ. Τότε 
όμως οι λύσεις ήταν στιβαρές, με εξοπλισμούς 
που λειτουργούν ακόμα και τώρα. Σήμερα, 
με φθηνές Android συσκευές και θερμικούς 
εκτυπωτές, το κόστος μειώνεται αισθητά, προς 
όφελος του λογισμικού και των υπηρεσιών 
του συνεργάτη. Επειδή και στο λογισμικό 
ισχύει το «ότι πληρώνεις παίρνεις» ο πελάτης 
θα εκτιμήσει την κίνηση του συνεργάτη να 
μειώσει το κόστος από τα 3.000 Ευρώ στα 1.500 
προτείνοντας μια σωστά δομημένη λύση, αντί 
για τη φθηνότερη στην αγορά που θα κοστίσει 
στον πελάτη 600 Ευρώ, αλλά αργά ή γρήγορα 
θα εκθέσει  - ίσως και ανεπανόρθωτα - τον 
συνεργάτη. Το λογισμικό δεν είναι προϊόν 
ραφιού ούτε έχει έναν ΕΦΕΤ να ανακαλεί 
τις… κακές παρτίδες. Αυτές δυστυχώς τις 
αναγνωρίζουν μόνοι τους οι πελάτες, όταν 
πλέον είναι αργά. 

Τέταρτο και ίσως σημαντικότερο σημείο, 
είναι η σωστή αντίληψη των αναγκών του 

πελάτη. Όταν απευθυνόμαστε σε μια εταιρεία 
διανομών, τότε η εγκατάσταση ενός CRM 
μπορεί να είναι υπέρμετρη.  
Ο εν λόγω διανομέας θα έχει πέντε πωλητές, 
που ο καθένας πάει σε σημεία που ξέρει 
(άνευ ραντεβού) για να πάρει παραγγελίες 
και να κάνει εισπράξεις. Για ποιο λόγο θα 
πρέπει να λειτουργεί πάνω από ένα Outlook 
calendar και να βάζει ραντεβού το ένα μετά 
το άλλο με 30 λεπτά διαφορά, τη στιγμή που 
το δρομολόγιό του θα διαμορφωθεί όπως 
το θέλει αυτός, και όχι όπως φαίνεται στο 
Outlook; 
Το παραπάνω είναι ίσως το σημαντικότερο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή 
η αγορά. Λύσεις βασισμένες πάνω σε CRM 
λογικές (που απευθύνονται λ.χ. σε εταιρείες 
με «κουστουμαρισμένους» πωλητές), ενώ η 
εταιρεία εκτελεί εντατική παραγγελιοληψία 
σε 25 σημεία καθημερινά, με δρομολόγιο και 
όχι πρόγραμμα. 
Εδώ τον κυρίαρχο ρόλο καλείται να παίξει  
ο συνεργάτης ο οποίος θα πρέπει να βρει  
την κατάλληλη λύση για το κάθε πρόβλημα 
και όχι να επαναπαυτεί μόνο στη λύση που 
του προτείνει ο οίκος που αντιπροσωπεύει 
στα ERPs.
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CRM για την ICAP
H Data Communication, ολοκλήρωσε 
έργο Customer Relationship 
Management για τον όμιλο εταιρειών 
ICAP. Το έργο αφορά στην υλοποίηση 
του Microsoft Dynamics CRM 2016 για 
τις λειτουργίες πωλήσεων, customer 
service και marketing, καθώς και στη 
δημιουργία σύνθετων και πολλαπλών 
interfaces με τα υπόλοιπα συστήματα 
του ομίλου.
Info: Data Communication,  
211-1080000

CISCO CLOUD DAY 

Ημερίδα με τη 
συνεργασία της 
Logicom
Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
το πρώτο Cisco Cloud Day με την 
υποστήριξη της Logicom. Στον χώρο οι 
παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να 
δουν από κοντά το Cisco Spark Board 
και τα video end-points Cisco DX80 
συνδεδεμένα μέσω του Cisco Spark σε 
μια εμπειρία τηλεδιάσκεψης υψηλής 
ευκρίνειας με την Αθήνα.
Όσον αφορά την ασφάλεια του 
δικτύου, οι λύσεις Cisco Umbrella 
& AMP 4 Endpoints, απέδειξαν πώς 
μπορεί να διασφαλιστεί το δίκτυο 
μιας επιχείρησης ακόμα κι από 
άγνωστες απειλές πριν αυτές καν 
αναγνωριστούν. Τέλος, παρουσιάστηκε 
στην πράξη η cloud managed λύση 
της Cisco Meraki.
Info: Logicom, 210-6618400

COSMOS BUSINESS SYSTEMS

Ενημέρωση  
για τον GDPR
Η Cosmos Business Systems σε 
συνεργασία με την εταιρεία NetBull, 
διοργάνωσε την παρουσίαση «GDPR - 
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων» 
στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια 
Μακεδονίας και Θράκης. Στην 
παρουσίαση παραβρέθηκαν στελέχη 
από το ΙΤ και την διοίκηση τόσο της 
4ης ΥΠΕ, όσο και των εποπτευομένων 
νοσοκομείων Θεσσαλονίκης. 
Στην ενημερωτική ημερίδα, 
παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες του 
GDPR και οι παροχές που προσφέρει 
η εταιρεία για τις απαραίτητες 
υπηρεσίες συμμόρφωσης.
Info: Cosmos Business Systems, 
210-6492800

Mε μια ματιά
FUJI XEROX

Fujifilm και Xerox «έσονται εις σάρκα μίαν»
Δύο χρόνια μετά το διαχωρισμό 
της Xerox σε δύο εταιρείες και 
τη δημιουργία της ανεξάρτητης 
Conduent, ανακοινώθηκε η  
εξαγορά της από τη Fujifilm.
Αξίζει να σημειωθεί ό,τι οι δύο 
εταιρείες έχουν κοινό παρελθόν εδώ 
και δεκαετίες. Συγκεκριμένα, ήδη 
από το 1962, Fujifilm και Xerox είχαν 
δημιουργήσει την κοινοπραξία Fuji 
Xerox με μερίδια 75 – 25 αντίστοιχα. 
Η κοινοπραξία αυτή κάλυπτε 
την αγορά της Ασίας-Ειρηνικού, 
συμπεριλαμβανομένης της 
Ιαπωνίας και της Κίνας, ενώ η Xerox 
δραστηριοποιούταν στην περιοχή της 
Αμερικής και της Ευρώπης. 

Η νέα συμφωνία που ανακοινώθηκε 
στις 31 Ιανουαρίου, αφορά την 
πλήρη απορρόφηση της Xerox από 
την Fuji Xerox, η οποία πλέον θα αποτελεί θυγατρική 
της Fujifilm με μερίδιο 50,1%. Το συνολικό κόστος της 
εξαγοράς θα ανέρθει σε περίπου $6,1 δις. 
Η νέα Fuji Xerox θα διαθέτει δύο έδρες, στην πόλη 
Norwalk των ΗΠΑ και στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Τη θέση 
του CEO της Fuji Xerox θα καταλάβει ο υφιστάμενος 
CEO της Xerox, Jeff Jacobson, ενώ ο CEO της Fujifilm 
Shigetaka Komori θα καταλάβει τη θέση του προέδρου. 

Σημειώνουμε, ότι η νέα εταιρεία θα διατηρήσει 
τα brands Xerox και Fuji Xerox, ανάλογα με τη 
γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιείται, όπως 

συμβαίνει και σήμερα. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση των 
δύο εταιρειών, η νέα εταιρεία αναμένεται να αποδώσει 
συνολική ετήσια εξοικονόμηση της τάξης των 1,7 
δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2022, εκ των 
οποίων το $ 1,2 δις να έχει επιτευχθεί μέχρι το 2020.
Επιπλέον, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών μείωσης 
του κόστους, η Fuji Xerox αναμένεται να εφαρμόσει 
θεμελιώδεις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου 
να βελτιώσει τα κέρδη και την παραγωγικότητα και να 
μετατραπεί σε μια πιο ευέλικτη εταιρεία.
Info: Xerox Hellas, 210-9307000

Η Dell Technologies, η οποία αποτελείται από επτά 
εταιρείες Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, Secureworks, 
Virtustream και VMware, θα συνεισφέρει με την εκτενή 
της τεχνολογική εμπειρία σε όλες τις εταιρείες του 
McLaren Technology Group, συμπεριλαμβανομένων 
των McLaren Racing και McLaren Applied Technologies 
και θα ενισχύσει το πρόγραμμα esports της McLaren, 
World’s Fastest Gamer.

Πιο συγκεκριμένα, το McLaren Technology Group 
ολοκλήρωσε το αρχικό μέρος του μετασχηματισμού 
των δομών πληροφορικής του, με απώτερο στόχο 
τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός υψηλής απόδοσης 
υβριδικού cloud. Σε αυτό το σχέδιο περιλαμβάνονται  
μια σειρά από σύγχρονες, ευέλικτες, αυτοματοποιημένες, 
υψηλής απόδοσης και διαθεσιμότητας υπηρεσίες data 
center, χρησιμοποιώντας το software διαχείρισης των 
υπολογιστικών πόρων, των αποθηκευτικών συστημάτων 

και των υποδομών, από την Dell EMC.
Η συνεργασία θα ενσωματώσει με ενιαίο τρόπο την 
ευρεία πλατφόρμα λύσεων της Dell Technologies στις 
καθημερινές λειτουργίες της McLaren, μεταξύ των 
οποίων υποστήριξη για τη σχεδίαση και κατασκευή 
συστημάτων για τις αγωνιστικές πίστες, την τηλεμετρία, 
το οικοσύστημα της ασφάλειας, τα αποθηκευτικά μέσα, 
τα esports και την προσομοίωση, την προσέλκυση 
οπαδών και την εμπειρία των επισκεπτών.

Η McLaren και η Dell Technologies έχουν ως στόχο 
να συνεργαστούν σε μελλοντικά σχέδια στους τομείς 
της ασφάλειας, του cloud, τις τεχνολογίες ψηφιακού 
μετασχηματισμού και εργασιακών δομών, για να 
προάγουν την τεχνική καινοτομία, όχι μόνο όσον αφορά 
τους δύο συγκεκριμένους οργανισμούς, αλλά και την 
ευρύτερη βιομηχανία.
Info: Dell Hellas, 210-8129800

DELL TECHNOLOGIES

McLaren και Dell μαζί στην… πίστα

02.2018
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SAP

Το HCM της SAP 
πηγαίνει… cloud
H SAP ανακοίνωσε την δημιουργία 
του HCM Bridge to the Cloud, ενός 
προγράμματος που βοηθάει τους 
πελάτες της που έχουν ήδη on-
premise λύσεις SAP ERP Human 
Capital Management (HCM) να 
μεταβούν σε τεχνολογία cloud. 
Μέσω της παροχής σαφών οδηγιών, 
προβλέψιμων αποτελεσμάτων, 
βέλτιστων χρόνων σε ότι αφορά 
την αξιολόγηση, καθώς και πιο 
ευέλικτων εμπορικών συμφωνιών, οι 
υπηρεσίες και τα εργαλεία ψηφιακού 
μετασχηματισμού του ανθρωπίνου 
δυναμικού διευκολύνουν τους 
πελάτες στη μετάβασή τους σε λύσεις 
SAP SuccessFactors που βασίζονται 
στο cloud.
Info: SAP Hellas, 210-9473800

PUBLIC

Για πρώτη φορά στη 
HORECA 
Για πρώτη φορά το Public συμμετέχει 
για πρώτη φορά στην έκθεση για την 
τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα, 
την Κύπρο και τη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη HORECA, η οποία 
αναμένει τους επαγγελματίες και τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο των ξενοδοχείων και της 
μαζικής εστίασης, να γνωρίσουν από 
κοντά τις λύσεις της εξειδικευμένης 
υπηρεσίας B2B Public Office . Το 
Public Office, η ολοκληρωμένη 
υπηρεσία B2B από τα καταστήματα 
Public, διαθέτει περισσότερους από 
5.000 κωδικούς σε χαρτί, μελάνι, είδη 
γραφικής και τεχνολογίας. Παράλληλα, 
η ομάδα Public Office αποτελείται από 
150 εξειδικευμένους τεχνικούς και 41 
πωλητές.
Info: Public, 210-8181333

LAVISOFT

Επέκταση στο χώρο 
της παιδείας 
Σε υπογραφή νέας συμφωνίας 
προχώρησε η Lavisoft Συστήματα 
Πληροφορικής με το ΤΕΙ Ηπείρου. Η 
νέα συμφωνία αφορά τη συντήρηση 
και υποστήριξη της  εγκατεστημένης 
σουίτας λογισμικού HR MaSter, η 
οποία περιλαμβάνει τις λειτουργίες 
ωρομέτρησης, μισθοδοσίας και 
διαχείρισης προσωπικού. 
Info: Lavistoft, 210-6691561

Mε μια ματιά

Αναμφίβολα το Internet of Things αποτελεί μια 
εξαιρετική ευκαιρία για τους ανθρώπους και 
τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής 
τους και να αυξήσουν το κέρδος τους. Έχοντας τη 
δυνατότητα να συνδέσουμε απομακρυσμένα σημεία 
και να επιτύχουμε machine to machine επικοινωνία 
, τα οφέλη που προκύπτουν είναι πολλαπλά και 
επηρεάζουν πολλούς κλάδους. Σημαντική έλλειψη 
παρ΄ όλα αυτά, παρατηρείται στο πεδίο της ασφάλειας 
των συνδεδεμένων συσκευών. Η Endian έρχεται να 
γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ασφάλειας και του 
Industrial Internet of things (IIoT) συνδυάζοντας τις 
ανάγκες και των δυο κλάδων για ασφαλή πρόσβαση, 
διαχείριση και παρακολούθηση των συνδεδεμένων 
συσκευών του δικτύου.

Χάρη στον πίνακα ελέγχου Endian Connect και τη σειρά 
4i η οποία περιλαμβάνει τα industrial secure gateways 
της Endian, ο χρήστης, ή μια ομάδα χρηστών, μπορεί 
εύκολα να έχει πρόσβαση, να παρακολουθεί και να 
διαχειρίζεται απομακρυσμένα οποιοδήποτε τελικό 
σημείο στο δίκτυο. Αυτή η ισχυρή υποδομή λοιπόν 
που έχει δημιουργηθεί, εγγυάται την ασφαλή σύνδεση 

με μηχανές χάρη σε ένα πολύ λεπτομερή έλεγχο 
ταυτότητας και αυστηρών πολιτικών δικαιωμάτων που 
εφαρμόζονται. Ο πίνακας ελέγχου Endian Connect 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα 
για απομακρυσμένες υπηρεσίες predictive analysis 
software για κρίσιμες εφαρμογές.

Το κεντρικό χαρακτηριστικό της τελευταίας έκδοσης 
είναι το Endian Live Map, το οποίο δείχνει τις 
διαφορετικές θέσεις των μηχανών και του εξοπλισμού. 
Χάρη στο νέο Web based Endian Connect, κάθε 
πρόγραμμα περιήγησης στο Web μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί ως μέσο σύνδεσης στο UTM. Επίσης, 
υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με το κεντρικό εργαλείο 
διαχείρισης με οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει 
πρόγραμμα περιήγησης HTML 5, όπως οι πλατφόρμες 
iOS και Android.

Η Professional Services, ως επίσημος αντιπρόσωπος 
της Endian στην Ελλάδα διαθέτει όλη την γκάμα των 
προϊόντων της τόσο για μικρές όσο και για μεγαλύτερες 
εγκαταστάσεις.
Info: Professional Services, 210-8012207

PROFESSIONAL SERVICES

Ολοκληρωμένη προστασία στο IoT

02.2018

SEQRITE UNIFIED THREAT MANAGEMENT 

Ισχυρή άμυνα gateway για εταιρείες
Το Unified Threat Management (UTM) είναι η μετατροπή 
του παραδοσιακού τείχους προστασίας σε ένα 
εκτεταμένο προϊόν ασφάλειας ικανό να χειρίζεται πολλές 
λειτουργίες ασφαλείας όπως η πρόληψη εισβολών, η 
ανίχνευση ιών, η εξισορρόπηση φορτίου, η προηγμένη 
προστασία απειλών και άλλων σημαντικών λειτουργιών 
που διασφαλίζουν μια εταιρία, σε ένα ενιαίο σύστημα. 

Το UTM της Seqrite αποτελεί μια ολοκληρωμένη 
λύση για όλες τις ανάγκες ασφάλειας των 
επιχειρήσεων. Με τη συσκευή UTM ως την πρώτη 
σας γραμμή άμυνας, το δίκτυό σας είναι ασφαλές 
και οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή σας μπορούν να 
επικεντρωθούν αποκλειστικά στην εργασία τους χωρίς 
να απασχολούνται από 
απειλές, αυξάνοντας την 
παραγωγικότητά τους.
Με το UTM της Seqrite 
έχετε ολοκληρωμένη 
διαχείριση ασφάλειας IT 
και ασφαλές περιβάλλον 
εργασίας. Ακόμη, 
παρέχει τη δυνατότητα 
συμμόρφωσης με τους 
κανονισμούς και τις 

πολιτικές της εταιρίας. Πρόκειται για μια εύχρηστη και 
οικονομικά αποδοτική λύση ασφάλειας δικτύου που 
μπορεί να διαμορφωθεί αθροιστικά, να προσαρμόζεται 
συνεχώς στις νέες ανάγκες.

H εταιρεία Seqrite ασχολείται με την ανάπτυξη λύσεων 
ασφάλειας δικτύων. Παρέχει λύσεις περιμετρικής 
ασφάλειας, endpoint security και mobile device 
management μέσα από κεντρική διαχείριση και 
πολιτικές τερματικών συστημάτων για προστασία από 
προηγμένες απειλές στον κυβερνοχώρο. Η PartnerNET 
είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των λύσεων της 
Seqrite για την περιοχή της Ευρώπης.  
Info: ParnerNet, 210-7100000

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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UNI SYSTEMS

Εξαγορά του ACE ERP 
Η Uni Systems ανακοίνωσε την 
εξαγορά της επιχειρησιακής σουίτας 
ACE ERP από την εταιρεία ACE Hellas, 
με στόχο την περαιτέρω επέκτασή 
της στον τομέα του δημοσίου και 
στον κατασκευαστικό κλάδο της 
ελληνικής αγοράς. Ως ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών 
πόρων και πελατειακών σχέσεων με 
κοστοκεντρική προσέγγιση, το ACE 
ERP κατέχει ηγετική θέση μεταξύ των 
λογισμικών οργάνωσης, διαχείρισης 
και παρακολούθησης τεχνικών έργων 
στην Ελλάδα.
Info: Uni Systems, 211-9997000

IMPRUVO

Personalisation 
software 
Η εταιρεία bitREC που παρέχει on site 
personalized product recommendation 
software σε κορυφαίες εταιρείες ανά 
τον κόσμο, ανακοίνωσε την είσοδό 
της στην ελληνική αγορά μέσα από 
τη συνεργασία της με την impruvo, 
μία διεθνή συμβουλευτική εταιρεία 
ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία 
παρέχει e-Business Consulting 
services. 
Info: Impruvo, 211-411 6000

ENET SOLUTIONS-LOGICOM

Κορυφαίος διανομέας 
της HPE για το 2017
Στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης 
συνεργατών της Hewlett Packard 
Enterprise, που πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα στις 31 Ιανουαρίου 2018, η 
Enet Solutions-Logicom βραβεύτηκε 
με το βραβείο Top Hewlett Pacakrd 
Enterprise Distributor of the year 2017.
Το βραβείο αυτό αφορά την κορυφαία 
επίδοση στην ελληνική αγορά, στην 
προώθηση Enterprise προϊόντων 
και Λύσεων και στην υποστήριξη και 
ανάπτυξη των συνεργατών.
Info: Enet Solutions-Logicom,  
210-2883600

Mε μια ματιά
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Τα νέα «όπλα» των συνεργατών

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις έλαβαν χώρα 
από στελέχη της HP Hellas στο πλαίσιο εκδήλωσης που 
πραγματοποιήθηκε προς τιμήν των συνεργατών της 
εταιρείας τον Ιανουάριο. 
Στενοί συνεργάτες της HP Hellas από Ελλάδα και 
Κύπρο έδωσαν το παρών σε μία λαμπερή βραδιά 
που φιλοξενήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
Εκεί οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία τόσο να 
παρακολουθήσουν παρουσιάσεις σχετικά με τα 
αποτελέσματα και την πορεία της εταιρείας, όσο και 
να δουν και να γνωρίσουν από κοντά ορισμένα από 
τα καινοτόμα προϊόντα της HP που σύντομα θα είναι 
διαθέσιμα στην αγορά.
Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στο «Mission Renaissance» 
της εταιρείας. Η ομάδα της HP Hellas παρέθεσε τα νέα 
«όπλα» της εταιρείας με τα οποία θα εξοπλίσει τους 
συνεργάτες της προκειμένου να εκτελεστεί η αποστολή 
τους με αποτελεσματικότητα. 

Τη βραδιά καλωσόρισε ο κ. Σπύρος Πετράτος, managing 
director, HP Hellas. Ο κ. Πετράτος εστίασε στα θετικά 
αποτελέσματα που έχει παρουσιάσει η εταιρεία κατά 
το τελευταίο έτος. Ξεκίνησε με μία αναδρομή της 
πορείας της εταιρείας και στη συνέχεια παρέθεσε τους 
σημαντικότερους πυλώνες που οδηγούν σε μία άκρως 
δημιουργική και επιτυχημένη πορεία, ενώ δεν παρέλειψε 
να μιλήσει και για το όραμα και τις αξίες της HP. 

«Μας έχετε ακούσει κατά καιρούς να μιλάμε για το 
όραμα και την αποστολή της εταιρείας. Όμως θεωρούμε 
ότι οι αξίες που διέπουν τον τρόπο που λειτουργούμε 

καθημερινά είναι εξίσου σημαντικές. Έχουμε εμμονή 
με την καινοτομία. Η καινοτομία είναι στο DNA μας και 
προσπαθούμε καθημερινά να το αποδεικνύουμε» δήλωσε 
ο κ. Πετράτος. 

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήραν ο κ. Χάρης Αμούργης, 
commercial sales manager, HP Hellas, και ο κ. Emad 
Abed, retail sales manager, HP Hellas για να μιλήσουν 
για τα επιτεύγματα της χρονιάς. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο κομμάτι του gaming, στο 
οποίο πια η εταιρεία κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά, 
αλλά και στη μεγάλη επένδυση που έχει κάνει η HP στον 
τομέα του design και της λειτουργικότητας για τα premium 
προϊόντα που διαθέτει, όπως οι σειρές ENVY και Spectre, 
ενώ επισημάνθηκε ότι και οι βασικές σειρές PCs έχουν 
ενισχυμένα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν πραγματικά 
«value for money» επιλογές για τον καταναλωτή. 
Επιπλέον, αναφορά έγινε σε νέα προϊόντα που 
ανακοινώθηκαν πρόσφατα, όπως είναι το ΟΜΕΝ by 
HP Compact Desktop, το HP Sprocket, αλλά και άλλα 
προϊόντα που πρόκειται να λανσαριστούν και θα δούμε 
σύντομα στην αγορά, όπως είναι η mixed reality μάσκα 
της HP, το ανανεωμένο Sprocket Plus.

Reinvent the channel & HP DaaS
«Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μη μένουμε στάσιμοι 
και αυτό που θα δούμε σήμερα είναι πώς θα μπορέσουμε 
να εξελιχθούμε και πώς θα μπορέσουμε να εξελίσσουμε 
και το business μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. 
Αμούργης. Και συνέχισε λέγοντας: «Reinvent the 
channel. Πρέπει να πω ότι είναι καιρός να φύγουμε πλέον 
από τα τετριμμένα: ένας στόχος που έχουμε θέσει ως HP 
είναι να βρούμε και να προωθήσουμε νέες λύσεις. Το 
λεγόμενο channel deep dive όπως το αποκαλώ σε πάρα 
πολλούς συνεργάτες. Πρέπει να βρούμε κάτι διαφορετικό, 
κάτι που θα μας οδηγήσει μπροστά, κάτι που θα μας 
διαφοροποιήσει σε σχέση με τον ανταγωνισμό αλλά σε 
σχέση και με την αγορά έτσι όπως τρέχει». 

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη νέα λύση HP Device 
as a service που αποτελεί μια καινούρια τάση, ενώ 
μεγάλη έμφαση δόθηκε στο κομμάτι του security που 
αποτελεί παράγοντα υψίστης σημασίας στην στρατηγική 
της HP, με τον κ. Αμούργη να παρουσιάζει πολλά από 
τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που ενσωματώνουν τα 
επαγγελματικά προϊόντα της εταιρείας. 
Info: HP Hellas, 211-1885000
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SAP

Το HCM της SAP 
πηγαίνει… cloud
H SAP ανακοίνωσε την δημιουργία 
του HCM Bridge to the Cloud, ενός 
προγράμματος που βοηθάει τους 
πελάτες της που έχουν ήδη on-
premise λύσεις SAP ERP Human 
Capital Management (HCM) να 
μεταβούν σε τεχνολογία cloud. 
Μέσω της παροχής σαφών οδηγιών, 
προβλέψιμων αποτελεσμάτων, 
βέλτιστων χρόνων σε ότι αφορά 
την αξιολόγηση, καθώς και πιο 
ευέλικτων εμπορικών συμφωνιών, οι 
υπηρεσίες και τα εργαλεία ψηφιακού 
μετασχηματισμού του ανθρωπίνου 
δυναμικού διευκολύνουν τους 
πελάτες στη μετάβασή τους σε λύσεις 
SAP SuccessFactors που βασίζονται 
στο cloud.
Info: SAP Hellas, 210-9473800

PUBLIC

Για πρώτη φορά στη 
HORECA 
Για πρώτη φορά το Public συμμετέχει 
για πρώτη φορά στην έκθεση για την 
τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα, 
την Κύπρο και τη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη HORECA, η οποία 
αναμένει τους επαγγελματίες και τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο των ξενοδοχείων και της 
μαζικής εστίασης, να γνωρίσουν από 
κοντά τις λύσεις της εξειδικευμένης 
υπηρεσίας B2B Public Office . Το 
Public Office, η ολοκληρωμένη 
υπηρεσία B2B από τα καταστήματα 
Public, διαθέτει περισσότερους από 
5.000 κωδικούς σε χαρτί, μελάνι, είδη 
γραφικής και τεχνολογίας. Παράλληλα, 
η ομάδα Public Office αποτελείται από 
150 εξειδικευμένους τεχνικούς και 41 
πωλητές.
Info: Public, 210-8181333

LAVISOFT

Επέκταση στο χώρο 
της παιδείας 
Σε υπογραφή νέας συμφωνίας 
προχώρησε η Lavisoft Συστήματα 
Πληροφορικής με το ΤΕΙ Ηπείρου. Η 
νέα συμφωνία αφορά τη συντήρηση 
και υποστήριξη της  εγκατεστημένης 
σουίτας λογισμικού HR MaSter, η 
οποία περιλαμβάνει τις λειτουργίες 
ωρομέτρησης, μισθοδοσίας και 
διαχείρισης προσωπικού. 
Info: Lavistoft, 210-6691561

Mε μια ματιά

Αναμφίβολα το Internet of Things αποτελεί μια 
εξαιρετική ευκαιρία για τους ανθρώπους και 
τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής 
τους και να αυξήσουν το κέρδος τους. Έχοντας τη 
δυνατότητα να συνδέσουμε απομακρυσμένα σημεία 
και να επιτύχουμε machine to machine επικοινωνία 
, τα οφέλη που προκύπτουν είναι πολλαπλά και 
επηρεάζουν πολλούς κλάδους. Σημαντική έλλειψη 
παρ΄ όλα αυτά, παρατηρείται στο πεδίο της ασφάλειας 
των συνδεδεμένων συσκευών. Η Endian έρχεται να 
γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ασφάλειας και του 
Industrial Internet of things (IIoT) συνδυάζοντας τις 
ανάγκες και των δυο κλάδων για ασφαλή πρόσβαση, 
διαχείριση και παρακολούθηση των συνδεδεμένων 
συσκευών του δικτύου.

Χάρη στον πίνακα ελέγχου Endian Connect και τη σειρά 
4i η οποία περιλαμβάνει τα industrial secure gateways 
της Endian, ο χρήστης, ή μια ομάδα χρηστών, μπορεί 
εύκολα να έχει πρόσβαση, να παρακολουθεί και να 
διαχειρίζεται απομακρυσμένα οποιοδήποτε τελικό 
σημείο στο δίκτυο. Αυτή η ισχυρή υποδομή λοιπόν 
που έχει δημιουργηθεί, εγγυάται την ασφαλή σύνδεση 

με μηχανές χάρη σε ένα πολύ λεπτομερή έλεγχο 
ταυτότητας και αυστηρών πολιτικών δικαιωμάτων που 
εφαρμόζονται. Ο πίνακας ελέγχου Endian Connect 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα 
για απομακρυσμένες υπηρεσίες predictive analysis 
software για κρίσιμες εφαρμογές.

Το κεντρικό χαρακτηριστικό της τελευταίας έκδοσης 
είναι το Endian Live Map, το οποίο δείχνει τις 
διαφορετικές θέσεις των μηχανών και του εξοπλισμού. 
Χάρη στο νέο Web based Endian Connect, κάθε 
πρόγραμμα περιήγησης στο Web μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί ως μέσο σύνδεσης στο UTM. Επίσης, 
υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με το κεντρικό εργαλείο 
διαχείρισης με οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει 
πρόγραμμα περιήγησης HTML 5, όπως οι πλατφόρμες 
iOS και Android.

Η Professional Services, ως επίσημος αντιπρόσωπος 
της Endian στην Ελλάδα διαθέτει όλη την γκάμα των 
προϊόντων της τόσο για μικρές όσο και για μεγαλύτερες 
εγκαταστάσεις.
Info: Professional Services, 210-8012207

PROFESSIONAL SERVICES

Ολοκληρωμένη προστασία στο IoT

02.2018

SEQRITE UNIFIED THREAT MANAGEMENT 

Ισχυρή άμυνα gateway για εταιρείες
Το Unified Threat Management (UTM) είναι η μετατροπή 
του παραδοσιακού τείχους προστασίας σε ένα 
εκτεταμένο προϊόν ασφάλειας ικανό να χειρίζεται πολλές 
λειτουργίες ασφαλείας όπως η πρόληψη εισβολών, η 
ανίχνευση ιών, η εξισορρόπηση φορτίου, η προηγμένη 
προστασία απειλών και άλλων σημαντικών λειτουργιών 
που διασφαλίζουν μια εταιρία, σε ένα ενιαίο σύστημα. 

Το UTM της Seqrite αποτελεί μια ολοκληρωμένη 
λύση για όλες τις ανάγκες ασφάλειας των 
επιχειρήσεων. Με τη συσκευή UTM ως την πρώτη 
σας γραμμή άμυνας, το δίκτυό σας είναι ασφαλές 
και οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή σας μπορούν να 
επικεντρωθούν αποκλειστικά στην εργασία τους χωρίς 
να απασχολούνται από 
απειλές, αυξάνοντας την 
παραγωγικότητά τους.
Με το UTM της Seqrite 
έχετε ολοκληρωμένη 
διαχείριση ασφάλειας IT 
και ασφαλές περιβάλλον 
εργασίας. Ακόμη, 
παρέχει τη δυνατότητα 
συμμόρφωσης με τους 
κανονισμούς και τις 

πολιτικές της εταιρίας. Πρόκειται για μια εύχρηστη και 
οικονομικά αποδοτική λύση ασφάλειας δικτύου που 
μπορεί να διαμορφωθεί αθροιστικά, να προσαρμόζεται 
συνεχώς στις νέες ανάγκες.

H εταιρεία Seqrite ασχολείται με την ανάπτυξη λύσεων 
ασφάλειας δικτύων. Παρέχει λύσεις περιμετρικής 
ασφάλειας, endpoint security και mobile device 
management μέσα από κεντρική διαχείριση και 
πολιτικές τερματικών συστημάτων για προστασία από 
προηγμένες απειλές στον κυβερνοχώρο. Η PartnerNET 
είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των λύσεων της 
Seqrite για την περιοχή της Ευρώπης.  
Info: ParnerNet, 210-7100000

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

MOBILITY & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!

Sequrite_24,5cmx5cm.indd   4 19/1/2018   1:10:53 µµ
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Ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το offering των υπηρεσιών της, η Active Computer Systems σύναψε συνεργασία 
με την Kyocera, διαθέτοντας πλέον μια ολοκληρωμένη γκάμα εκτυπωτικών λύσεων καλύπτοντας τις ανάγκες όλων 
των κλάδων. Για τη συγκεκριμένη συνεργασία μιλήσαμε με τον Βασίλη Παρασκευόπουλο ο οποίος μας αποκάλυψε 
ότι από τη συνεργασία αυτή θα ξεπηδήσει μια νέα Kyocera. 

Μια «νέα» Kyocera  
στην ελληνική αγορά 

Η 
αγορά της πληροφορικής έχει 
στραφεί προς το χώρο των 
υπηρεσιών και η εποχή όπου 
το ζητούμενο ήταν οι πώληση 
συσκευών έχει παρέλθει. Στο 
χώρο του printing δεν είναι τόσο 

εύκολο να πειστεί ένας πελάτης ότι είναι προς το 
συμφέρον του μια υπηρεσία διαχείρισης εκτυπώ-
σεων. Εάν υπάρχει μια εταιρεία που έχει επενδύσει 
έμπρακτα στο Managed Printing Services (MPS), 
αυτή είναι η Active Computer Systems. Όπως μας 
ανέφερε ο κ. Παρασκευόπουλος η Active είναι η 
πρώτη εταιρεία πληροφορικής στην Ελλάδα που 
γιόρτασε πέρυσι τα 10 χρόνια των MPS υπηρεσιών 
της, παρέχοντας αυτή την στιγμή υπηρεσίες δια-
χείρισης εκτυπώσεων σε περισσότερους από 250 
τελικούς πελάτες έχοντας τη διαχείριση πάνω από 
10.000 εκτυπωτικών μηχανών. 
Σε ερώτησή μας, πώς επετεύχθη αυτό, η απάντη-
ση του κ. Παρασκευόπουλου ήταν αναμενόμενη: 
«Η επιτυχία αυτή ήρθε γιατί ακολουθήθηκε η σω-
στή στρατηγική. Με τη συγκεκριμένη στρατηγική 
συμφωνία με την Kyocera, ο στόχος της Active 
δεν είναι μόνο να διατηρηθεί σε πρώτη θέση στη 
συνείδηση των πελατών σε υπηρεσίες MPS, αλλά 
να την ενισχύει ακόμη πιο πολύ». 

Αγορά ή μίσθωση;
Τι προσφέρει τελικά το MPS. Και πιο συγκεκριμέ-
να, τι ακριβώς παρέχει η Active στους πελάτες της; 
Ο κ. Παρασκευόπουλος ξεκαθαρίζει: «Σε απλά ελ-
ληνικά MPS σημαίνει να παρέχεις σύγχρονες υπη-
ρεσίες διαχείρισης του εκτυπωτικού εξοπλισμού σε 
μια επιχείρηση, όπου οι υπηρεσίες αυτές προσφέ-
ρονται κατά κύριο λόγο με τη μορφή μακροπρόθε-
σμης χρηματοοικονομικής μίσθωσης. Η υπηρεσία 
MPS περιλαμβάνει τη διαχείριση του συνόλου των 
διαδικασιών που αφορούν στη λειτουργία του εκτυ-
πωτικού εξοπλισμού, με κύριο στόχο τη μείωση του 

Προσωπικός 
μου στόχος 
είναι να 
κάνουμε 

την Kyocera πρώτη 
επιλογή στη συνείδηση 
των συνεργατών. 
Εξετάζουμε κάθε 
πρόταση συνεργασίας, 
με νέες ιδέες, σε κάθε 
επίπεδο

Βασίλης Παρασκευόπουλος,  
Kyocera sales manager

υφισταμένου κόστους και την αύξηση της εργασια-
κής παραγωγικότητας. Η υπηρεσία φροντίζει για την 
αντικατάσταση των αναλωσίμων στις εκτυπωτικές 
συσκευές και υποστηρίζει όλα τα τεχνικά προβλή-
ματα σε 24ωρη βάση. Υπάρχει επίσης κεντρικό 
σύστημα καταγραφής και διαχείρισης αιτημάτων 
(ITSM), διασφαλίζοντας έτσι την παροχή υπηρεσιών 
εγγυημένου επιπέδου (SLA). Τέλος, η υπηρεσία 
MPS περιλαμβάνει, ανάλυση αναγκών του πελάτη 
για εκτυπώσεις, σάρωση, fax και φωτοαντίγραφα, 
μελέτη για τοποθέτηση νέου εκτυπωτικού εξο-

πλισμού, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του 
εξοπλισμού, εκπαίδευση του προσωπικού, κάλυψη 
πλήρους συντήρησης εξοπλισμού και κόστος α-
νταλλακτικών, πλήρη κάλυψη κόστους αναλωσί-
μων, δυνατότητα παροχής ενιαίων χρεώσεων και 
τη χρήση όλου του απαιτούμενου λογισμικού για τη 
διαχείριση αναλωσίμων και reporting».

Τι σημαίνει η συνεργασία  
με την Kyocera
Η Kyocera είναι ιδιαίτερα δυνατή στον χώρο του 
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printing στην Ευρώπη, έχοντας μεγάλα μερί-
δια αγοράς σε χώρες όπως η Γερμανία, Ιταλία, 
Ισπανία, Ρωσία, Πολωνία κ.α. ενώ στην Ελλάδα 
η παρουσία της ήταν πολύ περιορισμένη μέχρι 
πρότινος, διότι λειτουργούσε με τον παραδοσιακό 
τρόπο του box moving. Όπως τόνισε ο κ. Παρα-
σκευόπουλος, αυτό από μόνο του σημαίνει αν μη 
τι άλλο, ότι υπάρχει μία πολύ μεγάλη ευκαιρία για 
ανάπτυξη, διότι πρόκειται για ένα πολύ δυνατό 
brand με εξαιρετικά προϊόντα και εξειδικευμένες 
λύσεις software που συνδυάζονται άψογα με τις 
υπηρεσίες MPS.

Παράλληλα, οι λύσεις της Kyocera μπορούν να 
αξιοποιηθούν σε μεγάλα έργα MPS, αφού η γκά-
μα των προϊόντων της κλιμακώνεται από πολύ 
μικρά Α4 σε προϊόντα πολύ μεγάλης απόδοσης 
και παραγωγής Α3, σε επίπεδο που ο ανταγωνι-
σμός συνήθως δεν έχει αντίστοιχη πρόταση. Τα 
προϊόντα της Kyocera είναι πράγματι εξαιρετικής 
ποιότητας (εύχρηστα και με μηδενικές βλάβες), 
γεγονός που μεταφράζεται σε ιδιαίτερα χαμηλό 
κόστος ανά σελίδα, κάτι που όπως ανέφερε 
ο κ. Παρασκευόπουλος, αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό σε μεγάλα έργα MPS. Μάλιστα, το 
maintenance kit μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 
1.000.000 σελίδες (κάτι που ενδεχομένως υπερ-
καλύπτει ακόμη και την αρχική διάρκεια ενός 
συμβολαίου MPS).
Δεν είναι τυχαίο που η Kyocera αποτελεί την νού-

μερο ένα επιλογή στις ναυτιλιακές εταιρίες  
λόγω της ποικιλομορφίας των απαιτήσεων ενός 
καραβιού (μειωμένη ή μηδαμινή ύπαρξη service) 
αλλά και στους δημόσιους οργανισμούς (διατή-
ρηση εξοπλισμού για πολύ μεγάλο χρονικό διά-
στημα). Όλα αυτά αποτελούν μοναδικά 
USPs (Unique Selling Points) που η 
Kyocera  αξιολογεί και προωθεί ξεκά-
θαρα προς όφελος των συνεργατών 
και πελατών της. 

Δημιουργώντας τη  
νέα Kyocera
Ο κ. Παρασκευόπουλος στάθηκε ιδι-
αίτερα στη μορφή της συνεργασίας 
Active με Kyocera από την οποία θα 
ξεπηδήσει ένας νέος αυτόνομος οργα-
νισμός, που επανδρώνεται ήδη με εξει-
δικευμένο προσωπικό. Ο νέος οργανι-
σμός θα μεταφερθεί σε δικό της χώρο, 
προκειμένου να υποδέχεται όλους τους νυν και 
νέους συνεργάτες και πελάτες της Kyocera στην 
Ελλάδα. Χαρακτηριστικά, ο κ. Παρασκευόπουλος 
τόνισε: «Είμαστε μία εξαιρετική ομάδα επαγγελμα-
τιών, οι οποίοι εκτός από έμπειροι και ικανοί ο κα-
θένας στον τομέα του, γνωριζόμαστε εδώ και πολ-
λά χρόνια. Σε μια εποχή που από το transactional 
business, περάσαμε στην εποχή των υπηρεσιών, 
η ομάδα της Kyocera μπορεί να κάνει τη διαφορά. 
Παράλληλα με τους ανθρώπους που αναλάβαμε 

την Kyocera, νοιώθουμε εξαιρετικά ισχυροί και με 
τους συνεργάτες μας. Υπάρχει εξαιρετικά υψηλός 
βαθμός Kyocera loyalty, ενώ βρισκόμαστε σε δι-
αρκή συνεργασία και επικοινωνία για την ανάπτυ-
ξη του δικτύου διανομής και συνεργατών ανά την 
Ελλάδα».  TCP

Δεν είναι τυχαίο που η Kyocera αποτελεί τη Νο.1 επιλογή στις 
ναυτιλιακές εταιρίες λόγω της ποικιλομορφίας των απαιτήσεων 
ενός καραβιού (μειωμένη ή μηδαμινή ύπαρξη service) αλλά 
και στους δημόσιους οργανισμούς (διατήρηση εξοπλισμού 

για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα). Όλα αυτά αποτελούν μοναδικά USPs 
(Unique Selling Points) που η Kyocera  αξιολογεί και προωθεί ξεκάθαρα 
προς όφελος των συνεργατών και πελατών της.

Σε ό,τι αφορά το δίκτυο των συνεργατών ο κ. Παρα-
σκευόπουλος ανέφερε: «Προσωπικός μου στόχος 
είναι να κάνουμε την Kyocera πρώτη επιλογή στην 
συνείδηση των συνεργατών. Εξετάζουμε κάθε πρότα-
ση συνεργασίας, με νέες ιδέες, σε κάθε επίπεδο». 
Οι τρεις βασικοί παράγοντες που θα καθορίσουν 
τη στρατηγική πωλήσεων που θα ακολουθήσει η 
εταιρεία είναι οι εξής: 

Reliable partnership: Αξιόπιστη συνεργασία ση-

μαίνει να μην ξεχνιούνται ποτέ τα βασικά στοιχεία 
που εξασφαλίζουν συνεπή και αποτελεσματική 
επιχειρηματική λειτουργία.

Business Peer 2 Peer: Η Kyocera θα συμπεριφέ-
ρεται ως ομότιμος επιχειρηματικός εταίρος. Αυτό 
σημαίνει ότι ο συνεργάτης δεν θα πρέπει να θεωρεί 
ότι θα μείνει μόνο στη διανομή των προϊόντων, αλ-
λά θα πρέπει να καταλάβει ότι καλείται να λειτουρ-
γεί με αίσθηση συνυπευθυνότητας για το σύνολο 

της επιχειρησιακής λειτουργίας της εταιρείας του.
.
Strategic mission: Προσήλωση στο στρατηγικό 
όραμα που έχει χαράξει η διοίκηση. Αυτή η στρατη-
γική πρέπει να ξεκαθαρίζει τις περιοχές στις οποίες 
υποστηρίζει το business κατά προτεραιότητα και 
τα χαρακτηριστικά στοιχεία που προάγουν την 
καινοτομία και δημιουργούν δυνατότητες για νέα 
επιχειρησιακά μοντέλα λειτουργίας και διανομής 
προϊόντων ή υπηρεσιών.

Δημιουργώντας το δίκτυο συνεργατών
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Ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το offering των υπηρεσιών της, η Active Computer Systems σύναψε συνεργασία 
με την Kyocera, διαθέτοντας πλέον μια ολοκληρωμένη γκάμα εκτυπωτικών λύσεων καλύπτοντας τις ανάγκες όλων 
των κλάδων. Για τη συγκεκριμένη συνεργασία μιλήσαμε με τον Βασίλη Παρασκευόπουλο ο οποίος μας αποκάλυψε 
ότι από τη συνεργασία αυτή θα ξεπηδήσει μια νέα Kyocera. 

Μια «νέα» Kyocera  
στην ελληνική αγορά 

Η 
αγορά της πληροφορικής έχει 
στραφεί προς το χώρο των 
υπηρεσιών και η εποχή όπου 
το ζητούμενο ήταν οι πώληση 
συσκευών έχει παρέλθει. Στο 
χώρο του printing δεν είναι τόσο 

εύκολο να πειστεί ένας πελάτης ότι είναι προς το 
συμφέρον του μια υπηρεσία διαχείρισης εκτυπώ-
σεων. Εάν υπάρχει μια εταιρεία που έχει επενδύσει 
έμπρακτα στο Managed Printing Services (MPS), 
αυτή είναι η Active Computer Systems. Όπως μας 
ανέφερε ο κ. Παρασκευόπουλος η Active είναι η 
πρώτη εταιρεία πληροφορικής στην Ελλάδα που 
γιόρτασε πέρυσι τα 10 χρόνια των MPS υπηρεσιών 
της, παρέχοντας αυτή την στιγμή υπηρεσίες δια-
χείρισης εκτυπώσεων σε περισσότερους από 250 
τελικούς πελάτες έχοντας τη διαχείριση πάνω από 
10.000 εκτυπωτικών μηχανών. 
Σε ερώτησή μας, πώς επετεύχθη αυτό, η απάντη-
ση του κ. Παρασκευόπουλου ήταν αναμενόμενη: 
«Η επιτυχία αυτή ήρθε γιατί ακολουθήθηκε η σω-
στή στρατηγική. Με τη συγκεκριμένη στρατηγική 
συμφωνία με την Kyocera, ο στόχος της Active 
δεν είναι μόνο να διατηρηθεί σε πρώτη θέση στη 
συνείδηση των πελατών σε υπηρεσίες MPS, αλλά 
να την ενισχύει ακόμη πιο πολύ». 

Αγορά ή μίσθωση;
Τι προσφέρει τελικά το MPS. Και πιο συγκεκριμέ-
να, τι ακριβώς παρέχει η Active στους πελάτες της; 
Ο κ. Παρασκευόπουλος ξεκαθαρίζει: «Σε απλά ελ-
ληνικά MPS σημαίνει να παρέχεις σύγχρονες υπη-
ρεσίες διαχείρισης του εκτυπωτικού εξοπλισμού σε 
μια επιχείρηση, όπου οι υπηρεσίες αυτές προσφέ-
ρονται κατά κύριο λόγο με τη μορφή μακροπρόθε-
σμης χρηματοοικονομικής μίσθωσης. Η υπηρεσία 
MPS περιλαμβάνει τη διαχείριση του συνόλου των 
διαδικασιών που αφορούν στη λειτουργία του εκτυ-
πωτικού εξοπλισμού, με κύριο στόχο τη μείωση του 

Προσωπικός 
μου στόχος 
είναι να 
κάνουμε 

την Kyocera πρώτη 
επιλογή στη συνείδηση 
των συνεργατών. 
Εξετάζουμε κάθε 
πρόταση συνεργασίας, 
με νέες ιδέες, σε κάθε 
επίπεδο

Βασίλης Παρασκευόπουλος,  
Kyocera sales manager

υφισταμένου κόστους και την αύξηση της εργασια-
κής παραγωγικότητας. Η υπηρεσία φροντίζει για την 
αντικατάσταση των αναλωσίμων στις εκτυπωτικές 
συσκευές και υποστηρίζει όλα τα τεχνικά προβλή-
ματα σε 24ωρη βάση. Υπάρχει επίσης κεντρικό 
σύστημα καταγραφής και διαχείρισης αιτημάτων 
(ITSM), διασφαλίζοντας έτσι την παροχή υπηρεσιών 
εγγυημένου επιπέδου (SLA). Τέλος, η υπηρεσία 
MPS περιλαμβάνει, ανάλυση αναγκών του πελάτη 
για εκτυπώσεις, σάρωση, fax και φωτοαντίγραφα, 
μελέτη για τοποθέτηση νέου εκτυπωτικού εξο-

πλισμού, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του 
εξοπλισμού, εκπαίδευση του προσωπικού, κάλυψη 
πλήρους συντήρησης εξοπλισμού και κόστος α-
νταλλακτικών, πλήρη κάλυψη κόστους αναλωσί-
μων, δυνατότητα παροχής ενιαίων χρεώσεων και 
τη χρήση όλου του απαιτούμενου λογισμικού για τη 
διαχείριση αναλωσίμων και reporting».

Τι σημαίνει η συνεργασία  
με την Kyocera
Η Kyocera είναι ιδιαίτερα δυνατή στον χώρο του 



Είστε διατεθειμένοι  
να διακινδυνεύσετε 
τη φήμη σας;

Ασφαλέστερες αγορές 
από κατάστημα ή 
ηλεκτρονικά. Ξεχωρίστε 
το γνήσιο λογισμικό  
της Microsoft.

Ο γενικός κανόνας είναι ότι εάν η τιμή 
είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή, 
πολύ πιθανό να είναι κι έτσι. Ωστόσο, 
εκείνοι που πωλούν πλαστό λογισμικό 

συχνά το διαφημίζουν σε τιμή λίγο χαμηλότερη 
από την κανονική τιμή λιανικής, με αποτέλεσμα 
ο πελάτης να πιστεύει ότι πέτυχε μια πολύ 
καλή ευκαιρία. Το συμπέρασμα είναι ότι η τιμή 
του προϊόντος είναι σημαντική, αλλά δεν είναι 
ο μοναδικός παράγοντας που θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη. 

Η εμπιστοσύνη μεταπωλητή – πελάτη είναι 
πολύ σημαντικό στοιχείο. Τα σημεία κλειδιά 
κατά την πώληση λογισμικού είναι τα εξής: 

Εάν πρόκειται για προϊόν σε φυσικό μέσο, 
θα πρέπει να παραδίδεται στην αρχική 
του συσκευασία και να περιλαμβάνει όλα 

τα στοιχεία ασφαλείας της Microsoft, όπως 
ολόγραμμα, ετικέτα γνησιότητας της Microsoft ή 
Πιστοποιητικό Αυθεντικότητας (COA).

Προσοχή στους δίσκους αποκατάστασης:  
Οι δίσκοι αποκατάστασης δεν έχουν άδεια 
να πωλούνται ξεχωριστά από το PC το οποίο 
συνοδεύουν. Η εγκατάσταση λογισμικού από 
δίσκο αποκατάστασης σε PC διαφορετικό από 
εκείνο το οποίο συνόδευε αρχικά, ενδέχεται 
να μην δύναται να ενεργοποιηθεί ή να 
χρησιμοποιηθεί. 

Με εξαίρεση τις Κάρτες αριθμών-κλειδιών 
προϊόντος (PKC) που διανέμονται με τα 
Πιστοποιητικά Αυθεντικότητας, η Microsoft 
δεν διανέμει αριθμούς-κλειδιά ως μεμονωμένα 
προϊόντα. Εάν αγοράσετε και χρησιμοποιήσετε 
ένα κλεμμένο ή πλαστό αριθμό-κλειδί προϊόντος 
για να ενεργοποιήσετε τα Windows που είναι 
εγκατεστημένα σε ένα PC, ο αριθμός-κλειδί 
μπορεί να μην λειτουργεί για ενεργοποίηση, 
μπορεί να χρησιμοποιείται ήδη σε άλλο PC ή να 
αποκλειστεί αργότερα η χρήση του από τη  
Microsoft όταν αναφερθεί η κλοπή του.  
Ο καλύτερος τρόπος είναι η αγορά γνήσιου 
λογισμικού της Microsoft προεγκατεστημένου σε 
νέο PC ή γνήσιου λογισμικού της Microsoft από 
εγκεκριμένο μεταπωλητή.



Τι να προσέχετε κατά τις ηλεκτρονικές αγορές
Στις ηλεκτρονικές αγορές θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια ασφαλής μέθοδος πληρωμής. Η πληρωμή 
με μετρητά ή με άμεση μεταφορά χρημάτων δεν προτείνεται. Επίσης, θα πρέπει να διατηρούνται τα 
αρχεία της σελίδας παραγγελίας, των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των αποδείξεων και των 
τιμολογίων για την αγορά του λογισμικού. Ενδέχεται να χρειαστεί αργότερα να επιστραφεί το λογισμικό 
εάν υπάρχει υποψία ότι είναι πλαστό, ή για να υποβληθεί μια αναφορά πλαστού λογισμικού στη  
Microsoft. Εάν δεν υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας του μεταπωλητή, αυτό αποτελεί συχνά ένδειξη ότι 
πλαστογράφοι αποκρύπτουν την θέση τους και δεν αποκαλύπτουν την εταιρική τους ταυτότητα.
Για αγορές λογισμικού της Microsoft με τη μορφή ψηφιακού στοιχείου λήψης, θα πρέπει να αποφεύγονται 
οι τοποθεσίες δημοπρασιών και οι τοποθεσίες ομότιμης (P2P) κοινής χρήσης αρχείων. Από το  
ηλεκτρονικό κατάστημα της Microsoft, μπορεί κανείς να αγοράσει ένα εύρος γνήσιων προϊόντων 
λογισμικού και υλικού απευθείας από τη Microsoft (σε επιλεγμένες αγορές). 

Είστε διατεθειμένοι  
να διακινδυνεύσετε 
τη φήμη σας;

Ασφαλέστερες αγορές 
από κατάστημα ή 
ηλεκτρονικά. Ξεχωρίστε 
το γνήσιο λογισμικό  
της Microsoft.

Ο γενικός κανόνας είναι ότι εάν η τιμή 
είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή, 
πολύ πιθανό να είναι κι έτσι. Ωστόσο, 
εκείνοι που πωλούν πλαστό λογισμικό 

συχνά το διαφημίζουν σε τιμή λίγο χαμηλότερη 
από την κανονική τιμή λιανικής, με αποτέλεσμα 
ο πελάτης να πιστεύει ότι πέτυχε μια πολύ 
καλή ευκαιρία. Το συμπέρασμα είναι ότι η τιμή 
του προϊόντος είναι σημαντική, αλλά δεν είναι 
ο μοναδικός παράγοντας που θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη. 

Η εμπιστοσύνη μεταπωλητή – πελάτη είναι 
πολύ σημαντικό στοιχείο. Τα σημεία κλειδιά 
κατά την πώληση λογισμικού είναι τα εξής: 

Εάν πρόκειται για προϊόν σε φυσικό μέσο, 
θα πρέπει να παραδίδεται στην αρχική 
του συσκευασία και να περιλαμβάνει όλα 

τα στοιχεία ασφαλείας της Microsoft, όπως 
ολόγραμμα, ετικέτα γνησιότητας της Microsoft ή 
Πιστοποιητικό Αυθεντικότητας (COA).

Προσοχή στους δίσκους αποκατάστασης:  
Οι δίσκοι αποκατάστασης δεν έχουν άδεια 
να πωλούνται ξεχωριστά από το PC το οποίο 
συνοδεύουν. Η εγκατάσταση λογισμικού από 
δίσκο αποκατάστασης σε PC διαφορετικό από 
εκείνο το οποίο συνόδευε αρχικά, ενδέχεται 
να μην δύναται να ενεργοποιηθεί ή να 
χρησιμοποιηθεί. 

Με εξαίρεση τις Κάρτες αριθμών-κλειδιών 
προϊόντος (PKC) που διανέμονται με τα 
Πιστοποιητικά Αυθεντικότητας, η Microsoft 
δεν διανέμει αριθμούς-κλειδιά ως μεμονωμένα 
προϊόντα. Εάν αγοράσετε και χρησιμοποιήσετε 
ένα κλεμμένο ή πλαστό αριθμό-κλειδί προϊόντος 
για να ενεργοποιήσετε τα Windows που είναι 
εγκατεστημένα σε ένα PC, ο αριθμός-κλειδί 
μπορεί να μην λειτουργεί για ενεργοποίηση, 
μπορεί να χρησιμοποιείται ήδη σε άλλο PC ή να 
αποκλειστεί αργότερα η χρήση του από τη  
Microsoft όταν αναφερθεί η κλοπή του.  
Ο καλύτερος τρόπος είναι η αγορά γνήσιου 
λογισμικού της Microsoft προεγκατεστημένου σε 
νέο PC ή γνήσιου λογισμικού της Microsoft από 
εγκεκριμένο μεταπωλητή.
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Προβολείς… 
στραμμένοι στο μέλλον
Είναι γεγονός πως η αγορά των business projectors, αν και συρρικνωμένη σε σχέση με το παρελθόν σε ό,τι 
αφορά τους «παίκτες», συνεχίζει και διαθέτει τη δική της δυναμική, ειδικά μετά την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, 
όπως ultra-short throw και laser. Επίσης, παρά τον έντονο ανταγωνισμό που υφίστανται οι projectors από 
τις οθόνες, πάντα θα υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούνται εξαιρετικά μεγαλύτερου μεγέθους επιφάνεια 
προβολής. Στην περίπτωση αυτή, οι projectors αποτελούν μονόδρομο για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. 
Το σίγουρο είναι ότι δεν κάνουν όλοι οι projectors για όλες τις εφαρμογές. Άλλον προβολέα χρειάζεται μια 
αίθουσα συνεδριάσεων, άλλον μια αίθουσα διδασκαλίας και άλλον ένας κοινόχρηστος χώρος, ένα κατάστημα, ή 
ένας μεγάλος συνεδριακός χώρος. 
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πολλές παρουσιάσεις εν κινήσει ή γενικά τα 
meetings δεν πραγματοποιούνται στον ίδιο χώρο, 
τότε ένα μικρός φορητός projector αποτελεί μια α-
ξιόλογη επένδυση. Η προβολή του περιεχομένου 
μιας παρουσίασης, απλά θα προσδώσει άλλη… 
διάσταση, σε σχέση με τη προβολή της στην οθό-
νη ενός laptop. 
Επιπλέον, πολλοί φορητοί projectors μπορούν να 
τροφοδοτηθούν μέσω ενός USB, ενώ άλλοι δια-
θέτουν και ασύρματες δυνατότητες, ώστε να μπο-
ρούν να προσαρμοστούν σε μια ποικιλία meeting 
rooms και αναγκών. 

Εξοικονόμηση και ευελιξία
Η αγορά ενός projector για το conference room 
της επιχείρησης ή άλλους χώρους meeting μπο-
ρεί να αποτελέσει μια σημαντική έκτακτη δαπάνη, 
αλλά θυμηθείτε πως οι τεχνολογικές επενδύσεις 
συνήθως εξοικονομούν χρήματα μεσοπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα. Μάλιστα, υπάρχουν και 
πολλοί διαδραστικοί short throw projectors, οι 
οποίοι περιλαμβάνουν ειδικό software σχολια-
σμού που επιτρέπει στον χρήστη τη χρήση γρα-
φίδας ή το δάκτυλο -ανάλογα με την τεχνολογία 
που υποστηρίζει ο projector- για να γράψει ή να 
σχεδιάσει περιεχόμενο στην οθόνη του projector. 
Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει 
την εικόνα στον υπολογιστή του και να τη μοιρα-
στεί με άλλους, εξαλείφοντας την ανάγκη για την 
εκτύπωση εντύπων των slides ή άλλων υλικών 
παρουσίασης. 

Μέγεθος προβολής
Η επιτυχημένη συνεργασία βασίζεται στις μεγάλες 
οθόνες. Γιατί; Επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούν 
να συνεργαστούν σε κάτι που δεν μπορούν να 
δουν καλά. Οι εποχές που μια ομάδα -και ένα 
meeting room- ήταν τόσο μικρές σε μέγεθος 
ώστε να πρέπει να μοιράζονται μια μικρή οθόνη 
αναμεταξύ τους, δείχνουν να έχουν περάσει. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μεσαίου και 
μεγάλου μεγέθους ομάδες θα πρέπει να μπορούν 
να δουν και να διαβάσουν το ίδιο περιεχόμενο 
και η καλύτερη λύση είναι η αύξηση του μεγέ-
θους των προβολών μέσω ενός projector. Αυτό 
μπορεί να αποδειχτεί ακόμα πιο κρίσιμο στον 
εκπαιδευτικό τομέα ή σε περιπτώσεις training, 
όπου η χαμηλή ανάλυση ή τα μικρά σε μέγεθος 
υλικά παρουσίασης πιθανώς να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στη διαδικασία. 

Εξασφαλισμένη συμμετοχή
Όλοι μας έχουμε τύχει σε περιπτώσεις όπου κά-
ποιος ή κάποιοι έχουν αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια 
ενός meeting. Σε τελική ανάλυση, το να μιλά ένα 
άτομο σε μια μεγάλη ομάδα δεν αποτελεί και τον 
πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για να κρατήσει το 
ενδιαφέρον τους ή να προκαλέσει τη συμμετοχή 
τους, δημιουργώντας νέες δυνατότητες εκμά-
θησης. Η διαδραστική τεχνολογία επιτρέπει σε 
παραπάνω από έναν χρήστες να σχεδιάσουν ή να 
αλληλεπιδράσουν με μια οθόνη ταυτόχρονα, α-
νοίγοντας τον δρόμο σε συνεργασίες πραγματικού 

Ό
πως ακριβώς συμβαίνει και με 
τους άλλους τύπους τεχνολογίας 
συνεργασίας ή meeting room, 
οι projectors συνεχίζουν να ε-
ξελίσσονται και να βελτιώνονται. 
Έχουν περάσει ανεπιστρεπτί οι ε-

ποχές των «κρεμαστών» projectors και των slide 
παρουσιάσεων. Στην εποχή μας οι projectors 
προσφέρουν εικόνα HD και διαδραστικές δυνατό-
τητες, ενώ μπορούν να προβάλλουν πεντακάθαρη 
εικόνα ακόμα και σε φωτεινούς χώρους. Κάποιοι 
μάλιστα από τους νεότερους projectors της αγο-
ράς έχουν τη δυνατότητα να μοιράσουν την οθόνη 
σε τεταρτημόρια και να εμφανίσουν ταυτόχρονα 
πολλαπλές προβολές.
Εκτός από την ανάλυση, τη φωτεινότητα, την αντί-
θεση, την ακρίβεια των χρωμάτων και το μέγεθος 
της εικόνας προβολής, υπάρχει και μια σειρά από 
διάφορες παραμέτρους επιλογής. Για παράδειγμα, 
η κατανάλωση ενέργειας, ο χρόνος ζωής της «λά-
μπας», αλλά και οι πρόσθετες τεχνολογίες, όπως 
η υποστήριξη δικτύου, η ασύρματη επικοινωνία, 
ο έλεγχος από το smartphone κ.ο.κ., είναι κάποια 
από τα features που δεν θα πρέπει να αγνοηθούν.
Δεδομένης της προσφοράς συσκευών για όλα τα 
budgets, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να 
κατανοήσουν τι μπορούν να πετύχουν οι σημερι-
νοί projectors και ποια είναι η χρήση τους. Ο ρό-
λος του συνεργάτη σε αυτή την περίπτωση είναι 
εξαιρετικά σημαντικός, μιας και θα συνεισφέρει 
με την τεχνογνωσία του. 

 

Η χρήση του projector στην 
επιχείρηση
Καταρχάς, πρέπει να διευκρινίσουμε πως το ση-
μαντικότερο μέρος ενός projector είναι ο φακός. 
Οι εξελίξεις στην τεχνολογία των φακών συνε-
πάγεται πως οι συσκευές αυτές δεν χρησιμοποι-
ούνται αποκλειστικά σε μεγάλα δωμάτια και για 
μεγάλες προβολές. Η τεχνολογία short throw, για 
παράδειγμα, διευκολύνει την προβολή μια καθα-
ρής και ευανάγνωστης εικόνας σε πολύ μικρούς 
χώρους ή από πολύ μικρή απόσταση, ενώ κάποια 
από τα νεότερα μοντέλα μπορούν ακόμα και να 
προβάλλουν εικόνα σε θόλους. 
Επιπλέον, οι projectors δεν αποτελούν το μονο-
διάστατο εργαλείο που μέχρι πρότινος υπήρξαν. 
Πολλοί από τους σημερινούς projectors μπορούν 
να συνδεθούν ασύρματα στο Internet ή να επιτρέ-
ψουν σε πολλούς χρήστες να αλληλεπιδράσουν 
ταυτόχρονα με την οθόνη. Δεδομένων αυτών των 
εξελιγμένων δυνατοτήτων τους, οι projectors 
έχουν αποδειχθεί μια σημαντική επιχειρηματική 
τεχνολογική επένδυση. Παραθέτουμε κάποια 
επιχειρήματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
οι συνεργάτες για να αποδείξουν τη χρησιμότητα 
των συσκευών αυτών στις επιχειρήσεις και στους 
πελάτες τους:

Meetings εν κινήσει
Εφόσον το προσωπικό μιας επιχείρησης κάνει 

χρόνου και μεγαλύτερης συμμετοχής από τους 
μετέχοντες.

Αξιομνημόνευτη παρουσία
Η συμμετοχή του πελάτη και της επιχείρησης 
σε μια μεγάλη ή μικρότερης εμβέλειας έκθεση 
ή συνέδριο, αποτελεί ευκαιρία για να αφήσει το 
«στίγμα» της στους συμμετέχοντες. Και η τεχνολο-
γία των projectors θα βοηθήσει σημαντικά σε αυτό 
το θέμα. Στην περίπτωση αυτή, οι short throw 
projectors θα επιτρέψουν στον χρήστη να προβάλ-
λει περιεχόμενο σε μικρό χώρο. Τοποθετώντας 
μια συσκευή στο booth σε κάποιο trade show, η 
επιχείρηση θα μπορεί να εμφανίζει παρουσιάσεις 
video των projects, των πληροφοριών επαφής με 
τους πωλητές, αλλά και φωτογραφίες των νέων 
προϊόντων. 
Επιπλέον, η επιχείρηση μπορεί να κρεμάσει μια 
μεγάλη οθόνη πίσω από τον βασικό ομιλητή σε 
ένα σημαντικό event και να χρησιμοποιήσει έναν 
projector για να εμφανίσει περιεχόμενο social 
media σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομέ-
νων των αντιδράσεων και των ερωτήσεων προς 
τον ομιλητή. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 
προβολής λεπτομερειών όπως είναι το χρονοδιά-
γραμμα του event ή ο χώρος του campus για τους 
επισκέπτες. Το αποτέλεσμα θα είναι εξοικονόμηση 
χρημάτων σε έντυπο υλικό, αλλά και η δυνατότητα 
ενημέρωσης των πληροφοριών σε πραγματικό 
χρόνο, εφόσον αλλάξει ο χρόνος ή η τοποθεσία. 

Συνεργασία και διαδραστικότητα
Ανεξάρτητα από το κατά πόσον οι εργαζόμενοι 
μιας επιχείρησης παρευρίσκονται σε ένα meeting, 
ένα συνέδριο ή σε κάποιο training, αυτό που σί-
γουρα θα χρειαστούν είναι ένα περιβάλλον συνερ-
γασίας. Η επιλογή της σωστής τεχνολογίας για τις 
περιπτώσεις που προαναφέραμε είναι σημαντική, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανοποίηση και 
η προσοχή τους. Ο συνεργάτης θα πρέπει να έχει 
υπόψη του πως οι τάσεις στην τεχνολογία των 
projectors εναρμονίζονται πλέον με τις εργασιακές 
τάσεις στους χώρους εργασίας που προϋποθέτουν 
διαδραστικότητα και συνεργασία. Η επιχείρη-
ση, με την αρωγή του συνεργάτη, θα πρέπει να 
εξερευνήσει ποιες τεχνολογικές λύσεις είναι οι 
καλύτερες για τον διαθέσιμο χώρο, ώστε να μεγι-
στοποιηθεί η παραγωγικότητα και η ικανοποίηση 
των εργαζομένων. 

Μια επένδυση με αντίκρισμα
Ο συνεργάτης μπορεί εύκολα να αποδείξει στον 
πελάτη του πως οι business projectors είναι αρ-
κετά οικονομικοί, από πλευράς ανταπόδοσης και 
οφελών. Αν και η τιμή τους ποικίλει ανάλογα με τα 
features που διαθέτουν, όπως για παράδειγμα η 
ανάλυση, η δαπάνη αυτή θα φέρει στον χώρο του 
γραφείου άμεσα ορατά αποτελέσματα. Όπως προα-
ναφέραμε, οι projectors θα φέρουν μεσοπρόθεσμα 
εξοικονόμηση σε χαρτί και μελάνια, από όλα εκείνα 
τα έντυπα που δεν θα χρειαστεί να μοιραστούν κατά 
τη διάρκεια του συνεδρίου ή του conference. Όλα 
αυτά τα πλεονεκτήματα θα κάνουν την αγορά ενός 
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Προβολείς… 
στραμμένοι στο μέλλον
Είναι γεγονός πως η αγορά των business projectors, αν και συρρικνωμένη σε σχέση με το παρελθόν σε ό,τι 
αφορά τους «παίκτες», συνεχίζει και διαθέτει τη δική της δυναμική, ειδικά μετά την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, 
όπως ultra-short throw και laser. Επίσης, παρά τον έντονο ανταγωνισμό που υφίστανται οι projectors από 
τις οθόνες, πάντα θα υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούνται εξαιρετικά μεγαλύτερου μεγέθους επιφάνεια 
προβολής. Στην περίπτωση αυτή, οι projectors αποτελούν μονόδρομο για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. 
Το σίγουρο είναι ότι δεν κάνουν όλοι οι projectors για όλες τις εφαρμογές. Άλλον προβολέα χρειάζεται μια 
αίθουσα συνεδριάσεων, άλλον μια αίθουσα διδασκαλίας και άλλον ένας κοινόχρηστος χώρος, ένα κατάστημα, ή 
ένας μεγάλος συνεδριακός χώρος. 
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business projector σημαντική προσθήκη και σοφή 
επιλογή για τις επιχειρήσεις. 

 

Οι επιλογές της αγοράς 
Δεδομένου πως οι projectors έχουν αρχίσει να ε-
δραιώνουν την παρουσία τους στους χώρους των 
επιχειρήσεων, καθώς και σε high-end συστήματα 
home theater, καλό θα ήταν να ρίξουμε τώρα μια 
ματιά στους διαφορετικούς τύπους projectors που 
κυριαρχούν αυτήν τη στιγμή στην αγορά. 
Ξεκινώντας, να αναφέρουμε πως υπάρχουν δύο 
βασικοί τύποι projectors: οι DLP (Digital Light 
Processing) και οι LCD (Liquid Crystal Display). 
Επιπρόσθετα, κάποιες ποικιλίες τεχνολογίας LCD 
είναι οι LCOS (Liquid Crystal on Silicon), οι D-ILA 
(Digital Imaging Light Amplification – χρησιμοποι-
ούνται από την JVC) και οι SXRD (Silicon Crystal 
Reflective Display - χρησιμοποιούνται από την 
Sony).
Εκτός όμως από την τεχνολογία LCD ή DLP που 
χρησιμοποιείται στις συσκευές αυτές, ένα ακόμα 
σημαντικό υποσύστημα που έχει σημασία στην 
επιλογή είναι το κατά πόσον η πηγή φωτός που 
χρησιμοποιείται στον projector είναι λάμπα, LED ή 
laser. Η καθεμιά από τις επιλογές έχει τα πλεονε-
κτήματα και τα μειονεκτήματά της. Θυμηθείτε πως 
οι projectors που χρησιμοποιούν λάμπα θα πρέπει 
να αλλάξουν την πηγή φωτός μετά από 3.000 ή 
4.000 ώρες προβολής, ενώ κάποιες συσκευές 
έχουν διάρκεια ζωής ως και 5.000 ώρες ή και 
περισσότερο.
Επιπλέον, ιδίως στην περίπτωση των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων, καλό θα είναι να δοκιμάζουν 
διαφορετικά μεγέθη οθονών, αποστάσεις και χώ-
ρους, ώστε να δουν τι δουλεύει καλύτερα. 

Χωρίς επαρκή έξοδο φωτισμού (light output), ο 
projector δεν θα μπορεί να εμφανίσει φωτεινή εικό-
να. Εφόσον η έξοδος είναι πολύ χαμηλή, η προβαλ-
λόμενη εικόνα θα είναι θολή, ακόμα και σε σκοτεινό 
δωμάτιο. Ο καλύτερος τρόπος αναγνώρισης του 
κατά πόσον η έξοδος του projector παράγει αρκετό 
φως για φωτεινές εικόνες, είναι η βαθμολογία ANSI 
Lumens, η οποία θα σας πει πόσο φως «βγάζει» 
ένας projector. Σε γενικές γραμμές, projectors με 
1.000 ANSI Lumens ή περισσότερο, διαθέτουν 
ικανοποιητικό φωτισμό. Προφανώς, το μέγεθος του 
δωματίου, η διάσταση/ απόσταση της οθόνης και ο 
περιβάλλον φωτισμός του δωματίου επηρεάζουν 
την ανάγκη για περισσότερα ή λιγότερα Lumens. 
Ο λόγος αντίθεσης συμπληρώνει τη φωτεινότητα. 
Η αντίθεση είναι η αναλογία μεταξύ των μαύρων 
και λευκών τμημάτων της εικόνας. Ο υψηλός 
λόγος αντίθεσης έχει ως αποτέλεσμα ακόμα πιο 
καθαρά λευκά και μαύρα. Ένας projector μπορεί 
να έχει υψηλή βαθμολογία Lumens, αλλά στην 
περίπτωση που ο λόγος αντίθεσης είναι χαμηλός, 
η εικόνα θα δείχνει «ξεπλυμένη». 

Η πυκνότητα των pixel είναι επίσης σημαντική.  
Οι LCD και DLP projectors έχουν έναν συγκεκρι-

μένο αριθμό από pixels. Εφόσον το περιεχόμενο 
που προβάλλει η επιχείρηση είναι επιπέδου HDTV, 
τότε το προτιμώμενο pixel count θα πρέπει να εί-
ναι της τάξης του 1920x1080. 
Επιπρόσθετα, κάποιες επιχειρήσεις ίσως θελή-
σουν να μεταβούν στην τεχνολογία του 4Κ, αν και 
θα πρέπει να γνωρίζουν πως οι συσκευές αυτές 
δεν προβάλλουν αληθινή ανάλυση 4Κ. Αυτό ση-
μαίνει πως ο συνεργάτης θα πρέπει να προτείνει 
στον πελάτη τη σωστή συσκευή, ανάλογα με τις 
ανάγκες του. 
Μια ακόμα παράμετρος είναι οι έξοδοι και θα 
πρέπει να διασφαλιστεί πως ο projector θα πρέπει 
να διαθέτει όσες απαιτούνται. Όλοι οι projectors 
στις ημέρες μας διαθέτουν HDMI, ενώ οι περισσό-
τερες συσκευές ενσωματώνουν VGA και DVI για 
υπολογιστές. Από την άλλη, εφόσον η επιχείρηση 
έχει ακόμα στην κατοχή της κάποιες παλιότερες 
συσκευές που χρησιμοποιούν συνδέσεις όπως 
composite και S-video για αναλογικές πηγές, 
τότε θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσον οι 
επιλεγμένες συσκευές προσφέρουν κι αυτές τις 
δυνατότητες. 

Short Throw vs. Long Throw Projectors
Η απόσταση προβολής είναι ένας από τους ση-
μαντικότερους παράγοντες που θα πρέπει μια 
επιχείρηση να λάβει υπόψη της κατά την επιλογή 
ενός νέου projector. Η διαφορά στην απόσταση 
προβολής ενός projector έχει σχέση με τον τύπο 
του φακού που χρησιμοποιεί, με τους long throw 
να είναι σαφώς πιο οικονομικοί από τους short 
throw, εξαιτίας της ποιότητας του γυαλιού που εί-
ναι απαραίτητη για να δουλέψουν. 
Από την άλλη, οι short throw διαθέτουν φακούς 
που μπορούν να δημιουργήσουν μια σαφώς με-
γαλύτερη εικόνα από κοντινότερες αποστάσεις 
- ακόμα και 100 ίντσες από 1,5 μέτρα ή λιγότερο 
σε συγκεκριμένα μοντέλα. Το βασικό πλεονέκτημα 
αγοράς ενός short throw επίσης είναι και το πλέον 
προφανές: λιγότερος χώρος μεταξύ του projector 
και της οθόνης, συνεπάγεται περισσότερος για 
τους συμμετέχοντες. 
Οι short throws είναι ιδανικοί για μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν μεγάλους χώρους 
για meeting rooms. Από την άλλη πλευρά, η ευ-
κολία αυτή έρχεται με υψηλότερο κόστος, οπότε η 
επιχείρηση θα πρέπει να συγκρίνει τα οφέλη και 
αντίστοιχα να πάρει την απόφαση εκείνη που ται-
ριάζει στις ανάγκες της. 

Interactive projectors, για το μέλλον
Μια ακόμα ενδιαφέρουσα τεχνολογία στην αγορά 
αυτή είναι και οι interactive projectors. Οι συ-
σκευές αυτές είναι παρόμοιες με τα interactive 
whiteboards, αλλά στην περίπτωση των projectors 
το interactive στοιχείο τους φαίνεται στο ότι μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις επιφάνειες 
(προτιμώνται σταθερές επιφάνειες, ή τοίχος αντί 
για απλό πανί). Έτσι, σε μια αίθουσα που έχει το-
ποθετηθεί ένας interactive projector, δεν υπάρχει 
ανάγκη για whiteboard, αφού ο χρήστης μπορεί να 
αλληλεπιδρά μέσω γραφίδας ή των δακτύλων του. 
Οι διαδραστικές συσκευές (interactive projectors, 
interactive whiteboards και interactive flat panel 
οθόνες) έχουν πλέον γίνει το πιο σημαντικό εργα-
λείο μιας τάξης στον εκπαιδευτικό τομέα.

 

4 trends της αγοράς των  
business projectors
Μεγαλύτερη φωτεινότητα, μικρότερη τιμή
Δεδομένου πως οι projectors τείνουν να γίνουν 
commodity στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι με-
γάλοι παίκτες της αγοράς συνεχίζουν να αναπτύσ-
σουν τα προϊόντα τους, έχοντας κατά νου τις απαιτή-
σεις των επιχειρήσεων αυτών. Μπορεί παλιότερα, 
να έπρεπε ο projector να έπρεπε να στηθεί σε ένα 
σκοτεινό δωμάτιο, αλλά πλέον δεν υπάρχει αυτή 
η πολυτέλεια, στα σύγχρονα εργασιακά περιβάλ-
λοντα που απαιτούν ευελιξία. Εξού και η ταχύτατη 
ανάπτυξη των συσκευών υψηλής φωτεινότητας 
για low budget, οι οποίες γίνονται ανάρπαστες στα 
meeting rooms παντού. Όσο λοιπόν οι επιχειρήσεις 
απαιτούν ολοένα και περισσότερα lumens, οι κατα-
σκευαστές σπεύδουν να κυκλοφορήσουν συσκευ-
ές σε ανταγωνιστικές τιμές. Αυτή η στροφή στην 
ποιότητα είναι παρούσα παντού στην αγορά. 

Κορυφαία ανάλυση 
Μια παρόμοια τάση λαμβάνει χώρα στο θέμα της 
ανάλυσης. Γίνεται ολοένα και πιο σύνηθες για τους 
κατασκευαστές να προσφέρουν ακόμα μεγαλύ-
τερη ανάλυση σε πιο προσβάσιμη τιμή. Μπορεί, 
ιδίως στην περίπτωση της σχετικά πρόσφατης 
4Κ αγοράς, να μην ισχύει ακόμα, αλλά οι Full HD 
projectors αποτελούν ρεαλιστική επιλογή για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της 
ανάλυσης, ο συνεργάτης μπορεί να προτείνει 
κάποιο μοντέλο αποκλειστικά βάσει χαρακτηρι-
στικών και όχι brand, και μάλιστα σε τιμή που να 
είναι ανταγωνιστική. 

Από τις λάμπες, στο laser
Η αγορά των laser projectors αναπτύσσεται 

Ο σημαντι-
κότερος 
κλάδος 
που οδηγεί 

τις εξελίξεις στην 
αναδυόμενη αγορά 
των projectors είναι ο 
επιχειρηματικός
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Οι σύγχρονες τάσεις βιντεοπροβολής υπαγο-
ρεύουν μεγάλο μέγεθος εικόνας, εύκολη ενσω-
μάτωση στην υπάρχουσα υποδομή, αλλά και 
ευελιξία στο χειρισμό από τους χρήστες, ακόμα 
και χωρίς τη χρήση υπολογιστή, όπως πχ. από 
φορητές συσκευές. H Epson απαντά σε αυτές 
τις ανάγκες με ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο προ-
ϊόντων που βασίζονται στην τεχνολογία 3LCD, 
προσφέροντας σταθερά ρεαλιστικές εικόνες, έ-
ντονα μαύρα και πλούσια χρώματα, με τριπλάσια 
φωτεινότητα (Color Light Output), σε σχέση με 
τους βιντεοπροβολείς μονού chip (DLP). Παράλ-
ληλα, η χρήση τεχνολογίας laser σε μεσαίας και 
υψηλής φωτεινότητας προϊόντα προσφέρει κο-
ρυφαία διάρκεια ζωής στην πηγή φωτός (20.000 
ώρες normal mode/ 30.000 ώρες eco mode) με 
εγγύηση 20.000 ωρών στο laser unit, σε αντίθε-
ση με ανταγωνιστικά προϊόντα. Αυτό οφείλεται 
στο ότι η Epson χρησιμοποιεί ανόργανα υλικά 
στην κατασκευή, όχι μόνο των 3LCD panel αλλά 
και στον φωσφορικό τροχό της πηγής φωτός 
(laser), που εξασφαλίζει απόλυτα καθαρή εικόνα 
για μεγάλη διάρκεια ζωής.  

Αίθουσες συσκέψεων
Για τους χώρους συναντήσεων, η Epson προ-
σφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με την προ-
σθήκη της νέας σειράς laser βιντεοπροβολέων 
μικρού μεγέθους, EB-L615U, EB-L510U και 
ΕΒ-L400U, με επίπεδα έγχρωμης και λευκής 
φωτεινότητας 4500-6000lm. Η σειρά αυτή που 
ανακοινώθηκε στην ISE 2018, αναμένεται να 
συμπληρώσει υπάρχοντες βιντεοπροβολείς που 
βασίζονται σε λάμπες, προσφέρει δυνατότητες 
όπως Multi-PC Projection για πολλαπλή προ-
βολή από δίκτυο, ενώ σε συνεργασία με την 
Kramer, διαθέτει ακόμη περισσότερες δυνατό-
τητες για ασφαλείς συνεργατικές  παρουσιάσεις 
μέσω δικτύου.

Αμφιθέατρα και μεγάλες  
εγκαταστάσεις
Αντίστοιχα για αμφιθέατρα και μεγάλους χώρους 
εκδηλώσεων, οι ανάγκες προβολής «αλλάζουν 
διάσταση» και «μεγαλώνουν» για την επίτευξη 
ενός εντυπωσιακού αποτελέσματος, με απλή 
προβολή περιεχομένου, mapping ή σήμανση. Η 
δυνατότητα εγκατάστασης 360 μοιρών, σχεδόν 
παντού και με οποιονδήποτε προσανατολισμό, 
μετατρέπει οποιαδήποτε επιφάνεια σε οθόνη, 
προσφέροντας τη δυνατότητα δημιουργίας 
εικόνων σε αναπάντεχα σημεία που τραβούν 
την προσοχή. Οι βιντεοπροβολείς της σειράς 
EB-L με εναλλάξιμους φακούς και φωτεινότητα 
5.000lm έως 25.000lm, είναι ιδανικοί, καθώς 
μεγιστοποιούν την ευελιξία τοποθέτησης και την 

ποιότητα και μέγεθος προβολής. Επιπλέον, με 
τα νέα, χρηστικά Epson Management Software 
Tools βελτιώνεται η διαχείριση και διευκολύ-
νεται η εγκατάστασή τους, καθώς δίνεται στο 
χρήστη η δυνατότητα απομακρυσμένης ρύθ-
μισης και ο έλεγχος βασικών λειτουργιών του 
βιντεοπροβολέα. Έτσι, οι εγκαταστάσεις αυτές 
είτε αποτελούν μέρος προσωρινής εκδήλωσης 
είτε αποτελούν εταιρικό ή εκπαιδευτικό χώρο 
παρουσιάσεων εντυπωσιάζουν και αναδεικνύ-
ουν πλήρως το περιεχόμενο προβολής.

Χώροι εκπαίδευσης
Το δυναμικό διαδραστικό μαθησιακό περιβάλ-
λον είναι ο στόχος της Epson για την εκπαίδευση 
του μέλλοντος. Οι καινοτόμες λύσεις βιντεοπρο-
βολής που προσφέρει, εξασφαλίζουν αφενός 
την απαραίτητη φωτεινή, απρόσκοπτη και κα-
θαρή προβολή που είναι απαραίτητη στις ελλη-
νικές αίθουσες διδασκαλίας ή/και εκπαιδευτικά 
κέντρα, αλλά αφετέρου τη δυνατότητα στους εκ-
παιδευτικούς και τους μαθητές για κοινή χρήση 
της οθόνης, ευέλικτη εκμάθηση με διαδραστικό 
τρόπο, αλλά και τη συνεργασία από διαφορετικές 
τοποθεσίες ή την αποθήκευση εργασιών και το 
διαμοιρασμό περιεχομένου. 
Το σημαντικότερο στοιχείο που αναδεικνύει η 
Epson είναι ότι στις αίθουσες διδασκαλίας και 
όχι μόνο, το μέγεθος της προβολής έχει σημασία 
(πχ >100’’) και συνδέεται με την ενίσχυση του 
ενδιαφέροντος από το κοινό για το εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο. Για παράδειγμα οι διαδραστικοί 
βιντεοπροβολείς EB-1470Ui (3LCD laser) και  ο 
ΕΒ-675Wi αποτελούν αδιαμφισβήτητα μια πρω-
τοποριακή λύση διδασκαλίας. Πολλές φορές οι 
μαθητές παραπονιούνται πως δεν μπορούν να 
διαβάσουν τα κείμενα στις οθόνες. Με τους βι-
ντεοπροβολείς της Epson, το μάθημα γίνεται πιο 
ευέλικτο και διαδραστικό, με κλιμακωτό μέγε-

θος οθόνης έως 100’’ (254 εκ.) και μια σειρά από 
έξυπνες λειτουργίες, όπως διάδραση αφής μαζί  
με το διαδραστικό λογισμικό SMART Notebook. 
Σε αντίθεση με τις επίπεδες οθόνες, κάθε εκπαι-
δευόμενος εξασφαλίζει ιδανικό μέγεθος προβο-
λής χωρίς απώλειες στην ποιότητα εικόνας ούτε 
σκιές και αντανακλάσεις, καθώς η σειρά των 
εκπαιδευτικών βιντεοπροβολέων της Epson 
προβάλλουν από πολύ κοντινή απόσταση (short 
throw/ultra short throw). Με τη συνεργασία της 
Epson και SMIT-Visual η προτεινόμενη λύση 
ολοκληρώνεται με ποιοτικούς πίνακες κατάλ-
ληλους για προβολή και διάδραση σε ποικίλες 
διαστάσεις και χαρακτηριστικά.

Φορητοί βιντεοπροβολείς
 Για επαγγελματίες που μετακινούνται διαρκώς 
(πχ ιατρικούς επισκέπτες, πωλητές), η Epson 
διαθέτει μια πλήρη σειρά φορητών (1,8 κιλά) ι-
σχυρών βιντεοπροβολέων, που συνδυαζουν την 
εξαιρετική φορητότητα με καταπληκτική ποιότη-
τα εικόνας και εύκολη τοποθέτηση ώστε να μην 
καθυστερεί η διαδικασία παρουσίασης.

Η Epson, αποτελεί τον νούμερο ένα κατασκευ-
αστή βιντεοπροβολέων παγκοσμίως (και στην 
Ελλάδα) από το 2001 με συνεχώς αυξανόμενα 
μερίδια αγοράς, τα οποία για το 2017 άγγιξαν το 
42% στην Ελλάδα (37% παγκοσμίως). Τα μερίδια 
αυτά δεν είναι τυχαία, καθώς επενδύει σταθερά 
πάνω από το 7% του τζίρου της σε έρευνα και α-
νάπτυξη (R&D) και απασχολεί στον τομέα αυτό – 
μόνο για τους βιντεοπροβολείς - πάνω από 1500 
εξειδικευμένους μηχανικούς στην Ιαπωνία. Έτσι 
αναπτύσσει συνεχώς σύγχρονα επαγγελματικά 
προϊόντα, σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις δι-
αφοροποιημένες ανάγκες προβολής σε ποικίλα 
περιβάλλοντα και χώρους, με την ασυναγώνιστη 
ποιότητα και αξιοπιστία της Epson. 

Λύσεις προβολής για κάθε ανάγκη
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business projector σημαντική προσθήκη και σοφή 
επιλογή για τις επιχειρήσεις. 

 

Οι επιλογές της αγοράς 
Δεδομένου πως οι projectors έχουν αρχίσει να ε-
δραιώνουν την παρουσία τους στους χώρους των 
επιχειρήσεων, καθώς και σε high-end συστήματα 
home theater, καλό θα ήταν να ρίξουμε τώρα μια 
ματιά στους διαφορετικούς τύπους projectors που 
κυριαρχούν αυτήν τη στιγμή στην αγορά. 
Ξεκινώντας, να αναφέρουμε πως υπάρχουν δύο 
βασικοί τύποι projectors: οι DLP (Digital Light 
Processing) και οι LCD (Liquid Crystal Display). 
Επιπρόσθετα, κάποιες ποικιλίες τεχνολογίας LCD 
είναι οι LCOS (Liquid Crystal on Silicon), οι D-ILA 
(Digital Imaging Light Amplification – χρησιμοποι-
ούνται από την JVC) και οι SXRD (Silicon Crystal 
Reflective Display - χρησιμοποιούνται από την 
Sony).
Εκτός όμως από την τεχνολογία LCD ή DLP που 
χρησιμοποιείται στις συσκευές αυτές, ένα ακόμα 
σημαντικό υποσύστημα που έχει σημασία στην 
επιλογή είναι το κατά πόσον η πηγή φωτός που 
χρησιμοποιείται στον projector είναι λάμπα, LED ή 
laser. Η καθεμιά από τις επιλογές έχει τα πλεονε-
κτήματα και τα μειονεκτήματά της. Θυμηθείτε πως 
οι projectors που χρησιμοποιούν λάμπα θα πρέπει 
να αλλάξουν την πηγή φωτός μετά από 3.000 ή 
4.000 ώρες προβολής, ενώ κάποιες συσκευές 
έχουν διάρκεια ζωής ως και 5.000 ώρες ή και 
περισσότερο.
Επιπλέον, ιδίως στην περίπτωση των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων, καλό θα είναι να δοκιμάζουν 
διαφορετικά μεγέθη οθονών, αποστάσεις και χώ-
ρους, ώστε να δουν τι δουλεύει καλύτερα. 

Χωρίς επαρκή έξοδο φωτισμού (light output), ο 
projector δεν θα μπορεί να εμφανίσει φωτεινή εικό-
να. Εφόσον η έξοδος είναι πολύ χαμηλή, η προβαλ-
λόμενη εικόνα θα είναι θολή, ακόμα και σε σκοτεινό 
δωμάτιο. Ο καλύτερος τρόπος αναγνώρισης του 
κατά πόσον η έξοδος του projector παράγει αρκετό 
φως για φωτεινές εικόνες, είναι η βαθμολογία ANSI 
Lumens, η οποία θα σας πει πόσο φως «βγάζει» 
ένας projector. Σε γενικές γραμμές, projectors με 
1.000 ANSI Lumens ή περισσότερο, διαθέτουν 
ικανοποιητικό φωτισμό. Προφανώς, το μέγεθος του 
δωματίου, η διάσταση/ απόσταση της οθόνης και ο 
περιβάλλον φωτισμός του δωματίου επηρεάζουν 
την ανάγκη για περισσότερα ή λιγότερα Lumens. 
Ο λόγος αντίθεσης συμπληρώνει τη φωτεινότητα. 
Η αντίθεση είναι η αναλογία μεταξύ των μαύρων 
και λευκών τμημάτων της εικόνας. Ο υψηλός 
λόγος αντίθεσης έχει ως αποτέλεσμα ακόμα πιο 
καθαρά λευκά και μαύρα. Ένας projector μπορεί 
να έχει υψηλή βαθμολογία Lumens, αλλά στην 
περίπτωση που ο λόγος αντίθεσης είναι χαμηλός, 
η εικόνα θα δείχνει «ξεπλυμένη». 

Η πυκνότητα των pixel είναι επίσης σημαντική.  
Οι LCD και DLP projectors έχουν έναν συγκεκρι-

μένο αριθμό από pixels. Εφόσον το περιεχόμενο 
που προβάλλει η επιχείρηση είναι επιπέδου HDTV, 
τότε το προτιμώμενο pixel count θα πρέπει να εί-
ναι της τάξης του 1920x1080. 
Επιπρόσθετα, κάποιες επιχειρήσεις ίσως θελή-
σουν να μεταβούν στην τεχνολογία του 4Κ, αν και 
θα πρέπει να γνωρίζουν πως οι συσκευές αυτές 
δεν προβάλλουν αληθινή ανάλυση 4Κ. Αυτό ση-
μαίνει πως ο συνεργάτης θα πρέπει να προτείνει 
στον πελάτη τη σωστή συσκευή, ανάλογα με τις 
ανάγκες του. 
Μια ακόμα παράμετρος είναι οι έξοδοι και θα 
πρέπει να διασφαλιστεί πως ο projector θα πρέπει 
να διαθέτει όσες απαιτούνται. Όλοι οι projectors 
στις ημέρες μας διαθέτουν HDMI, ενώ οι περισσό-
τερες συσκευές ενσωματώνουν VGA και DVI για 
υπολογιστές. Από την άλλη, εφόσον η επιχείρηση 
έχει ακόμα στην κατοχή της κάποιες παλιότερες 
συσκευές που χρησιμοποιούν συνδέσεις όπως 
composite και S-video για αναλογικές πηγές, 
τότε θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσον οι 
επιλεγμένες συσκευές προσφέρουν κι αυτές τις 
δυνατότητες. 

Short Throw vs. Long Throw Projectors
Η απόσταση προβολής είναι ένας από τους ση-
μαντικότερους παράγοντες που θα πρέπει μια 
επιχείρηση να λάβει υπόψη της κατά την επιλογή 
ενός νέου projector. Η διαφορά στην απόσταση 
προβολής ενός projector έχει σχέση με τον τύπο 
του φακού που χρησιμοποιεί, με τους long throw 
να είναι σαφώς πιο οικονομικοί από τους short 
throw, εξαιτίας της ποιότητας του γυαλιού που εί-
ναι απαραίτητη για να δουλέψουν. 
Από την άλλη, οι short throw διαθέτουν φακούς 
που μπορούν να δημιουργήσουν μια σαφώς με-
γαλύτερη εικόνα από κοντινότερες αποστάσεις 
- ακόμα και 100 ίντσες από 1,5 μέτρα ή λιγότερο 
σε συγκεκριμένα μοντέλα. Το βασικό πλεονέκτημα 
αγοράς ενός short throw επίσης είναι και το πλέον 
προφανές: λιγότερος χώρος μεταξύ του projector 
και της οθόνης, συνεπάγεται περισσότερος για 
τους συμμετέχοντες. 
Οι short throws είναι ιδανικοί για μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν μεγάλους χώρους 
για meeting rooms. Από την άλλη πλευρά, η ευ-
κολία αυτή έρχεται με υψηλότερο κόστος, οπότε η 
επιχείρηση θα πρέπει να συγκρίνει τα οφέλη και 
αντίστοιχα να πάρει την απόφαση εκείνη που ται-
ριάζει στις ανάγκες της. 

Interactive projectors, για το μέλλον
Μια ακόμα ενδιαφέρουσα τεχνολογία στην αγορά 
αυτή είναι και οι interactive projectors. Οι συ-
σκευές αυτές είναι παρόμοιες με τα interactive 
whiteboards, αλλά στην περίπτωση των projectors 
το interactive στοιχείο τους φαίνεται στο ότι μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις επιφάνειες 
(προτιμώνται σταθερές επιφάνειες, ή τοίχος αντί 
για απλό πανί). Έτσι, σε μια αίθουσα που έχει το-
ποθετηθεί ένας interactive projector, δεν υπάρχει 
ανάγκη για whiteboard, αφού ο χρήστης μπορεί να 
αλληλεπιδρά μέσω γραφίδας ή των δακτύλων του. 
Οι διαδραστικές συσκευές (interactive projectors, 
interactive whiteboards και interactive flat panel 
οθόνες) έχουν πλέον γίνει το πιο σημαντικό εργα-
λείο μιας τάξης στον εκπαιδευτικό τομέα.

 

4 trends της αγοράς των  
business projectors
Μεγαλύτερη φωτεινότητα, μικρότερη τιμή
Δεδομένου πως οι projectors τείνουν να γίνουν 
commodity στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι με-
γάλοι παίκτες της αγοράς συνεχίζουν να αναπτύσ-
σουν τα προϊόντα τους, έχοντας κατά νου τις απαιτή-
σεις των επιχειρήσεων αυτών. Μπορεί παλιότερα, 
να έπρεπε ο projector να έπρεπε να στηθεί σε ένα 
σκοτεινό δωμάτιο, αλλά πλέον δεν υπάρχει αυτή 
η πολυτέλεια, στα σύγχρονα εργασιακά περιβάλ-
λοντα που απαιτούν ευελιξία. Εξού και η ταχύτατη 
ανάπτυξη των συσκευών υψηλής φωτεινότητας 
για low budget, οι οποίες γίνονται ανάρπαστες στα 
meeting rooms παντού. Όσο λοιπόν οι επιχειρήσεις 
απαιτούν ολοένα και περισσότερα lumens, οι κατα-
σκευαστές σπεύδουν να κυκλοφορήσουν συσκευ-
ές σε ανταγωνιστικές τιμές. Αυτή η στροφή στην 
ποιότητα είναι παρούσα παντού στην αγορά. 

Κορυφαία ανάλυση 
Μια παρόμοια τάση λαμβάνει χώρα στο θέμα της 
ανάλυσης. Γίνεται ολοένα και πιο σύνηθες για τους 
κατασκευαστές να προσφέρουν ακόμα μεγαλύ-
τερη ανάλυση σε πιο προσβάσιμη τιμή. Μπορεί, 
ιδίως στην περίπτωση της σχετικά πρόσφατης 
4Κ αγοράς, να μην ισχύει ακόμα, αλλά οι Full HD 
projectors αποτελούν ρεαλιστική επιλογή για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της 
ανάλυσης, ο συνεργάτης μπορεί να προτείνει 
κάποιο μοντέλο αποκλειστικά βάσει χαρακτηρι-
στικών και όχι brand, και μάλιστα σε τιμή που να 
είναι ανταγωνιστική. 

Από τις λάμπες, στο laser
Η αγορά των laser projectors αναπτύσσεται 

Ο σημαντι-
κότερος 
κλάδος 
που οδηγεί 

τις εξελίξεις στην 
αναδυόμενη αγορά 
των projectors είναι ο 
επιχειρηματικός



Η αγορά των interactive projectors 

Η παγκόσμια αγορά των interactive projectors ανα-
μένεται να αγγίξει τα 4,56 δις δολάρια ως το 2025, 
σύμφωνα με έρευνα της Grand View Research. Με 
τον όρο interactive projectors αναφερόμαστε σε μια 
συσκευή που καθιστά διαδραστική οποιαδήποτε ε-
πιφάνεια. Προσφέρει αποτελεσματική αλληλεπίδρα-
ση μεταξύ των χρηστών, εκμάθηση ή training σε 
πραγματικό χρόνο, εξαιρετικές δυνατότητες multi 
touch συνεργασίας, χωρίς την παρουσία υπολογι-
στή, επιτρέποντας την εύκολη ενσωμάτωση υλικών. 
Η αυξανόμενη υιοθέτηση του e-learning, τόσο 
στην εκπαίδευση όσο και στον επιχειρηματικό το-
μέα, αναμένεται να δώσει ώθηση στην αγορά των 
interactive projectors. Συνυπολογίζοντας και την α-
νάπτυξη των ταχύτερων τηλεπικοινωνιακών τεχνο-
λογιών και του networking, η αγορά του e-learning 
αναμένεται να γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη τη 
χρονική περίοδο που μας απασχολεί. 
Συν τοις άλλοις, η αγορά του BYOD ωθείται από πα-
ράγοντες όπως το μειωμένο κόστος hardware και η 
αυξημένη χρήση των smartphones. Οι εργαζόμενοι 
προτιμούν μια μόνο συσκευή για προσωπική και 
επαγγελματική χρήση, και το αποτέλεσμα είναι να 
επηρεάζεται και η ζήτηση για interactive projectors. 
Η μετατόπιση του κέντρου βάρους σε προϊοντικές 
καινοτομίες, όπως η ενσωμάτωση του projector σε 
φορητές ψηφιακές κάμερες και κινητά, αναμένεται 

να βελτιώσει τη λειτουργικότητα των interactive 
projectors στην εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις. 
Η αυξανόμενη ζήτηση για υψηλού επιπέδου ΙΤ 
υποδομή αναμένεται να αποτελέσει μια ακόμα ση-
μαντική πρόκληση για τη ζήτηση στο segment αυτό. 
Επιπρόσθετα, η έλευση των υπηρεσιών αυτών στα 
smartphone και στα tablets, αναμένεται να ενισχύ-
σει τη ζήτηση στην αγορά αυτή μέσα στα επόμενα 
χρόνια. 

Κάποια ακόμα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευ-
νας είναι τα εξής:
• Η αυξανόμενη διείσδυση ανοιχτής ΙοΤ πλατφόρ-

μας που υποστηρίζει ποικίλες εφαρμογές, δίκτυα 
και συσκευές που είναι πιθανό να ενισχύσουν τη 
ζήτηση της αγοράς

• Η τεχνολογία Liquid-Crystal-on-Silicon (LCoS) 
αναμένεται να παρουσιάσει υψηλή αύξηση, με 
μέσο όρο ετήσιας ανάπτυξης της τάξης του 24,4% 
κατά την περίοδο αυτή

• Η τεχνολογία 3LCD κυριάρχησε στην αγορά τα 
δύο τελευταία χρόνια, μιας και προσφέρει υψηλό-
τερη ποιότητα χρώματος

• Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για προϊοντικές καινο-
τομίες, όπως είναι η ενσωμάτωση με τις handheld 
ψηφιακές κάμερες και κινητά τηλέφωνα, ανα-
μένεται να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα των 

projectors στον εκπαιδευτικό τομέα
• Το ultra short throw segment αναμένεται να πα-

ρουσιάσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά τη 
διάρκεια της περιόδου που εξετάζεται

Η Grand View Research διαχώρισε την αγορά 
interactive projector ανάλογα με την τεχνολογία, τη 
απόσταση προβολής και τον τομέα εφαρμογής:

Interactive Projector Technology (έσοδα, εκ. δο-
λάρια, 2014-2025):
• Digital Light Processing (DLP)
• 3LCD
• Liquid-Crystal-on-Silicon (LCoS)

Interactive Projector απόσταση προβολής (έσοδα, 
εκ. δολάρια, 2014-2025):
• Standard throw
• Short throw
• Ultra-short throw

Interactive Projector τομέας εφαρμογής (έσοδα, 
εκ. δολάρια, 2014-2025):
• Εκπαίδευση
• Επιχειρήσεις
• Υγεία
• Άλλα

20

Enterpise Mobility

TECHCHANNELPARTNER

focus on
02.2018

ραγδαία. Αν και μέχρι πρόσφατα απευθυνόταν 
σε μεγάλες επιχειρήσεις, πλέον αυτό δεν ισχύει. 
Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους 
πολλές μικρομεσαίες επιλέγουν laser projectors 
είναι πως απαιτούν σημαντικά λιγότερο χρόνο 
και ανάγκη για συντήρηση και συχνή αλλαγή 
λαμπών. Οι laser light source projectors προ-
σφέρουν εξαιρετική αξία για τα χρήματα που θα 
απαιτήσει η αρχική επένδυση, με πολλά από αυτά 
τα προϊόντα να προσφέρουν αυξημένη διάρκεια 
ζωής και ταχύτητα λειτουργίας, σε σύγκριση με 
τους βασισμένους σε λάμπες projectors. Επιπλέ-
ον, οι laser projectors εκπέμπουν συνεχώς την ί-
δια ποσότητα φωτός σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
τους, κάτι που δεν ισχύει στις λάμπες. 

Δυνατότητες συνεργασίας
Το επαναλαμβάνουμε συνεχώς, αλλά η συνερ-
γασία αποτελεί βασική παράμετρο στο σύγχρονο 
εργασιακό περιβάλλον. Πολλές επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούν τεχνολογία που ενθαρρύνει τη συ-
νεργασία των ομάδων και οι projectors αποτελούν 
ένα φανταστικό εργαλείο στο «οπλοστάσιό» τους. 
Οι λύσεις από πλευράς συνδεσιμότητας συ-
νεπάγονται πως οι επιχειρήσεις μπορούν να 

επιλέξουν μέσα από πολλαπλές συσκευές που 
θα ταιριάξουν στην ομάδα τους, επιδεικνύοντας 
τα προϊόντα τους σε υψηλής ποιότητας εικόνα 
και σε μεγάλες οθόνες, ώστε να μπορούν όλοι 
να τις παρακολουθήσουν. Επιπλέον, οι χρήστες 
θα εκμεταλλευτούν τα ενσωματωμένα ηχεία και 
τις πολλαπλές HDMI εισόδους, κάτι που καθιστά 
τις συσκευές αυτές ιδανικές για συνεργασία και 
ευέλικτο διαμοιρασμό. 

 

Η αγορά των projectors

Σύμφωνα με την έρευνα «Global Projector 
Market 2017-2021» της Research and Markets, 
η παγκόσμια αγορά των projectors αναμένεται 
να παρουσιάσει ετήσιο μέσο όρο ανάπτυξης της 
τάξης του 9,61% κατά την περίοδο 2017-2021. 
Προκειμένου να υπολογίσει το μέγεθος της α-
γοράς, η έρευνα αυτή βασίζεται στα έσοδα που 
προέρχονται από τις πωλήσεις των projectors σε 
όλο τον κόσμο. Η έρευνα καλύπτει το συνολικό 
τοπίο της αγοράς και τις προοπτικές ανάπτυξης 
μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η εξέλιξη των laser projectors διασφαλίζει πως 
ακόμα και οι μικροί φορητοί projectors θα μπο-
ρούν να προβάλλουν εικόνα και βίντεο με υψη-
λή φωτεινότητα. Οι embedded pico projectors 
(δηλαδή οι projectors ενσωματωμένοι σε άλλες 
συσκευές) αναμένεται να κυριαρχήσουν στο 
segment των pico projectors, δεδομένου πως υ-
πάρχει αυξημένη ζήτηση για ευέλικτες συσκευές 
που δεν απαιτούν πολύ χώρο και είναι ταυτόχρο-
να και οικονομικοί. Επιπλέον, οι embedded pico 
projectors έχουν αναδειχθεί σε μια σημαντική 
πλατφόρμα για την augmented reality τεχνολογία. 
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας, ο 
σημαντικότερος κλάδος που οδηγεί τις εξελίξεις 
στην αναδυόμενη αγορά των projectors είναι 
ο επιχειρηματικός. Συγκεκριμένα, έχει υπολο-
γιστεί πως υπάρχουν περί τα 12 εκατομμύρια 
conference rooms παγκοσμίως, κάτι που αυξά-
νει τη ζήτηση για projectors στον επιχειρηματικό 
κόσμο. Πλέον, οι projectors ενσωματώνουν 
φιλικό προς τον χρήστη διαδραστικό software 
που απαιτεί ελάχιστο χρόνο να τεθεί σε λειτουρ-
γία. Μάλιστα, αυτός που κάνει τις διαδραστικές 
παρουσιάσεις μπορεί να σχεδιάσει σε έντονα 
χρώματα με τη χρήση γραφίδας. TCP
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Η πολλαπλασιαστική ισχύς του επαγγελματία

Η τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων ετών, 
έχει καταστήσει αναρίθμητες συσκευές αναπό-
σπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας, χάρη 
στην ποιοτική αναβάθμιση των λύσεων που 
προσφέρουν αλλά και στη σημαντική μείωση του 
κόστους τους.  Η διείσδυση διαφόρων τεχνολο-
γικών λύσεων σε όλο και πλατύτερα στρώματα 
της κοινωνίας είναι κάτι ενθαρρυντικό, αφού 
αποτελεί ένδειξη προόδου αλλά και απόκτηση 
μιας έστω στοιχειώδους γνώσης για πράγματα, 
που πριν μερικά χρόνια φάνταζαν σε πολλούς 
ως ‘’terra incognita’’.
Η αγορά των projectors δεν θα μπορούσε να 
μείνει πίσω στην τεχνολογική αυτή επανάστα-
ση! Τα χαρακτηριστικά που συναντάμε σήμερα 
σε ένα entry level μοντέλο της αγοράς δε μπο-
ρούν να συγκριθούν με μοντέλα που πριν από 
μερικά χρόνια κόστιζαν ‘’μια περιουσία’’, ενώ 
λύσεις που χαρακτηρίζονται σήμερα ως συνη-
θισμένες, όπως π.χ. η διάδραση σε προβαλλό-
μενη επιφάνεια, πριν μερικά χρόνια φάνταζαν 
εξωπραγματικές.

Τι είναι όμως αυτό που κρατάει τις πωλήσεις των 
projectors σχετικά στάσιμες, σε σχέση με άλλα 
συναφή προϊόντα εικόνας όπως οι τηλεοράσεις ή 
οθόνες; Είναι μήπως προϊόντα πολυτελείας που 
απευθύνονται σε εύπορους καταναλωτές;  Είναι 
προϊόντα που απαιτούν ειδικές γνώσεις ή τελικά 
η εικόνα που προσφέρουν δεν διαφέρει και πολύ 
από τις ξεπλυμένες εικόνες των κακοσυντηρη-
μένων ή απαρχαιωμένων projectors που μπορεί 
να είχαμε δει στο παρελθόν σε κάποια καφετέρια 
της γειτονιάς μας; Ασφαλώς και τίποτα από τα 
παραπάνω δεν ισχύει. 

Ο κύριος λόγος που οι projectors δεν έχουν κα-
τακτήσει ακόμα τη θέση που τους αναλογεί, είναι 
η έλλειψη πληροφόρησης και κατ’ επέκταση 
κάποιες στερεότυπες αντιλήψεις που διατηρεί το 
καταναλωτικό κοινό.

Η BenQ, ο κορυφαίος κατασκευαστής DLP 
projectors στον κόσμο, απαντά εξατομικευμένα 
στις ανάγκες για οικιακή ή επαγγελματική χρήση.  
Όσον αφορά την επαγγελματική χρήση μπορεί 
να ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα της εταιρείας 
ή του επαγγελματία, καθιστώντας το χώρο του 
σημείο αναφοράς.  Όλα αυτά εύκολα, χωρίς 
απαίτηση ειδικών γνώσεων. Και ασφαλώς σε 
προσιτό κόστος.

• Στον εκπαιδευτικό τομέα, οι λύσεις short 

throw & ultra-short throw της BenQ, μπο-
ρούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε 
αίθουσα διδασκαλίας και να αλλάξουν άρδην 
το περιβάλλον διδασκαλίας.  Η μεγάλη οθό-
νη προβολής αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον 
του μαθητή, ενώ η διάδραση που μπορεί να 
προσφέρει ο projector από μόνος του ή σε 
συνδυασμό με διαδραστικό πίνακα, μπορεί 
να μετατρέψει το μάθημα σε ψυχαγωγία, το 
κλειδί δηλαδή για εύκολη και γρήγορη κατα-
νόηση.   Όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
χώροι επενδύουν σε αυτές τις υποδομές και 
το σίγουρο είναι πως στο εγγύς μέλλον η 
ζήτηση αυτή θα εκτοξευτεί, αγγίζοντας τα επί-
πεδα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

• Στο χώρο του marketing, οι projectors της 
BenQ χάρη στην ακρίβεια των χρωμάτων 
τους, τη δυνατότητα εναλλαγής φακών, την 
ανάλυση 4K, την προβολή 24/7 με τεχνολογία 
laser, την απομακρυσμένη διαχείριση και επι-
κοινωνία, μπορούν να εντυπωσιάσουν το κοι-
νό, να μαγνητίσουν τα βλέμματα και να επικοι-
νωνήσουν εικόνες, μηνύματα ή video σε μεγά-
λες επιφάνειες υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.  
Φανταστείτε τη βιτρίνα ενός καταστήματος να 

μετατρέπεται εύκολα και με χαμηλό κόστος σε 
μια τεράστια οθόνη που θα προβάλλει video, 
εικόνες ή ανακοινώσεις χάρη στο συνδυασμό 
ενός BenQ projector και ενός ειδικού φιλμ. Γυ-
μνοί τοίχοι σε εκθέσεις, μουσεία ή ακόμα και 
σε απλά καταστήματα,  να πλημμυρίζουν από 
χρώματα, εικόνες ή διαφημίσεις προϊόντων!  

• Στις αίθουσες συσκέψεων, που τις περισσότε-
ρες φορές η παρουσίαση γίνεται σε συνθήκες 
υψηλού φωτισμού, ακόμα και τα  entry level 
μοντέλα της BenQ, προσφέρουν υψηλή φω-
τεινότητα & αντίθεση που δεν υπολείπονται 
σε τίποτα από την απόδοση μιας LCD οθόνης 
τελευταίας τεχνολογίας.  Η διαφορά είναι πως 
το μέγεθος της προβαλλόμενης οθόνης μπορεί 
να είναι 3 φορές μεγαλύτερο από αυτό της 
LCD, στο ίδιο κόστος.  Όσοι έχουν ένσταση για 
το TCO του projector συγκρινόμενου με αυτό 
της LCD οθόνης, θα πρέπει να ξέρουν πως ο 
χρόνος ζωής των 10.000 ωρών λειτουργίας 
της λάμπας καθιστά σχεδόν αχρείαστη την 
ανάγκη αντικατάστασή της, ενώ η εγγύηση 
των 3 ετών ή 3.000 ωρών λειτουργίας της, που 
προσφέρει η CPI, διασφαλίζει την επένδυση 
του κατόχου του projector.

• Σε ξενοδοχεία και χώρους εστίασης, η 
συμβολή των projectors είναι σημαντική 
στην αύξηση προσέλευσης του κοινού.  Η 
δημιουργία συνεδριακών κέντρων ή αιθου-
σών ψυχαγωγίας  μετατρέπουν τους εν λόγω 
χώρους σε πόλους έλξης νέων πελατών και 
πηγές νέων εσόδων.

Δεν υπάρχει όριο στις εφαρμογές όπως δεν 
υπάρχει όριο στη φαντασία και στη δημιουρ-
γικότητα! Αξιοποιήστε λοιπόν τις δυνατότητες 
που μας προσφέρει η BenQ, ενισχύοντας την 
παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα των 
επαγγελματιών σε όλους τους κλάδους της 
οικονομίας.

Βασίλης Χριστοδούλου, Product Manager 
BenQ της CPI S.A.

Η αγορά των interactive projectors 

Η παγκόσμια αγορά των interactive projectors ανα-
μένεται να αγγίξει τα 4,56 δις δολάρια ως το 2025, 
σύμφωνα με έρευνα της Grand View Research. Με 
τον όρο interactive projectors αναφερόμαστε σε μια 
συσκευή που καθιστά διαδραστική οποιαδήποτε ε-
πιφάνεια. Προσφέρει αποτελεσματική αλληλεπίδρα-
ση μεταξύ των χρηστών, εκμάθηση ή training σε 
πραγματικό χρόνο, εξαιρετικές δυνατότητες multi 
touch συνεργασίας, χωρίς την παρουσία υπολογι-
στή, επιτρέποντας την εύκολη ενσωμάτωση υλικών. 
Η αυξανόμενη υιοθέτηση του e-learning, τόσο 
στην εκπαίδευση όσο και στον επιχειρηματικό το-
μέα, αναμένεται να δώσει ώθηση στην αγορά των 
interactive projectors. Συνυπολογίζοντας και την α-
νάπτυξη των ταχύτερων τηλεπικοινωνιακών τεχνο-
λογιών και του networking, η αγορά του e-learning 
αναμένεται να γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη τη 
χρονική περίοδο που μας απασχολεί. 
Συν τοις άλλοις, η αγορά του BYOD ωθείται από πα-
ράγοντες όπως το μειωμένο κόστος hardware και η 
αυξημένη χρήση των smartphones. Οι εργαζόμενοι 
προτιμούν μια μόνο συσκευή για προσωπική και 
επαγγελματική χρήση, και το αποτέλεσμα είναι να 
επηρεάζεται και η ζήτηση για interactive projectors. 
Η μετατόπιση του κέντρου βάρους σε προϊοντικές 
καινοτομίες, όπως η ενσωμάτωση του projector σε 
φορητές ψηφιακές κάμερες και κινητά, αναμένεται 

να βελτιώσει τη λειτουργικότητα των interactive 
projectors στην εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις. 
Η αυξανόμενη ζήτηση για υψηλού επιπέδου ΙΤ 
υποδομή αναμένεται να αποτελέσει μια ακόμα ση-
μαντική πρόκληση για τη ζήτηση στο segment αυτό. 
Επιπρόσθετα, η έλευση των υπηρεσιών αυτών στα 
smartphone και στα tablets, αναμένεται να ενισχύ-
σει τη ζήτηση στην αγορά αυτή μέσα στα επόμενα 
χρόνια. 

Κάποια ακόμα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευ-
νας είναι τα εξής:
• Η αυξανόμενη διείσδυση ανοιχτής ΙοΤ πλατφόρ-

μας που υποστηρίζει ποικίλες εφαρμογές, δίκτυα 
και συσκευές που είναι πιθανό να ενισχύσουν τη 
ζήτηση της αγοράς

• Η τεχνολογία Liquid-Crystal-on-Silicon (LCoS) 
αναμένεται να παρουσιάσει υψηλή αύξηση, με 
μέσο όρο ετήσιας ανάπτυξης της τάξης του 24,4% 
κατά την περίοδο αυτή

• Η τεχνολογία 3LCD κυριάρχησε στην αγορά τα 
δύο τελευταία χρόνια, μιας και προσφέρει υψηλό-
τερη ποιότητα χρώματος

• Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για προϊοντικές καινο-
τομίες, όπως είναι η ενσωμάτωση με τις handheld 
ψηφιακές κάμερες και κινητά τηλέφωνα, ανα-
μένεται να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα των 

projectors στον εκπαιδευτικό τομέα
• Το ultra short throw segment αναμένεται να πα-

ρουσιάσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά τη 
διάρκεια της περιόδου που εξετάζεται

Η Grand View Research διαχώρισε την αγορά 
interactive projector ανάλογα με την τεχνολογία, τη 
απόσταση προβολής και τον τομέα εφαρμογής:

Interactive Projector Technology (έσοδα, εκ. δο-
λάρια, 2014-2025):
• Digital Light Processing (DLP)
• 3LCD
• Liquid-Crystal-on-Silicon (LCoS)

Interactive Projector απόσταση προβολής (έσοδα, 
εκ. δολάρια, 2014-2025):
• Standard throw
• Short throw
• Ultra-short throw

Interactive Projector τομέας εφαρμογής (έσοδα, 
εκ. δολάρια, 2014-2025):
• Εκπαίδευση
• Επιχειρήσεις
• Υγεία
• Άλλα
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ραγδαία. Αν και μέχρι πρόσφατα απευθυνόταν 
σε μεγάλες επιχειρήσεις, πλέον αυτό δεν ισχύει. 
Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους 
πολλές μικρομεσαίες επιλέγουν laser projectors 
είναι πως απαιτούν σημαντικά λιγότερο χρόνο 
και ανάγκη για συντήρηση και συχνή αλλαγή 
λαμπών. Οι laser light source projectors προ-
σφέρουν εξαιρετική αξία για τα χρήματα που θα 
απαιτήσει η αρχική επένδυση, με πολλά από αυτά 
τα προϊόντα να προσφέρουν αυξημένη διάρκεια 
ζωής και ταχύτητα λειτουργίας, σε σύγκριση με 
τους βασισμένους σε λάμπες projectors. Επιπλέ-
ον, οι laser projectors εκπέμπουν συνεχώς την ί-
δια ποσότητα φωτός σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
τους, κάτι που δεν ισχύει στις λάμπες. 

Δυνατότητες συνεργασίας
Το επαναλαμβάνουμε συνεχώς, αλλά η συνερ-
γασία αποτελεί βασική παράμετρο στο σύγχρονο 
εργασιακό περιβάλλον. Πολλές επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούν τεχνολογία που ενθαρρύνει τη συ-
νεργασία των ομάδων και οι projectors αποτελούν 
ένα φανταστικό εργαλείο στο «οπλοστάσιό» τους. 
Οι λύσεις από πλευράς συνδεσιμότητας συ-
νεπάγονται πως οι επιχειρήσεις μπορούν να 

επιλέξουν μέσα από πολλαπλές συσκευές που 
θα ταιριάξουν στην ομάδα τους, επιδεικνύοντας 
τα προϊόντα τους σε υψηλής ποιότητας εικόνα 
και σε μεγάλες οθόνες, ώστε να μπορούν όλοι 
να τις παρακολουθήσουν. Επιπλέον, οι χρήστες 
θα εκμεταλλευτούν τα ενσωματωμένα ηχεία και 
τις πολλαπλές HDMI εισόδους, κάτι που καθιστά 
τις συσκευές αυτές ιδανικές για συνεργασία και 
ευέλικτο διαμοιρασμό. 

 

Η αγορά των projectors

Σύμφωνα με την έρευνα «Global Projector 
Market 2017-2021» της Research and Markets, 
η παγκόσμια αγορά των projectors αναμένεται 
να παρουσιάσει ετήσιο μέσο όρο ανάπτυξης της 
τάξης του 9,61% κατά την περίοδο 2017-2021. 
Προκειμένου να υπολογίσει το μέγεθος της α-
γοράς, η έρευνα αυτή βασίζεται στα έσοδα που 
προέρχονται από τις πωλήσεις των projectors σε 
όλο τον κόσμο. Η έρευνα καλύπτει το συνολικό 
τοπίο της αγοράς και τις προοπτικές ανάπτυξης 
μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η εξέλιξη των laser projectors διασφαλίζει πως 
ακόμα και οι μικροί φορητοί projectors θα μπο-
ρούν να προβάλλουν εικόνα και βίντεο με υψη-
λή φωτεινότητα. Οι embedded pico projectors 
(δηλαδή οι projectors ενσωματωμένοι σε άλλες 
συσκευές) αναμένεται να κυριαρχήσουν στο 
segment των pico projectors, δεδομένου πως υ-
πάρχει αυξημένη ζήτηση για ευέλικτες συσκευές 
που δεν απαιτούν πολύ χώρο και είναι ταυτόχρο-
να και οικονομικοί. Επιπλέον, οι embedded pico 
projectors έχουν αναδειχθεί σε μια σημαντική 
πλατφόρμα για την augmented reality τεχνολογία. 
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας, ο 
σημαντικότερος κλάδος που οδηγεί τις εξελίξεις 
στην αναδυόμενη αγορά των projectors είναι 
ο επιχειρηματικός. Συγκεκριμένα, έχει υπολο-
γιστεί πως υπάρχουν περί τα 12 εκατομμύρια 
conference rooms παγκοσμίως, κάτι που αυξά-
νει τη ζήτηση για projectors στον επιχειρηματικό 
κόσμο. Πλέον, οι projectors ενσωματώνουν 
φιλικό προς τον χρήστη διαδραστικό software 
που απαιτεί ελάχιστο χρόνο να τεθεί σε λειτουρ-
γία. Μάλιστα, αυτός που κάνει τις διαδραστικές 
παρουσιάσεις μπορεί να σχεδιάσει σε έντονα 
χρώματα με τη χρήση γραφίδας. TCP



Δημιουργικότητα,
συνεργασία
και ασφάλεια
με το Microsoft 365

Σχεδίασε μια αποτελεσματική καμπάνια marketing
με το Microsoft Teams
Με το Microsoft Teams κάθε ομάδα Marketing μπορεί να διαμορφώσει το περιβάλλον 
εργασίας που επιθυμεί, με τα εργαλεία που χρειάζεται και την ελευθερία να εκφράζει 
την προσωπικότητά της.

Τα μέλη ενός τμήματος Marketing είναι συχνά εκτός γραφείου,
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Ο 
χώρος του computer gaming 
ανέκαθεν βρισκόταν στην πρώτη 
γραμμή της τεχνολογίας. Επιπλέ-
ον, παρά την έντονη κρίση που 
βιώνει η αγορά των υπολογιστών 
γενικότερα, το τομέας εκείνος 

που φαίνεται να πηγαίνει «ενάντια στο ρεύμα» 
είναι αυτός του gaming. 
Οι gamers θέλουν πάντα ό,τι καλύτερο κυκλο-
φορεί στην αγορά και δεν διστάζουν να αλλάζουν 
υπολογιστή προκειμένου να καλύψουν τις αυξη-
μένες ανάγκες τους.
Η τάση στην αγορά του PC gaming εμφανίζει α-
νοδικές τάσεις και το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει 
να αφήσει αδιάφορο το κανάλι των συνεργατών 
και τους μεταπωλητές. Μπορεί το κομμάτι του 
gaming να είναι μικρό σε σχέση με τη συνολική 
αγορά των φορητών υπολογιστών, ωστόσο, η 
ευκαιρία για ανάπτυξη υπάρχει και θα πρέπει να 
αξιοποιηθεί. 

Μια από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες αγορές 
Όπως δείχνουν οι έρευνες, η αγορά των gaming 
laptops σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να 
αγγίξει τα 22,51 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 
2021 με αριθμό τεμαχίων 180,65 εκ. παρουσιάζο-
ντας ρυθμό ετήσιας αύξησης πάνω από 21%. 
Η συγκεκριμένη είναι μία από τις ταχύτερα ανα-
πτυσσόμενες αγορές στο χώρο του computing, 
υιοθετώντας πρώτη την πιο σύγχρονη τεχνολο-
γία. Μία τέτοια τεχνολογική τάση είναι το virtual 
reality (VR) με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην ανά-
πτυξη νέων συσκευών και περιφερειακών (VR 
headsets, συμβατές κάρτες γραφικών, θύρες 
επικοινωνίας υψηλών ταχυτήτων κ.λπ) και λογι-
σμικού (VR ready games, business εφαρμογές 
κ.λπ). Κοινώς, η νέα τεχνολογία στο χώρο του 
gaming, συμπαρασύρει μαζί της και μια σειρά 
από παράπλευρες αγορές. Η αγορά των gaming 
περιφερειακών είναι ανεξάρτητη από το form 
factor, δηλαδή εάν αναφερόμαστε σε gaming 
PCs ή laptops.

Πάντα, ο χώρος των gaming PCs διέθετε μια 
ξεχωριστή δυναμική και η συγκεκριμένη αγορά 
βάδιζε το δικό της δρόμο ανεξάρτητα από τις τά-
σεις της υπόλοιπης αγοράς. 
Σε μια πτωτική πορεία της αγοράς των υπολογι-
στών, τα gaming laptops (και desktops) παρου-
σιάζουν αξιοσημείωτες πωλήσεις. Οι gamers 
δεν επηρεάζονται από τις τάσεις της αγοράς, ενώ 
είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν αξιοσημείωτα 
ποσά για να αποκτήσουν την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας (ανάλογα με την κατηγορία στην 
οποία βρίσκονται, όπως θα δούμε πιο αναλυτικά 
παρακάτω). Επιπλέον, αξίζει να τονίσουμε ότι 
παρά την «επίθεση» που βίωσε ο χώρος των 
φορητών υπολογιστών από τις smart mobile συ-
σκευές, όπως τα tablets και σε κάποιο βαθμό τα 
smartphones, στο χώρο των gaming δεν υπήρξε 

τέτοιος ανταγωνισμός. Οι gamers δεν θεωρούν 
το mobile gaming ως απειλή και δεν πρόκειται 
να αντικαταστήσουν τις πλατφόρμες που χρησι-
μοποιούν για υποδεέστερης ισχύος συσκευές. 
To gameplay, η συνολική εμπειρία και η μεγάλη 
οθόνη είναι αδιαμφησβήτητα για έναν συνειδητο-
ποιημένο gamer. 

Πριν μερικά χρόνια, όποιος ήθελε «σοβαρό» 
gaming έπρεπε να στραφεί αποκλειστικά σε λύ-
ση PC. Ωστόσο, τα πράγματα έχουν αλλάξει σημα-
ντικά τον τελευταίο καιρό. Πλέον τα laptops που 
είναι κατασκευασμένα αποκλειστικά για gaming 
έχουν πανίσχυρο hardware, κανονικούς και όχι 
mobile επεξεργαστές, μπόλικη RAM, σκληρούς 
δίσκους SSD τεχνολογίας που μετρούνται σε 
terabytes και βεβαίως κάρτες γραφικών με ισχύ 
υπερυπολογιστών. 
Το μόνο «πρόβλημα» είναι ότι δεν μπορεί να ε-
πιλέξει κανείς μεγάλη οθόνη και αναγκαστικά θα 
πρέπει να συμβιβαστεί στην ενσωματωμένη, αν 
και σήμερα όποιος θέλει πολλές ίντσες προτιμά 
την Full HD ή 4K τηλεόρασή του. 
Τα gaming laptops δεν είναι σχεδιασμένα για να 
είναι φορητά. Ζυγίζουν αρκετά κιλά και ο σκοπός 
τους δεν είναι ο χρήστης να τα κουβαλά μαζί του, 
αλλά περισσότερο να εξοικονομούν χώρο και  
να εξαλείφουν τα άπειρα καλώδια που αναγκα-
στικά διαθέτει ένα desktop PC. Τα νέα gaming 
laptops της αγοράς είναι πιο «συμμαζεμένα» 
από τους προκατόχους τους. Οι κατασκευαστές 
δίνουν μεγάλο βάρος στο design, στη σωστή κα-
τανομή του αέρα στο εσωτερικό, μια και σε τόσο 
μικρή κατασκευή δεν μπορεί κανείς να στρι-
μώξει τεράστιους ανεμιστήρες και εξελιγμένα 
συστήματα ψύξης. 
Τα σύγχρονα laptops διαθέτουν τις κορυφαίες 
κάρτες γραφικών της αγοράς επιτρέποντας α-
πρόσκοπτο gaming χωρίς καθυστερήσεις και 

κολλήματα. Σήμερα μπορεί κανείς να αγοράσει 
ένα laptop με Nvidia GTX 10, AMD Radeon RX και 
κανονικές εκδόσεις AMD Ryzen 7 και Intel Core 
7ης και 8ης γενιάς.
Στα προηγούμενα προσθέστε 64GB RAM, SSD 
και το αποτέλεσμα είναι ένα μηχάνημα που είναι 
πιο ισχυρό από τα περισσότερα gaming desktop 
PCs. Η απόδοση ενός συστήματος με Intel Core 
i7-7920HQ, Nvidia GTX 1070 (SLI) και 64GB RAM 
σε μέγεθος laptop είναι εξωπραγματική. Το μόνο 
πρόβλημα είναι ότι όλη αυτή η ισχύς βρίσκεται 
μέσα στον περιορισμένο χώρο ενός laptop, που 
σημαίνει αναγκαστικά χαμηλή αυτονομία μπατα-
ρίας. Από την άλλη βέβαια, ένα gaming laptop 
δεν είναι φορητό, αλλά θα τροφοδοτείται κατά 
κύριο λόγο συνεχώς από την πρίζα. 

VR: Η νέα τάση στο  
mobile gaming
Η τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας (VR) 
είναι η νέα μεγάλη επανάσταση στο χώρο του 
gaming (και όχι μόνο). Η εξέλιξη της τεχνολογίας 
επέτρεψε στη δημιουργία πλήρως εικονικών 
περιβαλλόντων, στα οποία ο gamer βυθίζεται 
και αλληλεπιδρά μαζί τους όπως ποτέ πριν. Η 
υιοθέτησή του VR από εταιρείες-κολοσσούς που 
δραστηριοποιούνται σε χώρους εκτός gaming 
(Facebook, Google), αλλά παράλληλα και η ενσω-
μάτωση του Mixed Reality (συνδυασμός virtual 
με augmented) μέσα στα Windows, έδωσε ένα 
νέο πεδίο δράσης στους κατασκευαστές gaming 
υπολογιστών, συμπαρασύροντας ολόκληρη την 
αγορά των PCs. Πρώτοι κινήθηκαν οι κατασκευ-
αστές GPUs αφού ξαφνικά οι επεξεργαστές γρα-
φικών έπρεπε να είναι σε θέση να «σηκώσουν» 
τις τερατώδεις αναλύσεις και ρυθμό ανανέωσης 
που επιβάλει το VR. Μην ξεχνάμε ότι ο χρήστης 

Σε μια πτωτική πορεία της 
αγοράς των υπολογιστών, τα 
gaming laptops παρουσιάζουν 
αξιοσημείωτες πωλήσεις. Οι gamers 

δεν επηρεάζονται από τις τάσεις της αγοράς, ενώ 
είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν ξιοσημείωτα 
ποσά για να αποκτήσουν την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας.

25

Gaming laptops

TECHCHANNELPARTNER

αφιέρωμα
02.2018 

Τα laptops κάνουν… 
παιχνίδι
Το «κάστρο» του desktop gaming έχει πέσει προ πολλού. Τα σύγχρονα gaming laptops, δεν έχουν σε τίποτα 
να ζηλέψουν από τα desktop «ξαδέρφια» τους. Προσφέρουν απλόχερα επεξεργαστική ισχύ και GPU επιπέδου 
υπερυπολογιστή, άπλετη μνήμη και δίσκους SSD για… διαστημικές επιδόσεις και βεβαίως οθόνες με ανάλυση έως 
4Κ. Επιπροσθέτως, τα κορυφαία gaming laptops είναι VR ready, βάζοντας τον χρήστη στον εντυπωσιακό κόσμο της 
εικονικής πραγματικότητας.

24



TECHCHANNELPARTNER

αφιέρωμα

26

δεν παρακολουθεί τη δράση σε μια επίπεδη οθό-
νη, αλλά βρίσκεται μέσα σε ένα περιβάλλον 360 
μοιρών σε ανάλυση Full HD και στρέφει το κεφά-
λι του προς κάθε κατεύθυνση. Όπως γίνεται αντι-
ληπτό, αυτό απαιτεί μηδενικό latency και εικόνα 
που να μπορεί να ανανεώνεται, χωρίς ο χρήστης 
να το αντιλαμβάνεται. Με απλά λόγια: hardware 
επιπέδου υπερυπολογιστή. Η δύο κυρίαρχες 
εταιρείες κατασκευής GPUs, Nvidia και AMD 
έσπευσαν να κυκλοφορήσουν τις δικές τους VR 
ready λύσεις τις οποίες οι OEMs ενσωμάτωσαν 
αμέσως στους υπολογιστές τους. Έτσι, σήμερα ό-
λοι οι vendors προσφέρουν gaming laptops που 
να μπορούν να «σηκώσουν» τα πιο σύγχρονα και 
απαιτητικά VR games. 
Τέλος, εκτός από κορυφαίο hardware, απαιτείται 
και το ανάλογο VR headset και φυσικά η ανάλο-
γες συνδέσεις επικοινωνίας, όπως DisplayPort 
1.2 και HDMI 1.4 type II. 

Οι κατασκευαστές
Η αγορά του mobile gaming χαρακτηρίζεται από 
την παρουσία διαφόρων κορυφαίων κατασκευ-
αστών (Acer, AsusTek, Dell, MSI, Lenovo, HP για 
να αναφέρουμε μερικούς) οι οποίοι δρουν ιδιαί-
τερα ανταγωνιστικά. Οι επιδόσεις, η καινοτομία, 
τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, η ποιότητα, το 
χαμηλό κόστος, η τιμή πώλησης και η χρηματοοι-
κονομική σταθερότητα αποτελούν μερικούς από 
τους κύριους παράγοντες στους οποίους αντα-
γωνίζονται οι κατασκευαστές. 
Επιπροσθέτως, οι κατασκευαστές gaming 
laptops, αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε τομείς 
όπως ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, το branding 
(ένα gaming laptop και τα συνοδευτικά περιφε-
ρειακά πρέπει να ξεχωρίζουν), η επέκταση της 
παρουσίας τους και βεβαίως η παρουσία σε όλες 
τις κατηγορίες. Με την αυξανόμενη επέκταση 
των προϊόντων, το ανταγωνιστικό περιβάλλον της 
αγοράς θα ενταθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. 
Για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, οι κατασκευ-
αστές θα πρέπει να αναπτύξουν νέες ιδέες και θα 
πρέπει επίσης να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
υιοθετώντας αναδυόμενες τεχνολογίες που θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν τις σειρές προϊόντων 
τους. Το VR και το broadband streaming είναι 
δυο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτής ακρι-
βώς της τακτικής. 

Η κατάτμηση της αγοράς
Η αγορά των gaming laptops μπορεί να χωριστεί 
ανάλογα με τους χρήστες στους οποίους απευθύ-
νεται και βεβαίως ανάλογα με το κόστος. Οι δύο 
αυτές κατηγορίες δεν είναι ανεξάρτητες, καθώς η 
μία έχει άμεση σχέση με την άλλη.
Σε ό,τι αφορά τους gamers θα μπορούσαμε να 
τους διακρίνουμε σε τρεις βασικές κατηγορίες: 
Περιστασιακοί, σκληροπυρηνικοί και επαγγελμα-
τίες gamers. Σε κάθε περίπτωση ο πωλητής θα 

πρέπει να γνωρίζει σε ποιον gamer απευθύνεται. 
Δεν είναι όλοι διατεθειμένοι να βάλουν το χέρι 
βαθιά στην τσέπη. 
Οι περιστασιακοί gamers παίζουν παιχνίδια απλά 
για την προσωπική τους ευχαρίστηση, ενώ οι 
κατά καιρούς συμμετέχουν και σε ερασιτεχνι-
κές διοργανώσεις. Οι gamers αυτοί δεν έχουν 
προτίμηση σε πλατφόρμα, ενώ επειδή ακριβώς 
το gaming για αυτούς δεν είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό, δεν ξοδεύουν πολλά χρήματα για αγορές 
hardware. Οι gamers αυτοί δεν έχουν μεγάλες 
απαιτήσεις, δεν κάνουν συχνά αναβάθμιση του 
εξοπλισμού τους και συχνά προτιμούν δωρεάν 
παιχνίδια ή συνδρομητικές πλατφόρμες. Μπο-
ρούμε να τους δούμε να παίζουν σε laptop, σε 
κονσόλα ή σε tablet.

Οι σκληροπυρηνικοί – όπως συνηθίζεται να 
ονομάζονται – gamers, διαθέτουν εξελιγμένα 
συστήματα, καθώς το gaming γίνεται όλο και πιο 

πολύ μέρος της ζωής τους. Οι μελέτες δείχνουν 
ότι ο αριθμός της κατηγορίας αυτής των gamers 
αναμένεται να αυξηθεί, κάτι που θα έχει ως απο-
τέλεσμα να αναπτυχθεί σημαντικά η παγκόσμια 
αγορά των gaming laptops. 
Τέλος, υπάρχει και μια κατηγορία χρηστών που 
βλέπουν το gaming επαγγελματικά. Πρόκειται 
για gamers πολύ υψηλής εξειδίκευσης οι οποίοι 
κερδίζουν χρήματα (πολλές φορές πολύ σημα-
ντικά ποσά) συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς. 
Οι επαγγελματίες gamers θα παρουσιάσουν την 
μεγαλύτερη ετήσια ανάπτυξη, οδηγώντας και ο-
λόκληρη την αγορά των gaming laptops.
Οι δύο τελευταίες κατηγορίες gamers είναι γνώ-
στες της τεχνολογίας, γνωρίζουν ό,τι κυκλοφορεί 
στην αγορά και ξέρουν τι θέλουν όταν αποφασί-
ζουν να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό τους ή να 
προβούν σε μια νέα αγορά. Ως εκ τούτου, είναι 
«δύσκολοι» πελάτες, αλλά όπως συμβαίνει συνή-
θως, ένας καλά ενημερωμένος πωλητής μπορεί 
να τους κερδίσει.

Μια άλλη κατηγοριοποίηση που θα μπορούσαμε 
να κάνουμε έχει να κάνει με την τιμή του laptop. 
Η πρώτη κατηγορία αφορά gaming laptops 
έως € 999, η δεύτερη από € 1000 έως € 1999, 
η τρίτη από € 2000 έως € 2999 και η τελευταία 
από € 3000 και πάνω. Σύμφωνα με μελέτη της 
Technavio, το 2016 παρατηρήθηκε αυξημένη ζή-
τηση για gaming laptops στην δεύτερη κατηγορία 
τιμών. Αυτό οφείλεται στο ότι πολλοί χρήστες 
επιλέγουν ένα gaming laptops ακόμα κι αν δεν 
παίζουν παιχνίδια, διότι αυτοί οι υπολογιστές 
προσφέρουν την καλύτερη εμπειρία χρήσης με 
υψηλής συχνότητας επεξεργαστές, χωρητικότη-
τες 1TB και οθόνες Full HD. 
Πέρυσι, όλοι οι κατασκευαστές αύξησαν τις ε-
πενδύσεις τους στα gaming laptops τους, ενώ 
είδαμε και περισσότερα μοντέλα στην κατηγορία 
τιμής έως 1000 δολάρια σε μια προσπάθεια να 
κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, ένας παράγοντας 
αύξησης της ζήτησης για gaming laptops έχει 
να κάνει με τη αυξανόμενη δημοτικότητα των 
παιχνιδιών e-sports. Τα παιχνίδια αυτά παρου-
σιάζουν τεράστια ανάπτυξη και φανατικό κοινό. 
Μάλιστα, από έκδοση σε έκδοση, η εξομοίωση 
του πραγματικού παιχνιδιού γίνεται όλο και πιο 
αληθοφανής. Επιπλέον, στο χώρο των e-sports 
πραγματοποιούνται διοργανώσεις επαγγελματι-
κού επιπέδου με τους νικητές να κερδίζουν τερά-
στια χρηματικά έπαθλα. 

Η περιοχή ΕΜΕΑ οδηγεί 
την αγορά 
Οι περιοχές Ασίας – Ειρηνικού και ΗΠΑ, εμφα-
νίζουν τη μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά των 
gaming laptops, τόσο λόγω της υψηλής αγορα-
στικής δύναμης των καταναλωτών σε αυτές τις 
περιοχές, όσο και στην μεγαλύτερη ανάπτυξη 
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Καθώς τα 
computer 
games 
γίνονται 

όλο και πιο εθιστικά για 
άτομα μεγαλύτερων 
ηλικιακών ομάδων, το 
αποτέλεσμα θα είναι 
αυξημένη ζήτηση και κατ’ 
επέκταση αύξηση της 
μέσης δαπάνης για αγορά 
καινούριων μηχανών. 
Αυτή ακριβώς την τάση 
πρέπει να αξιοποιήσουν 
οι μεταπωλητές, ούτως 
ώστε να προσελκύσουν 
νέους αγοραστές στην 
κατηγορία των gaming 
laptops.

Gaming laptops
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Η επιλογή των πρωταθλητών 
Το 2006 η ASUS ανακοίνωσε ένα brand που 
θα άλλαζε για πάντα τον κόσμο του PC gaming. 
Η ονομασία ROG (Republic of Gamers) δημι-
ουργήθηκε με έναν και μοναδικό σκοπό: να 
προσφέρει την πιο καινοτόμα τεχνολογία για 
όσους το gaming δεν είναι… παιχνίδι. Από τότε 
μέχρι σήμερα, η ASUS βρίσκεται συνεχώς στις 
προτιμήσεις των gamers σε όλο τον κόσμο και 
τα συστήματα ROG έχουν γίνει συνώνυμα του PC 
gaming. Δεν είναι τυχαίο ότι το ROG της ASUS 
αποτελεί το No1 gaming brand παγκοσμίως. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ASUS διαθέτει την 
πιο μεγάλη γκάμα υπολογιστών και περιφε-
ρειακών ειδικά για gaming. Έτσι, εκτός από 
κορυφαία ROG desktops και laptops, ο gamer 
έχει στη διάθεσή του μια μεγάλη γκάμα α-
πό ROG motherboards, κάρτες γραφικών, 
headsets, πληκτρολόγια, ποντίκια ακόμα και 
routers. Επιπλέον, η ASUS συνεργάζεται με 
διάφορους κατασκευαστές cases, RAM και 
συστημάτων ψύξης, δίνοντας την πιστοποίηση 
ROG στα προϊόντα που πληρούν τις αυστηρές 
προδιαγραφές του brand. 

Στην αιχμή της τεχνολογίας
Και δεν είναι μόνο αυτά. Η ASUS με το brand 
ROG συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια κοι-
νότητα των gamers με διάφορα events σε όλο 
τον κόσμο, ενώ κατέχει διάφορες τεχνολογικές 
πρωτιές, όπως για παράδειγμα το ASUS ROG 
Zephyrus GX501 που αποτελεί το πιο λεπτό 
gaming laptop με κάρτα γραφικών Nvidia 
GTX1080 στον κόσμο. 
Επίσης, έχει δημιουργήσει δυο ξεχωριστές σει-
ρές για συγκεκριμένες κατηγορίες παιχνιδιών. Το 
ROG Strix SCAR απευθύνεται στους φανατικούς 
των FPS τίτλων, ενώ το ROG Strix HERO είναι 
ειδικά σχεδιασμένο για όσους ασχολούνται με 
MOBA, RTS και RPG.

ASUS ROG Zephyrus GX501
Με το ROG Zephyrus η ASUS καταργεί όλα 
όσα ξέραμε μέχρι τώρα για τα gaming laptops. 
Με πάχος 16,9 – 17,9 χιλιοστά και βάρος 2,2 
κιλά, το ROG Zephyrus είναι το πιο λεπτό ROG 
laptop που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Η ASUS 
δεν έκανε κανέναν συμβιβασμό στο hardware, 
προσφέροντας στον ενθουσιώδη gamer ό,τι 
καλύτερο κυκλοφορεί: Επεξεργαστής Intel Core 
i7-7700HQ, κάρτα γραφικών Nvidia GeForce 
G1080 με 8GB DDR5 RAM, 24GB RAM και απο-
θηκευτικό χώρο SSD 512GB. 
Είναι πραγματικά απίστευτο πώς η εταιρεία κα-
τάφερε να «στριμώξει» κορυφαίο hardware σε 
ένα τόσο λεπτό σασί. Σε ό,τι αφορά την οθόνη, 
το ROG Zephyrus GX501 (μοντέλο GX501VI-
GZ019T) διαθέτει οθόνη IPS 15,6 ιντσών ανά-
λυσης 1920x1080 με ειδική επίστρωση για να 
εξαλείφει τις αντανακλάσεις, με κορυφαία φω-
τεινότητα 300nits και κορυφαίο χρόνο απόκρι-
σης 16ms. Το ROG Zephyrus GX501 διαθέτει 
επίσης φωτιζόμενο RGB πληκτρολόγιο το οποίο 
βρίσκεται τοποθετημένο στο κάτω μέρος με το 
touchpad στα δεξιά, αντί για τη συνηθισμένη 
θέση. 

Εκτός από το εντυπωσιακό hardware, το ROG 
Zephyrus GX501 είναι και εντυπωσιακό σαν 
κατασκευή. Το ματ μαύρο χρώμα με τα κόκκινα 

τελειώματα και τις μεταλλικές πινελιές στις 
ακμές, αλλά κυρίως το πανέξυπνο σύ-

στημα ψύξης Active Aerodynamic 
System που ανασηκώνει τη 
βάση όταν ανοίγει η οθόνη 

αφήνοντας χώρο για καλύτερη 

κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό, το κάνουν 
ένα αντικείμενο πόθου για gamers και μη.

ASUS ROG GL703VM-EE085T  
(Scar Edition)
Η διαφορά ανάμεσα στη νίκη και την ήττα στα 
παιχνίδια FPS μετριέται σε κλάσματα του δευ-
τερολέπτου. Το ASUS ROG SCAR Edition δίνει 
πολύ μεγάλη έμφαση στην ποιότητα της εικόνας, 
με οθόνη IPS συχνότητας 144Hz, προσφέροντας 
ομαλή και ακριβή ροή, μηδενίζοντας το lagging 
και το blur. Το 300nits panel διαγωνίου 17,3’’ 
του ASUS ROG SCAR Edition προσφέρει 20% 
μεγαλύτερη φωτεινότητα σε σχέση με τον αντα-
γωνισμό, ενώ η συχνότητα 120Hz, η τεχνολογία 
G-Sync για απόλυτο συγχρονισμό με την κάρτα 
γραφικών και τα μόλις 5ms χρόνο απόκρισης 
εξασφαλίζουν σίγουρη νίκη.
Στα ενδότερα, το «πακέτο» είναι απλά κορυφαίο, 
όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει η ASUS. 
Ο επεξεργαστής που «φοράει» το ASUS ROG 
GL703VM-EE085T SCAR Edition είναι ο Intel 
Core i7-7700HQ, η κάρτα γραφικών η Nvidia 
GeForce GTX1060 6GB GDDR5, η RAM 32GB, ε-
νώ ο αποθηκευτικός χώρος αποτελείται από δύο 
δίσκους, έναν 256GB PCIe NVMe SSD και έναν 
υβριδικό 1TB FireCuda SSHD.

Web Site: www.mywestnet.com,  
τηλ.: 2113002100

ASUS ROG 
GL703VM-EE085T 

(Scar Edition)

ASUS ROG Zephyrus 
GX501VI-GZ019T
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δεν παρακολουθεί τη δράση σε μια επίπεδη οθό-
νη, αλλά βρίσκεται μέσα σε ένα περιβάλλον 360 
μοιρών σε ανάλυση Full HD και στρέφει το κεφά-
λι του προς κάθε κατεύθυνση. Όπως γίνεται αντι-
ληπτό, αυτό απαιτεί μηδενικό latency και εικόνα 
που να μπορεί να ανανεώνεται, χωρίς ο χρήστης 
να το αντιλαμβάνεται. Με απλά λόγια: hardware 
επιπέδου υπερυπολογιστή. Η δύο κυρίαρχες 
εταιρείες κατασκευής GPUs, Nvidia και AMD 
έσπευσαν να κυκλοφορήσουν τις δικές τους VR 
ready λύσεις τις οποίες οι OEMs ενσωμάτωσαν 
αμέσως στους υπολογιστές τους. Έτσι, σήμερα ό-
λοι οι vendors προσφέρουν gaming laptops που 
να μπορούν να «σηκώσουν» τα πιο σύγχρονα και 
απαιτητικά VR games. 
Τέλος, εκτός από κορυφαίο hardware, απαιτείται 
και το ανάλογο VR headset και φυσικά η ανάλο-
γες συνδέσεις επικοινωνίας, όπως DisplayPort 
1.2 και HDMI 1.4 type II. 

Οι κατασκευαστές
Η αγορά του mobile gaming χαρακτηρίζεται από 
την παρουσία διαφόρων κορυφαίων κατασκευ-
αστών (Acer, AsusTek, Dell, MSI, Lenovo, HP για 
να αναφέρουμε μερικούς) οι οποίοι δρουν ιδιαί-
τερα ανταγωνιστικά. Οι επιδόσεις, η καινοτομία, 
τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, η ποιότητα, το 
χαμηλό κόστος, η τιμή πώλησης και η χρηματοοι-
κονομική σταθερότητα αποτελούν μερικούς από 
τους κύριους παράγοντες στους οποίους αντα-
γωνίζονται οι κατασκευαστές. 
Επιπροσθέτως, οι κατασκευαστές gaming 
laptops, αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε τομείς 
όπως ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, το branding 
(ένα gaming laptop και τα συνοδευτικά περιφε-
ρειακά πρέπει να ξεχωρίζουν), η επέκταση της 
παρουσίας τους και βεβαίως η παρουσία σε όλες 
τις κατηγορίες. Με την αυξανόμενη επέκταση 
των προϊόντων, το ανταγωνιστικό περιβάλλον της 
αγοράς θα ενταθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. 
Για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, οι κατασκευ-
αστές θα πρέπει να αναπτύξουν νέες ιδέες και θα 
πρέπει επίσης να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
υιοθετώντας αναδυόμενες τεχνολογίες που θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν τις σειρές προϊόντων 
τους. Το VR και το broadband streaming είναι 
δυο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτής ακρι-
βώς της τακτικής. 

Η κατάτμηση της αγοράς
Η αγορά των gaming laptops μπορεί να χωριστεί 
ανάλογα με τους χρήστες στους οποίους απευθύ-
νεται και βεβαίως ανάλογα με το κόστος. Οι δύο 
αυτές κατηγορίες δεν είναι ανεξάρτητες, καθώς η 
μία έχει άμεση σχέση με την άλλη.
Σε ό,τι αφορά τους gamers θα μπορούσαμε να 
τους διακρίνουμε σε τρεις βασικές κατηγορίες: 
Περιστασιακοί, σκληροπυρηνικοί και επαγγελμα-
τίες gamers. Σε κάθε περίπτωση ο πωλητής θα 

πρέπει να γνωρίζει σε ποιον gamer απευθύνεται. 
Δεν είναι όλοι διατεθειμένοι να βάλουν το χέρι 
βαθιά στην τσέπη. 
Οι περιστασιακοί gamers παίζουν παιχνίδια απλά 
για την προσωπική τους ευχαρίστηση, ενώ οι 
κατά καιρούς συμμετέχουν και σε ερασιτεχνι-
κές διοργανώσεις. Οι gamers αυτοί δεν έχουν 
προτίμηση σε πλατφόρμα, ενώ επειδή ακριβώς 
το gaming για αυτούς δεν είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό, δεν ξοδεύουν πολλά χρήματα για αγορές 
hardware. Οι gamers αυτοί δεν έχουν μεγάλες 
απαιτήσεις, δεν κάνουν συχνά αναβάθμιση του 
εξοπλισμού τους και συχνά προτιμούν δωρεάν 
παιχνίδια ή συνδρομητικές πλατφόρμες. Μπο-
ρούμε να τους δούμε να παίζουν σε laptop, σε 
κονσόλα ή σε tablet.

Οι σκληροπυρηνικοί – όπως συνηθίζεται να 
ονομάζονται – gamers, διαθέτουν εξελιγμένα 
συστήματα, καθώς το gaming γίνεται όλο και πιο 

πολύ μέρος της ζωής τους. Οι μελέτες δείχνουν 
ότι ο αριθμός της κατηγορίας αυτής των gamers 
αναμένεται να αυξηθεί, κάτι που θα έχει ως απο-
τέλεσμα να αναπτυχθεί σημαντικά η παγκόσμια 
αγορά των gaming laptops. 
Τέλος, υπάρχει και μια κατηγορία χρηστών που 
βλέπουν το gaming επαγγελματικά. Πρόκειται 
για gamers πολύ υψηλής εξειδίκευσης οι οποίοι 
κερδίζουν χρήματα (πολλές φορές πολύ σημα-
ντικά ποσά) συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς. 
Οι επαγγελματίες gamers θα παρουσιάσουν την 
μεγαλύτερη ετήσια ανάπτυξη, οδηγώντας και ο-
λόκληρη την αγορά των gaming laptops.
Οι δύο τελευταίες κατηγορίες gamers είναι γνώ-
στες της τεχνολογίας, γνωρίζουν ό,τι κυκλοφορεί 
στην αγορά και ξέρουν τι θέλουν όταν αποφασί-
ζουν να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό τους ή να 
προβούν σε μια νέα αγορά. Ως εκ τούτου, είναι 
«δύσκολοι» πελάτες, αλλά όπως συμβαίνει συνή-
θως, ένας καλά ενημερωμένος πωλητής μπορεί 
να τους κερδίσει.

Μια άλλη κατηγοριοποίηση που θα μπορούσαμε 
να κάνουμε έχει να κάνει με την τιμή του laptop. 
Η πρώτη κατηγορία αφορά gaming laptops 
έως € 999, η δεύτερη από € 1000 έως € 1999, 
η τρίτη από € 2000 έως € 2999 και η τελευταία 
από € 3000 και πάνω. Σύμφωνα με μελέτη της 
Technavio, το 2016 παρατηρήθηκε αυξημένη ζή-
τηση για gaming laptops στην δεύτερη κατηγορία 
τιμών. Αυτό οφείλεται στο ότι πολλοί χρήστες 
επιλέγουν ένα gaming laptops ακόμα κι αν δεν 
παίζουν παιχνίδια, διότι αυτοί οι υπολογιστές 
προσφέρουν την καλύτερη εμπειρία χρήσης με 
υψηλής συχνότητας επεξεργαστές, χωρητικότη-
τες 1TB και οθόνες Full HD. 
Πέρυσι, όλοι οι κατασκευαστές αύξησαν τις ε-
πενδύσεις τους στα gaming laptops τους, ενώ 
είδαμε και περισσότερα μοντέλα στην κατηγορία 
τιμής έως 1000 δολάρια σε μια προσπάθεια να 
κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, ένας παράγοντας 
αύξησης της ζήτησης για gaming laptops έχει 
να κάνει με τη αυξανόμενη δημοτικότητα των 
παιχνιδιών e-sports. Τα παιχνίδια αυτά παρου-
σιάζουν τεράστια ανάπτυξη και φανατικό κοινό. 
Μάλιστα, από έκδοση σε έκδοση, η εξομοίωση 
του πραγματικού παιχνιδιού γίνεται όλο και πιο 
αληθοφανής. Επιπλέον, στο χώρο των e-sports 
πραγματοποιούνται διοργανώσεις επαγγελματι-
κού επιπέδου με τους νικητές να κερδίζουν τερά-
στια χρηματικά έπαθλα. 

Η περιοχή ΕΜΕΑ οδηγεί 
την αγορά 
Οι περιοχές Ασίας – Ειρηνικού και ΗΠΑ, εμφα-
νίζουν τη μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά των 
gaming laptops, τόσο λόγω της υψηλής αγορα-
στικής δύναμης των καταναλωτών σε αυτές τις 
περιοχές, όσο και στην μεγαλύτερη ανάπτυξη 
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Άρθρο εκ μέρους της Lenovo

Θα τα… παίξετε με τα Lenovo 
Legion laptops

Το brand Legion της Lenovo έχει γίνει συνώνυμο με 
το gaming. Η σειρά περιλαμβάνει desktops, towers 
και περιφερειακά, έχοντας δημιουργήσει ένα ολό-
κληρο gaming οικοσύστημα που χαρακτηρίζεται από 
όμορφο design, κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία. 
Τα Legion laptops της σειράς απευθύνονται σε 
όλους, τόσο στους περιστασιακούς, όσο και στους 
«φανατικούς» gamers.

Lenovo Legion Y520
Το Lenovo Legion Y520 απευθύνεται σε όσους θέ-
λουν ένα κορυφαίο, πλην όμως μεταφέρσιμο σύ-
στημα για να απολαμβάνουν τα παιχνίδια τους με 
τους φίλους τους, να συμμετέχουν σε LAN parties 
κ.λπ. Το Y520 διαθέτει οθόνη 15,6 ιντσών, ανάλυ-
σης Full HD ενσωματώνοντας την κορυφαία λέξη 
της τεχνολογίας. Όπως είναι φυσικό, η Lenovo δεν 
έχει κάνει συμβιβασμούς σε ότι αφορά τα διάφορα 
υποσυστήματα εξασφαλίζοντας κορυφαία εμπειρία 
gaming. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του επεξερ-
γαστή Intel Core i7 7ης γενιάς που προσφέρει εκ-
πληκτικές επιδόσεις, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτο 
online και offline gaming. Η κορυφαία γραφικών 
Nvidia GeForce GTX 1050 εξασφαλίζει ομαλό FPS 
ακόμα και στα πιο απαιτητικά παιχνίδια. Έτσι, ο 
gamer μπορεί να φορτώσει ακόμα και το πιο 
απαιτητικό FPS γνωρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος 

φορητός υπολογιστής θα του προσφέρει όλα όσα 
θα χρειαστεί. 

Εκτός από την εικόνα, το συγκεκριμένο laptop 
δεν κάνει συμβιβασμούς ούτε στον ήχο. Αν και η 
Lenovo διαθέτει κορυφαία gaming ακουστικά, τα 
ενσωματωμένα πιστοποιημένα από τη Harman 
ηχεία του Lenovo Legion Y520 με τεχνολογία Dolby 
Audio Premium θα προσφέρει στο χρήστη ακόμα 
πιο εκπληκτικό gameplay.

Η εν λόγω σειρά έρχεται σε διάφορα configurations 
σε προσιτά επίπεδα τιμής, με προτεινόμενη τιμή 
λιανικής που ξεκινά ακόμα και κάτω από 1000€!

Lenovo Legion Y920
Για όποιον το PC gaming είναι μέρος της ζωής του, 
θέλει ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί από άποψη 
hardware, επιδόσεων, σχεδίασης και features. Όλα 
τα παραπάνω και πολύ περισσότερα προσφέρει η 
Lenovo στο Legion Y920. Οι 17,3 ίντσες της Full HD 
IPS οθόνης με την ειδική αντιθαμβωτική επίστρω-
ση της Lenovo θα αναλάβουν να βάλουν τον gamer 
κυριολεκτικά μέσα στη δράση. 
Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι το Y920 είναι 
ένας πραγματικός υπερυπολογιστής σε μέγεθος 

laptop. Διαθέτει επεξεργαστή Intel Core i7 7ης 
γενιάς και ξεχωριστή κάρτα γραφικών Nvidia 
GeForce GTX 1070 με 8GB DDR5 RAM, ενώ η κε-
ντρική μνήμη φτάνει έως τα 64GB. 
Εάν τα παραπάνω δεν αρκούν, μπορεί κανείς να 
επιλέξει τον… παρά λίγο Xeon, επεξεργαστή Intel 
Core i7-7820HK, ο οποίος απευθύνεται στους «σκλη-
ροπυρηνικούς» gamers που θέλουν να φτάνουν το 
hardware στα όριά τους. Μάλιστα, η Lenovo διαθέτει 
ειδική κονσόλα για εύκολο overclocking.

Εκτός από εντυπωσιακή ισχύ, το συγκεκριμένο 
laptop διαθέτει όλα όσα ονειρεύεται ο σύγχρονος 
gamer: ομαλή εικόνα χωρίς κολλήματα χάρη στην 
τεχνολογία Nvidia G-Sync, μηχανικό φωτιζόμενο 
πληκτρολόγιο με custom επιλογές χρωμάτων, 
σούπερ ταχύτατη αποθήκευση με PCe SSD και 
απίστευτο ήχο με 2 ηχεία JBL, 3W Bass Subwoofer  
και τεχνολογία Dolby Home Theater.  

Μέσα στην εικονική πραγματικότητα
Το Lenovo Legion Y920, δεν επιτρέπει μόνο την α-
πρόσκοπτη αναπαραγωγή των κορυφαίων gaming 
τίτλων σε υψηλή ανάλυση, αλλά είναι σε θέση να 
προσφέρει μια πραγματικά απίστευτη εικονική 
εμπειρία με πιστοποίηση από την Oculus, την εται-
ρεία που έφερε επανάσταση στο χώρο του virtual 
reality. 
Συνδέοντας ένα συμβατό VR headset και φορτώνο-
ντας έναν VR τίτλο, ο gamer βυθίζεται κυριολεκτικά 
μέσα σε έναν φανταστικό εικονικό κόσμο. 
Επιπλέον, μέσα από την πλατφόρμα Lenovo 
Entertainment Hub, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση 
σε χιλιάδες games και ταινίες τόσο 2D, όσο και VR. 

Εν κατακλείδι, το Lenovo Legion Y920 είναι η από-
λυτη μηχανή διασκέδασης που μπορεί να αποκτή-
σει κάποιος σήμερα. 

που εμφανίζουν τα e-sports και των επαγγελμα-
τιών gamers. 
Περνώντας στη γειτονιά μας, αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι η αγορά της περιοχής EMEA είναι 
ιδιαίτερα κορεσμένη, ενώ την ίδια στιγμή, οι κοι-
νωνικοοικονομικοί παράγοντες στην περιοχή δεν 
ήταν ευνοϊκοί τα τελευταία χρόνια. Ως εκ τούτου, 
ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν χαμηλός σε σύγκριση 
με τις άλλες περιοχές. 
Ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λη-
φθεί υπόψη είναι ο μεγάλος αριθμός των gaming 
consoles που έχουν πουληθεί στην περιοχή αυτή. 

Συγκεκριμένα, η περιοχή EMEA διαθέτει τον υ-
ψηλότερο αριθμό gamers σε κονσόλες, οι οποίοι 
είναι πιο πιθανό να μεταπηδήσουν σε φορητούς 
υπολογιστές για να συνεχίσουν το πάθος τους για 
τα παιχνίδια.
Επιπροσθέτως, η αλλαγή των δημογραφικών 
στοιχείων των καταναλωτών είναι ένας άλλος ση-
μαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη 
της αγοράς στην περιοχή αυτή. Η μέση ηλικία 
των gamers, αλλά και το ποσοστό των γυναικών 
gamers είναι ιδιαίτερα υψηλό στην περιοχή Ε-
ΜΕΑ. Καθώς τα computer games γίνονται όλο και 

πιο εθιστικά για άτομα μεγαλύτερων ηλικιακών 
ομάδων, το αποτέλεσμα θα είναι αυξημένη ζήτηση 
και κατ’ επέκταση αύξηση της μέσης δαπάνης για 
αγορά καινούριων μηχανών. Αυτή ακριβώς την 
τάση πρέπει να αξιοποιήσουν οι μεταπωλητές, 
ούτως ώστε να προσελκύσουν νέους αγοραστές 
στην κατηγορία των gaming laptops. Οι κατασκευ-
αστές έχουν φροντίσει ήδη για αυτό φροντίζοντας 
να ανανεώνουν το portfolio τους, με νέα, εντυπω-
σιακά μοντέλα με κορυφαίο hardware. Επιπλέον, 
υπάρχουν μοντέλα για όλα τα βαλάντια. Πλέον, το 
gaming δεν είναι ένα ακριβό σπορ. TCP

Gaming laptops
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Η έκθεση Integrated Systems Europe πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην πόλη του Άμστερνταμ και 
αποτελεί τη μεγαλύτερη B2B έκθεση τεχνολογίας AV και ολοκληρωμένων συστημάτων. Όπως ανέφεραν οι 
διοργανωτές, η φετινή έκθεση ήταν η μεγαλύτερη στα 15 χρόνια της ιστορίας της. 

ISE 2018: Μια ματιά στο μέλλον της 
επαγγελματικής εικόνας και ήχου

Σ 
τη ISE 2018 που πραγματοποιήθηκε 
6-9 Φεβρουαρίου, έλαβαν μέρος 
1.296 κατασκευαστές, οι 294 εκ των 
οποίων για πρώτη φορά, ενώ ο 
αριθμός των επισκεπτών ήταν κατά 
10,3% μεγαλύτερος σε σχέση με 

πέρυσι, ξεπερνώντας τις 80 χιλιάδες. Τα νούμερα 
αυτά φανερώνουν τη δυναμική τόσο της έκθεσης, 
όσο και της συγκεκριμένης αγοράς. 
Ας δούμε όμως μερικές χαρακτηριστικές παρουσί-
ες από το χώρο των εταιρειών που δραστηριοποι-
ούνται στο digital signage και στις λύσεις projection.

Ξεκινάμε από την Epson η οποία συμμετέχει στην 
ISE 2018, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσία-
σε πλήθος νέων προϊόντων για επιχειρήσεις και 
για τους κλάδους του pro AV και της σήμανσης, 
με ναυαρχίδα τον EB-L12000Q, τον πρώτο της 
βιντεοπροβολέα laser 3LCD με ανάλυση 4K, αλλά 
και τον EB-L20000U, ο οποίος αποτελεί το πρώτο 
προϊόν της Epson στη δημοφιλή μικρή κατηγορία 
WUXGA των 20.000 lumen. 
Παράλληλα, η Epson ανακοίνωσε τον Lightscene 
EV-100, έναν νέο τύπο laser βιντεοπροβολέα 
2.000 lumen, που μπορεί να λειτουργήσει είτε 
ως βιντεοπροβολέας, είτε ως σύστημα προβολής 
φωτισμού και συμβάλλει στον να διευρύνει την 
παρουσία της η εταιρεία στον τομέα της σήμανσης 
και του φωτισμού.
Επιπλέον, η Epson, παρουσίασε για πρώτη φορά 
το νέο λογισμικό Professional Projector Tool, 
ένα νέο δωρεάν βοηθητικό πρόγραμμα για τους 
βιντεοπροβολείς εγκατάστασης laser 3LCD που 
καθιστά πιο γρήγορη και εύκολη την εγκατάσταση 
πολλών συσκευών. Το συγκεκριμένο εργαλείο 
έχει σχεδιαστεί για χρήση κυρίως στον κλάδο των 
ενοικιάσεων επαγγελματικού εξοπλισμού. 

Το τμήμα LG Business Solutions παρουσίασε τις 
λύσεις information display. Όπως ήταν φυσικό, 
στην παρουσία της LG στην ISE 2018 κυριάρ-
χησε η τεχνολογία OLED. Το επίκεντρο του πε-
ριπτέρου της LG στην έκθεση ήταν η 55 ιντσών 

φωτεινότητα, περισσότερη απλότητα, μεγαλύτερη 
άνεση και βελτιωμένη παραγωγικότητα για τους 
επαγγελματίες χρήστες.

Κλείνουμε τη σύντομη αυτή αναφορά μας στην 
ISE 2018 με την παρουσία της Samsung, στο πε-
ρίπτερο της οποίας, όπως ήταν φυσικό, δέσποζε 
η οθόνη The Wall Professional που είχαμε δει 
και στην CES 2018. Πρόκειται για μια αρθρωτή, 
μεγάλης κλίμακας MicroLED οθόνης για  χρήση σε 
εσωτερικούς χώρους, που προσφέρει δυνατότητα 
επέκτασης σε μέγεθος, εξαιρετική φωτεινότητα, 
αντίθεση και γωνίες θέασης. Επιπλέον, η εταιρεία 
ανακοίνωσε μια μεγάλη γκάμα από νέες τεχνολο-
γίες, συμπεριλαμβανομένης της 3D Cinema LED, 
που απευθύνεται σε κινηματογραφικές αίθουσες, 
την εντυπωσιακή Flip που δίνει νέο νόημα στην 
παρουσίαση και τη συνεργασία και όλες τις νέες 
σειρές ψηφιακής σήμανσης. TCP

Transparent OLED οθόνη, ένα μοντέλο που εντυ-
πωσίασε τους επισκέπτες με τo πολύ λεπτό bezel 
και τον κομψό σχεδιασμό της. Ωστόσο, αυτό που 
κάνει το προϊόν να ξεχωρίζει είναι η μοναδική 
τεχνολογία της διαφανούς OLED οθόνης, η οποία 
επιτρέπει την εγκατάστασή της σε εμπορικά κατα-
στήματα και χώρους τέχνης, καθώς τα προϊόντα 
μπορούν να τοποθετηθούν πίσω από βίντεο ή 
ειδικά εφέ που εμφανίζονται στην Transparent 
ΟLED οθόνη. Στην ISE 2018, αναδείχθηκαν ε-
πίσης και οι δυνατότητες των LG Open Frame 
OLED οθονών μέσα από το Canyon, που έχει 
κατασκευαστεί από 60 Open Frame OLED οθόνες 
σε κοίλες και κυρτές συνθέσεις. 

Από την φετινή ISE 2018 δεν έλειψε και η MMD, 
brand license partner των οθονών Philips, που 
παρουσίασε την πιο πρόσφατη σειρά οθονών 
Philips που προσφέρει εντυπωσιακά χρώματα και 
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Άρθρο εκ μέρους της Lenovo

Θα τα… παίξετε με τα Lenovo 
Legion laptops

Το brand Legion της Lenovo έχει γίνει συνώνυμο με 
το gaming. Η σειρά περιλαμβάνει desktops, towers 
και περιφερειακά, έχοντας δημιουργήσει ένα ολό-
κληρο gaming οικοσύστημα που χαρακτηρίζεται από 
όμορφο design, κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία. 
Τα Legion laptops της σειράς απευθύνονται σε 
όλους, τόσο στους περιστασιακούς, όσο και στους 
«φανατικούς» gamers.

Lenovo Legion Y520
Το Lenovo Legion Y520 απευθύνεται σε όσους θέ-
λουν ένα κορυφαίο, πλην όμως μεταφέρσιμο σύ-
στημα για να απολαμβάνουν τα παιχνίδια τους με 
τους φίλους τους, να συμμετέχουν σε LAN parties 
κ.λπ. Το Y520 διαθέτει οθόνη 15,6 ιντσών, ανάλυ-
σης Full HD ενσωματώνοντας την κορυφαία λέξη 
της τεχνολογίας. Όπως είναι φυσικό, η Lenovo δεν 
έχει κάνει συμβιβασμούς σε ότι αφορά τα διάφορα 
υποσυστήματα εξασφαλίζοντας κορυφαία εμπειρία 
gaming. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του επεξερ-
γαστή Intel Core i7 7ης γενιάς που προσφέρει εκ-
πληκτικές επιδόσεις, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτο 
online και offline gaming. Η κορυφαία γραφικών 
Nvidia GeForce GTX 1050 εξασφαλίζει ομαλό FPS 
ακόμα και στα πιο απαιτητικά παιχνίδια. Έτσι, ο 
gamer μπορεί να φορτώσει ακόμα και το πιο 
απαιτητικό FPS γνωρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος 

φορητός υπολογιστής θα του προσφέρει όλα όσα 
θα χρειαστεί. 

Εκτός από την εικόνα, το συγκεκριμένο laptop 
δεν κάνει συμβιβασμούς ούτε στον ήχο. Αν και η 
Lenovo διαθέτει κορυφαία gaming ακουστικά, τα 
ενσωματωμένα πιστοποιημένα από τη Harman 
ηχεία του Lenovo Legion Y520 με τεχνολογία Dolby 
Audio Premium θα προσφέρει στο χρήστη ακόμα 
πιο εκπληκτικό gameplay.

Η εν λόγω σειρά έρχεται σε διάφορα configurations 
σε προσιτά επίπεδα τιμής, με προτεινόμενη τιμή 
λιανικής που ξεκινά ακόμα και κάτω από 1000€!

Lenovo Legion Y920
Για όποιον το PC gaming είναι μέρος της ζωής του, 
θέλει ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί από άποψη 
hardware, επιδόσεων, σχεδίασης και features. Όλα 
τα παραπάνω και πολύ περισσότερα προσφέρει η 
Lenovo στο Legion Y920. Οι 17,3 ίντσες της Full HD 
IPS οθόνης με την ειδική αντιθαμβωτική επίστρω-
ση της Lenovo θα αναλάβουν να βάλουν τον gamer 
κυριολεκτικά μέσα στη δράση. 
Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι το Y920 είναι 
ένας πραγματικός υπερυπολογιστής σε μέγεθος 

laptop. Διαθέτει επεξεργαστή Intel Core i7 7ης 
γενιάς και ξεχωριστή κάρτα γραφικών Nvidia 
GeForce GTX 1070 με 8GB DDR5 RAM, ενώ η κε-
ντρική μνήμη φτάνει έως τα 64GB. 
Εάν τα παραπάνω δεν αρκούν, μπορεί κανείς να 
επιλέξει τον… παρά λίγο Xeon, επεξεργαστή Intel 
Core i7-7820HK, ο οποίος απευθύνεται στους «σκλη-
ροπυρηνικούς» gamers που θέλουν να φτάνουν το 
hardware στα όριά τους. Μάλιστα, η Lenovo διαθέτει 
ειδική κονσόλα για εύκολο overclocking.

Εκτός από εντυπωσιακή ισχύ, το συγκεκριμένο 
laptop διαθέτει όλα όσα ονειρεύεται ο σύγχρονος 
gamer: ομαλή εικόνα χωρίς κολλήματα χάρη στην 
τεχνολογία Nvidia G-Sync, μηχανικό φωτιζόμενο 
πληκτρολόγιο με custom επιλογές χρωμάτων, 
σούπερ ταχύτατη αποθήκευση με PCe SSD και 
απίστευτο ήχο με 2 ηχεία JBL, 3W Bass Subwoofer  
και τεχνολογία Dolby Home Theater.  

Μέσα στην εικονική πραγματικότητα
Το Lenovo Legion Y920, δεν επιτρέπει μόνο την α-
πρόσκοπτη αναπαραγωγή των κορυφαίων gaming 
τίτλων σε υψηλή ανάλυση, αλλά είναι σε θέση να 
προσφέρει μια πραγματικά απίστευτη εικονική 
εμπειρία με πιστοποίηση από την Oculus, την εται-
ρεία που έφερε επανάσταση στο χώρο του virtual 
reality. 
Συνδέοντας ένα συμβατό VR headset και φορτώνο-
ντας έναν VR τίτλο, ο gamer βυθίζεται κυριολεκτικά 
μέσα σε έναν φανταστικό εικονικό κόσμο. 
Επιπλέον, μέσα από την πλατφόρμα Lenovo 
Entertainment Hub, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση 
σε χιλιάδες games και ταινίες τόσο 2D, όσο και VR. 

Εν κατακλείδι, το Lenovo Legion Y920 είναι η από-
λυτη μηχανή διασκέδασης που μπορεί να αποκτή-
σει κάποιος σήμερα. 

που εμφανίζουν τα e-sports και των επαγγελμα-
τιών gamers. 
Περνώντας στη γειτονιά μας, αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι η αγορά της περιοχής EMEA είναι 
ιδιαίτερα κορεσμένη, ενώ την ίδια στιγμή, οι κοι-
νωνικοοικονομικοί παράγοντες στην περιοχή δεν 
ήταν ευνοϊκοί τα τελευταία χρόνια. Ως εκ τούτου, 
ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν χαμηλός σε σύγκριση 
με τις άλλες περιοχές. 
Ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λη-
φθεί υπόψη είναι ο μεγάλος αριθμός των gaming 
consoles που έχουν πουληθεί στην περιοχή αυτή. 

Συγκεκριμένα, η περιοχή EMEA διαθέτει τον υ-
ψηλότερο αριθμό gamers σε κονσόλες, οι οποίοι 
είναι πιο πιθανό να μεταπηδήσουν σε φορητούς 
υπολογιστές για να συνεχίσουν το πάθος τους για 
τα παιχνίδια.
Επιπροσθέτως, η αλλαγή των δημογραφικών 
στοιχείων των καταναλωτών είναι ένας άλλος ση-
μαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη 
της αγοράς στην περιοχή αυτή. Η μέση ηλικία 
των gamers, αλλά και το ποσοστό των γυναικών 
gamers είναι ιδιαίτερα υψηλό στην περιοχή Ε-
ΜΕΑ. Καθώς τα computer games γίνονται όλο και 

πιο εθιστικά για άτομα μεγαλύτερων ηλικιακών 
ομάδων, το αποτέλεσμα θα είναι αυξημένη ζήτηση 
και κατ’ επέκταση αύξηση της μέσης δαπάνης για 
αγορά καινούριων μηχανών. Αυτή ακριβώς την 
τάση πρέπει να αξιοποιήσουν οι μεταπωλητές, 
ούτως ώστε να προσελκύσουν νέους αγοραστές 
στην κατηγορία των gaming laptops. Οι κατασκευ-
αστές έχουν φροντίσει ήδη για αυτό φροντίζοντας 
να ανανεώνουν το portfolio τους, με νέα, εντυπω-
σιακά μοντέλα με κορυφαίο hardware. Επιπλέον, 
υπάρχουν μοντέλα για όλα τα βαλάντια. Πλέον, το 
gaming δεν είναι ένα ακριβό σπορ. TCP
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Ο 
Epson EB-1795F είναι ένας φορη-
τός προβολέας (συνοδεύεται από 
εργονομική τσάντα μεταφοράς) 
που προσφέρει εξαιρετική ποιότη-
τα και δυνατότητες σε ένα συμπα-
γές «πακέτο» που ζυγίζει λιγότερο 

από έναν φορητό υπολογιστή. Με τα 1,8 κιλά του 
και το πολύ λεπτό προφίλ θα χωρέσει άνετα σε μια 
τυπική τσάντα laptop. 
Προσφέρει πολύ απλή εγκατάσταση και χάρη στα 
προηγμένα του χαρακτηριστικά, αποτελεί το ιδανικό 
εργαλείο για εξαιρετικές παρουσιάσεις. Προτείνεται 
ως φορητός projector, αλλά μπορεί άνετα να αποτε-
λέσει τον βασικό προβολέα του meeting room σας 
αφού «βγάζει» εικόνα έως 300 ίντσες σε ανάλυση 
Full HD. 
Ακολουθεί την τεχνολογία 3LCD (όπως άλλωστε 
και όλοι οι projectors της Epson) προσφέροντας 
εξαιρετική ποιότητα εικόνας με ζωντανά χρώματα 
και εξαιρετική φωτεινότητα. Επίσης, χάρη στο λόγο 
αντίθεσης 10.000:1, ο projector αυτός προβάλει ευ-
κρινείς και καθαρές εικόνες και επομένως μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε οποιεσδήποτε συνθήκες ανε-
ξάρτητα από τον περιβαλλοντικό φωτισμό. 

Πιο εύκολη εγκατάσταση  
δεν γίνεται
Εκτός από την ποιότητα της εικόνας, ο συγκεκρι-
μένος προβολέας εντυπωσιάζει και με την ευκο-
λία εγκατάστασης. Χάρη στην αυτόματη οριζόντια 
διόρθωση keystone και την λειτουργία προσαρμο-
γής οθόνης, διευκολύνει την εγκατάσταση ακόμα 
περισσότερο, ενώ μπορεί να τοποθετηθεί σχεδόν 
σε οποιοδήποτε σημείο επάνω σε ένα γραφείο. 
Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι αν και 
η συγκεκριμένη συσκευή δεν είναι ultra-short 
throw, διαθέτει τη δυνατότητα προβολής από πιο 
μικρή απόσταση, πράγμα που σημαίνει ότι όλοι 
όσοι παρακολουθούν την παρουσίαση μπορούν να 
κάθονται πίσω από τον προβολέα. Για να διευκο-
λύνει τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, η Epson έχει 
φροντίσει και έχει τοποθετήσει τους αεραγωγούς 
θερμότητας στο μπροστινό μέρος. 

Παρουσιάσεις ακόμα  
και από το κινητό
Ο συγκεκριμένος προβολέας έχει σχεδιαστεί με 
γνώμονα την ευκολία χρήσης και σύνδεσης. Έτσι, 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σύστημα προβολής: 3LCD 

Πηγή φωτός: Λάμπα 214 Watt

Φωτεινότητα: 3.200 Lumen – 1.900 
Lumen στην οικονομική 
λειτουργία

Πραγματική ανάλυση: Full HD 1080p, 1920 x 1080, 
16:9

Λόγος αντίθεσης: 10.000:1

Διάρκειας ζωής λάμπας: 4.000 ώρες ή 7.000 
ώρες στη λειτουργία 
εξοικονόμησης

Τραπεζοειδής διόρθωση:  Αυτόματα vertical: ± 30 °, 
Αυτόματα horizontal ± 20 °

Μέγεθος προβολής: 30 – 300 ίντσες

Απόσταση προβολής: 0,8 – 8,2 m

Συνδέσεις: USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 
Τύπου B, Είσοδος VGA, 
Είσοδος HDMI, Είσοδος 
Composite, Είσοδος 
ήχου stereo mini jack, 
Miracast, MHL, Near 
Field Communication 
(NFC), Wireless LAN IEEE 
802.11b/g/n, Ασύρματο LAN 
b/g/n (2,4 GHz)

Ένας εξαιρετικά φορητός projector για τον επαγγελματία που θέλει να τον έχει πάντα μαζί του, με πολύ καλή 
ποιότητα εικόνας και όλες τις δυνατότητες σύνδεσης που μπορεί να χρειαστεί κάποιος.

ενσωματώνει τεχνολογίες όπως MHL, Miracast 
και NFC για ακόμα πιο εύκολη επικοινωνία κι-
νητού (Android) και προβολέα. Επιπροσθέτως, 
χάρη στην εφαρμογή iProjection, μπορεί κανείς 
να πραγματοποιεί τις παρουσιάσεις του από 
έξυπνες συσκευές iOS και Android εύκολα και 
γρήγορα χωρίς πολύπλοκες ρυθμίσεις. Μάλιστα, 
το iProjection app (διατίθεται δωρεάν) μπορεί 
και ελέγχει έως και 4 συνδεδεμένες συμβατές 
συσκευές ταυτόχρονα, ενώ χάρη στη δυνατότητα 
Mobile Camera Display, επιτρέπει την προβολή 
εικόνας στη μεγάλη οθόνη απευθείας από την 
κάμερα της φορητής συσκευής. 
Κατά τις δοκιμές μας, εντυπωσιαστήκαμε από 
την ευκολία με την οποία συνδεθήκαμε με το 
Android κινητό μας με τον Epson EB-1795F 
μέσω Miracast. Αφού ενεργοποιήσαμε τη συγκε-
κριμένη λειτουργία από το μενού της συσκευής, 
το κινητό μας με λειτουργικό σύστημα Android 
Oreo αναγνώρισε τον projector και με ένα άγ-
γιγμα η οθόνη του smartphone προβλήθηκε 
στο πανί. Χάρη στη συγκεκριμένη λειτουργία – η 
οποία υποστηρίζει μόνο Android smartphones 
και Windows 10 laptops – γίνεται κατοπτρισμός 
της οθόνης της mobile συσκευής χωρίς τη χρήση 
του iProjection. Αντίθετα αξιοποιείται η λειτουργία 
Wi-Fi direct δηλαδή η απευθείας ασύρματη επι-
κοινωνία χωρίς σύνδεση σε router. 

Κατά τα λοιπά, ο Epson EB-1795F διαθέτει χειρο-
κίνητη εστίαση, ενώ σε ότι αφορά τις συνδέσεις 
υποστηρίζονται όλα όσα θα χρειαστεί ο επαγγελ-
ματίας, όπως USB 2.0, HDMI, Composite και Wi-
Fi 802.11b/g/n. Επιπλέον, ενσωματώνει ασφάλεια 
Kensington, η φωτεινότητα της λάμπας είναι 

Full HD για το γραφείο  
και την… τσάντα 
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3.200 Lumens ή 1.900 στην οικονομική λειτουρ-
γία και ο χρόνος ζωής της 4.000 ή 7.000 ώρες 
αντίστοιχα. TCP
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