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Συνέντευξη Entersoft

Με αφορμή την επιλογή της Entersoft ως μοναδικής ελληνικής εταιρείας
που έχει λάβει πιστοποίηση για λογισμικό της από την Technology
Evaluation Centers, το Tech Channel Partner μίλησε στον Αντώνη
Κοτζαμανίδη, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας. Σελ. 23

Το mobility, κλειδί της επιχειρηματικής ανάπτυξης

Σημαντική ευκαιρία για πλήθος εταιρειών τεχνολογίας αποτελεί και θα
αποτελεί για τα επόμενα χρόνια το mobility, αφού σύμφωνα με την IDC οι
παγκόσμιες δαπάνες για mobile technologies θα ανέλθουν στα $1,2 τρις έως
το 2019. Σελ. 13

Η επιστροφή των PCs είναι γεγονός!
Πολλά είχαν ακουστεί για την υποχώρηση των
υπολογιστών (desktop και laptop) σε σχέση με
φρέσκες τεχνολογίες όπως ήταν τα tablets, ενώ
για κάποιο διάστημα η «ζυγαριά» έκλινε υπέρ των
τελευταίων. Φαίνεται όμως πως η πορεία αυτή ανακόπτεται και βασικό ρόλο σε αυτό σίγουρα παίζει
η παρουσία και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών,
όπως η πλατφόρμα Skylake της Intel, αλλά και τα
Windows 10 της Microsoft. Εάν συνδυάσουμε την
εξέλιξη αυτή με την κυκλοφορία νέων form factors
(συσκευές όπως τα convertibles, τα ultrabooks και

τα κάθε λογής υβριδικά μοντέλα), φαίνεται καθαρά πως το τοπίο έχει ξεκαθαρίσει στο χώρο των
υπολογιστών, οι οποίοι φαίνεται πως «παίρνουν
κεφάλι» σε σχέση με τα tablets. Σύμφωνα με την
Gartner, η αγορά των PCs σταθεροποιείται μετά
από μια φάση αστάθειας, κατά την οποία τα tablets
εκτόπισαν τα PCs το διάστημα 2013 και το πρώτο
μισό του 2014. Πιο συγκεκριμένα, η ορατή επιτυχία
των υβριδικών υπολογιστών έχει παρακινήσει
αρκετούς κατασκευαστές να εισέλθουν στην αγορά
αυτή με νέες συσκευές. Σύμφωνα με την IDC, μόνο

το δεύτερο τρίμηνο του έτους, περίπου 40 vendors
από όλο τον κόσμο κυκλοφόρησαν μια τέτοιου είδους συσκευή. Τα προαναφερθέντα αποδεικνύουν
πως ο χώρος των PCs αποτελεί ένα λαμπρό πεδίο
δραστηριοποίησης για το κανάλι συνεργατών, το
οποίο παρέχει ευκαιρίες από κάθε πλευρά: Αξιοπρεπή περιθώρια κέρδους, αλλά και συνοδευτικές
υπηρεσίες που θα δώσουν την ευκαιρία στους
συνεργάτες να διαφοροποιηθούν, προσφέροντας
στους πελάτες τους ποιοτικές λύσεις και ταυτόχρονα αξιόπιστες. Σελ. 16

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ TECH CHANNEL PARTNER
SOCIAL HANDLERS, 01-0023
Κηφισίας 105Α, 11523, Αθήνα
210-6980061

intel Technology Conference
2015
Την ετήσια εκδήλωση Intel
Technology Conference διοργάνωσε
η Intel στις 4 Νοεμβρίου. Ο χώρος
γέμισε από συνεργάτες και
μεταπωλητές της εταιρείας, οι οποίοι
ενημερώθηκαν για ένα ευρύ φάσμα
προϊόντων που βασίζονται στην
τεχνολογία της Intel. Media sponsors
της εκδήλωσης ήταν το Tech Channel
Partner και το Biztech. Σελ. 13

Η ισχύς ενός tower,
σε φορητή εκδοχή.
To πρώτο φορητό workstation με επεξεργαστή Intel® Xeon™.
Lenovo ThinkPad P50 / P70
•Έ
 ως επεξεργαστής Intel® Xeon™
για ισχυρή απόδοση
• Κάρτα γραφικών NVIDIA® Quadro®
για αυξημένη αποδοτικότητα
• Οθόνη 15.6"/17" IPS υψηλής ανάλυσης,
με δυνατότητα αφής προαιρετικά, έως 4K
• Πιστοποίηση ISV για ανώτερη εμπειρία χρήσης

Lenovo ThinkPad P50

Lenovo ThinkPad P70

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Up to Intel® Xeon™ processor
• NVIDIA® Quadro® GPUs
• Έως 1ΤΒ PCIe χώρος αποθήκευσης
• Μνήμη έως 64GB DDR4 ECC
• Οθόνη έως 4Κ IPS

• Χ-Rite Pantone Color Calibrator
• Έως 2 θύρες Thunderbolt™ 3
• Flex Performance Cooling
• Μπαταρία έως 8-cell (96W/h)
• Mil-spec tested

Για περισσότερες πληροφορίες και αγορά επικοινωνήστε με τους εξουσιοδοτημένους διανομείς της Lenovo:
Info Quest Technologies, τηλ. 211-999 4000 / OKTABIT A.E. τηλ. 211-8888000 / WestNet Distribution, τηλ. 211-300 2150
Η Lenovo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάση στιγμή, δίχως ειδοποίηση, προσφορές προϊόντων και χαρακτηριστικά. Η Lenovo δεν ευθύνεται για φωτογραφικά ή τυπογραφικά σφάλματα. Σήματα: Τα ακόλουθα είναι
σήματα ή καταχωρημένα σήματα της Lenovo: Lenovo, το λογότυπο της Lenovo, For Those Who Do, ThinkPad, ThinkPlus, TrackPoint, ThinkVantage και Active Protection System. Intel, το λογότυπο της Intel, Intel Inside, Intel Core,
Ultrabook και Core Inside είναι σήματα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Microsoft και Windows είναι καταχωρημένα σήματα της Microsoft Corporation. Άλλες επωνυμίες εταιριών, προϊόντων και υπηρεσιών
μπορεί να είναι σήματα ή σήματα υπηρεσιών άλλων. ©2015 Lenovo. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
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editorial

Το PC είναι το νέο...
tablet!

Επί μακρώ, το PC όπως το γνωρίζαμε, ήταν σε μία διαρκή
καθίζηση. Κάτι τα smartphones, κάτι τα tablets, κάτι το
cloud, κάτι τα apps, κάτι η οικονομική κρίση, κάτι το γεγονός
ότι ούτως ή άλλως ήταν πλέον πανίσχυρα (άρα, γιατί να τα
αλλάξει κανείς σε 2-3 χρόνια και όχι σε 5-6;), ο υπολογιστής
άρχισε να περιορίζεται.
Intel, Microsoft και φυσικά όλοι οι κατασκευαστές
υπολογιστών, προσπάθησαν να αντιδράσουν, πολλές
φορές σπασμωδικά (κυρίως οι τελευταίοι), και σίγουρα
όχι συντονισμένα και με βάση κάποιο μακροπρόθεσμο
πλάνο και στρατηγική. Προσωπικά, το λέω ως η εποχή του
«πουλήστε γιατί χανόμαστε», με μοναδική στρατηγική το
«τιμές χώμα και βλέπουμε».
Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να κάνω και μία παρένθεση
για καθαρά ιστορικούς λόγους: Ένα από τα μεγαλύτερα
σφάλματα της αγοράς υπολογιστών, δεν πραγματοποιήθηκε
τα τελευταία χρόνια, αλλά είχε συντελεστεί αρκετά νωρίτερα.
Απλά, τώρα, το συνειδητοποιήσαμε. Ο λόγος, για την
παρουσίαση των netbooks, της μεγαλύτερης ανοησίας και
της μεγαλύτερης καταστροφής που έχει καταφέρει ποτέ μία
βιομηχανία στον εαυτό της... Περισσότερα σε άλλο τεύχος προς το παρόν, κλείνω την παρένθεση.
Καθώς ο πόλεμος τιμών μαίνονταν, και οι πωλήσεις
tablets εκτινάσσονταν, το PC κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να
αυτοπληγεί, εφαρμόζοντας στον εαυτό του, αυτό για το οποίο
κατηγορούσε τα tablets: Να μειώσει (αισθητά) την ποιότητά
του. Με την ψευδαίσθηση ότι μπορούσε (τότε), να χτυπήσουν
τα tablets, οι κατασκευαστές παρουσίαζαν... άχρηστα
προϊόντα. Άχρηστα, όχι γιατί ήταν κακοφτιαγμένα (που πολλά
ήταν), αλλά άχρηστα με την έννοια του «όχι πραγματικά
χρήσιμα», αφού δεν ήταν «ούτε κρέας, αλλά ούτε και ψάρι»,
με αποτέλεσμα να είναι βαριά και δύσχρηστα ως προς τα

tablets και παράλληλα αδύναμα και υποδέεστερα σε σχέση
με ένα «πραγματικό» laptop.
Η αγορά βρήκε τον δρόμο της σιγά-σιγά, και αποφάσισε να
δώσει στον καταναλωτή μία καλύτερη εμπειρία. Έτσι, τα
πρώτα υβριδικά PCs έγιναν πιο ώριμα, έδωσαν έμφαση
στα στοιχεία που έπρεπε, η Intel έβγαλε επεξεργαστές που
μπορούσαν πραγματικά να στηρίξουν τη νέα στρατηγική,
ενώ τα Windows 8 και -κυρίως- τα Windows 10, έδωσαν
και το functionality που έλειπε (τουλάχιστον το περισσότερο
από αυτό), σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος.
Το αποτέλεσμα είναι ο νέος κόσμος του PC που βλέπουμε
σήμερα, ο οποίος είναι πραγματικά ενδιαφέρων και
καινοτόμος. Επίσης, είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί και μία
«συγκυρία», το γεγονός δηλαδή ότι η αγορά των tablets,
ακολουθώντας την ίδια ανόητη λογική (με ελάχιστες
φωτεινές εξαιρέσεις), απαξίωσε όσο μπορούσε το προϊόν
της, σε μία προσπάθεια να φτάσει στην εσχατιά του κόστους,
ακόμη και κάτω από 50 Ευρώ! Έτσι, τα tablets αποτελούν
πλέον περισσότερο ένα παιχνίδι για αρκετούς, παρά για
μία υπολογιστική συσκευή, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια
κέρδους στους retailers αλλά και στους κατασκευαστές.
Έτσι, λοιπόν, αντί να «ανέβουν» προς την επαγγελματική
αγορά (είπαμε, με ελάχιστες εξαιρέσεις), τα tablets
κατρακύλησαν στα παιχνιδομάγαζα... Το αποτέλεσμα είναι ότι
για επαγγελματική χρήση, το 58% των Ευρωπαίων προτιμά
ένα desktop σύστημα παρακαλώ, το 33% προτιμά ένα laptop,
και μόλις 9% προτιμούν smartphone (4%) ή tablet (5%).
Παράλληλα, τα σύγχρονα συστήματα (και ειδικά τα
laptops), έχουν το μέγεθος, το βάρος, την αυτονομία, τη
λειτουργικότητα και φυσικά πολλαπλές δυνατότητες και
υπολογιστική ισχύ, ώστε να «ξαναβάλουν τα πράγματα στη
θέση τους», δίνοντας μία νέα πρόταση σε καταναλωτές και
επαγγελματίες.
Ίσως λοιπόν, το PC να μην είναι το νέο tablet, αλλά σίγουρα
αυτή τη φορά, κομίζει κάτι εντελώς νέο. Κάτι καινοτόμο
και προσιτό, το οποίο καλύπτει πραγματικές ανάγκες για
τους περισσότερους εξ ημών. Το κανάλι, δεν έχει παρά να
αδράξει την ευκαιρία και να επικοινωνήσει την νέα γενιά
ακριβώς όπως θα έπρεπε.
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Προτού προλάβετε να διαμαρτυρηθείτε για το...
προβοκατόρικο του τίτλου, σπεύδω να διευκρινίσω ότι...
καλώς κάνετε και διαμαρτύρεστε!
Προσπάθησα όντως να βάλω έναν προβοκατόρικο τίτλο, όχι
για να υπερβάλω και να δημιουργήσω εντυπώσεις (ίσως και
αυτό να είναι καλό btw), αλλά κυρίως για να ιντριγκάρω όσο
το δυνατόν περισσότερους εξ υμών, ώστε να διαβάσουν και
τη συνέχεια. Πάμε λοιπόν στο διά ταύτα.

Αντώνης Ρουσελιώτάκης
antony@socialhandlers.com
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Ψαρεύοντας στα νερά
του cloud storage

νικοσ τηλιακοσ
nick@socialhandlers.com

Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση λύσεων cloud computing οδηγεί αντίστοιχα στην αύξηση της χρήσης λύσεων
cloud και για την αποθήκευση δεδομένων. Η αυξανόμενη ζήτηση από την πλευρά των πελατών οδηγεί μια
σειρά από εταιρείες παροχής λύσεων -κυρίως στο εξωτερικό- να βοηθούν τους πελάτες τους, κοιτώντας ποια
από τα δεδομένα τους μπορούν να αποθηκευτούν στο cloud και ποια πρέπει να παραμείνουν κάτω από άλλες
τεχνολογίες.

Η επιτυχημένη διαχείριση των ολοένα και αυξανόμενων όγκων δεδομένων,
ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται αποθηκευμένα, απαιτεί μια ιδιαίτερα
στενή σχέση ανάμεσα στο κανάλι και στον πελάτη. Η επιτυχία του συνεργάτη
δεν σχετίζεται σε αυτό το κομμάτι με την πώληση του storage. Δεν πρέπει
ο πελάτης να σκέφτεται το storage, δεν είναι καν απαραίτητο να γνωρίζει τι
λύσεις χρησιμοποιεί. Το μόνο που πρέπει να κάνει ο πελάτης είναι να τρέχει το
business του και να βγάζει χρήματα. Η στροφή της προσοχής του πελάτη από
τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη διαχείριση του storage προς το business,
γίνεται ολοένα και πιο αναγκαία, όσο τα δεδομένα των πελατών αυξάνονται.
Η IDC στην έρευνά της για το ψηφιακό σύμπαν προέβλεψε ότι τα δεδομένα
που θα αποθηκευτούν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το 2020 θα
φτάσουν τα 44 zettabytes. Μάλιστα, από αυτά τα δεδομένα, μόλις το 1/3 θα
δημιουργηθεί από επιχειρήσεις, οι οποίες όμως έχουν και την υπευθυνότητα
για τη διαχείρισή τους. Η ίδια εταιρεία τον Οκτώβριο προέβλεψε ότι οι
επενδύσεις για υποδομή IT θα αυξάνονται, με μέσο μικτό ετήσιο ρυθμό της
τάξης του 15,1% ανάμεσα στο 2015 και το 2019. Την ίδια στιγμή οι επενδύσεις
για υποδομή που δεν θα σχετίζεται με το cloud αναμένεται να παρουσιάσουν
μείωση της τάξης του 1,7%,
Σε αυτά έρχεται να προστεθεί και η εκτίμηση της εταιρείας Research and
Markets ότι η αγορά για λύσεις cloud storage και των συνοδευτικών
υπηρεσιών θα ξεπεράσει τα 65 δις δολάρια το 2020, περισσότερο από τρεις
φορές μεγαλύτερο από την αξία της αντίστοιχης αγοράς το 2015, η οποία
αναμένεται να κυμανθεί στα 19 δις δολάρια. Αυτό αντιστοιχεί σε μέσο μεικτό
ρυθμό ανάπτυξης που φτάνει το 28,2%.
Τέλος, η Gartner ανέφερε ότι το 12% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί το cloud
σαν λύση backup, αλλά αυτό το νούμερο αναμένεται να διπλασιαστεί μέσα στα
επόμενα δυο χρόνια.
Οι εταιρείες παροχής λύσεων cloud storage μπορούν να επιλέξουν να
στηρίξουν τους πελάτες τους, ως εξής: Ξεκινώντας από τη δημιουργία
private clouds για συγκεκριμένους πελάτες, τη δημιουργία private clouds
που θα προσφέρουν ως εναλλακτικές στα public cloud offerings αλλά και τη
μεταπώληση χώρου, ο οποίος βρίσκεται σε κάποιο public cloud.
Τα private public clouds, όπως ακριβώς και τα public clouds, επιτρέπουν
τη δυναμική διαχείριση και απόδοση του αποθηκευτικού χώρου βάσει των
αναγκών της εκάστοτε στιγμής. Οι βασικές διαφορές σε αυτή την περίπτωση
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είναι ότι το private cloud βρίσκεται πίσω από ένα εταιρικό firewall, στο οποίο
έχουν πρόσβαση μόνο πιστοποιημένοι χρήστες, όπως για παράδειγμα οι
υπάλληλοι της εταιρείας, κάποιοι συνεργάτες και ανάλογα με τον τύπο της
εταιρείας ίσως και κάποιοι πελάτες. Πέρα από αυτό, ο ιδιοκτήτης του private
storage cloud είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και τη διαχείριση του
storage αλλά και των άλλων πόρων.
Στην περίπτωση του public storage cloud, ένας οργανισμός διαθέτει και
διαχειρίζεται την υποδομή για το cloud και «νοικιάζει» χώρο σε επιχειρήσεις
που δεν ασχολούνται με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση και
η διαχείριση της υποδομής. Οι εταιρείες που έχουν υλοποιήσει υποδομές
storage για πελάτες τους μπορούν να δουν τη δημιουργία private public cloud
ως το επόμενο βήμα εξέλιξης του business τους. Για τους πελάτες το private
storage cloud είναι ο τρόπος να διατηρήσουν τον έλεγχο της ασφάλειας των
δεδομένων τους, έχοντας όμως πιο αποδοτικούς τρόπους διαχείρισης των
πόρων τους.
Οι εταιρείες που έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε storage καταφεύγουν σε συχνά
refreshes του storage, για να είναι πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό. Αλλά
η νέα απαίτηση, η οποία προκύπτει κατά βάση από το οικονομικό τμήμα είναι
ότι θέλει ένα μοντέλο χρέωσης αντίστοιχο με αυτό των λύσεων cloud – που να
είναι (ή τουλάχιστον να μοιάζει) συνδρομητικό.
Κάποιες άλλες εταιρείες – που έχουν το αντίστοιχο μέγεθος – δυνατότητες,
μπορεί να ξεκινήσουν να δημιουργήσουν το δικό τους private cloud, το οποίο
θα διαθέσουν στη συνέχεια ως public cloud στους πελάτες τους. Όπως μπορεί
εύκολα να αντιληφθεί κανείς, είναι πολύ δύσκολο να έρθουν αντιμέτωποι
με τους κλασικούς παρόχους λύσεων cloud storage, όπως η Amazon
για παράδειγμα, καθώς δεν υπάρχει τρόπος να τους κερδίσει κάποιος σε
θέματα οικονομίας κλίμακας. Οπότε έχει ιδιαίτερη σημασία η επιπλέον αξία
που παρέχεται σε αυτή την περίπτωση και η οποία θα κάνει το offering να
ξεχωρίζει.
Τέλος, όπως αναφέραμε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλές
εταιρείες που θέλουν να μεταφέρουν στο cloud τα δεδομένα τους – αλλά
δεν γνωρίζουν ούτε τον τρόπο ούτε ποια δεδομένα θα μεταφέρουν χωρίς
να δημιουργηθεί πρόβλημα στο business τους. Ο ρόλος του συνεργάτη σε
αυτή την περίπτωση είναι κομβικός, αφού μπορεί να αναλάβει όλες αυτές τις
διαδικασίες και να συνεχίσει να διαχειρίζεται τα δεδομένα για λογαριασμό του
πελάτη του.

Intel® Technology Provider

H YПOƩΤHPΙΞH ПOY ΧPEΙAZEƩΤE
Να αναπτύξετε την επιχείρησή σας

Να χτίσετε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες σας

Να ανταμειφθείτε από τη συνεργασία σας με την Intel

Εγγραφείτε σήμερα και ξεκινήστε να απολαμβάνετε τα οφέλη!
intel.co.uk/joininteltechnologyprovider
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νέα & τάσεις
Mε μια ματιά
ORACLE

Έμφαση στο cloud
H Oracle ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητα
σε μορφή beta της Oracle Database
12c Release 2, η οποία βελτιώνει την
ευελιξία και την επεκτασιμότητα για
υλοποιήσεις σε περιβάλλον cloud,
χάρη στην αρχιτεκτονική multitenant
και την τεχνολογία επεξεργασίας inmemory «διπλής μορφής».
Info: Oracle, 210 – 6169 900

OFFICE LINE

Λύση ασφάλειας
για την Αlchimica

loud Partner

H Office Line ολοκλήρωσε με επιτυχία
την εγκατάσταση και παραμετροποίηση
νέων Security Appliances της
WatchGuard, στην Alchimica SA,
μια εταιρεία που εξειδικεύεται στην
έρευνα, ανάπτυξη και παρασκευή
χημικών, για τον κατασκευαστικό και
βιομηχανικό κλάδο.
Info: Office Line, 210 – 9760 200

ειδήσεις

ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το γ’ τρίμηνο του 2015, το χειρότερο της ιστορίας
Πωλήσεις μειωμένες σε διψήφιο ποσοστό και
συρρίκνωση καθαρών κερδών κατά σχεδόν 60% είναι τα
στοιχεία που περιγράφουν το εννεάμηνο του 2015 για την
Πλαίσιο Computers, μια περίοδο που όμοιά της δεν έχει
ξαναγνωρίσει η εταιρεία τα τελευταία 45 χρόνια, όπως
υποστήριξε ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος,
Κωνσταντίνος Γεράρδος.
Συγκεκριμένα ο κ. Γεράρδος τόνισε ότι «το τρίτο γ’ του
2015 υπήρξε μια αγορά που όμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί
στα 45 χρόνια του Πλαισίου. Capital controls, κλειστές
τράπεζες και τεράστια ανησυχία για το μέλλον της Ελλάδας
η οποία έφερε «πάγωμα» της κατανάλωσης και άρα
σημαντικές πτώσεις στις πωλήσεις».
Πάντως, ακόμα και σε αυτές τις κυριολεκτικά πολεμικές
συνθήκες, η εταιρεία κατόρθωσε να είναι κερδοφόρος.
Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη το φετινού εννεαμήνου
έπεσαν στα €4,1 εκατ. έναντι €9,7εκατ. την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο, ενώ σε επίπεδο πωλήσεων αυτές
μειώθηκαν στα €190,3 εκατ. έναντι €213,2 εκατ. την
αντίστοιχη περίοδο του 2014.
Ωστόσο, ο κ. Γεράρδος εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς
παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην
αγορά, είδε το γ’ τρίμηνο του 2015 ως ένα ηχηρό stress

test, στις ακραίες συνθήκες του οποίου, το Πλαίσιο
ήταν κερδοφόρο, με €1,8 εκατ. καθαρά κέρδη. Μάλιστα
δήλωσε ότι λειτουργώντας, πλέον, σε μια πιο σταθερή
αγορά και έχοντας κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά
στην εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων, ώστε οι πελάτες
να μην αντιμετωπίζουν προϊοντικές ελλείψεις εξαιτίας
των κεφαλαιακών ελέγχων, θα υπάρξει ένα πρόγραμμα
κινήσεων ανάπτυξης που θα εκδηλωθούν στους
επόμενους μήνες.
Info: Πλαίσιο, 210 – 2895 000

Ο σύμβουλός σας στο cloud computing

SMBs: Πρόκληση και πεδίο
«δόξας» για το ERP
Τα στοιχεία δείχνουν πως ένα μεγάλο ποσοστό μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων
διαθέτουν ήδη λύσεις ERP, οπότε το «πεδίο μάχης» έχει μετατεθεί στις SMBs.
Πρόσφατη έρευνα της Software Advice αποκάλυψε πως το 87% των πιθανών
αγοραστών λύσεων ERP αντιστοιχεί στην κατηγορία των SMBs, ενώ μεγάλο
ποσοστό των επιχειρήσεων αυτών δεν διαθέτει κάποια.
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Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που οι κατασκευαστές ERP
στοχεύουν αυτό το «κοινό», θεωρώντας πως διαθέτει
την απαραίτητη δυναμική. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι
εκείνα τα σημεία που αποτελούν πρόκληση για την
υιοθέτηση ενός συστήματος ERP από τις SMBs.
Ένα γεγονός που ισχύει για τις επιχειρήσεις κάθε
μεγέθους είναι πως η υλοποίηση ενός νέου
συστήματος ERP συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές
στις επιχειρηματικές διεργασίες. Μάλιστα, ιδίως
στην περίπτωση των SMBs που συχνά έχουν μάθει
να λειτουργούν με εναλλακτικούς τρόπους όσον
αφορά τα οικονομικά, το budgeting, τις αγορές και τα
reporting τους, ξαφνικά θα βρεθούν να λειτουργούν
με διαδικασίες που φαίνεται πως τις καθυστερούν. Το
αποτέλεσμα θα είναι τα τμήματα και οι εργαζόμενοι
συχνά να αντιδρούν και να μη χρησιμοποιούν τη
νέα μεθοδολογία. Ίσως μάλιστα ανακαλύψουν και
τρόπους να παρακάμψουν τις προσεκτικά δομημένες
διεργασίες, σαμποτάροντας το σύνολο του πρότζεκτ.
Η λύση στο ζήτημα αυτό είναι πως θα πρέπει να
πειστούν οι SMBs να δουν πιο μακριά από τα
πρόσκαιρα προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη τους
παράγοντες όπως η προοπτική ανάπτυξης, καθώς
και το μέλλον της τεχνολογίας. Με λίγα λόγια, πρέπει

να κατανοήσουν πως υπάρχει κάτι που ξεπερνά
τις τρέχουσες ανάγκες τους, ακόμα και σε ορίζοντα
δεκαετίας από τώρα.
Η δεύτερη, και εξίσου σημαντική, πρόκληση
είναι οικονομικής φύσης. Δεν μπορούμε να
παραβλέψουμε πως η υιοθέτηση μιας λύσης ERP
έχει ένα συγκεκριμένο κόστος, τόσο για hardware
και software όσο και για την ίδια την υλοποίηση.
Προκειμένου να το περιορίσουν, πολλές SMBs
αρχίζουν τις περικοπές σε μη κρίσιμα σημεία του
ERP, το οποίο συχνά οδηγεί μακροπρόθεσμα σε
ακόμα μεγαλύτερα έξοδα.
Για παράδειγμα, είναι αρκετές οι SMBs εκείνες
που θεωρούν πως δεν είναι αρκετά μεγάλες για να
χρειάζονται συγκεκριμένες διαδικασίες υλοποίησης,
έχοντας την τάση να επικεντρώνουν στα τεχνικά
ζητήματα και να παραμελούν εκείνα του προσωπικού
τους και των διεργασιών, κάτι που θα βρουν
αργότερα μπροστά τους με προφανή επίπτωση στο
οικονομικό επίπεδο.
Η λύση είναι πως αντί να περικόψουν σημαντικά
στοιχεία που συνεισφέρουν στην επιτυχία του ERP
(όπως είναι η εκπαίδευση, ο χρόνος τεσταρίσματος
πριν την ενεργοποίηση κ.ο.κ.), οι SMBs θα πρέπει να

Παναγιώτης Κωστάκος,
marketing manager της
SoftOne Technologies

στραφούν σε μια προσέγγιση σταδιακής υλοποίησης:
Επίλυση καταρχάς των πιο κρίσιμων προβλημάτων,
για τα οποία και έγινε η αγορά του ERP,
διασφαλίζοντας πως τα απαραίτητα στοιχεία έχουν
υλοποιηθεί πλήρως. Με τον τρόπο αυτόν, το κόστος
μπορεί να περιοριστεί και τα χρονοδιαγράμματα να
τηρηθούν, επιτρέποντας στην επιχείρηση να δει άμεσο
όφελος.
Το τρίτο σημείο-πρόκληση για τις SMBs είναι
να αναγνωρίσουν έγκαιρα και να ζυγίσουν τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαθέσιμων
μοντέλων. Για πολλές από τις επιχειρήσεις του είδους
αυτού, μπορεί να είναι οικονομικότερη η απόκτηση
ενός cloud ERP. Οι SMBs δείχνουν να αισθάνονται
πιο άνετα με τη λογική του cloud computing και των
πλεονεκτημάτων του, όπως οι ταχύτεροι χρόνοι
υλοποίησης και τα μειωμένα κόστη ΙΤ. Από την άλλη,
το cloud δεν αποτελεί πανάκεια για όλες τις SMBs.
Ορισμένα μοντέλα τιμολόγησης περιλαμβάνουν
εξτρά έξοδα για uploads, downloads κ.ά. Οι SMBs θα
πρέπει να προβούν σε μια ολοκληρωμένη ανάλυση
του κόστους σε μακροπρόθεσμη βάση, προτού να
επιλέξουν ποιο είναι εκείνο το μοντέλο που τους
ταιριάζει καλύτερα.
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DEVOLO POWERLINE: ΤΕΛΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΡΑΦΕΙΟ

Έχεις πρίζα; Έχεις Internet!
Είτε αναφερόμαστε σε ένα home office με remote
desktop σύνδεση, είτε σε small office, είτε και σε λίγο
μεγαλύτερο γραφείο, το δεδομένο είναι κοινό: Όλοι οι
εμπλεκόμενοι, απαιτούν μία γρήγορη και απρόσκοπτη
σύνδεση στο δίκτυο και στο Internet. Επιπλέον, τις ίδιες
ανάγκες παρουσιάζουν και οι φορητές συσκευές, όπως
smartphones, tablets και notebooks.
Γραφείο σημαίνει υπολογιστές, servers, εκτυπωτές,
scanners, φωτοτυπικά και γενικώς εξοπλισμός γραφείου
που είναι -ή πρέπει πάντα να είναι- συνδεδεμένος
στο Internet ή και στο Intranet. Ωστόσο, πολλές φορές
εγκαθίστανται συσκευές σε σημεία όπου δεν υπάρχει
σύνδεση με το δίκτυο και ως εκ τούτου ούτε και με το
Internet. Επιπλέον, στην επέκταση των χώρων γραφείων
απαιτείται πολλές φορές και εγκατάσταση επιπλέον
δικτυακών καλωδιώσεων και αυτό αυξάνει σημαντικά
τον προϋπολογισμό μιας επιχείρησης.
Λύση στο παραπάνω σενάριο, που αντιμετωπίζουν
καθημερινά μικροί ή και μεγαλύτεροι επαγγελματικοί
χώροι γραφείου, δίνει η devolo παρέχοντας
επαγγελματικά προϊόντα dLAN Powerline, ως μία
εναλλακτική αλλά πολύ αποτελεσματική λύση στη
συμβατική IT καλωδίωση. Η τεχνολογία dLAN
Powerline, το δίκτυο δηλαδή μέσα από τη γραμμή
ρεύματος, είναι γρήγορο, σταθερό και ασφαλές, ενώ
μπορεί κανείς να το εγκαταστήσει εύκολα και με μικρό
κόστος, έχοντας αποτελεσματική λειτουργία.
To dLAN Powerline συνδέει όλες τις συσκευές γραφείου
με τον βέλτιστο τρόπο τόσο στο Internet όσο και στο
Intranet, παρέχοντας έτσι μία ιδιαίτερα αποδοτική και

RETAIL LINK

Συνεργασία με την
Premium Brands

εγγυημένη χρήση. Η τεχνολογία devolo μπορεί αρχικά να
συνδέσει μόνο μία συσκευή ή μόνο μία θέση εργασίας,
αλλά είναι τόσο ευέλικτη που επιτρέπει την κλιμακωτή
σύνδεση και επιπλέον συσκευών όποτε αυτό κριθεί
απαραίτητο. Η συνολική διαμόρφωση πραγματοποιείται
εύκολα και εργονομικά, μέσω της remote-management
λύσης dLAN AVpro Manager, που επιτρέπει τη βέλτιστη
ρύθμιση και προσαρμογή ανάλογα με τα σενάρια που
θέτει ο χρήστης. Με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο
των επαγγελματικών προϊόντων powerline dLAN, η
devolo δημιουργεί σε ελάχιστο χρόνο μια επαγγελματική
σύνδεση με όλες τις ενσύρματες και ασύρματες
συσκευές που υπάρχουν στο χώρο. Οι λύσεις της devolo
διατίθενται επίσης και με ενσωματωμένο ασύρματο
σημείο πρόσβασης, ενώ για μια σταθερή και γρήγορη
σύνδεση χρησιμοποιείται η τεχνολογία Powerline, βάσει
της οποίας, η γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος μετατρέπεται
ουσιαστικά σε ένα μακρύ καλώδιο δικτύου. Έτσι όπου
υπάρχει πρίζα, υπάρχει και Internet!
Info: Devolo, 2210-84 387

CPI ΚΑΙ IMPACT ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Στο επίκεντρο η λύση @rchive&connect
Η CPI, σε συνεργασία με την Impact, πραγματοποίησε
πριν λίγες ημέρες τη δεύτερη ημερίδα για τη
λύση ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και αποστολής
παραστατικών @rchive&connect, η οποία και
ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς συμμετείχαν
πάνω από 30 εταιρείες. Στόχος της ημερίδας ήταν η
ενημέρωση του δικτύου συνεργατών Νοτίου Ελλάδος
αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της λύσης
@rchive&connect. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν
τα οφέλη από τη χρήση της και τα πλεονεκτήματα για το
συνεργάτη, ενώ την εμπορική παρουσίαση ακολούθησε
τεχνική εκπαίδευση της εφαρμογής, αναλύοντας όλα τα
στάδια των διαδικασιών.

Mε μια ματιά

Η CPI, μέσω της λύσης @rchive&connect, στοχεύει να
δώσει μια νέα ευκαιρία στους συνεργάτες της, καθώς η
προώθηση θα γίνεται αποκλειστικά μέσα από το κανάλι.
Info: CPI, 210 – 4805 800

Την αποδέσμευση του οργανισμού
και των πελατών της από τα χάρτινα
τιμολόγια αποφάσισε μία ακόμη
εταιρεία, επιλέγοντας λύσεις της
Retail Link. O λόγος για την Premium
Brands, αποκλειστικό εισαγωγέα
και αντιπρόσωπο premium-μη
αλκοολούχων ποτών, η οποία και
επέλεξε τις λύσεις ηλεκτρονικής
τιμολόγησης της Retail Link.
Info: Retail Link, 210 – 6655 610

ORACLE

Νέο πρόγραμμα
για τους συνεργάτες
Ένα νέο πρόγραμμα στο πλαίσιο του
Oracle PartnerNetwork (OPN), το
οποίο θα υποστηρίξει περαιτέρω
την επιχειρηματική ανάπτυξη των
συνεργατών στο cloud, ανακοίνωσε
η Oracle. Οι δραστηριότητες του νέου
προγράμματος cloud θα τεθούν σε ισχύ
την 1η Φεβρουαρίου 2016, παρέχοντας
στα μέλη του OPN την ευκαιρία να
επιδείξουν την εξειδίκευση και τις
δεξιότητές τους, να αξιοποιήσουν
την επένδυσή τους στο Oracle Cloud,
αλλά και να διαφοροποιηθούν με τις
ενοποιημένες εφαρμογές Cloud και τις
υπηρεσίες πλατφόρμας της Oracle.
Info: Oracle, 210 – 6169 900

EPSON

Ολοκληρωμένες λύσεις
εκτύπωσης
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε
η συμμετοχή της Epson στην
έκθεση Graphica 2015, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 13, 14 και
15 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας
επιχειρηματίες του κλάδου των
Γραφικών Τεχνών. Στο πλαίσιο της
έκθεσης που φέτος συμπληρώνει
13 χρόνια, η Epson, παρουσίασε τις
εξελίξεις αλλά και τις λύσεις της,
για την ελληνική αγορά εκτύπωσης
συσκευασίας και ετικέτας.
Info: Epson, 210 - 8099 499
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CLOUDBIZ

Συνεργασία στην ΠΓΔΜ
Η Cloudbiz επεκτείνει τη
δραστηριότητά της στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη και συγκεκριμένα στην ΠΓΔΜ,
όπου ανέλαβε τον εμπορικό σχεδιασμό
και το πλάνο του προγράμματος
επιβράβευσης πελατών της αλυσίδας
σουπερμάρκετ VERO. Σημειώνεται ότι
η αλυσίδα σουπερμάρκετ Vero διαθέτει
14 καταστήματα στην αγορά της ΠΓΔΜ.
Info: Cloudbiz, 210 – 6083 485

lenOVO

Σταθερά αποτελέσματα
Η Lenovo ανακοίνωσε τα αποτελέσματα
για το β’ οικονομικό τρίμηνο που
τελείωσε στις 30 Σεπτεμβρίου του
2015, τα οποία χαρακτηρίστηκαν από
σταθερότητα. Τα έσοδα του τριμήνου
ανήλθαν σε $12.2 δις, καταγράφοντας
αύξηση 16% σε σχέση με πέρυσι.
Info: Lenovo, 213 – 0087 200

ΣΤΑ $1,2 ΤΡΙΣ ΟΙ MOBILE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟ 2019

Το mobility στοιχείο-κλειδί της επιχειρηματικής ανάπτυξης
Μια σημαντική ευκαιρία για ένα πλήθος εταιρειών
που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές κατηγορίες
τεχνολογίας αποτελεί και θα αποτελεί για τα επόμενα
χρόνια το mobility, αφού σύμφωνα με μελέτη της IDC
οι παγκόσμιες δαπάνες για mobile technologies κάθε
είδους θα ανέλθουν στα $1,2 τρις έως το 2019.
Η IDC εξέτασε μια πλειάδα επιχειρηματικών τομέων
(Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρείες, Επενδυτικές
εταιρείες, Βιομηχανία, Λιανικό εμπόριο, Ιατρικές
υπηρεσίες, Εκπαίδευση, Μεταφορές, Κατασκευές,
Δημόσιο κ.ά.) και το συμπέρασμα είναι ένα: άπαντες
διψούν για mobile τεχνολογίες που θα κάνουν την
εργασία τους ευκολότερη και πιο παραγωγική. Μάλιστα,
σύμφωνα με IDC, o τομέας της βιομηχανίας αποτελεί τη
μεγαλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία για τις εταιρείες
που προσφέρουν λύσεις και προϊόντα mobility.
H IDC διακρίνει σε όλους τους παραπάνω
επιχειρηματικούς τομείς την τάση να θεωρούν το
mobility ως στοιχείο κλειδί της μελλοντικής τους
ανάπτυξης. Επιπλέον, υπάρχει και διαφοροποίηση στην
κρατούσα αντίληψη που συνδυάζει το mobility απλά με
την δυνατότητα του εργαζόμενου να είναι πάντοτε σε
επαφή με το γραφείο του. Αντιθέτως, το mobility που θα

αναδυθεί τα επόμενα χρόνια θα έχει να κάνει με άκρως
εξειδικευμένες λύσεις και προϊόντα που θα εξυπηρετούν
με μοναδικό τρόπο και επιχειρηματικό τομέα ξεχωριστά.
Για παράδειγμα, το λιανικό εμπόριο απαιτεί λύσεις
που θα επιτρέψουν την καλύτερη διασύνδεση με τους
πελάτες και θα ενισχύουν το loyalty μεταξύ πελάτη και
εταιρείας.
Όσον αφορά τους παράγοντες που στέκονται τροχοπέδη
στην ταχύτερη εξάπλωση των mobile τεχνολογιών, η IDC
ξεχωρίζει την ασφάλεια αλλά και ζητήματα νομοθεσίας.
Info: IDC Hellas, 210 – 7473 674

ales Partner

Ο σύμβουλός σας για καλύτερες πωλήσεις

Τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα
των πωλήσεων
Πολλά από αυτά δεν αφορούν σε θέματα ουσίας, αλλά συμπεριφοράς
ή εντυπώσεων, και παρ’ όλα αυτά, τη ζημιά τους μπορούν κάλλιστα να
την κάνουν!

Ένας πωλητής δεν λέει ποτέ «όχι» ισχυρίζονται
κάποιοι, αλλά στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλοί
τρόποι για να χαλάσει ένα deal, χωρίς να χρειαστεί
να πεις «όχι». Πολλοί από αυτούς τους τρόπους, δεν
αφορούν σε θέματα ουσίας, αλλά συμπεριφοράς και
εντυπώσεων (παρ’ όλα αυτά, τη ζημιά τους μπορούν
κάλλιστα να την κάνουν), οπότε ιδού 7 λάθη που θα
πρέπει πάση θυσία να αποφεύγουμε σε μία συζήτηση
με τους πελάτες μας:
1. Μην λέτε ποτέ «μπορείτε να με εμπιστευθείτε».
Ο πελάτης πείθεται με αυτά που βλέπει και όχι
με αυτά που ακούει. Να είστε ειλικρινής και να
στηρίζετε με επιχειρήματα όσα ευαγγελίζεστε.
Ακόμη και η φράση «μπορείτε να με
εμπιστευθείτε», λειτουργεί όπως ακριβώς το
«δεν θα σας απογοητεύσει», δημιοργώντας μία
αρνητική συνιστώσα στο μυαλό του συνομιλητή
σας. «Τι εννοεί με το ‘μπορείτε να με εμπιστευθείτε’;
Υπήρχε περίπτωση να με κρεμάσει και πρέπει να το
διευκρινίσει;»
2. Ξεχάστε το «δεν το χρησιμοποιώ προσωπικά».
Να χρησιμοποιείτε πάντα αυτό που πουλάτε.

8

Πωλητής Android που κουβαλάει το iPhone μαζί
του... Καταλαβαίνετε που το πάω... Άλλωστε, εάν
δεν έχετε ιδία γνώση και πείρα του προϊόντος σας,
πως είναι δυνατόν να πείσετε κάποιον τρίτο; Πως
είναι δυνατόν να γνωρίζετε σε βάθος το τι μπορεί να
κάνει και τι όχι;
3. «Δεν έχω κάποια σχέση με αυτό» ή «δεν ανήκει
στο τμήμα μου», είναι εκφράσεις που ψυχραίνουν
τον πελάτη. Ουσιαστικά, πάτε να πετάξετε το
μπαλάκι κάπου αλλού, αφήνοντας την απορία και
τα θέλω του πελάτη μετέωρα. Μην το κάνετε, και
επίσης, μην ψάχνετε δικαιολογίες στην αγορά, στην
οικονομία, στους πολιτικούς κ.λπ. Όταν μιλάτε με
κάποιον, η ευθύνη είναι δική σας.
4. «Είμαστε ανταγωνιστικοί». Απλά ξεχάστε το!
Δεν είστε απλά ανταγωνιστικοί (κάτι που αφήνει
παράθυρο στον ανταγωνισμό). Είστε οι καλύτεροι!
Χωρίς να απαξιώνετε και να λοιδωρείτε τους
υπόλοιπους, βγάλτε μία σιγουριά για την εταιρεία
σας, χωρίς να προσπεράσετε τη διαχωριστική
γραμμή της έπαρσης. Ακούγετα δύσκολο; Ίσως
επειδή είναι...

Νίκος Τηλιακός,
διευθυντής έκδοσης
του TechChannel Partner.

Channel

tech

Mε μια ματιά

ειδήσεις

PARTNER

5. «Αυτό μάλλον είναι εκτός του budget σας». Ο
αγοραστής είναι αγοραστής. Ποτέ δεν μπορείτε να
είστε βέβαιοι για το τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί
να πληρώσει και τι όχι. Ρίξτε μια ματιά στα έξοδα
της δικής σας εταιρείας, και θα εκπλαγείτε. Άσε
που κανείς δεν θέλει να τον αντιμετωπίζουν σαν
«φτωχό»...
6. «Σήμερα είμαι σε άδεια». Το απόλυτο... ζονγκ!
Εννοείται ότι δεν το λέμε ποτέ και εννοείται ότι
πάντοτε κοιτάμε να εξυπηρετήσουμε. Μπορούμε
να το υποννοήσουμε ή να το επικαλεστούμε ως
γεγονός, απλά για να είναι εν γνώσει του πελάτη
μας (ώστε να εκτιμήσει τη «θυσία» μας) και φυσικά
ώστε να έχουμε προειδοποιήσει έμμεσα για τυχόν
καθυστέρηση.
7. «Αυτή είναι η πολιτική της εταιρείας μας». Ε, και;
Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τις πολιτικές πέρα από
τη διοίκηση (και το HR) της δικής σας εταιρείας!
Οι πελάτες ενδιαφέρονται για αποτελέσματα. Μην
αφήσετε να φτάσουν σε έναν «τοίχο» που γνωρίζετε
ότι υπάρχει. Προειδοποιήστε έγκαιρα ή φροντίστε
να ακολουθήσουν άλλη κατεύθυνση.
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Άδηλο το μέλλον της εταιρείας
Σε δίνη με απρόβλεπτη κατάληξη έχει εισέλθει η Globo,
καθώς η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες για
υποβολή ψευδών οικονομικών στοιχείων, αλλά και για
ανύπαρκτους συνεργάτες σε όλο τον κόσμο.
Οι κατηγορίες προήλθαν από το αμερικανικό hedge
fund Quintessential Capital Management, σύμφωνα
με το οποίο το 60% των πωλήσεων της Globo είναι
«κατασκευασμένο». Επιπλέον, το Quintessential Capital
Management αναφέρει ότι προσπάθησε να εκδηλώσει
ενδιαφέρον αγοράς των προϊόντων της Globo σε 40
συνεργάτες της ανά τον κόσμο, χωρίς ωστόσο να τα
καταφέρει, καθώς πολλοί δεν υπήρχαν, άλλοι δεν
γνώριζαν την Globo και κάποιοι ανέφεραν πως η
συνεργασία με την εταιρεία δεν είναι πια ενεργή.
Την κατάσταση περιπλέκει το γεγονός ότι το σύνολο των
μελών του διοικητικού συμβουλίου της Globo Plc έχει
πλέον παραιτηθεί. O διευθύνων σύμβουλος, Κωστής
Παπαδημητρακόπουλος και ο οικονομικός διευθυντής,
Δημήτρης Γρυπάρης, της Globo, παραιτήθηκαν, ενώ
ανεστάλησαν και τα καθήκοντα του γενικού διευθυντή
Γεράσιμου Μπονάνου, ήδη από τις 23 Οκτωβρίου.
Επίσης κατά την έκτακτη σύγκληση του ΔΣ, ο κ.
Παπαδημητρακόπουλος ανέφερε «συγκεκριμένα
θέματα αναφορικά με την παραποίηση στοιχείων και την
λανθασμένη παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης
της εταιρείας».
Τη δική τους θέση σχετικά με τα όσα δραματικά
εξελίσσονται στην Globo αναπτύσσουν σε ανακοίνωσή
τους οι 85 εργαζόμενοι της Globo Mobile Α.Ε. που
ασχολούνται με την ανάπτυξη και διαχείριση προϊόντων,

XEROX

Αγκαλιάζει
το «Χαμόγελο
του Παιδιού»

καθώς και την παροχή υπηρεσιών.
Ασχέτως των επιλογών και των κινήσεων που έγιναν
σε διοικητικό επίπεδο στην εταιρεία, 85 εργαζόμενοι της
Globo Mobile υπερασπίζονται την αξία των προϊόντων
που αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν για πάνω από 4
χρόνια, απαντώντας με τον τρόπο αυτό στα όσα έχουν
ειπωθεί και γραφτεί σχετικά με την ποιότητα ή και την
ύπαρξη ακόμα των κύριων προϊόντων της εταιρείας,
GO!Enterprise and GO!AppZone.
Τέλος, οι εργαζόμενοι κλείνουν την ανακοίνωσή
τους τονίζοντας ότι είναι περήφανοι που σχεδιάζουν,
αναπτύσσουν, υποστηρίζουν και χρησιμοποιούν αυτά τα
κορυφαία προϊόντα και θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να
διασφαλίσουν την αξία τους κατά τη διάρκεια αυτής της
μεταβατικής περιόδου.
Σε μια παράλληλη αλλά εξίσου σημαντική εξέλιξη, η
Globo Technologies από τη μεριά της ανακοίνωσε ότι
ουδεμία σχέση έχει με τις πρόσφατες ανακοινώσεις και
επικείμενες εξελίξεις του ομίλου Globo PLC και αποτελεί
απλή συνεργάτη και όχι μέλος του ομίλου.
Info: Globo, 212 – 1217 000

Η D-LINK ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΞΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Με το νέο πρόγραμμα Value in Partnership+
Μεταξύ των πολυεθνικών εταιριών πληροφορικής που
στηρίζουν έμπρακτα εδώ και χρόνια το ελληνικό κανάλι,
σίγουρα συγκαταλέγεται και η D-Link. Άλλη μία απόδειξη
της δέσμευσής της προς την ανάπτυξη των συνεργατών
της αποτελεί το πρόγραμμα VIP+ (Value in Partnership +
Program).
Όλοι οι συνεργάτες της D-Link έχουν τη δυνατότητα
να επωφεληθούν από προνόμια όπως ένα ιδιαίτερα
ελκυστικό σύστημα επιβράβευσης, ειδικές promo
τιμές, πρόσβαση σε όλο το portfolio της εταιρίας, ειδικά
τεχνικά εργαλεία που βοηθάνε στο σχεδιασμό και την
εγκατάσταση δικτύων, δωρεάν demo συσκευές, διαρκή

εκπαίδευση και πιστοποίηση, ενεργή υποστήριξη
σε θέματα τεχνικής φύσεως και πωλήσεων, υλικό
marketing και πολλά άλλα.
Οι συνεργάτες που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα,
μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα www.dlink.com/
gr και να εγγραφούν στο πρόγραμμα για να βιώσουν
έμπρακτα πώς η D-Link επενδύει στη δημιουργία
λύσεων δικτύωσης, προγραμμάτων και επιχειρηματικών
διαδικασιών που αυξάνουν την ικανότητα των
συνεργατών της για κέρδη, ανάπτυξη της επιχείρησής
τους και την παροχή αξίας στους πελάτες τους.
Info: D-Link, 213 – 0020 353

Την κοινωνική ευαισθησία της
απέδειξε για μια ακόμη φορά η Xerox
Hellas, καθώς σε κοινή συνέντευξη
τύπου με «To Χαμόγελο του Παιδιού»,
παρουσίασαν το πλαίσιο της
συνεργασίας τους, ανακοινώνοντας
παράλληλα την έμπρακτη υποστήριξη
της Xerox στον «Οδυσσέα», το 1o
Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης,
Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας του
Οργανισμού, η οποία συνίσταται στην
κάλυψη όλων των εκτυπωτικών του
αναγκών.
Info: Xerox, 210 – 9307 000

MICROSOFT

Μένουμε Ελλάδα
Πολύς λόγος έγινε τις τελευταίες
ημέρες σχετικά με την ακύρωση
επένδυσης της Microsoft στην
Ελλάδα, με αποτέλεσμα η εταιρεία να
εκδώσει ανακοίνωση προκειμένου να
ξεκαθαρίσει το τοπίο. Έτσι, η Microsoft
διευκρινίζει ότι δεν υφίσταται κανένα
απολύτως θέμα ματαίωσης κάποιου
επενδυτικού προγράμματός της στην
Ελλάδα, ενώ η εταιρεία συνεχίζει
να υλοποιεί τις προγραμματισμένες
επενδυτικές της δραστηριότητες
στη χώρα, όπως άλλωστε κάνει τα
τελευταία 20 χρόνια.
Info: Microsoft, 211 – 1206 000

QUalISYS

Ανανέωση
για το Mymanager
Ο δικτυακός τόπος mymanager.
gr, επανασχεδιάστηκε με σκοπό
την εύκολη πλοήγηση και γρήγορη
ενημέρωση του επισκέπτη και χρήστη,
από όλες τις κινητές συσκευές (laptop,
smartphones, tablets κ.ά.), και είναι
διαθέσιμος.
Info: Qualisys, 210 – 7647 305
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ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΓΙΑ ΤΑ SMARTPHONES

Συνολικές πωλήσεις 377,6 εκατομμυρίων συσκευών

ΟΤΕ

Κέρδη στο γ’ τρίμηνο
Με σημαντική αύξηση 13,3% στα κέρδη
έκλεισε το γ’ τρίμηνο του έτους για τον
όμιλο ΟΤΕ, κάτι που μεταφράζεται σε
συνολικά κέρδη €78,3 εκατ., σύμφωνα
με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε
ο όμιλος. Ταυτόχρονα και τα έσοδα
κατέγραψαν αξιοσημείωτη σταθερότητα,
καθώς ανήλθαν στα €971.3 εκατ.,
μειωμένα μόλις κατά 1,7%.
Info: OTE, 210 – 6111 000

ΗΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑ 2015

Προ των πυλών

Ο σύμβουλός σας στο security

ecurityPartner

H έκθεση «hxos eikona show 2015»,
ανοίγει τις πόρτες της το Σάββατο στις
28 Νοεμβρίου 2015. Πρόκειται για τη
μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας στην
Ελλάδα όπου δεκάδες εταιρίες θα
παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε live
επίδειξη.
Info: http://www.hxoseikona.gr/

Το δεύτερο καλύτερο τρίμηνο της ιστορίας της κατέγραψε
η αγορά των smartphones κατά το γ’ τρίμηνο του 2015,
με τις πωλήσεις να φτάνουν τα 355,2 εκατομμύρια
συσκευές παγκοσμίως, αριθμός που αντιστοιχεί σε
αύξηση πωλήσεων της τάξης του 6,8% σε ετήσια βάση.
Μέχρι τώρα, το τρίμηνο με τις περισσότερες πωλήσεις

ήταν το δ’ τρίμηνο του 2014 με συνολικές πωλήσεις 377,6
εκατομμυρίων συσκευών.
Οι παραπάνω αριθμοί είναι κατά τι μικρότεροι από τις
αρχικές προβλέψεις της IDC, γεγονός που οφείλεται
στις ελαφρώς λιγότερες πωλήσεις iPhones και highend Android smartphones, τις οποίες ανέμενε η IDC. H
πίεση ήταν πιο έντονη για τους κατασκευαστές Android,
επισημαίνει η IDC.
H Samsung ήταν για μια ακόμη φορά ο
αδιαμφησβήτητος ηγέτης της αγοράς με πωλήσεις
84,5 εκατομμυρίων smartphones, μια αύξηση 6% από
πέρυσι. Ειδικά ο Σεπτέμβριος ήταν ένας πολύ καλός
μήνας για την κορεατική εταιρεία, καθώς σύμφωνα με
την IDC τα νέα iPhones ήρθαν στην αγορά προς το τέλος
του μηνός, αφήνοντας πρακτικά τη Samsung να παίζει
«μπάλα» μόνη της στα ρετιρέ των καταναλωτών. Ωστόσο,
η Apple πούλησε 48 εκατομμύρια iPhones, μια άνοδος
22% σε σύγκριση με πέρυσι.
Μεγάλος κερδισμένος του τριμήνου θα πρέπει
να θεωρείται η κινεζική Huawei, η οποία πλέον
σκαρφάλωσε στην τρίτη θέση των κατασκευαστών.
Info: https://goo.gl/E2MZrb

Τα Dos και τα Don’ts
του IT Security
Τόσο οι άνθρωποι όσο και οι επιχειρήσεις πρέπει να προσδιορίσουν ορθά τα
κρίσιμα δεδομένα τους και να βεβαιωθούν ότι είναι σωστά προστατευμένα.

Τα don’ts
Ένα σημαντικό μειονέκτημα των επιχειρήσεων
όλων των μεγεθών είναι η έλλειψη κατανόησης
της αξίας των αρχείων και των εγγράφων, και ως
εκ τούτου η ανάγκη για την προστασία τους. Τα
κατάλληλα προληπτικά μέτρα, είναι επίσης ελλιπή.
Έτσι, οι επιτιθέμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση
στα αρχεία που θα έπρεπε πραγματικά να
αποθηκεύονται σε ξεχωριστά δίκτυα ή υποδομές.
Μελέτες έχουν δείξει ότι πολλές επιχειρήσεις δεν
έχουν σχεδιάσει πολίτικες ή ένα σύστημα έκτακτης
ανάγκης, παρατείνοντας το χρόνο που απαιτείται
για την εξάλειψη των περιστατικών, την προστασία
ενάντια στις επιθέσεις και, εν τέλει, την επαναφορά
του συστήματος.
Οι εταιρείες που δεν αντιμετωπίζουν τα θέματα
ασφάλειας, όπως η ανάπτυξη πολιτικών για το
Bring Your Own Device (BYOD) / Wear Your Own
Device (WYOD), δεν ενδιαφέρονται για τον έλεγχο
ταυτότητας και δεν έχουν αυστηρούς κανόνες
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σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης, είναι πιθανό
αργά ή γρήγορα να πέσουν θύματα μιας κυβερνοεπίθεσης.
Οι μικρές επιχειρήσεις, συχνά δεν εφαρμόζουν
τις καλύτερες πρακτικές ασφάλειας, επιβάλλοντας
τη χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης και τον
περιορισμό των χρηστών από την εκτέλεση μη
εξουσιοδοτημένων ενεργειών. Με τη ρύθμιση
λογαριασμών χρηστών - και μη αφήνοντας τον
καθένα να εισέλθει με δικαιώματα διαχειριστή
στον υπολογιστή του, περιορίζεται η έκθεση σε
παραβιάσεις δεδομένων που προκαλούνται από
hackers ή κακόβουλο λογισμικό.
Αυτά τα δύο βασικά μέτρα ασφάλειας μπορεί να
υλοποιηθούν ακόμα και από εταιρείες με ελάχιστο
προϋπολογισμό, δεδομένου ότι δεν απαιτούν
ειδικό hardware ή software.
Tα Do’s
Μια και είναι απλά θέμα χρόνου πριν συμβεί

Κώστας Καρβέλας,
sales engineer, Sr. Manager
Blue Soft & IT, Bitdefender
Country Partner

καταστροφή, οι εταιρείες συνιστάται να καταρτίζουν
ένα εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης. Αυτό θα
πρέπει να περιλαμβάνει ένα μηχανισμό ασφαλείας
που ειδοποιεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
για ένα περιστατικό, ώστε να τους δώσει τη
δυνατότητα να ανταποκριθούν επαρκώς.
Ένα σημαντικό σημείο είναι, φυσικά, η διαβάθμιση
των δεδομένων σύμφωνα με την αξία τους στην
επιχείρηση. Αυτό πρέπει να υλοποιηθεί όπου
κρίνεται ότι η ασφάλεια είναι πιο σημαντική.
Τόσο οι άνθρωποι όσο και οι επιχειρήσεις πρέπει
να προσδιορίσουν ορθά τα κρίσιμα δεδομένα
τους και να βεβαιωθούν ότι είναι σωστά
προστατευμένα. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει
να επικεντρώνονται μόνο στην τήρηση των
κατευθυντήριων γραμμών και πιστοποιήσεων,
αλλά να δοκιμάζουν ενεργά την περίμετρο
του δικτύου τους και να εκπαιδεύσουν τους
εργαζομένους στον ορθό προσδιορισμό και την
αναφορά συμβάντων ασφαλείας.
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Ένα εργαλείο ανάπτυξης για την επιχείρηση
Οι υπηρεσίες είναι κατά κοινή ομολογία ένας βασικός
πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, με αρκετές ελληνικές
εταιρείες λογισμικού να αναπτύσσουν λύσεις για την
κάλυψη των αναγκών του χώρου. Ωστόσο, η υλοποίηση
τέτοιων έργων, πέρα από εξειδικευμένο λογισμικό,
απαιτεί και το κατάλληλο hardware. Και μια και μιλάμε
για hardware, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι νέες
συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική αλλά
και τη διεθνή αγορά, πρακτικά βάζουν τις ταμειακές
μηχανές στο περιθώριο. Το μέλλον έχει ένα όνομα και
αυτό είναι «συστήματα POS» (Point Of Sales). Πρόκειται
για συστήματα ταμείου νέας γενιάς αποτελούν που
αποτελούν «πάντρεμα» παραδοσιακών ταμειακών
μηχανών και υπολογιστών σε ένα νέο υβριδικό σύστημα.
Τα μεγάλα πλεονεκτήματα των συστημάτων POS είναι
η ενσωμάτωση των πλέον πρόσφατων φορολογικών
ρυθμίσεων, η υψηλή λειτουργικότητα και φυσικά
η διασύνδεσή τους με τις τελευταίες τεχνολογίες
πληρωμών, οι οποίες αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη
χρήση και στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, μια
ενδιαφέρουσα λύση είναι τα Elo PayPoint POS, επίσημος
αντιπρόσωπος των οποίων στην ελληνική αγορά είναι
η AMY. Πρόκειται για POS συστήματα βαριάς χρήσεως,
τα οποία είναι αξιόπιστα, καταλαμβάνουν λίγο χώρο και
έχουν μια πολύ καλή σχέση value for money.
Το τελευταίο από αυτά είναι το Elo PayPoint Pro, το οποίο

Review

LAMDA HELLIX

Δυο νέα βραβεία

διατίθεται σε τρεις εκδόσεις: με Android λειτουργικό,
με Windows λειτουργικό και iPad μορφή. Διαθέτει
πρωτοποριακή σχεδίαση και η ELO έχει ενσωματώσει
στο PayPoint Pro συρτάρι, αναγνώστη πιστωτικών
καρτών, barcode scanner, εκτυπωτή και περιστρεφόμενη
οθόνη αφής. To PayPoint Pro ενσωματώνει όλες τις
εφαρμογές back-office μιας επιχείρησης, αξιοποιώντας
ταυτόχρονα τη διαχείριση και την ασφάλεια που
προσφέρει το λειτουργικό σύστημα με το οποίο θα
το επιλέξει ο πελάτης. Σχεδιασμένο για να παρέχει
ευκολία στη συντήρησή του, PayPoint Pro προσφέρει
άμεση πρόσβαση στα διάφορα μέρη του. Σημαντικό
πλεονέκτημα αποτελεί και το γεγονός ότι «τρέχει» χάρη
σε έναν Intel Celeron quad-core επεξεργαστή, κάτι που
μεταφράζεται σε αξιόπιστη λειτουργία. Πρακτικά, το Elo
PayPoint Pro περνά τον επιχειρηματία από την εποχή που
η ταμειακή μηχανή λειτουργούσε σαν απλός κουμπαράς,
στην εποχή που λειτουργεί ως εργαλείο αύξησης της
ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.
Info: AMY, 210 – 6133 000

Mε βραβείο σε δύο κατηγορίες στα
φετινά Facilities Management Awards
2015 τιμήθηκε η Lamda Hellix,
πάροχος λύσεων και υπηρεσιών
data center. Συγκεκριμένα, κέρδισε
το χρυσό βραβείο στην κατηγορία
Maintenance, ενώ διακρίθηκε και για
τη διαχείριση της ενέργειας με αργυρό
βραβείο στην αντίστοιχη κατηγορία.
Info: Lamda Hellix, 210 - 7450 770

OlYMPIa

Νέο εταιρικό website
Ενεργό είναι εδώ και μερικές
εβδομάδες το νέο εταιρικό website
του ομίλου Olympia, δίνοντας τη
δυνατότητα στους επισκέπτες με
ένα εύκολο και συνοπτικό τρόπο να
ενημερωθούν γύρω από τη δράση του
ομίλου και των θυγατρικών του, Public,
Westnet, συστήματα Sunlight, Sunlight
Recycling και Play.
Info: Olympia, 210 – 8181 583

Sapphire Radeon R9 Fury X: Οργισμένες επιδόσεις

Η αλήθεια είναι ότι είχε περάσει σχετικά μεγάλο χρονικό
διάστημα από τότε που η AMD είχε παρουσιάσει μια
ολότελα νέα γενιά GPUs. ‘Όμως αυτό άλλαξε λίγο μετά
την ανακοίνωση της GTX 980 Ti από την Nvidia, οπότε η
AMD οργάνωσε την αντεπίθεσή της με δύο κορυφαία
μοντέλα, τις R9 Fury και Fury X. Στα χέρια μας έπεσε η
Sapphire Radeon R9 Fury X και πράγματι μιλάμε για μια
GPU που αλλάζει τα δεδομένα στην κατηγορία της.
Το μυστικό της νέας πρότασης είναι ένας νέος τύπος
μνήμης που ονομάζεται HBM (High Bandwidth Memory)
και πιθανότατα πρόκειται για την τεχνολογία που θα βάλει
τις μνήμες GDDR5 στο… χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Πρόκειται για ένα πρότυπο που απαντά σε δύο εγγενή
μειονεκτήματα των GDDR5: την υψηλή κατανάλωση και
το περιορισμένο εύρος ζώνης. Η αρχιτεκτονική της Fury
X είναι η τρίτης γενιάς GCN (1.2), και ο νέος πυρήνας
Fiji θυμίζει σε μεγάλο βαθμό τον κλασικό πυρήνα
Tonga. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε να κάνουμε με
επιδόσεις τις οποίες επιγραμματικά θα μπορούσαμε να
αναφέρουμε ως εξής: χρονισμός στα 1050Mhz, 4096
shaders, υποστήριξη DX12, Mantle, OpenGL 4.5, Vulkan
και OpenCL 2.0, ενώ συνοδεύεται από 4GB μνήμης HBM
στα 500MHz και προσφέρει bandwidth 512GB/sec. Η
κάρτα διαθέτει 4 εξόδους εικόνας, 3xDisplayPort 1.2 και
1xHDMI 1.4

Προφανώς μιλάμε για ένα υδρόψυκτο μοντέλο, με ένα
ψυγείο μήκους 120mm και πάχους 60mm. Η επιλογή
κρίνεται πλήρως επιτυχημένη, αφού όσο και να τη…
ζορίσαμε, η θερμοκρασία λειτουργίας του πυρήνα δεν
ξεπέρασε τους 60 βαθμούς Κελσίου. Αξιοσημείωτο
μάλιστα είναι το γεγονός, ότι ακόμα και σε αυτή τη
θερμοκρασία ο ευμεγέθης ανεμιστήρας δεν παρήγαγε
παρά ελάχιστο θόρυβο, παρά το ότι περιστρεφόταν με 800
στροφές/λεπτό.
Κλείνοντας, θα πρέπει να σταθούμε στην υλοποίηση της
κάρτας, η οποία αν και ανήκει στην κατηγορία των high–
end GPUs, εντούτοις έχει μέγεθος ανάλογο μίας low-end
κάρτας γραφικών, αν εξαιρέσει κανείς φυσικά το ψυγείο.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια λύση που
απευθύνεται σε γνώστες και απαιτητικούς gamers, οι
οποίοι με την Sapphire Radeon R9 Fury X αποκτούν μια
GPU που θα ανταποκριθεί με άνεση και αξιοπιστία ακόμα
και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Info: www.sapphiretech.com
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ΣΤΟ… INKJET ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ EPSON ΟΙ ΜΜΕ

Και για πρώτη φορά συμβόλαια MPS, μέσω συνεργατών

lenOVO

Στρατηγική συνεργασία
με Νutanix
Συνεργασία στρατηγικού επιπέδου
ανακοίνωσαν η Lenovo και η
Nutanix, η οποία έχει σαν σκοπό
την ανάπτυξη, την προώθηση και
την πώληση μιας νέας οικογένειας
συσκευών Lenovo Hyperconverged,
οι οποίες θα λειτουργούν με Nutanix
λογισμικό. Πρόκειται για ένα ακόμη
βήμα που κάνει η Lenovo στην αγορά
του enterprise, προκειμένου να
επεκτείνει την ήδη καλά εδραιωμένη
δραστηριοποίησή της στις επιχειρήσεις.
Info: Lenovo, 213 – 0087 200

RETAIL LINK

Έργο στην αγορά
τροφίμου
Τη λύση της Retail Link, R@L
e-Invoicing EDI, επέλεξε η Οικογένεια
Στεργιου Α.Ε, επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στην αγορά τροφίμου
και διανομής, μέσω ενός ευρύτατου
δικτύου σε όλη την Ελλάδα, για την
αυτοματοποίηση της καταχώρησης
των παραστατικών της απευθείας στο
ERP κάθε αλυσίδας, χωρίς την ανάγκη
manual εισαγωγής από τα τμήματα
λογιστηρίου των πελατών της.
Info: Retail Link, 210 – 6655 610

SAP

Ένα «κάρο» καινοτομίες!
Στην Αθήνα βρέθηκε από τις 3 έως 5
Νοεμβρίου το Run Simple Truck, στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας
Run Simple Tour. ‘Ετσι, εκατοντάδες
επαγγελματίες, φοιτητές, καθώς και
startups είχαν την ευκαιρία να έρθουν
σε επαφή με στελέχη της SAP και να
ενημερωθούν σχετικά με τις σύγχρονες
λύσεις που προσφέρει η εταιρεία.
Info: SAP, 210 – 9473 800

enterSOFt

Κρίσιμη πιστοποίηση
Το σύστημα παροχής υπηρεσιών
της Entersoft στους πελάτες της,
πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπο ISO/IEC 20000-1:
2011, εντάσσοντας την Entersoft στις
ελάχιστες εταιρείες στην Ελλάδα που
έχουν λάβει αυτή την πιστοποίηση.
Οι διαδικασίες του Συστήματος
ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκαν από το
διαπιστευμένο και ανεξάρτητο φορέα
TUV Austria Hellas.
Info: Entersoft, 210 – 9525 001
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Με τη νέα σειρά εκτυπωτών Work Force Pro RIPS (WFR8590D3TWFC, WF-R5690DWF και WF-R5190DW)
η EPSON στοχεύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
στην Ελλάδα και μάλιστα για πρώτη φορά κάνοντας
χρήση συμβολαίων MPS μέσω συνεργατών. Αυτά,
μεταξύ άλλων, ανακοινώθηκαν στο σχετικό event
που διοργάνωσε η εταιρεία. Όπως εξήγησε η Νατάσα
Γεωργίου, corporate channel manager, τα νέα MFPs
της Epson προορίζονται κυρίως για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν μη ορθολογικοποιημένο
στόλο έως 50 εκτυπωτές και η αναλογία ασπρόμαυρων
προς έγχρωμες εκτυπώσεις είναι 5/1, με μηνιαίες
εκτυπώσεις της τάξης των 5000 BW και 1000 CLR
σελίδων. Η κ. Γεωργίου τόνισε επίσης ότι οι υπηρεσίες
MP δεν αφορούν πλέον μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις,
αλλά αποτελούν σημαντικό εφόδιο και για τις μικρές και

μεσαίες εταιρείες. Η Epson για πρώτη φορά προσφέρει τα
Work Force Pro RIPS μέσω συνεργατών και συμβολαίων
MPS, προοπτικής 3 ή 5 ετών. Γιατί όμως inkjet αντί
για laser. O λόγος ακούσει στο όνομα Replaceable Ink
Pack System (RIPS), μια τεχνολογία της Epson η οποία
διασφαλίζει εκτυπώσεις εξαιρετικά υψηλής απόδοσης,
χρησιμοποιώντας μονάδες παροχής μελανιών για
την απρόσκοπτη εκτύπωση έως και 75.000 σελίδων.
Σαν αποτέλεσμα, οι Work Force Pro RIPS μειώνουν
αισθητά τη σπατάλη έως 99%, το κόστος εκτύπωσης
και την κατανάλωση ενέργειας έως 95%, ελαττώνοντας
ταυτόχρονα το χρόνο παρεμβάσεων συντήρησης ή άλλων
έως 98%, σύμφωνα με την Epson. Όπως χαρακτηριστικά
αναφέρθηκε, μόνο από την εξοικονόμηση ενέργειας
ένας εκτυπωτής Work Force Pro RIPS μπορεί να
εξοικονομήσει €200 σε βάθος τριετίας, σε σύγκριση με
έναν αντίστοιχο Α3 laser. Αντίστοιχα, το κόστος σε μελάνι
για 75.000 εκτυπώσεις με το σύστημα RIPS, είναι κατά
€1000 μικρότερο! Μάλιστα στην Epson θεωρούν ότι το
μέλλον των inkjet εκτυπωτών στις επιχειρήσεις είναι
κάτι παραπάνω από λαμπρό. Σύμφωνα με στοιχεία που
παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση, οι business inkjet
εκτυπωτές έχουν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 13% τη στιγμή
που οι ανταγωνιστικοί laser περιορίζονται στο 2%, ενώ
το 2015 ένας στους τέσσερις business εκτυπωτές που
πωλήθηκαν ήταν inkjet. Έτσι, το 2019 αναμένεται ότι το
34% των business εκτυπωτών θα είναι inkjet.
Info: Epson, 210 - 8099 499

PCS: ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ FORM FACTORS

Το μέλλον θα έχει… διττό χαρακτήρα
Μπορεί να μην λύσουν συνολικά το πρόβλημα της αγοράς
υπολογιστών αλλά όλα δείχνουν πως τα νέα form factors
είναι το μέλλον. Αυτό επιβεβαιώνει μία ακόμη έρευνα,
αυτή τη φορά από τη Gartner, σύμφωνα με την οποία
convertibles και 2-in-1s εμφανίζονται ως η καλύτερη
λύση στις προσπάθειες των κατασκευαστών PCs να
πάρουν με το μέρος τους τούς καταναλωτές.
Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι η εν λόγω έρευνα
ήταν στοχευμένη στην αγορά των PCs και διεξήχθη
προσωποποιημένα μεταξύ 19.000 καταναλωτών σε έξι
μεγάλες χώρες: ΗΠΑ, Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία,
Βραζιλία και Ινδία. Συμπέρασμα πρώτο: ο ευσεβής
πόθος ότι τα tablets είναι τα νέα PCs λαμβάνει τέλος.
Συγκεκριμένα, από τους συμμετέχοντες στην έρευνα μόνο
το 2% των κατόχων desktops και μόλις το 4% των κατόχων
laptops απάντησαν ότι θα αντικαθιστούσαν τη συσκευή
τους με ένα tablet μέσα στον επόμενο χρόνο. Ο λόγος
απλός και ξεκάθαρος πλέον: τα tablets δεν προσφέρουν
τις δυνατότητες που προσφέρει ένα ολοκληρωμένο PC και
γι’ αυτό δεν μπορούν να πάρουν τη θέση του.
Συμπέρασμα δεύτερο: η αγορά των PCs θα συνεχίσει
να περνά δια πυρός και σιδήρου και αυτό γιατί στην
παρούσα παγκόσμια οικονομική συγκυρία, ένα μεγάλο

μέρος των καταναλωτών δεν θέλει να προχωρήσει σε
αντικατάσταση καμιάς συσκευής, παρά μόνο αν αυτό
καταστεί απολύτως αναγκαίο.
Εδώ, λοιπόν, βρίσκεται και το ενδιαφέρον κομμάτι
για τους κατασκευαστές, σύμφωνα με την Gartner.
Συγκεκριμένα, το 25% των κατόχων laptops που δήλωσαν
ότι θα αλλάξουν συσκευή μέσα στον επόμενο χρόνο,
θα αναζητήσει ένα νέο form factor. To 13% κοιτάει προς
τη μεριά των convertible συσκευών – χαρακτηριστικό
δείγμα του είδους είναι τα Yoga της Lenovo – με οθόνες
που διπλώνουν πάνω στο πληκτρολόγιο. Το υπόλοιπο
12% έχει στο στόχαστρο detachable συσκευές, όπως το
Surface Book της Microsoft.
Info: www.gartner.com
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To κανάλι έδωσε το «παρών»
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KASPERSKY

Ασφάλεια virtualized
μηχανών
Ένα νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για
τεχνολογία σχεδιασμένη να θέτει
προτεραιότητες ως προς τις διεργασίες
σάρωσης δεδομένων σε εικονικές
μηχανές, έλαβε η Kaspersky Lab. Η
τεχνολογία επιταχύνει την επεξεργασία
των υψηλής προτεραιότητας αιτημάτων
σάρωσης σε πραγματικό χρόνο, ενώ
διατηρεί τις επιδόσεις των εικονικών
μηχανών.
Info: Ideal, 210 – 5193 900

INTRASOFT

Σύμβαση με ευρωπαϊκό
φορέα

Την ετήσια εκδήλωση Intel Technology Conference
για το κανάλι συνεργατών της διοργάνωσε η Intel στις
4 Νοεμβρίου. Ο χώρος γέμισε από συνεργάτες και
μεταπωλητές της εταιρείας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία
να ενημερωθούν για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που
βασίζονται στην τεχνολογία της Intel. Την έναρξη του
συνεδρίου έκανε ο Δημήτρης Κυριακού, διευθύνων
σύμβουλος της Intel στην Ελλάδα και branded channel
director, EU Region, o οποίος δεν έκρυψε τις δυσκολίες
που υπάρχουν στην ελληνική αγορά αλλά ταυτόχρονα
αναφέρθηκε και στις ευκαιρίες που αναδύονται από τον
μετασχηματισμό των προσωπικών υπολογιστών, με τις
συσκευές 2 in 1 να αποκτούν σταδιακά πρωταγωνιστικό
ρόλο. Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων συγκέντρωσε
και η παρουσίαση του Γιώργου Ρούπα, personal systems
group country category manager, HP Hellas, ο οποίος και
εξήγησε το νέο τοπίο που προκύπτει από το διαχωρισμό
της εταιρείας, καθώς και το ότι η σχέση της HP με τους
συνεργάτες της συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Από την μεριά του ο Παναγιώτης Βογιατζής, CCG
distribution and breadth channel, Microsoft, παρουσίασε
τις αλλαγές και ευκαιρίες που προσφέρουν τα Windows
10, καθώς ο συνδυασμός τους με το νέο chip Skylake
της Intel θα φέρει στην αγορά συσκευές με εξαιρετικές
δυνατότητες. Ήδη οι προβλέψεις τόσο της IDC όσο και της
Gartner θέλουν τον εν λόγω συνδυασμό ως καταλύτη
αύξησης των πωλήσεων PCs, ειδικά μέσα στο 2016.
Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι Media sponsors της
εκδήλωσης ήταν το Tech Channel Partner και το Biztech.
gr, ενώ μεταξύ των συνεργατών της Intel το συνέδριο
υποστήριξαν ως Platinum sponsors η Microsoft και η HP,
με τις Lenovo, Dell και Cisco να έχουν τη θέση του Gold
sponsor. Οι εταιρείες Asus, Asrock, MSI, Toshiba και οι
τρεις διανομείς της Intel στην Ελλάδα, InfoQuest, Logicom
και Oktabit υποστήριξαν την εκδήλωση από τη θέση του
Silver sponsor.
Info: Intel, 210 – 6752 000

Κοινοπραξία, με επικεφαλής την
Intrasoft International, επιλέχθηκε από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕ) να υλοποιήσει σύμβαση-πλαίσιο
με πιθανή εκτιμώμενη αξία μεταξύ €3
με €5 εκατομμυρίων, για την παροχή
υπηρεσιών πληροφορικής σε σχέση
με τη συντήρηση, υποστήριξη και
ανάπτυξη βάσεων δεδομένων.
Info: Intrasoft, 210 – 6876 400

REGATE

Νέα υλοποίηση λύσης
Η Green Cola Hellas είναι ένας ακόμη
πελάτης που επέλεξε τις λύσεις τις
Regate για να καλύψει τις ανάγκες των
χρηστών της (πωλητές, merchandisers,
επιθεωρητές πωλήσεων)
προσφέροντάς τους δυνατότητες
φορητής παραγγελιοληψίας και
merchandising με αυτοματισμούς και
άλλες δυνατότητες, που εξασφαλίζουν
καθημερινά αυξημένη παραγωγικότητα.
Info: Regate, 215 – 5517 050

BITDEFENDER

Προσφορά εταιρικών
λύσεων
Όσες εταιρείες επιλέξουν τις
επαγγελματικές λύσεις Bitdefender
GravityZone Advanced ή Business
Security, έχουν τη δυνατότητα να
προστατεύσουν την υποδομή τους με
λύση Endpoint Security. Η προσφορά
θα ισχύσει έως 31 Δεκεμβρίου του
2015 και θα προσφέρει έξι επιπλέον
μήνες δωρεάν προστασίας, για αγορά
αδειών διάρκειας ενός έτους. Η webbased έκδοση Bitdefender GravityZone
μεταφέρει το administration των
υπολογιστών στο cloud.
Info: Blue Soft & IT, 215 – 5353 030
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Update
Η δεύτερη γενιά
συνεπεξεργαστών
της Intel, με την
ονομασία Xeon
Phi θα είναι
διαθέσιμη για τους
υπερυπολογιστές
μέσα στο 2016,
σύμφωνα με τις
ανακοινώσεις της
εταιρείας.

Νέα γενιά Xeon Phi
powered by

Οι υπερυπολογιστές
είναι για όλους
Η Intel έχει ως βασικό στόχο να επεκτείνει τις δυνατότητες
των προσφορών της στο χώρο, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τη μείωση τυχόν εμποδίων που υπήρχαν, ώστε
να μπορέσει η υιοθέτηση της λύσης της να γίνει ακόμη
ευρύτερη.
Η νέα γενιά των συνεπεξεργαστών, που κατασκευάζονται
στα 14nm, έχουν την κωδική ονομασία Knight Landing
και έχουν ως στόχο να «στριμώξουν» περισσότερη ισχύ
στους υπερυπολογιστές, ενώ την ίδια στιγμή διατηρούν
έναν ενοποιημένο περιβάλλον. Η Intel αναφέρει ότι οι νέοι
συνεπεξεργαστές θα θέσουν νέα στάνταρ ευκολίας προγραμματισμού, ειδικότερα σε θέματα συνεργασίας ανάμεσα στους επεξεργαστές και στις κάρτες επιτάχυνσης.
Ο Charlie Wuischpard, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής του τμήματος HPC Platform ανέφερε: «Μπαίνουμε σε
μια νέα εποχή που οι υπερυπολογιστές μετατρέπονται από
ένα εργαλείο για συγκεκριμένα ζητήματα σε ένα πραγματικό εργαλείο για όλους. Οι καινοτομίες που πραγματοποιούνται σε επίπεδο επεξεργασίας, μνήμης, software αλλά
και ακόμα και στα υλικά, μας παρέχουν τη δυνατότητα
να σχεδιάσουμε και να βελτιστοποιήσουμε τα συστήματα
για διαφορετικούς χρήστες, από τους παραδοσιακούς
υπερυπολογστές μέχρι και λύσεις για το νέο χώρο των
big data analytics, αλλά και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στο
ενδιάμεσο».
Οι επεξεργαστές Knights Landing διαθέτουν 72 πυρήνες
και κατασκευάζονται με την αρχιτεκτονική 14 νανόμετρων
τρισδιάστατων τρανζίστορ, αποτελούν μια εξαιρετικά μεγάλη αναβάθμιση σε σχέση με την υπάρχουσα γενιά Xeon
Phi (γνωστή και με την κωδική ονομασία Knights Corner)
της εταιρείας, που διαθέτει 61 πυρήνες και κατασκευάζεται με αρχιτεκτονική 22 νανόμετρων.
Μάλιστα, σε αντίθεση με την πρώτη γενιά των Xeon Phi
που συμπλήρωναν τους Xeon E5 της εταιρείας, οι νέοι συνεπεξεργαστές θα μπορούν να λειτουργήσουν και ως host
επεξεργαστές, τρέχοντας δικό τους λειτουργικό σύστημα
αλλά και εφαρμογές.
Οι νέοι επεξεργαστές διαθέτουν 16 GB μνήμης MCDRAM,
κάτι που σημαίνει ότι η μνήμη διαθέτει bandwidth πέντε
φορές ταχύτερο από αυτό των λύσεων DDR4. Σύμφωνα
με την Intel, η νέα γενιά των Xeon Phi μπορεί να έχει απόδοση που φτάνει τα 3 teraflops και ο σχεδιασμός τους
προάγει την παράλληλη επεξεργασία.
Μάλιστα, η νέα γενιά των συνεπεξεργαστών είναι η πρώτη
που ξεφεύγει από την αρχική αρχιτεκτονική των Pentium
στα 32-bit και παρέχονται τόσο σε socketed εκδοχή όσο
και σε μορφή PCI-E.
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Η πρώτη γενιά απαιτούσε αρκετά μεγάλη προσπάθεια για
να αξιοποιηθεί στο μέγιστο, από τη στιγμή που είχε τη μορφή μιας πρόσθετης κάρτας. Η προσέγγιση αυτή είχε ως
αποτέλεσμα να απαιτείται το γράψιμο ειδικού κώδικα που
θα μπορούσε να την εκμεταλλευτεί. Η νέα γενιά με την
κωδική ονομασία Knights Landing πλησιάζει πολύ περισσότερο σε παραδοσιακό επεξεργαστή, κάτι που κάνει τις
υλοποιήσεις εξαιρετικά πιο απλές.
Σύμφωνα με την Intel, οι πρώτοι επεξεργαστές έχουν
αρχίσει να φτάνουν ήδη στους κατασκευαστές που ετοιμάζουν τα συστήματα προ-παραγωγής, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την επίδειξη σχεδίων και δυνατοτήτων.
Η επίσημη παρουσίαση αναμένεται να γίνει μέσα στο
πρώτο τρίμηνο του έτους και η Intel περιμένει ότι πάνω
από 50 κατασκευαστές θα παρουσιάσουν τις δικές τους
προτάσεις άμεσα.
Πέρα όμως από τη δεύτερη γενιά των Xeon Phi, η Intel
παρουσίασε και την αρχιτεκτονική Omni-Path, μια τεχνολογία High Performance Computing που παρέχει ευκολότερη πρόσβαση των χρηστών στα HPC clusters.
Τόσο οι επεξεργαστές Knights Landing όσο και η αρχιτεκτονική Omni-path αποτελούν μέρος του οικοσυστήματος της εταιρείας, με την ονομασία System Scalable
Framework - πρόκειται για μια αναβαθμισμένη αρχιτεκτονική προσέγγιση σε νέα συστήματα HPC που έχουν
αναβαθμισμένες δυνατότητες κλιμάκωσης και ευελιξίας.
Σύμφωνα με την εταιρεία πάντα, τα νέα frameworks με
δυνατότητες κλιμάκωσης, τα οποία φτάνουν στη βιομηχανία HPC, έρχονται να αντιμετωπίσουν νέες απαιτήσεις
όπως είναι το visualization, τα big data, το machine
learning και πολλές άλλες.
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Η μεγάλη επιστροφή
των PCs!
Αν και πολλά έχουν κατά καιρούς ειπωθεί σχετικά με το επικείμενο τέλος των PCs (είτε desktop
είτε laptop), τελικά οι συσκευές αυτές αποδεικνύονται πολύ πιο ανθεκτικές στο πέρασμα του
χρόνου και στις πιέσεις που δέχτηκαν τελευταία από το μεγάλο τους ανταγωνιστή, τα tablets. Χάρη
στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, όπως η πλατφόρμα Skylake της Intel, αλλά και τα Windows
10 της Microsoft, η εν λόγω αγορά δείχνει να αναλαμβάνει δυνάμεις και να κάνει αισθητή την
παρουσία της. Σε αυτό συνεισφέρουν βεβαίως και τα νέα form factors, με συσκευές όπως τα
convertibles, τα ultrabooks και τα κάθε λογής υβριδικά μοντέλα. Σύμφωνα με την Gartner, η αγορά
των PCs σταθεροποιείται μετά από μια φάση αστάθειας, κατά την οποία τα tablets εκτόπισαν τα
PCs το διάστημα 2013 και το πρώτο μισό του 2014. Πλέον, η τάση αυτή δείχνει να αντιστρέφεται,
καθώς παρατηρείται επιστροφή στους υπολογιστές. Οι εξελίξεις λοιπόν αυτές -τόσο σε επίπεδο
consumer όσο και σε αυτό των επιχειρηματικών χρηστών- υποδεικνύουν ένα πεδίο δράσης για
το κανάλι γεμάτο ευκαιρίες για διαφοροποίηση, αξιοπρεπή margins, αλλά και συνοδευτικές
υπηρεσίες.

Η

καταγεγραμμένη αρνητική
τάση στη ζήτηση των PCs που
είχε παρατηρηθεί τα τελευταία
χρόνια, αποτελούσε σημαντικό
πρόβλημα για τους μεγάλους
«παίκτες» στο χώρο της τεχνολογίας, οι οποίοι άρχισαν να αναπτύσσουν σχέδια
και νέες, ελκυστικές προτάσεις προκειμένου να
επαναφέρουν το χώρο ξανά σε τροχιά ανάπτυξης.
Δύο είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους θα
κινηθούν οι μεγάλες εταιρείες, ώστε να επιτύχουν
την επιθυμητή ανάπτυξη: Τα Windows 10 και τα
νέα, 6ης γενιάς chipsets Skylake της Intel.

Powered by… Wintel
Πρόκειται για τις πλέον σημαντικές εξελίξεις στο
χώρο των PCs, αφού για πρώτη φορά γίνεται σαφές και στον πλέον δύσπιστο, ότι οι δυνατότητες
των υπολογιστών έχουν περάσει σε παντελώς νέο
επίπεδο. Από μόνες τους βέβαια οι τεχνολογίες
αυτές δεν είναι αρκετές. Θα πρέπει να πειστούν
τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις πως
έχει έρθει η ώρα της ανανέωσης. Ήδη η Intel έχει
καταστρώσει την στρατηγική της για το πώς θα επιτευχθεί αυτό: Η εταιρεία πιστεύει πως υπάρχουν
περίπου 500 με 700 εκατομμύρια PCs που είναι

τουλάχιστον 4-7 έτη παλιά, οπότε σκοπεύει να ξεκινήσει μια καμπάνια προκειμένου να πείσει τους
χρήστες πως τα παλιά τους PCs είναι βαριά, δύσχρηστα και δεν δύνανται να ανταποκριθούν στις
νέες απαιτήσεις. Στη λογική αυτή, η Intel παρουσίασε και τα νέα της ultrabooks, τα convertibles,
αλλά και μια ποικιλία από λεπτά και ελαφριά PCs
προκειμένου να πείσει τα εκατομμύρια των κατόχων παλιότερων PCs να αποκτήσουν τα νεότερα
μοντέλα, τα οποία με τη σειρά τους θα δώσουν την
απαραίτητη ώθηση στην αγορά των PCs. Σίγουρα
πάντως, η στρατηγική αυτή θα αποδειχθεί επιτυχής στον enterprise χώρο, κάτι που προσφέρει
τεράστιες ευκαιρίες και στο κανάλι συνεργατών.
Από τη δική της πλευρά, και εάν το εξετάσουμε
από ιστορικής πλευράς, όποτε η Microsoft θέτει
σε κυκλοφορία ένα νέο OS, το μεγαλύτερο –και
ισχυρότερο- τμήμα της αγοράς ΙΤ σπεύδει να το
υιοθετήσει σε ένα διάστημα 3 με 4 χρόνων. Προκειμένου να το κάνουν, αγοράζουν νέα PCs. Η
Intel, η Microsoft και όλοι οι PC vendors θεωρούν
πως η ζήτηση που θα ξεκινήσει από του χρόνου,
θα οδηγήσει σε ανάπτυξη αυτού τουλάχιστον του
τμήματος της αγοράς. Βέβαια, δεν θα είναι τόσο απλό να πειστούν οι καταναλωτές, και ο λόγος είναι
πως υπάρχουν ακόμα σε λειτουργία τόσα εκατομμύρια παλιότερα PCs, μιας και απλά… δουλεύουν.
Φυσικά, πολλά από αυτά έχουν προβλήματα από

πλευράς software ή χώρου αποθήκευσης, αλλά
εύκολα μπορούν να αντέξουν για ένα διάστημα
πενταετίας. Αυτό που πρέπει να γίνει, είναι μια
καμπάνια για τη σύγκριση των παλιότερων, δύσχρηστων μοντέλων με τη νέα τεχνολογία που θα
πρέπει να προωθηθεί σε αυτό το κοινό, προκειμένου να αποφασίσει να αναβαθμίσει. Στα καλά
νέα για το τρέχον έτος, όσον αφορά το θέμα αυτό,
είναι τα στοιχεία που προέρχονται από ποικίλους
researchers που ισχυρίζονται πως οι πωλήσεις
2-σε-1 συσκευών όπως το Surface Pro 3 της
Microsoft, το Dell XPS 13 και το Lenovo Yoga 3
Pro αναμένεται να εκτινάξουν την αγορά. Επί του
παρόντος, αυτό στο οποίο μπορούν ελπίζουν οι
μεγάλοι παίκτες της βιομηχανίας είναι η σταθεροποίηση, η οποία θα προηγηθεί της επέκτασης.

Τα στοιχεία της αγοράς
Σύμφωνα με την Gartner, οι παγκόσμιες πωλήσεις
των PCs αριθμούσαν 83.7 εκατομμύρια τεμάχια
στο τέταρτο τρίμηνο του 2014, ποσοστό αύξησης 1%
σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν μια αργή, αλλά σταθερή
βελτίωση, η οποία ακολουθεί περισσότερα από
2 χρόνια πτωτικής τάσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε
πως η τάση αυτή οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στον
εκτοπισμό των PCs από τα tablets, όπως αυτή έγι-
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Η συνδυασμένη «επίθεση» της Intel
με τους Skylake και της Microsoft με
τα Windows 10, έχει δώσει μια νέα
ώθηση στην αγορά των PCs.

νε φανερή κυρίως το 2013 και στο πρώτο μισό του
2014. Τώρα όμως που τα tablets έχουν φτάσει στο
peak της δημοτικότητάς τους, οι καταναλωτές δείχνουν να στρέφονται ξανά στους υπολογιστές.
Προφανώς, παρατηρούνται και διαφοροποιήσεις
σε σχέση με τις περιοχές. Οι πιο ώριμες αγορές
εμφανίζουν μια ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση,
ενώ οι αναδυόμενες παραμένουν αδύναμες. Οι
ΗΠΑ εμφάνισαν το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης
το τέταρτο τρίμηνο του 2014. Στις ΕΜΕΑ, η αγορά
PCs της Δυτικής Ευρώπης εμφάνισε εξίσου καλά
σημάδια πωλήσεων. Οι αναδυόμενες αγορές,
από την άλλη, δεν ακολούθησαν την πορεία αυτή.
Ο λόγος είναι η κυριαρχία των smartphones και
tablets σε αυτές τις αγορές, ενώ ακόμα και τα φτηνά notebooks δεν δείχνουν να αλλάζουν το κλίμα.
Η Lenovo έχει διατηρήσει τη θέση της ως ο παγκόσμιος ηγέτης στις πωλήσεις PCs το τέταρτο
τρίμηνο του 2014, κατέχοντας το 19,4% της αγοράς.
Η εταιρεία έχει επιδείξει ανάμεικτα αποτελέσματα
στο τρίμηνο αυτό με ισχυρή ανάπτυξη στην EMEA
και στις ΗΠΑ, αν και οι πωλήσεις της παρουσίασαν
μείωση στη Λατινική Αμερική και στην Ιαπωνία.
Η διαφορά μεριδίου ανάμεσα στις Lenovo και HP
μειώθηκε το 4ο τρίμηνο του 2014, με την HP να
αυξάνει το μερίδιό της κατά 16% συγκεντρώνοντας

το 18.8% της αγοράς. Η HP έχει εκφράσει τη δέσμευσή της στην αγορά των συσκευών, έχοντας
ξεκινήσει να εμφανίζει θετικά αποτελέσματα και
ισχυρή ανάπτυξη στις ΗΠΑ, ενώ το ίδιο ισχύει και
στις ΕΜΕΑ. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η Dell
συνεχίζει να διατηρεί την τρίτη θέση, με ποσοστό
που αγγίζει 12.7% της αγοράς. Τα αποτελέσματα
του τέταρτου τριμήνου του 2014 πιστοποιούν πως
η επέκταση της εταιρείας στην consumer αγορά
έχει αποδειχθεί επιτυχής.
Όσον αφορά τις πωλήσεις, στις ΗΠΑ άγγιξαν τα
18.1 εκατομμύρια τεμάχια στο τέταρτο τρίμηνο του
2014, μια αύξηση 13.1% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο το 2013. Πρόκειται σίγουρα για την ταχύτερη
αύξηση που έχει δει η αγορά αυτή τα τελευταία 4
χρόνια. Η HP έχει εμφανίσει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μεταξύ των 5 πιο εμπορικών vendors, με
αύξηση 26.2%, το οποίο αντιστοιχεί στο 29.2% του
συνόλου των πωλήσεων στις ΗΠΑ. Αντίστοιχα οι
πωλήσεις PCs στις ΕΜΕΑ άγγιξαν τα 26.5 εκατομμύρια τεμάχια στο τέταρτο τρίμηνο του 2014, μια
αύξηση 2.8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του
2013. Η ελαφρά αυτή άνοδος στις ΕΜΕΑ οφείλεται
πρωτίστως στη Δυτική Ευρώπη, χάρη στις καλές
πωλήσεις consumer notebooks κατά τη διάρκεια
των διακοπών. Επιπλέον, οι χαμηλές τιμές των

συσκευών αυτών ήταν εκείνες που τράβηξαν την
προσοχή του αγοραστικού κοινού από τις Android
συσκευές, αν και είχαν αρνητικό αντίκτυπο στη
μέση τιμή πώλησης και στα περιθώρια κέρδους
των vendors. Εξαιτίας των παρεμφερών τιμών, οι
χρήστες έδειξαν να προτιμούν τα notebooks και
τα υβριδικά PCs από τα tablets. Οι επιδόσεις από
πλευράς πωλήσεων για τις υβριδικές συσκευές
κρίνονται ικανοποιητικές, μιας και οι χρήστες έσπευσαν να αντικαταστήσουν τα παλιότερα tablets
και laptops με αυτές τις νέες συσκευές που συνδυάζουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά και των δύο
«κόσμων». Η Lenovo και η HP οδηγούσαν την
αγορά των υπολογιστών από πλευράς πωλήσεων
το 2013. Το 2014 η Lenovo πήρε προβάδισμα ως
κορυφαίος vendor με βάση τις παγκόσμιες πωλήσεις τεμαχίων, οι οποίες αντιστοιχούν στο 18.8%
του συνόλου των πωλήσεων. Η HP ήταν ο δεύτερος στη σειρά vendor, με πωλήσεις που αντιστοιχούσαν στο 17.5% του συνόλου, εντός του 2014.
Η ελληνική αγορά, από την άλλη πλευρά, παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες, προφανώς εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης που έχει αφήσει τα “σημάδια”
της και στην ευαίσθητη αγορά της τεχνολογίας. Η
πτώση της αγοράς μεταξύ του τρίτου τριμήνου του
2014 και του αντίστοιχου του 2015, σύμφωνα με τα
στοιχεία μας (δείτε το σχετικό πίνακα «Μερίδια αγοράς υπολογιστών στην Ελλάδα»), δείχνει μείωση
της τάξης του 50% - από το σύνολο πώλησης σε
τεμάχια που έφτανε χοντρικά τις 168 χιλιάδες για το
2014, φτάσαμε στα 83 χιλιάδες το 2015. Προφανώς,
οι πωλήσεις τεμαχίων το πρώτο τρίμηνο του 2015
ήταν πολύ υψηλότερες, εξαιτίας της περιόδου των
γιορτών. Όσον αφορά την κατάταξη των vendors,
ανάλογα με τις πωλήσεις τους, η Lenovo διατηρεί την πρώτη θέση σε πωλήσεις PCs (desktops

Desktops, η δημοφιλέστερη επιλογή για τις επιχειρήσεις
Παρά την “εισβολή” των φορητών συσκευών,
τα desktop PCs παραμένουν ακόμα οι πλέον
δημοφιλείς client συσκευές για τις επιχειρήσεις,
σύμφωνα πάντα με την IDC. Η εταιρεία έκανε μια
έρευνα μεταξύ 600 στελεχών σε SMBs και μεγάλες επιχειρήσεις στη Γερμανία, τη Γαλλία και
τη Μ. Βρετανία και ανακάλυψε πως το 84% των
συμμετεχόντων δήλωσαν πως θα σκέφτονταν
σοβαρά την αγορά desktop PCs για την εταιρεία
τους. Οι λόγοι για τους οποίους θα προτιμούσαν
τα desktop PCs, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους,
είναι η ανθεκτικότητα, η μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής, οι φτηνότερες τιμές και οι υψηλότερες
επιδόσεις.
Πιο συγκεκριμένα, οι αναλυτές της IDC τονίζουν
πως αυτό που επιβεβαίωσε η έρευνα είναι πως
ο μέσος όρος διάρκειας ζωής ενός desktop
είναι κατά ένα έτος μεγαλύτερος από εκείνο
ενός laptop, μειώνοντας το συνολικό κόστος του
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ownership για την επιχείρηση. Ως αποτέλεσμα,
η χαμηλότερη τιμή και η αντοχή, καθιστούν σίγουρα τα desktops τη βέλτιστη επιλογή για τις επιχειρήσεις εκείνες που διαθέτουν περιορισμένο
budget και χρειάζονται λύσεις για εργαζόμενους
που δεν στηρίζονται στο mobile. Από την άλλη
πλευρά, το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των
desktops θα ωφελήσει τις εταιρείες που επιχειρούν στον ασφαλιστικό, χρηματιστικό, τραπεζικό
τομέα, καθώς και τις κάθε λογής κυβερνητικές
υπηρεσίες.
Εξάλλου, τα Windows 10, τα οποία έχουν ήδη
κυκλοφορήσει από τον Ιούλιο, πρόκειται να υιοθετηθούν ευρύτατα από τις επιχειρήσεις, με το
40% των συμμετεχόντων στην έρευνα της IDC
να δηλώνει πως θα έχει αναβαθμίσει εντός του
έτους από την ημέρα κυκλοφορίας τους. Από την
άλλη πλευρά, η έλευση των Windows 10 θα έχει
ανάμεικτη αποδοχή από την αγορά των desktop

συστημάτων. Η πλειονότητα των εταιρειών έχει
ξεκινήσει να χρησιμοποιεί το νέο λειτουργικό
σύστημα χωρίς να έχει προηγουμένως αγοράσει
νέο hardware, ιδίως αφού μια μεγάλη μερίδα
από τα ήδη υπάρχοντα desktops δεν έχει πρόβλημα στο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις λειτουργίας των Windows 10.
Στα προηγούμενα, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και την κυκλοφορία της πλατφόρμας
Skylake της Intel, η οποία θα έχει μια ακόμα
θετική επίδραση στο χώρο αυτόν. Θεωρείται δεδομένο πως για πολλές επιχειρήσεις, η αλλαγή
στο hardware ήρθε με την παρουσία των νέων
Skylake στην αγορά, καθώς προσφέρουν διαχειρισιμότητα, αυξημένη ασφάλεια, καθώς και
ενισχυμένη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με
παλιότερες πλατφόρμες. Σε συνδυασμό λοιπόν
με τα Windows 10, αποτελούν ένα σημαντικό λόγο ανανέωσης για τις αρχές του 2016.
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κάμψη 12.6% YoY, αποδεικνύοντας περαιτέρω
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά των
tablets. Στο κλείσιμο του 2014, η IDC υπολόγισε
πως η εγκατεστημένη βάση των tablets θα φτάνει
τα 581.9 εκατομμύρια παγκοσμίως, ποσοστό αυξημένο κατά 36% σε σχέση με το 2013, αλλά που
όμως μειώνεται γοργά. Δεδομένου μάλιστα πως
οι ώριμες αγορές της Β. Αμερικής, Δυτικής Ευρώπης και Ασίας/ Ειρηνικού έχουν ξεπεράσει τα 100
εκατομμύρια ενεργά tablets ανά περιοχή, οι προοπτικές ανάπτυξης έχουν ελαχιστοποιηθεί.
Από την άλλη, φαίνεται πως η υιοθέτηση tablets
στους εργασιακούς χώρους μπορεί να μην είναι
ακόμα mainstream κατάσταση, ωστόσο είναι μια
πραγματικότητα. Το ενδιαφέρον μάλιστα στοιχείο,
σύμφωνα με την IDC, είναι ότι η τάση αυτή δεν παρατηρείται μόνο από μεγάλες εταιρείες, αλλά και από μικρότερες. Όσον αφορά τις χώρες που ηγούνται
αυτής της τάσης, η IDC ξεχωρίζει το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τις χώρες της Σκανδιναβικής χερσονήσου. Σύμφωνα πάντως με τους
αναλυτές της IDC, λαμβάνουν συνεχώς feedback
από τους χρήστες των tablets, όπου γίνεται σαφές
πως σκοπεύουν να κρατήσουν τις συσκευές τους
μέχρι και για 4 χρόνια. Αν και το παραδοσιακό
slate tablet έχει βρει τη θέση του στο οικοσύστημα
των υπολογιστών, η εγκατεστημένη βάση των
smartphones συνεχίζει να αναπτύσσεται με τις
συσκευές να γίνονται ολοένα μεγαλύτερες και πιο
ισχυρές. Σε κάθε περίπτωση, με τις πωλήσεις να
επιβραδύνονται για τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα, η
αγορά εμφανίζεται να βρίσκεται σε μετάβαση.
Προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές, η βιομηχανία βλέπει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους vendors για τα νέα form factors, με
τα αποσπώμενα tablets και τα υβριδικά μοντέλα

και laptops) στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το τρίτο
τρίμηνο του 2015 η εταιρεία κατείχε το 22.5% της
αγοράς, ενώ παρέμεινε στην πρώτη θέση όλο αυτό
το διάστημα (τρίτο τρίμηνο 2014-2015), με εξαίρεση
το τέταρτο τρίμηνο του 2014 που βρέθηκε στη δεύτερη θέση, πίσω από την HP. Στη δεύτερη θέση της
ελληνικής αγοράς θα βρούμε την HP, με εξαίρεση
το τρίτο τρίμηνο του 2015 (έχασε τη θέση της από
την Dell), με ποσοστό 15.6% των πωλήσεων της
αγοράς. Στην κατάταξη όσον αφορά το μερίδιο αγοράς υπολογιστών ακολουθούν οι Dell, το Πλαίσιο,
η Apple και οι υπόλοιποι vendors που δραστηριοποιούνται με μικρότερα ποσοστά.

Η αγορά των υβριδικών
Όπως αναλύσαμε πιο πάνω, η συνδυασμένη…
επίθεση της Intel και Microsoft έχει δώσει μια νέα
ώθηση στην αγορά των PCs. Σε αυτό το δεδομένο
θα πρέπει να προσθέσουμε και τη δυναμική παρουσία των υβριδικών υπολογιστών που χάρη στις
δυνατότητές τους έχουν περάσει σε παντελώς νέο
επίπεδο – δεν θα ήταν υπερβολή να δηλώσουμε
πως οι σύγχρονοι φορητοί υπολογιστές μπορούν
και «χτυπάνε» το μεγάλο τους ανταγωνιστή, τα
tablets, στο ίδιο τους το «γήπεδο», δηλαδή στην αυτονομία, στην ευχρηστία, ακόμη και στο κόστος.
Αν θέλουμε να έχουμε μια εικόνα για την… τιτάνια
πάλη μεταξύ των δύο format, θα πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στα στοιχεία. Η παγκόσμια αγορά
tablets κατέγραψε μικρότερες πωλήσεις για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο και με 48.7 εκατομμύρια
τεμάχια να έχουν πωληθεί στο τρίτο τρίμηνο του
2015, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η IDC. Αν και έχουν παρατηρηθεί σημάδια
εποχικής ανάκαμψης, οι πωλήσεις παρουσίασαν

να αποτελούν ξεκάθαρο στόχο για τους περισσότερους. Αν και τα μοντέλα αυτά ακόμα αποτελούν
ένα μικρό ποσοστό της αγοράς, η IDC αναμένει
πως το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί σημαντικά στους
επόμενους μήνες. Θα πρέπει να γνωρίζουμε πως
η πρώτη γενιά των αποσπώμενων tablets απέτυχε
να κερδίσει την προσοχή, μιας και παρουσίαζαν
μια σειρά από μειονεκτήματα, από πλευράς τόσο
λειτουργικού συστήματος όσο και hardware, που
λίγες επιχειρήσεις ήταν διατεθειμένες να αποδεχτούν. Οι συσκευές που κυκλοφορούν όμως
πλέον, αποτελούν μια ξεκάθαρη εξέλιξη τόσο στο
λειτουργικό όσο και στο hardware, οπότε είναι ξεκάθαρο πως οι οικιακοί αλλά και οι επαγγελματίες
χρήστες θα ξεκινήσουν να υιοθετούν τα νέα form
factors σε ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς.
Ας δούμε όμως αναλυτικότερα ποιες είναι οι
εξελίξεις στο χώρο των υβριδικών μοντέλων
υπολογιστών. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της
Gartner, οι παγκόσμιες πωλήσεις υβριδικών συσκευών έχουν φτάσει τα 21.5 εκατομμύρια τεμάχια
εντός του 2015, μια αύξηση κατά 70% σε σχέση με
το 2014. Οι υπολογιστές αυτοί θα αντιστοιχούν στο
12% επί του συνόλου των πωλήσεων των mobile
PCs μέσα στο 2015, με προοπτική αύξησης στο
26% ως το 2019. Από τα 21.5 εκατομμύρια υβριδικών συσκευών που πουλήθηκαν το 2015, τα 8
εκατομμύρια είναι ultramobile tablets (δύο-σε-ένα tablets), ενώ τα 13.5 εκατομμύρια θα είναι
υβριδικά ultramobiles (δύο-σε-ένα detachable
και convertible ultramobiles). Τα στοιχεία αυτά
αποδεικνύουν πως οι υβριδικές συσκευές θα αποτελέσουν το ταχύτερα αναπτυσσόμενο segment
της αγοράς των mobile PCs, με ποσοστό 77%
σε YoY ανάπτυξη. Ο συνδυασμός φορητότητας,
παραγωγικότητας και ευελιξίας που προσφέρει

Μερίδια αγοράς υπολογιστών στην Ελλάδα
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Η πτώση της αγοράς υπολογιστών μεταξύ του τρίτου τριμήνου του 2014 και του αντίστοιχου του 2015 δείχνει μείωση της τάξης του 50%, ενώ όσον αφορά την κατάταξη των
vendors, ανάλογα με τις πωλήσεις τους, η Lenovo διατηρεί την πρώτη θέση σε πωλήσεις υπολογιστών (desktops και notebooks).
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η συνδυασμένη παρουσία touch και πληκτρολογίου σε μια μόνο συσκευή, σαγηνεύει αρκετούς
χρήστες notebooks και tablet να αντικαταστήσουν
τις συσκευές τους με νέα υβριδικά μοντέλα. Οι
PC vendors επεκτείνονται σε αυτό το segment με
ποιοτικές προτάσεις, προκειμένου να ανταγωνιστούν τα διάφορα Android tablets αλλά και εκείνα
της Apple. Οι πωλήσεις των υβριδικών συσκευών
δεν έχουν σταματήσει να αναπτύσσονται από το
2012, φτάνοντας τις 12.6 εκατομμύρια το 2014, ενώ
αναμένεται να αγγίξουν τα 58 εκατομμύρια μέσα
στο 2019. Από την άλλη, οι αναλυτές της Gartner
υποστηρίζουν πως ανεξάρτητα από την ανάπτυξη των υβριδικών συσκευών, τα clamshells θα
παραμείνουν το πιο mainstream form factor,
αντιστοιχώντας στο 87% των mobile PCs μέσα στο
2015 και πέφτοντας στο 74% στο 2019.
Οι PC vendors επεκτείνονται δυναμικά στην αγορά
των υβριδικών υπολογιστών, ενώ ο πρωταρχικός
τους στόχος είναι κάτοχοι laptops και tablets.
Έρευνα της Gartner σε περισσότερα από 21.000
άτομα από 5 διαφορετικές χώρες που διεξήχθη το
τελευταίο τρίμηνο του 2014, έδειξε τα εξής σε επίπεδο consumer: Το 11% των κατόχων tablets, το

PCs
10% των κατόχων desktop και το 8% των κατόχων
laptops σκέφτονται σοβαρά να αντικαταστήσουν
την τρέχουσα συσκευή τους με μια υβριδική συσκευή μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Όσον αφορά
το enterprise segment, τα τμήματα ΙΤ πασχίζουν
να πείσουν τις επιχειρήσεις για την απόκτηση
υβριδικών ultramobiles για τους εργαζομένους,
μιας και η υπάρχουσα υποδομή των PCs βασίζεται
κυρίως στα Windows 7, ενώ οι legacy εφαρμογές δεν είναι touch-based. Βέβαια, η κατάσταση
αυτή αλλάζει, καθώς οι επιχειρήσεις ξεκινούν να
μεταβαίνουν στα Windows 10. Συγκεκριμένα, τα
Windows 10 σε υβριδικά ultramobiles θα προσφέρουν ακόμα καλύτερη εμπειρία χρήσης, χάρη
στην αφή και στη φωνή, καθώς και στις universal
Windows apps - εφαρμογές που προσφέρουν
τη δυνατότητα στους χρήστες να τις τρέχουν σε
διαφορετικές Windows συσκευές. Επιπλέον, να
θυμίσουμε πως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
ξεκινήσουν να προετοιμάζονται για τη λήξη της
extended υποστήριξης των Windows 7 που θα
λάβει χώρα τον Ιανουάριο του 2020. Έχει έρθει επομένως η στιγμή να κοιτάξουν ακόμα πιο μακριά
από τα clamshell notebooks, σε άλλα form factors

που θα αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.
Ειδικότερα, τώρα, η Asus που υπήρξε ο πρώτος
vendor που εισήγαγε το δύο-σε-ένα ultramobile,
ήταν ο No.1 vendor στις υβριδικές ultramobile
συσκευές το 2014, με μερίδιο αγοράς 41%. Η Asus
πούλησε 3.1 εκατομμύρια υβριδικές συσκευές, το
οποίο σημαίνει 263% άνοδο YoY. Προκειμένου να
κρατήσει το μερίδιο αγοράς της, η Asus θα πρέπει
να αυξήσει τις επενδύσεις της στα υβριδικά τύπου
convertible με μικρότερου μεγέθους οθόνες, κάτω
των 13 ιντσών, και να διευρύνει τις τιμές της για
να απευθυνθεί σε μεγαλύτερο κοινό. Επί του παρόντος, τα υβριδικά ultramobiles αντιστοιχούν στο
15% των πωλήσεων mobile PCs της εταιρείας εντός
του 2014, κάτι που αποτελεί το υψηλότερο μεικτό
ποσοστό σε σύγκριση με όλους τους PC vendors.
Η Lenovo έλαβε τη 2η θέση το 2014 με 1.9 εκατομμύρια πωλήσεις υβριδικών ultramobiles, μια
αύξηση 331% YoY. Η Lenovo έχει επικεντρώσει
τη στρατηγική της στην επέκταση της consumer
αγοράς της, με αποτέλεσμα να αυξήσει επιτυχώς
το μερίδιο των υβριδικών ultramobiles στη Β.
Αμερική από 6% το 2013 σε 31% στο 2014. Παρομοίως, στη Δυτική Ευρώπη, το μερίδιο αγοράς

Άρθρο του Κώστα Ζορμπά,
channel account manager της Intel

Intel: Νέος «αέρας» στην αγορά υπολογιστών
Βρισκόμαστε σε μία
διαρκώς εξελισσόμενη
αγορά που κινείται πέραν των οικονομικών
συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας. Το
τι μας προσφέρει για να
ανταποκριθούμε στις
συνθήκες αυτές είναι
το ζητούμενο για να μπορέσουμε σαν κανάλι να
δώσουμε στους πελάτες μας την αξία που επιζητούν για να προβούν στις επενδύσεις που έχουν
ανάγκη.
Η κυκλοφορία της 6ης γενιάς επεξεργαστών
Intel Core ήρθε να δώσει καλύτερα βέβαια επίπεδα επιδόσεων, αλλά και να κάνει δυνατή την
εξέλιξη των συσκευών καθώς και της εμπειρίας
χρήσης τους. Οι άξονες που κινούνται οι συσκευές είναι γύρω από την παραγωγικότητα, τη
χρηστικότητα, την αυτονομία και την ασφάλεια.
Η εξέλιξη των συσκευών βρίσκεται μέσα από
νέα, πιο αποτελεσματικά αλλά και ποθητά format
όπως τα 2in1, business tablets, SFFs, Compute
Sticks κα.
Η κατηγορία των 2in1 είναι άλλωστε και η
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κατηγορία στο mobility που κάνει τη διαφορά,
αφού έχει τετραπλάσια ανάπτυξη στα 2 τελευταία
χρόνια, με πάνω από 80 διαθέσιμα μοντέλα από
τοπικούς και πολυεθνικούς κατασκευαστές και
με πιο προσιτό κόστος.
Έτσι λοιπόν, οι νέοι Intel Core Μ 6ης γενιάς
προσφέρουν τη δυνατότητα για την κυκλοφορία
καταπληκτικών νέων 2 in 1, με διπλάσια web
απόδοση από οποιοδήποτε ανταγωνιστικό tablet
της αγοράς, σε fanless designs, στο 50% του βάρους και του όγκου ενός notebook και για πλήρη
Windows 10 εμπειρία υπολογιστή. Επίσης Core
M επεξεργαστές θα έχουν αρκετά σύντομα και
υπολογιστές Ultra - SFF είτε στις εκδόσεις σαν
Compute Sticks είτε στις mini PC εκδόσεις για
αναβαθμισμένα επίπεδα επιδόσεων, γραφικών,
ασφάλειας και διαχειρισιμότητας.
Η κυκλοφορία των Compute Stick ήρθε να επεκτείνει τον χώρο των SFF και σε συνδυασμό με
τα Intel NUC ή τα αντίστοιχα mini PC να δώσει
νέο αέρα στην desktop αγορά. Οι SFF συσκευές
έχουν διαστάσεις που χωράνε και ταιριάζουν
παντού και ξανάδωσαν ενδιαφέρον στο desktop
και το οδήγησαν με μεγαλύτερη ευκολία σε
κάθετες αγορές που χρειαζόντουσαν το επίπεδο

επιδόσεων, την βελτίωση των γραφικών αλλά
και την χαμηλή κατανάλωση.
Το κανάλι μπορεί βέβαια να εκμεταλλευτεί και
από τα άλλα «συστατικά» που το εξοπλίζουμε για
τους υπολογιστές με 6η γενιά Intel Core επεξεργαστών και να αυξήσει την αξία των προτάσεων
του στην Ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δωρεάν
διάθεση σε υπολογιστές με την 6η γενιά Intel
Core του Intel Small Business Advantage (SBA)
ή του Intel Small Business Basics, που είναι
πλατφόρμες εργαλείων για την μικρομεσαία
επιχείρηση που δεν διαθέτει IT διαχείριση και θα
της επιτρέψουν να διαχειριστεί λειτουργίες όπως
τα update, health check, κλείδωμα USB αλλά και
να αποκτήσει ένα εύκολο περιβάλλον συνεργατικότητας μεταξύ των χρηστών της διαθέτοντας
screen share, file share, chat κ.α. για ενδοεταιρική χρήση μεταξύ των σταθερών θέσεων αλλά
και αυτών που είναι στο δρόμο. Το SBA και το
SBB είναι διαθέσιμα για παραμετροποίηση και
προσωποποίηση από τους παραγωγούς αλλά
και τους μεταπωλητές.
Περισσότερες πληροφορίες στο
technologyprovider.intel.com
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των υβριδικών ultramobile έχει αυξηθεί από το
16.5% στο 27% από το 2013 στο 2014. Η HP είναι ο
τρίτος μεγάλος παίκτης στην αγορά αυτή το 2014,
πουλώντας 800.000 τεμάχια. Εντός του 2014, η HP
επεξέτεινε σημαντικά τη γραμμή παραγωγής της
σε αυτό το segment με μια ευρεία ποικιλία μοντέλων σε διαφορετικές τιμές, ξεκινώντας από τα
199 δολάρια ως και τα 1.999 δολάρια. Χάρη στην
κίνηση αυτή, η εταιρεία επέτυχε να ανέλθει στην
3η από την 7η θέση που βρισκόταν το 2013.
Επιπλέον, αξίζει να σταθούμε και στο Surface
της Microsoft που έχει καταχωριστεί ως tablet
ultramobile, αντί για υβριδικό ultramobile (σύμφωνα πάντα με την Gartner), μιας και το πληκτρολόγιό του είναι προαιρετικό. Όσον αφορά το
ultramobile tablet segment, η Microsoft κατείχε
την πρώτη θέση με μερίδιο αγοράς 36% το 2014.
Συνδυάζοντας το υβριδικό ultramobile και το
ultramobile tablet, η Microsoft βρέθηκε στην τρίτη
θέση με 14% παγκόσμιο μερίδιο αγοράς, ακριβώς
πίσω από τις Asus και Lenovo.
Η επιτυχία των υβριδικών υπολογιστών έχει παρακινήσει αρκετούς κατασκευαστές να εισέλθουν
στην αγορά αυτή με νέες συσκευές. Σύμφωνα

με την IDC, μόνο το δεύτερο τρίμηνο του έτους,
περίπου 40 vendors από όλο τον κόσμο κυκλοφόρησαν μια τέτοιου είδους συσκευή. Για να έχουμε
ένα μέτρο σύγκρισης, πριν δύο χρόνια ο αριθμός
των vendors ήταν μόλις 14. Αυτό που παρουσιάζει
ενδιαφέρον είναι πως δεν υπάρχει κάποια τάση
επιβράδυνσης του ρυθμού αυτού, αλλά αύξησής
του. Οι αναλυτές της IDC ισχυρίζονται πως τα υβριδικά μοντέλα αποτελούν το μοναδικό λόγο για τον
οποίο περιμένουμε ανάπτυξη με θετικό πρόσημο
στο χώρο της συνολικής αγοράς tablets από το
2016 και μετά. Και αυτό, γιατί από μόνες τους οι
πωλήσεις tablets θα συνεχίσουν να πέφτουν, ενώ
τα υβριδικά μοντέλα 2-σε-1, αλλά και τα Windows
10 θα γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή.

Η δυναμική για το κανάλι
συνεργατών
Η τάση είναι πλέον εδραιωμένη και επιβεβαιωμένη από όλα τα στοιχεία, όπως τα παρουσιάζουν οι
μεγάλες εταιρείες ανάλυσης: Τα PCs με τη μορφή
των desktops και laptops, καθώς και τα νέα υβριδικά μοντέλα υπολογιστών διεισδύουν δυναμικά

στην αγορά της τεχνολογίας. Το αποδεικνύουν οι
πωλήσεις, αλλά και το ενδιαφέρον των vendors
που επενδύουν σε νέα μοντέλα. Προφανώς, δεν
είναι όλα «ρόδινα», μιας και όπως είδαμε προηγουμένως, η ελληνική αγορά τεχνολογίας συνεχίζει να πλήττεται από τη συνεχιζόμενη οικονομική
κρίση, με τα γνωστά για τις πωλήσεις αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το τοπίο έχει
ξεκαθαρίσει στο χώρο των υπολογιστών, οι οποίοι
φαίνεται πως παίρνουν «κεφάλι» σε σχέση με τα
tablets. Αυτό συνεπάγεται ένα πεδίο δραστηριοποίησης για το κανάλι συνεργατών, το οποίο παρέχει ευκαιρίες από κάθε πλευρά: Αξιοπρεπή περιθώρια κέρδους λόγω του μεγάλου εύρους από
πλευράς τιμών των μοντέλων που κυκλοφορούν,
αλλά και συνοδευτικές υπηρεσίες που θα δώσουν
την ευκαιρία στους συνεργάτες να διαφοροποιηθούν, προσφέροντας στους πελάτες τους ποιοτικές
λύσεις και ταυτόχρονα αξιόπιστες. Το «έδαφος» είναι γόνιμο και απαιτείται ανοιχτό μυαλό από πλευράς συνεργατών, προκειμένου να αναγνωρίσουν
την ευκαιρία και να σπεύσουν να προσφέρουν
ποιοτικές υπηρεσίες σε μια αγορά «διψασμένη»
για ένα ελπιδοφόρο comeback. TCP

Άρθρο εκ μέρους της Lenovo

Λειτουργικότητα, απόδοση και design, με επίκεντρο τον πελάτη
Η αγορά υπολογιστών αλλάζει, διαμορφώνοντας
νέες συνθήκες και φυσικά νέες ευκαιρίες, τόσο
για κατασκευαστές όπως η Lenovo όσο και για
το δίκτυο των συνεργατών της.
Πλέον, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των πελατών έχουν επαναπροσδιοριστεί, και μάλιστα, το
κυρίαρχο θέμα δεν φαίνεται να είναι το κόστος
(το οποίο παραδοσιακά απασχολεί κάθε αγοραστή), αλλά η σωστή και ολοκληρωμένη κάλυψη
των αναγκών του.
Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της «φορητότητας»
της δουλειάς μας (όσο και του cloud που πάντα
τη συνοδεύει), με αποτέλεσμα, θέματα όπως
η υψηλή αυτονομία, η ευκολία μεταφοράς, η
χρηστικότητα του λειτουργικού συστήματος, η
δυνατότητα χρήσης του υπολογιστή σε διαφορετικά modes (ως laptop αλλά και ως tablet για
παράδειγμα) κ.λπ., να αποτελούν πλέον βασικές
προτεραιότητες.
Η πρόταση της Lenovo
Αυτές ακριβώς τις προτεραιότητες, η Lenovo τις
αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα και μεγάλη ποικιλία προϊόντων, τόσο σε επίπεδο καταναλωτών
(π.χ. με τα νέα μέλη των οικογενειών Yoga 300,
500, και Yoga 3 Pro), όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις όπως τα ThinkPad
10 2ης γενιάς, τα ThinkPad Yoga 12, 14 και 15, η

2η γενιά των ThinkPad Helix, τα ολοκαίνουργια
ThinkPad Carbon κ.ο.κ.
Αυτό που κάνει την πρόταση της Lenovo να
ξεχωρίζει, και παράλληλα δίνει σε όλους τους
μεταπωλητές της την ευκαιρία να δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων, είναι ένας συνδυασμός καινοτομίας και χαρακτηριστικών, τα οποία
καταφέρνουν να δώσουν στον πελάτη, ακριβώς
αυτό που χρειάζεται!
Έτσι, η σχεδίαση δεν θυσιάζεται στο βωμό της
ασφάλειας ή της αξιοπιστίας για παράδειγμα,
ενώ παράλληλα, η λειτουργικότητα (με βάση τη
multimode δυνατότητα λειτουργίας των συσκευών), περνά την παραγωγικότητα σε ένα εντελώς
νέο επίπεδο.
Οι πελάτες έχουν στα χέρια τους το laptop που
χρειάζονται, μαζί με το tablet που πάντα ήθελαν,
ενώ ταυτόχρονα, δεν χρειάζεται να ανησυχούν
για θέματα απόδοσης ή κατανάλωσης.
Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο γίνονται πιο αποδοτικοί (και σίγουρα πιο ευχαριστημένοι, με άμεσο
αντίκτυπο σε εσάς, τους έμπιστους συμβούλους
τους), αλλά ταυτόχρονα επιτυγχάνουν σημαντική
μείωση κόστους, συνδυάζοντας πολλαπλές συσκευές σε μία!

Tiny), οδηγούν σε ακόμη μεγαλύτερη οικονομία
(χώρου αλλά και κατανάλωσης). Παράλληλα,
η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, αλλά και η
μετατροπή των συσκευών σε μία παντελώς νέα
με την απλή προσθήκη ενός dock στο ThinkPad
10 2nd Generation για παράδειγμα, συμβάλλει
στην εξοικονόμηση κόστους, ενώ φυσικά, δεν
θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι
η θρυλική αξιοπιστία των συσκευών Lenovo
(όπως αυτή των ThinkPad), στην πραγματικότητα
εξοικονομεί χρόνο και χρήματα που διαφορετικά
θα έπρεπε να δαπανηθούν σε επιδιορθώσεις,
αλλαγές και επαναρυθμίσεις.
Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να προσφέρετε
στους πελάτες σας ακριβώς αυτό που αναζητούν, τώρα αλλά και στο άμεσο μέλλον, ακόμη
και αν οι ίδιοι δεν έχουν σκεφτεί κάτι τέτοιο. Οι
λύσεις Lenovo δεν «ζητάνε» από τους χρήστες
να προσαρμοστούν σε αυτές, αλλά ακριβώς το
αντίθετο. Και αυτό, είναι κάτι παραπάνω από
σημαντικό στη σύγχρονη πραγματικότητα. Είναι
απαραίτητο για να μπορέσει κανείς να ξεχωρίσει,
διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των πελατών του.

Μάλιστα, η εξοικονόμηση δεν σταματά εδώ,
αφού στοιχεία όπως το πολύ μικρό footprint
(χαρακτηριστικό παράδειγμα το ThinkCentre
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ανάλυση

Euro Report

Ψηφιακή ενιαία αγορά
Αυτόν τον καιρό συζητείται στα όργανα της Ε.Ε. η υιοθέτηση του προϋπολογισμού του 2016, διαδικασία η οποία
βρίσκεται στο τέλος της, αφού ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαπραγματεύσεις, κυρίως μεταξύ των
συναποφασιζόντων οργάνων που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή
που είναι επιφορτισμένη με την υποβολή των αρχικών προτάσεων παρακολουθεί και βοηθά τα άλλα όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Του οικονομολόγου Γιώργου Μαρκατάτου

Στο παρόν άρθρο, θα αναφερθούμε σε δράσεις
που έχουν τους ακόλουθους συγκεκριμένους
στόχους:
1. Τη διαμόρφωση ενωσιακής πολιτικής και στρατηγικής στον τομέα των δικτύων και υπηρεσιών
των επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένης της
σύγκλισης μεταξύ ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και οπτικοακουστικού περιβάλλοντος, πτυχές
που συνδέονται με το Διαδίκτυο κ.λπ.).
2. Την ανάπτυξη πολιτικής ραδιοφάσματος στην
Ένωση.
3. Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα των
κινητών και δορυφορικών επικοινωνιών, ιδίως
όσον αφορά τις συχνότητες και την τόνωση της
ζήτησης.
4. Ανάλυση της κατάστασης και της νομοθεσίας
που έχει εγκριθεί σε αυτούς τους τομείς, καθώς
και των αποφάσεων για τις κρατικές ενισχύσεις.
5. Ανάλυση της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί και της έντασης επενδύσεων στον τομέα.
6. Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών σε σχέση με την ψηφιακή ενιαία αγορά.
7. Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών σε σχέση με την πολιτική συνοχής.
8. Την ανάπτυξη και τη συντήρηση της βάσης δεδομένων σε σχέση με το πρόγραμμα πολιτικής
για το ραδιοφάσμα και άλλες δράσεις που σχετίζονται με την παρακολούθηση και την εφαρμογή του προγράμματος.
9. Την προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη του
οράματος της ΕΕ για το πολυμερές μοντέλο διακυβέρνησης του Διαδικτύου.
Για να υλοποιηθεί η πολιτική της Ένωσης στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αναφέραμε στα ανωτέρω 9 σημεία, πρέπει να γίνουν
οι ακόλουθες δράσεις:
• Συντονισμός ενός καλύτερου ρυθμιστικού
πλαισίου για την προώθηση του ανταγωνισμού,
των επενδύσεων και της ανάπτυξης σε όλο το
φάσμα θεμάτων στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών: οικονομική ανάλυση, εκτίμηση
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επιπτώσεων, ανάπτυξη πολιτικής, συμμόρφωση
με τις κανονιστικές διατάξεις.
• Άσκηση και επανεξέταση της πολιτικής της Ένωσης για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
• Διευκόλυνση της εφαρμογής της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, σε δράσεις που σχετίζονται με τους
στόχους ευρυζωνικότητας μέσω κανονιστικών
ρυθμίσεων, πολιτικής και δημόσιας χρηματοδοτικής συνδρομής.
• Ανάπτυξη πολιτικών και μέτρων συντονισμού
που θα διασφαλίζουν ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα εθνικά σχέδια ευρυζωνικότητας αναφορικά με τις σταθερές και κινητές υποδομές.
• Ανάπτυξη πολιτικής και νομοθεσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που σχετίζονται με την
πρόσβαση και την αδειοδότηση των δικτύων και
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
• Ειδική μνεία γίνεται για το συντονισμό των διαδικασιών επί παραβάσει και συμβολή στα σχετικά
θέματα κρατικών ενισχύσεων.
• Ανάπτυξη πολιτικής και νομοθεσίας, με ιδιαίτερη
έμφαση σε θέματα που αφορούν τη λιανική πώληση και τους καταναλωτές, κυρίως τη δικτυακή
ουδετερότητα, την αλλαγή παρόχου, την περιαγωγή, την τόνωση της ζήτησης και της χρήσης
και την καθολική υπηρεσία.
• Θέσπιση και εφαρμογή συνεκτικών κανονισμών
βάσει της αγοράς, που θα πρέπει να εφαρμόζονται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και να
ανταποκρίνονται στις επιμέρους κοινοποιήσεις
αυτών των αρχών.
• Ανάπτυξη πολιτικών σε όλους τους τομείς που
θα εξασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη διαχειρίζονται κάθε χρήση του ραδιοφάσματος, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων πτυχών της
εσωτερικής αγοράς, όπως των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, του ευρυζωνικού Διαδικτύου και
της καινοτομίας.
• Προώθηση και παρακολούθηση της εφαρμογής
του κανονιστικού πλαισίου για τις υπηρεσίες
επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών («οδηγία-πλαίσιο») (ΕΕ L 108 της

24.4.2002, σ. 33).
• Παροχή της δυνατότητας στις τρίτες χώρες να
ακολουθήσουν πολιτική ανοίγματος των αγορών
τους στον ίδιο βαθμό όπως και στην Ένωση.
• Προώθηση και παρακολούθηση της εφαρμογής
του προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα.
• Ανάπτυξη πολιτικών για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε επίπεδο ΕΕ.
• Ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση πολιτικών στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς
για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ.
• Δράσεις στήριξης για τη διασφάλιση διαρκούς
σταθερότητας και ασφάλειας του Διαδικτύου
που διέπονται από ένα γνήσιο πολυμερές μοντέλο για να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικές
και κοινωνικές ευκαιρίες που προσφέρουν οι
ηλεκτρονικές επικοινωνίες μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως.
• Συνέχιση της εφαρμογής της ανακοίνωσης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Πολιτική και διακυβέρνηση του Διαδικτύου — Ο
ρόλος της Ευρώπης στη διαμόρφωση του
μέλλοντος της διακυβέρνησης του Διαδικτύου»
(COM/2014/072 final), καθώς και να δοθεί συνέχεια στις συγκεκριμένες εκκλήσεις των κρατών
μελών στα συμπεράσματα του Συμβουλίου
σχετικά με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου
από τις 27 Νοεμβρίου 2014 και από Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στο ψήφισμάτου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικάμε την ανανέωση της
εντολής του forum για τη διακυβέρνηση του
Διαδικτύου (2015/2526 (RSP).
• Συνέχιση της διασφάλισης χρηματοδοτικής
στήριξης για το forum για τη διακυβέρνηση του
Διαδικτύου.
• Προώθηση της σημασίας των ΤΠΕ στην ανάπτυξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μετά το
2015.
Κάθε προσπάθεια υλοποίησης δράσεων έχει ανάγκη από χρηματοδοτική στήριξη και στα πλαίσια
του νέου προϋπολογισμού έχει εγγραφεί ένα κονδύλι €3.530.000 για Αναλήψεις υποχρεώσεων και
€4.100.000 για Πληρωμές, εντός του 2016. TCP
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Συνέντευξη με τον Αντώνη Κοτζαμανίδη

ανάλυση

Entersoft: Με τη βούλα του TEC...
παγκόσμιος παίκτης
Πρόσφατα, η Entersoft έγινε η πρώτη ελληνική εταιρεία που διαθέτει πιστοποιημένο προϊόν (συγκεκριμένα, τη
λύση ERP, Entersoft Business Suite) από τον διεθνούς φήμης οργανισμό TEC (Technology Evaluation Centers). Τι
ακριβώς σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη όμως, και ποια η σημασία της για την εταιρεία; Τις απαντήσεις, μας δίνει ο
Αντώνης Κοτζαμανίδης.

Η

από τα διαθέσιμα στοιχεία και τα στρατηγικά πλάνα
ανάπτυξης της επιχείρησης.

πιστοποίηση του Entersoft
Business Suite πραγματοποιήθηκε στην κατηγορία των mixed
mode manufacturing ERPs
από την Technology Evaluation
Centers (TEC), γεγονός που
μεταξύ άλλων σημαίνει ότι εξετάσθηκε το σύνολο
της λύσης και όχι απλά μία κάθετη εξειδικευμένη
έκδοσή του.
Με αυτόν τον τρόπο, η ελληνική λύση τέθηκε αντιμέτωπη με παγκόσμιους κολοσσούς όπως η
Microsoft, η SAP, η Oracle και η Sage. Το πρώτο
ερώτημα που θέσαμε στον κ. Κοτζαμανίδη, ήταν
το αν φοβάται μία τέτοια σύγκριση, ενώ το δεύτερο
σχετίζονταν με το timing. Γιατί τώρα;
«Έχει πολύ μεγάλη σημασία να πιστεύεις στο προϊόν σου και να είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου,
αλλά είναι πολύ διαφορετικό, αυτό να το πιστοποιεί
κάποιος τρίτος, και μάλιστα με τέτοιο κύρος και
εξειδίκευση όπως η TEC», μας απαντά ο κ. Κοτζαμανίδης.
«Έπρεπε αφενός να δούμε πως στεκόμαστε απέναντι στον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, αφετέρου είναι μία εξαιρετικά σημαντική κίνηση στα
πλαίσια της ανάπτυξης που έχουμε εκτός Ελλάδος.
Έχοντας πλέον αναπτυχθεί σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ντουμπάι, μία τέτοια πιστοποίηση αποκτά
μεγάλη σημασία και σε βάζει ως brand στον παγκόσμιο χάρτη με πολύ διαφορετικό τρόπο.
Αξίζει, δε, να σημειώσω, πως όχι μόνο δεν φοβόμαστε τη σύγκριση, αλλά θεωρώ πως συγκρινόμαστε ευθέως με τους πολυεθνικούς παίκτες.
Άλλωστε, στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι αναλυτές της TEC, οι οποίοι στη σχετική τους έκθεση
σημείωσαν το εξής: ‘Οι οργανισμοί που αναζητούν
μία λύση ERP που μπορεί να αντιπαρατεθεί με
τα μεγάλα ονόματα όπως αυτά της Microsoft, της
Sage, της SAP και της Oracle, αλλά σε καλύτερη
τιμή, θα πρέπει να συμπεριλάβουν την Entersoft
στη διαδικασία επιλογής τους. Οι επιχειρήσεις στις
περιοχές που δεν καλύπτει ακόμα (σ.σ. γεωγραφικά) η Entersoft, θα πρέπει δυστυχώς να περιμένουν μέχρι η εταιρεία να επεκταθεί και εκεί’. Αυτό

Αξίζει να σημειωθεί, πως η Entersoft δεν είναι
απλά η μοναδική ελληνική εταιρεία με αντίστοιχη
πιστοποίηση, αλλά είναι και μία από τις πολύ λίγες
στον χώρο της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης
(CEE), στοιχείο που επίσης υποδηλώνει κάτι για
τη δυσκολία επιτυχούς συμμετοχής στις εκθέσεις
αξιολόγησης της TEC.

Αντώνης Κοτζαμανίδης, διευθύνων σύμβουλος της
Entersoft.

πιστεύω πως λέει πολλά για τη λύση μας».
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης της λύσης, ο κ. Κοτζαμανίδης σημειώνει
ότι ήταν κάτι παραπάνω από ενδελεχής. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει: «Μας ξετίναξαν!». Αυτή
η τόσο αναλυτική διαδικασία ήταν πολλαπλάσια πιο
λεπτομερής από οποιοδήποτε RFP είχαν δει ποτέ
τα στελέχη της Entersoft, ενώ έκανε καλό και στην
ίδια την εταιρεία, όπως σημειώνει ο κ. Κοτζαμανίδης.
Η όλη διαδικασία διήρκησε περίπου 8 μήνες, και
καλύπτει όπως προαναφέραμε την «απόλυτη
πιστοποίηση», αυτή δηλαδή του mixed mode
manufacturing ERP.
Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, ότι η αξιολόγηση δεν
«περιορίζεται» σε τεχνικά στοιχεία, δυνατότητες, UI
και functionality. Προχωράει τουλάχιστον δύο βήματα παραπέρα, ελέγχοντας την ίδια την τεχνολογία
που αναπτύσσει η εταιρεία, αλλά και το μέλλον του
προϊόντος έτσι όπως αυτό μπορεί να προσδιοριστεί

Έχοντας την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον επικεφαλής της Entersoft εκ του σύνεγγυς, δεν αντισταθήκαμε στον πειρασμό να τον ρωτήσουμε για τον
τρόπο ανάπτυξης της εταιρείας στο εξωτερικό, αλλά και για το πως βλέπει τα πράγματα στην ελληνική αγορά εν όψει και της ολοκλήρωσης του έτους.
«Στο εξωτερικό έχουμε δοκιμάσει όλους τους
τρόπους» μας αποκαλύπτει ο κ. Κοτζαμανίδης.
«Για παράδειγμα, έχουμε δημιουργήσει δικές μας
εταιρείες όπως στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία,
προσπαθήσαμε να μπούμε μέσω συνεργατών
στη Σερβία και σε άλλες χώρες, ενώ έχουμε δραστηριοποιηθεί και απευθείας σε μεγάλα έργα του
εξωτερικού. Τα δοκιμάσαμε όλα, και έχουμε μάθει
πολλά για τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις κάθε
τρόπου αλλά και κάθε γεωγραφίας.
Θα ήθελα εδώ να σημειώσω, πως από την εν λόγω πιστοποίηση, ωφελείται και το κανάλι, καθώς
και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν
κατά βάση τους πελάτες του πρώτου. Και ο λόγος
είναι ότι τα πιο πακετοποιημένα προϊόντα που
συνήθως απευθύνονται σε αυτήν την αγορά, δεν
είναι τίποτε άλλο από ‘κομμάτια’ του πιστοποιημένου Business Suite. Έτσι, τα best practices των
μεγάλων πελατών, περνάνε στους μικρότερους,
και το κανάλι έχει τον τρόπο και την ευκαιρία να
απευθυνθεί σε μία αγορά με σημαντικά περιθώρια
ανάπτυξης.
Σε ό,τι αφορά τη χρονιά, θεωρώ πως θα κλείσει
χωρίς απώλειες, παρά το γεγονός ότι είχαμε δύο
εκλογικές αναμετρήσεις, δημοψήφισμα και ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, ενώ για το 2016, αυτό
που θα θέλαμε, είναι κυρίως... ηρεμία!» TCP
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Πολλαπλά οφέλη για ελληνική εταιρεία
συμμετοχών από την υιοθέτηση του Microsoft
Exchange Online μέσα από το Office 365
Η Τροπαία Συμμετοχική Α.Ε.Β.Ε. (πρώην Sanyo Hellas Holding S.A.) υιοθέτησε το Office 365 με κύριο στόχο να
μεταφέρει όλη τη διαχείριση του email στο Cloud με το Microsoft Exchange Online για την βέλτιστη διαχείρισή
του, ενίσχυση της παραγωγικότητας αλλά και πρόσβαση των υπαλλήλων στις εταιρικές πληροφορίες από
οπουδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή.

Η
Πελάτης: ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΑΕΒΕ
Web site: www.trh.gr
Χώρα: Ελλάδα
Βιομηχανία: Finance

Τροπαία Συμμετοχική αποτελεί έναν Όμιλο εταιρειών που
δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ
επιχειρηματικό φάσμα, όπως
είναι οι επενδυτικές συμμετοχές, το εμπόριο, η αξιοποίηση
ακίνητης περιουσίας και ο τουρισμός. Μεταξύ άλλων διαχειρίζεται το εμπορικό κέντρο Avenue στο
Μαρούσι, στο οποίο απασχολεί 17 άτομα, καθώς
επίσης και το ξενοδοχείο Arcadia στην Κομοτηνή
με 20 εργαζομένους. Η κεντρική διαχείριση της
υποδομής IT πραγματοποιείται από τα γραφεία τής
εταιρείας στην Αθήνα.

Η ανάγκη
Προφίλ Πελάτη
Ένας όμιλος εταιρειών που επενδύει
και αναπτύσσει τις δραστηριότητές του
σε ένα ευρύ φάσμα επιλογών όπως οι
συμμετοχές, το εμπόριο, τα προϊόντα
ψηφιακής τεχνολογίας, η αξιοποίηση
ακίνητης περιουσίας, οι τηλεπικοινωνίες και ο τουρισμός.
Software and Services
• Microsoft Office 365
• Microsoft Exchange Online

Έχοντας ως δεδομένο τη δραστηριοποίηση σε
πολλαπλές τοποθεσίες και ένα μεγάλο ποσοστό
του προσωπικού της εταιρείας να εργάζεται εν
κινήσει χρησιμοποιώντας μια σειρά από φορητές
συσκευές (smartphones, tablets και notebooks),
αλλά και σε συνδυασμό με την ανάγκη ελέγχου
της διακίνησης της πληροφορίας και την αύξηση
της παραγωγικότητας, έγινε σαφές ότι ο Microsoft
Exchange Server 2003, που κάλυπτε μέχρι πρότινος τις ανάγκες της επιχείρησης, έπρεπε να
αναβαθμιστεί.
Ιδιαίτερη σημασία στην εξεύρεση της νέας λύσης
είχε η δυνατότητα πρόσβασης των υπαλλήλων
στο εταιρικό email ανά πάσα στιγμή, και από
οποιαδήποτε συσκευή δεδομένου ότι πλέον οι
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υπάλληλοι χρησιμοποιούν πολλαπλές συσκευές
για την εργασία τους.
Εξίσου σημαντικό κατά την διερεύνηση λύσης
ήταν το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων που
διακινούνται μέσω email, αλλά και της ανάγκης
για υψηλή διαθεσιμότητα και λύσεις back-up.
Ταυτόχρονα, η λύση που θα υιοθετούνταν θα
έπρεπε να έχει μικρό κύκλο εκμάθησης, όσον
αφορά το τμήμα IT της εταιρείας, αλλά ακόμη πιο
σημαντικά όσον αφορά τους τελικούς χρήστες.
Τέλος, η λύση θα έπρεπε να είναι οικονομικά
συμφέρουσα αλλά ταυτόχρονα οικονομικά βιώσιμη στο μέλλον.

Η λύση
Η λύση βρέθηκε στο Office 365 ως Cloud λύση για
τον Exchange.
Ο Αλέξανδρος Φασφαλής, Διευθυντής Πληροφορικής της Τροπαία Συμμετοχικής περιγράφει
σε μόλις μία φράση, το πόσο εύκολα κατέληξε
η εταιρεία στην επιλογή του Exchange Online:
«Το hardware που διαθέταμε ήταν μιας κάποιας
ηλικίας και άρα μπροστά μας ορθώνονταν δύο
δρόμοι-προκλήσεις: Είτε να προβαίναμε στην
απόκτηση νέου πληροφοριακού εξοπλισμού, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα και το λογισμικό μας, είτε
να εγκαταστήσουμε τον Exchange Online, πλαισιώνοντάς τον με άδειες χρήσης του Office 365, δίχως
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να χρειάζεται να επενδύσουμε το παραμικρό για την
απόκτηση hardware. Η απόφαση αποδείχτηκε μια
ιδιαίτερα απλή διαδικασία, ιδίως έπειτα από μια σύντομης χρονικής διάρκειας δοκιμής της λύσης μέσω
της trial έκδοσης».

Τα πλεονεκτήματα
Η μετάβαση στο Cloud από την προηγούμενη λύση
κρίθηκε ως η βέλτιστη επιλογή εφόσον κάλυπτε
όλες τις αρχικές ανάγκες για αναβάθμιση του
Exchange αλλά επιπλέον προσέφερε εξαιρετικά απλή μετάβαση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα,
κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μη διαταραχθεί η
ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.
H εταιρεία απόκτησε πρόσβαση σε μια νέα σειρά
από χαρακτηριστικά, σε ένα εύχρηστο Web-based
περιβάλλον διαχείρισης, μεγαλύτερα Mailbox
(50GB), συνεχείς αναβαθμίσεις μέσω των αδειών
Office 365 που ειδικά σε θέματα ασφάλειας υπάρχουν νέες ενημερώσεις κάθε μήνα.
Στο κομμάτι της συνεργασίας, η ύπαρξη shared
mailboxes παρέχει τη δυνατότητα ταχείας ενσωμάτωσης των χρηστών σε ομάδες, καθιστώντας ιδιαίτερα απλοποιημένη τη διαδικασία κοινής χρήσης
των πληροφοριών. Οι δυνατότητες ταυτόχρονης
σύνταξης από πολλούς χρήστες σε πραγματικό
χρόνο, αποθήκευσης εγγράφων και διαχείρισης
εκδόσεων, παρέχονται από τον SharePoint, ενώ
ο χειρισμός της ανταλλαγής μηνυμάτων πραγματοποιείται από τον Exchange. Παράλληλα, ο ενιαίος και ομοιογενής τρόπος σύνδεσης σε πολλές
εφαρμογές μειώνει την πολυπλοκότητα για τους
χρήστες.
Στο ζήτημα της ασφάλειας των «ευαίσθητων» εταιρικών δεδομένων, ο Exchange Online τα «θωρακίζει» με προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας. Για
παράδειγμα, η προστασία από κακόβουλο λογισμικό και το φιλτράρισμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας διασφαλίζουν την ασφάλεια των mailboxes. Οι
δυνατότητες αποτροπής απώλειας δεδομένων δεν
επιτρέπουν στους χρήστες την ακούσια αποστολή

ευαίσθητων πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένα
άτομα. Αντίστοιχα, θα πρέπει να αναφερθεί η υποστήριξη για μία σειρά από χαρακτηριστικά κανονιστικής συμμόρφωσης που απαιτούνται ολοένα και
περισσότερο από όλες τις επιχειρήσεις.

απαιτούμενες ανθρωποώρες για τη λειτουργία της
on-premise λύσης αλλά και τις επιπτώσεις αυτής
στην καθημερινότητα διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα, το λογιστήριο και
οι πωλήσεις.

Το αποτέλεσμα

Επιπλέον, ο κ. Φασφαλής συμπληρώνει ότι: «Μέσω
της λύσης της Microsoft που υλοποιήσαμε, πετύχαΣε σχέση με τα αποτελέσματα, ο κ. Φασφαλής
με από την πρώτη στιγμή σημαντική εξοικονόμηση
αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι το τμήμα ΙΤ κατάκόστους και χρόνου, με τον ταυτόχρονο εξορθολογιφερε να μειώσει σημαντικά τον χρόνο κατά τον
σμό πόρων - τόσο οικονομικών όσο και σε επίπεδο
οποίο ασχολείται με καθημερινά τεχνικά θέματα
ανθρώπινου δυναμικού. Για παράδειγμα, δεν απαιπου κατανάλωναν πολύ και ανώφελο χρόνο, ενώ
τείται η εγκατάσταση patch ή οποιασδήποτε μορφής
βέβαια, υπάρχει και μία σημαντική βελτίωση της
τάξης του 2x με 3x, σε ό,τι αφορά το αντίστοιχο κό- συντήρησης, έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει backup και
πολλά άλλα.
στος μίας παραδοσιακής on-premise υλοποίησης
Επιπλέον, το περιβάλλον εργασίας είναι εξαιρετικό,
εφόσον μια Cloud λύση απαλλάσσει την εταιρεία
ενώ η απλοποιημένη διαδικασία χειρισμού και διαπό μεγάλα έξοδα εξοπλισμού, συντήρησης και
αναβάθμισης των server. Ταυτόχρονα, το συνδρο- αχείρισης, σε συνδυασμό με την ύπαρξη μεγάλης
γκάμας εργαλείων βοηθά στην ομαλή είσοδο των
μητικό μοντέλο του Office 365 δίνει τη δυνατότητα
στην εταιρεία να αυξομειώνει τις άδειες με βάση τις χρηστών στο σύστημα, δίχως να απαιτείται χρόνος
προσαρμογής σε νέες λύσεις».
ανάγκες της.
Μάλιστα, σε αυτό το κόστος, ο κ. Φασφαλής έχει
υπολογίσει μόνο τα φανερά έξοδα μίας τέτοια λύσης, χωρίς να συνυπολογίσει για παράδειγμα τις

Αξίζει τέλος να σημειωθεί, ότι η υλοποίηση του
έργου και η ολοκλήρωση της εγκατάστασης χρειάστηκε κάτι λιγότερο από μόλις μία εβδομάδα! TCP
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Συνέντευξη με τον Χρήστο Δημητριάδη

Όταν η πιστοποίηση είναι... χειροπιαστή
Στα 32 του μόλις χρόνια, ο Χρήστος Δημητριάδης, ως μέλος τότε του ISACA, θεωρήθηκε ως ένας από τους πολλά
υποσχόμενους νέους, που θα μπορούσαν να φέρουν νέο αέρα και ιδέες στο Ινστιτούτο. Μόλις 5 χρόνια αργότερα, ο
κ. Δημητριάδης είναι πλέον πρόεδρος, δημιουργώντας μία ακόμα ελπίδα για τον Ελληνισμό και τις δυνατότητές του
σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκπαιδευτούν επί των εξετάσεων πιστοποίησης μέσω συστήματος self-paced, ή και μέσω
συγκεκριμένων courses στα οποία συμπεριλαμβάνονται παρουσιάσεις και διαλέξεις, labs κ.λπ.
Μάλιστα, οι κάτοχοι της πιστοποίησης CSXP θα
πρέπει να συμμετέχουν σε ειδικά labs κάθε χρόνο,
ενώ θα πρέπει να επαναλαμβάνουν τις εξετάσεις
κάθε τρία χρόνια.

ISACA (Information Systems
Audit and Control Association ή
Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων
Πληροφορικής) δημιουργήθηκε το
1969 και αποτελεί έναν ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό, παγκόσμιο
σύνδεσμο που έχει στόχο του την ανάπτυξη, την
υιοθέτηση και τη χρήση, παγκοσμίως αναγνωρισμένων πρακτικών και γνώσεων γύρω από τα
συστήματα πληροφορικής, με έμφαση σε αυτά της
ασφάλειας.
Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της πιστοποίησης CSX Practitioner (CSXP), το Tech Channel
Partner συναντήθηκε με τον Χρήστο Δημητριάδη,
διεθνή πρόεδρο του ISACA και παράλληλα διευθυντή του ομίλου Intralot για το τμήμα Information
Security.
Όπως μας εξηγεί ο κ. Δημητριάδης, ο ISACA
διαθέτει παρουσία σε περίπου 180 χώρες με περισσότερα από 200 chapters όπως ονομάζονται οι
τοπικές οντότητες. Μάλιστα το ελληνικό chapter
(αριθμεί 400 μέλη) της Αθήνας, έχει βραβευτεί ως
το καλύτερο μεγάλο chapter του κόσμου, καταδεικνύοντας αν μη τι άλλο, το επίπεδο γνώσεων και
ικανοτήτων των Ελλήνων ειδικών του ΙΤ και της
αφοσίωσης στη δουλειά τους.
Με δεδομένο ότι ο ISACA αποτελείται από εκατοντάδες χιλιάδες μέλη (140.000) σε όλον τον κόσμο,
από διάφορους κλάδους του ΙΤ (CIOs, IT auditors,
Security Professionals κ.λπ.), μία πιστοποίηση εκ
μέρους του, έχει διπλή αξία. Αφενός, αποδεικνύει
το επίπεδο γνώσεων και αρτιότητας του κατέχοντος,
αφετέρου είναι μία εξαιρετικά δυνατή ένδειξη για
το πόσο «δικτυωμένος» είναι ο τελευταίος, γεγονός
ιδιαίτερα σημαντικό σε πολλαπλά επίπεδα.
Το Ινστιτούτο «τρέχει» διάφορες πιστοποιήσεις, ιδιαίτερα γνωστές στην αγορά, και συγκεκριμένα τις:
* CISA (Certified Information Systems Auditor)
που απευθύνεται σε auditors.
* CISM (Certified Information Security Manager)
που αφορά σε υπεύθυνους ασφαλείας.
* CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise
IT) η οποία απευθύνεται στους IT Managers.
* CRISC (Certified in Risk and Information
Systems Control) η οποία σχετίζεται με το ρίσκο
και τη σύνδεση του IT risk με το αντίστοιχο επιχειρηματικό.
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Χρήστος Δημητριάδης, διεθνής πρόεδρος του ISACA
και παράλληλα διευθυντής του ομίλου Intralot για το
τμήμα Information Security.

Οι προαναφερθείσες πιστοποιήσεις, αφορούν
κυρίως γνώσεις και χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένα προαπαιτούμενα, ενώ η καινούργια
πιστοποίηση CSX (Cyber Security Nexus), διαθέτει
πολλαπλά επίπεδα δεξιοτήτων και ειδικότητες,
και ταυτόχρονα, είναι πολύ πιο “hands on”, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πιστοποίηση CSXP
(CSX Practitioner).
Ιδιαίτερα σημαντικό όπως σημειώνει και ο κ. Δημητριάδης, είναι το γεγονός ότι το CSXP δεν σχετίζεται με κάποιον συγκεκριμένο κατασκευαστή
(vendor-neutral), και παράλληλα βασίζεται στην
απόδοση του κάθε συμμετέχοντος (performance
based) πάνω σε συγκεκριμένα ζητούμενα.
Με αυτόν τον τρόπο, κάθε υποψήφιος (όπως για
παράδειγμα ένας μεταπωλητής προϊόντων ΙΤ ή
ένα στέλεχος μηχανογράφησης), μπορεί να πιστοποιήσει τις δυνατότητές του σε θέματα πρόληψης,
εντοπισμού και αντίδρασης σε θέματα cyber
security.

Συνεχίζοντας τη συζήτηση με τον κ. Δημητριάδη,
εξετάσαμε συνολικότερα το θέμα του ΙΤ, και το
πως αυτό αποτελεί ένα σημαντικό asset για κάθε
επιχείρηση.
Το ζητούμενο πλέον, όπως σημειώνει ο κ. Δημητριάδης, και με δεδομένο ότι η τεχνολογία είναι η
«ραχοκοκαλιά» των περισσότερων επιχειρήσεων,
είναι η ευθυγράμμιση του ΙΤ με το επιχειρείν.
Πρόκειται για ένα τεράστιο στοίχημα το οποίο
αφενός αφορά τους ανθρώπους του κλάδου σε
προσωπικό επίπεδο, αφετέρου σχετίζεται και με
πρακτικές και νόρμες που θα πρέπει να οριστούν
πλέον με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι στο παρελθόν,
σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το COBIT, ένα
εξαιρετικό εργαλείο (πιο σωστά, ένα framework)
που αφορά στους CIOs και στους IT Managers, και
σχετίζεται πρωτίστως με θέματα compliance.
Πλέον, το COBIT (COBIT 5) αποτελεί ένα business
framework, με στόχο το ΙΤ να ευθυγραμμιστεί
με το business, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να
εφαρμοστεί σε transformation projects τα οποία
τυπικά επιφέρουν σημαντικές αλλαγές σε έναν
οργανισμό, όπως μείωση του κόστους, αύξηση
της παραγωγικότητας, αλλαγή διαδικασιών κ.λπ.
Ο στόχος του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο
ISACA, δεν είναι το να φροντίζει για τη συμμόρφωση της επιχείρησης, αλλά το να «εμπνέει την
καινοτομία στο ΙΤ και να τροφοδοτεί την επιχειρηματική επιτυχία».
Αξίζει τέλος να σημειώσουμε, ότι ο κ. Δημητριάδης δεν ευαγγελίζεται απλά όλα τα παραπάνω,
αλλά τα κάνει πράξη στον δικό του οργανισμό
(Intralot), ένα από τα φωτεινά παραδείγματα
καινοτομίας της ελληνικής (και παγκόσμιας) αγοράς. Η εταιρεία εξάγει όχι μόνο λύσεις, αλλά
και τεχνολογία, σε 60 χώρες, χρησιμοποιώντας
εργαλεία όπως τα προαναφερθέντα, αποτελώντας
ένα «case study καινοτομίας» σύμφωνα με τον κ.
Δημητριάδη. TCP
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Συνέντευξη με τον Ανδρέα Ξηρόκωστα

Οι σχέσεις με τους συνεργάτες
και τους πελάτες μας είναι
μακροχρόνιες και δεν είναι
ευκαιριακές!
Στο δίκτυο συνεργατών και τις σχέσεις με τους πελάτες αποδίδει η διοίκηση της SAP Hellas την εξαιρετική
πορεία της θυγατρικής του γερμανικού κολοσσού στο χώρο της πληροφορικής, κατά τη διάρκεια και της φετινής,
εξαιρετικά δύσκολης για ολόκληρη την ελληνική οικονομία, χρονιάς. Για αυτό και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα
μίλησε στον Δημήτρη Μαλλά, ο Ανδρέας Ξηρόκωστας.

«Ο

ι σχέσεις που έχουμε
με τους συνεργάτες
και τους πελάτες μας
είναι μακροχρόνιες και
δεν είναι ευκαιριακές»
σημειώνει στο TCP ο
Ανδρέας Ξηρόκωστας, εμπορικός διευθυντής της
SAP για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα. «Η
κατάσταση τη φετινή χρονιά ήταν γεμάτη εναλλαγές, με τρεις εκλογικές διαδικασίες, κλειστές τις
τράπεζες και την φορολογία να αυξάνεται και πρακτικά η θετική τάση που υπήρχε στο τέλος του 2014
να έχει πλέον ανατραπεί» επισημαίνει ο κ. Ξηρόκωστας. «Η αβεβαιότητα ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά παρ’ όλα αυτά καταφέραμε να αυξήσουμε
το πελατολόγιό μας και τα έσοδά μας» σπεύδει
να προσθέσει το υψηλόβαθμο στέλεχος της SAP,
σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα το 50% των εσόδων
προέρχεται από υφιστάμενους πελάτες και το υπόλοιπο 50% από νέες συνεργασίες! Οι νέοι πελάτες
είναι, κυρίως, ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες
που αναζητούν στην τεχνολογία τα εργαλεία εκείνα
που θα τις βοηθήσουν να εξελιχθούν.
«Αυτό που πρέπει να τονισθεί είναι πως οι πελάτες
μας επέλεξαν να συνεχίσουν να υλοποιούν τα
επενδυτικά πλάνα, στα οποία είχαν ήδη καταλήξει,
με το βάρος των επενδύσεων να έχει πέσει πλέον
σε καθετοποιημένες λύσεις» τονίζει ο κ. Ξηρόκωστας, ο οποίος εκτιμά πως οι πελάτες έχουν κατανοήσει τη στρατηγική της SAP και το γεγονός ότι ο
γερμανικός κολοσσός του λογισμικού δεν δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο του ERP.

Cloud & SAP
«Πλέον έχουμε εξελιχθεί σε μία εταιρεία τεχνολογίας που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο cloud, το οποίο
δεν είναι απλώς μία μόδα της εποχής αλλά έχει
έρθει για να μείνει» τονίζει ο εμπορικός διευθυντής της SAP. Η συνέντευξη με τον κ. Ξηρόκωστα

αναφέρει ο κ. Ξηρόκωστας, προσθέτοντας ότι σε
αυτή την στροφή έχει βοηθήσει και η κρίση. «Η ατζέντα έχει αρχίζει πλέον να αλλάζει», επισημαίνει.

Δίκτυο συνεργατών

Ανδρέας Ξηρόκωστας, εμπορικός διευθυντής της SAP

πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του SAP Run
Simple Tour, όπου σε ένα ειδικά διαμορφωμένο
φορητό (Run Simple Truch), οι επισκέπτες είχαν
τη δυνατότητα να δουν τη νέα γενιά λύσεων της
SAP, η οποία αξιοποιεί τις δυνατότητες του cloud
προσφέροντας ταχύτητα και ευελιξία σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς.
«Οι λύσεις λογισμικού αποκτούν πλέον μία άλλη
λογική και σταδιακά οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αποδέχονται την προσέγγιση των λύσεων πληροφορικής ως υπηρεσία» σημειώνει ο κ. Ξηρόκωστας.
Όσον αφορά την αποδοχή του cloud από τις ελληνικές επιχειρήσεις, το στέλεχος της SAP σημειώνει
ότι στην αρχή υπήρχε μεν ένας προβληματισμός
αναφορικά με την ασφάλεια των δεδομένων, αλλά
αυτή η ανησυχία έχει αρχίσει να ξεπερνιέται. «Πλέον, οι ελληνικές επιχειρήσεις αρχίζουν να κατανοούν ότι η τεχνολογία είναι κάτι που χρειάζονται»

Για τον κ. Ξηρόκωστα και τη SAP, το δίκτυο των
συνεργατών είναι πολύ σημαντικό. «Ένα μεγάλο
κομμάτι της επιτυχίας οφείλεται στους συνεργάτες
μας που είναι ιδιαίτερα ικανοί και σπεύδουν να
συνεπενδύσουν μαζί με εμάς» σημειώνει το στέλεχος της SAP. Στην Ελλάδα, η γερμανική εταιρεία
έχει περίπου 10-12 συνεργάτες, οι οποίοι έχουν
επιλεγεί με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια.
«Αναζητούμε διαρκώς νέους συνεργάτες και το δίκτυο πρακτικά δεν σταματά να επεκτείνεται, από τη
στιγμή που οι λύσεις μας επεκτείνονται» σημειώνει
ο κ. Ξηρόκωστας, σπεύδοντας να προσθέσει ότι για
να ενταχθεί ένας νέος συνεργάτης στο δίκτυο θα
πρέπει να τηρεί τα αυστηρά κριτήρια της SAP.
Παράλληλα, η εταιρεία έχει ξεκινήσει σταδιακά
στρατηγικές συνεργασίες με ελληνικές εταιρείες,
κυρίως από το χώρο των startups, οι οποίες δεν
αφορούν μόνο την Ελλάδα αλλά μία ολόκληρη
περιοχή. «Οι συνεργασίες με τα startups είναι κάτι
που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα» επισημαίνει ο κ.
Ξηρόκωστας.

Επόμενη χρονιά
Όσον αφορά το 2016, ο βασικός στόχος είναι η
άμεση εξάπλωση των λύσεων της SAP που βασίζονται στην πλατφόρμα HANA. «Αναμένουμε ένα
μεγάλο κύμα εγκαταστάσεων σε νέους αλλά και
παλιούς πελάτες, καθώς όλοι είναι εντυπωσιασμένοι από τα οφέλη και τη μείωση του κόστους
που προσφέρουν οι λύσεις του Suite for HANA»,
επισημαίνει ο κ. Ξηρόκωστας, ο οποίος εκτιμά ότι
μέσα στην επόμενη τριετία όλοι οι μεγάλοι πελάτες
της SAP θα έχουν ολοκληρώσει τη «μετάβασή»
τους στη νέα πλατφόρμα. TCP
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Vero Tablet A82i:
«Γλυκιά» καινοτομία

EDITOR’S CHOICE

Απευθύνεται σε χρήστες που ασχολούνται κυρίως με το σερφάρισμα στο διαδίκτυο, αγαπούν την αναπαραγωγή video
και είναι λάτρεις του gaming.

Γ

εγονός πρώτο: αυτή τη στιγμή
υπάρχει μια βάση 581,9 εκατομμυρίων tablets στα χέρια των καταναλωτών, αριθμός αρκετά μεγάλος. Γεγονός δεύτερο: υπάρχουν
σαφή στοιχεία ότι οι καταναλωτές
κρατούν πλέον τις συσκευές τους αρκετά χρόνια
πριν προχωρήσουν σε αλλαγή. Γεγονός τρίτο: οι
αγορές της Βόρειας Αμερικής, της Δυτικής Ευρώπης και της Ασίας/Ειρηνικού έχουν, η καθεμιά
ξεχωριστά, πάνω από 100 εκατομμύρια tablets στα
χέρια των καταναλωτών. Συμπέρασμα: Η αγορά
των tablets αλλάζει, οπότε η εποχή που οποιoδήποτε tablet σήμαινε αυτόματα και εύκολη πώληση,
έχει περάσει στο παρελθόν. Πλέον οι καταναλωτές, παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα, αναζητούν
λύσεις που προσφέρουν το κάτι παραπάνω, ενώ
ταυτόχρονα θα πρέπει να διατηρούν το κόστος σε
προσιτά επίπεδα.
Αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει και η Οktabit,
συμπεριλαμβάνοντας από τις αρχές Οκτωβρίου
στην επιτυχημένη γκάμα των Vero tablets με
Intel Inside, το πρώτο tablet στην ελληνική αγορά που βασίζεται στο πρόγραμμα της Intel IRDA
(Intel Reference Design for Android) και διαθέτει
γνήσιο εγκεκριμένο λογισμικό Android. Με άλλα
λόγια, ο συνδυασμός κορυφαίου hardware και
του πιο δημοφιλούς mobile λειτουργικού στο ίδιο
πακέτο. Τώρα το Vero Tablet A82i αποκτά ένα
ακόμη πλεονέκτημα, αφού διαθέτει πρώτο στην
ελληνική αγορά την αναβάθμιση σε Android 6.0 (
Marshmallow).
Όσον αφορά την ίδια τη συσκευή, πρέπει να πούμε
ότι διαθέτει τετραπύρηνο επεξεργαστή Intel Atom
Z3735F χρονισμένο στα 1,83GHz, ενώ φυσικά
ενσωματώνει εφαρμογές όπως τις Google Play,
Google Maps, Youtube. Παράλληλα, υποστηρίζει
software updates για διάρκεια έως δύο έτη. Ανήκει στην κατηγορία των Slim Tablets με πάχος 8.9
mm και, σε συνδυασμό με το χαμηλό του βάρος
(370 γραμ), προσφέρει εξαιρετική ευκολία μεταφοράς.
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Mε διάσταση οθόνης (τεχνολογίας Capacitive με
IPS panel) στις 8 ίντσες, το VeroTab A82i προσφέρει επεξεργαστική ισχύ και εξαιρετικές επιδόσεις
στον τομέα των γραφικών. Η οθόνη είναι wide, με
ανάλυση 1280 x 800 και ο χρήστης μπορεί να απολαύσει αναπαραγωγή ταινιών σε ανάλυση Full HD
1080p, χάρη στον ενσωματωμένο player.
Οι φίλοι της φωτογραφίας θα εκμεταλλευθούν τις
2 κάμερες, μία στην όψη της συσκευής, ανάλυσης
2 MP , ιδανική για ποιοτικές βιντεοκλήσεις, και μία
στην οπίσθια πλευρά, ανάλυσης επίσης 2 MP. Διαθέτει 1GB μνήμη RAM και 16 GB αποθηκευτικού
χώρου που μπορεί να επεκταθεί με κάρτα Micro
SD για επιπλέον 32GB. To VeroTab A82i υποστηρίζει Bluetooth, Wi-Fi, HDMI καθώς και Wireless
Display για να προβάλλεται το περιεχόμενο της

οθόνης σε τηλεόραση ή μεγαλύτερη οθόνη.
Εν κατακλείδι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για μια συσκευή που απευθύνεται σε χρήστες που ασχολούνται κυρίως με το σερφάρισμα
στο διαδίκτυο, αγαπούν την αναπαραγωγή video
και είναι λάτρεις του gaming. Δηλαδή απευθύνεται στη συντριπτική πλειονότητα των mobile
χρηστών, οι οποίοι όμως δεν αναζητούν απλά ένα
ακόμη tablet, αλλά μια συσκευή που ενσωματώνει
αρκετά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σε συνδυασμό
μάλιστα με τη διετή εγγύηση και ενδεικτική μέση
τιμή λιανικής να ανέρχεται στα 119 ευρώ, το Vero
Tablet A82i εκπροσωπεί μια πρόταση με μεγάλες
δυνατότητες πωλήσεων εν όψει της εορταστικής
περιόδου των Χριστουγέννων. TCP
Info: Oktabit, 211-8888 0000
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Epson WorkForce
WF-7610: Προσιτή λύση
με πολλά πλεονεκτήματα

EDITOR’S CHOICE

Καθώς ολοένα και περισσότεροι επαγγελματίες αναζητούν προσιτές λύσεις all-in-one για εκτυπώσεις μεγαλύτερες από
A4, η Epson δηλώνει «παρών» με το WorkForce WF-7610.

T

o πρώτο και διακριτό σε σύγκριση
με τον ανταγωνισμό πλεονέκτημα του MFP της Epson είναι
δίχως αμφιβολία η τεχνολογία
PrecisonCore. Πρόκειται για συνδυασμό των εξελίξεων στα υλικά
piezo και την υψηλής ακρίβειας κατασκευή MEMS
(micro-electromechanicalsystems – μικρο-ηλεκτρομηχανικά συστήματα), δημιουργώντας
έτσι ένα νέο chip εκτύπωσης. Έτσι, το νέο chip
PrecisionCore προσφέρει απόδοση εμπορικής
κατηγορίας σε μικρό μέγεθος.
Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια συσκευή
A3+, η Epson κατόρθωσε στην περίπτωση του
WorkForce WF-7610 να κρατήσει τις διαστάσεις
του σε λογικά επίπεδα, στοιχείο εξαιρετικά σημαντικό για μικρά γραφεία και ομάδες εργασίας
όπου το ζήτημα ωφέλιμος χώρος είναι ζωτικής
σημασίας. Εκτός του χειρισμού μεγάλων μεγεθών
χαρτιού (Α3+), ο WF-7610 προσφέρει ένα μακρύ
κατάλογο των χαρακτηριστικών MFP. Επίσης,
όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο,
δίνει τη δυνατότητα άμεσης σάρωσης ή αποστολής
email στο Box, Dropbox, Evernote και το Google
Drive μέσα από την ευμεγέθη και ευκρινή οθόνη
στο εμπρόσθιο μέρος του εκτυπωτή. Φυσικά,
δεν λείπει η δυνατότητα εκτύπωσης από mobile
συσκευές. Πρόκειται για δύο χαρακτηριστικά που
συμβάλουν στην ταχύτατη διεκπεραίωση εργασιών, κάτι που μεταφράζεται σε πολύτιμο χρόνο και
παραγωγικότητα.
Λόγω του μεγέθους εγγράφων τα οποία διαχειρίζεται, ο WF-7610 είναι πολύ πιθανό να αποτελεί
εργαλείο για εταιρείες που δίνουν μεγάλη σημασία
σε εκτυπώσεις φωτογραφικού περιεχομένου. Αναπόφευκτα, λοιπόν, η ποιότητα των εκτυπώσεων
οφείλει να είναι υψηλή. Όπως και να ‘ναι, τα χρώματα είναι ζωντανά και φυσικά, ενώ και οι ασπρόμαυρες εκτυπώσεις είναι εξαιρετικά ευκρινείς.

Ένα μειονέκτημα του Epson WorkForce WF-7610
είναι το ζήτημα της ανατροφοδότησης. Συγκεκριμένα, διαθέτοντας μόνο ένα tray των 250 φύλλων,
γίνεται σαφές ότι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει
ταυτόχρονα εκτυπώσεις διαφορετικών μεγεθών
χαρτιού. Πέρα όμως από τους περιορισμούς της
ύπαρξης ενός μόνο tray χαρτιού, το WF-7610 προσφέρει ικανό handling. Εκτός, λοιπόν, από το tray
των 250 φύλλων, υπάρχει επίσης ένας χειροκίνητος ανατροφοδότης χαρτιού στο επάνω μέρος του
εκτυπωτή, ώστε να είναι εφικτή η εκτύπωση εγγράφων διαφορετικού μεγέθους από το χαρτί που
υπάρχει στο tray. Τόσο ο ανατροφοδότης όσο και
το tray διαχειρίζονται φύλλα από 13 έως 19 ίντσες
(super-tabloid), μέγεθος μεγαλύτερο από πολλές

ανταγωνιστικές λύσεις της κατηγορίας.
Μεγάλη ευχέρεια σκαναρίσματος προσφέρει ο αυτόματος τροφοδότης 35 φύλλων, ο οποίος επιπλέον
δίνει τη δυνατότητα duplex σκαναρίσματος, σκανάροντας δηλαδή τη μία μεριά της σελίδας και συνεχίζοντας αυτόματα και στην άλλη πλευρά κατόπιν.
Σαν τελικό συμπέρασμα, θα μπορούσαμε να
πούμε ότι ο Epson WorkForce WF-7610 είναι μια
τίμια λύση που κάνει ακριβώς ό,τι υπόσχεται. Διαχειρίζεται μεγάλα μεγέθη εκτυπώσεων, διαθέτει
πλούσιες λειτουργίες MFP, παραδίδει ποιοτικό αποτέλεσμα και κυρίως προσφέρει όλα τα παραπάνω σε προσιτή τιμή που δεν ξεπερνά τα €220 μέσα
από το κανάλι των επίσημων μεταπωλητών. TCP
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Προτιμώ να μαθαίνω πάρα να μετανιώνω
Αγαπάει τη δουλειά του, γιατί τον αγαπάει και τον φροντίζει και αυτή, δηλώνει ο Σπύρος Πετράτος.

ψυχική υγειά καθήμενος στον καναπέ μου.

Περίγραψε εν συντομία την πραγματική φύση
της δουλειάς σου. Κατά πόσο ανταποκρίνεται
στον επίσημο τίτλο σου;
Ο τίτλος είναι απόλυτα περιγραφικός. Έχω την
ευθύνη των πωλήσεων του καναλιού των συνεργατών και διανομέων. Εξ ου και ο εξελληνισμένος
τίτλος «Καναλάρχης».

Ποια εταιρεία (εκτός αυτής που δουλεύεις J)
θεωρείς ότι έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην
ελληνική αγορά του software και ποια σε αυτή
του hardware;
Αναμφισβήτητα η Microsoft και η Dell αποτελούν
αυτές που επιδρούν περισσότερο στην ελληνική
αγορά (και προφανώς όχι μόνο).

Αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Με αγαπάει και με φροντίζει και αυτή.

Ανάφερε τρία πρόσωπα από την ελληνική αγορά
τεχνολογίας τα οποία θαυμάζεις, καθώς και το
λόγο.
Θαυμάζω –και θαύμαζα- όλους τους συνάδελφους μου που πηγαίνουν στη δουλειά με χαμόγελο και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους καθημερινά παρ’ όλες τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν
σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Δεν αγαπάς τη δουλειά σου γιατί…
Μερικές φορές μου γίνεται εμμονή.
Ποια ήταν η πρώτη σου επαγγελματική εμπειρία;
Πώς αισθανόσουν για τα λεφτά που έπαιρνες;
Το «μάνα θα πάω στα καράβια» νομίζω το περιγράφει ακριβέστατα γιατί αυτή ήταν η πρώτη
μου –ερασιτεχνική βέβαια- δουλειά. Και δεν θα
μπορούσα να νιώθω διαφορετικά από την Κέιτ
Γουίνσλετ στην πλώρη του Τιτανικού όταν πήρα
τον πρώτο μου μισθό.
Πώς μπήκες στην αγορά του IT; Θα επέλεγες κάποια άλλη και αν ναι ποια;
Αν σας έλεγα μετά από εκτεταμένη στόχευση και
μεθοδευμένες κινήσεις, θα σας έλεγα τουλάχιστον
ψέματα. Από καθαρή τύχη. Μετά από περίπου
25 χιλιάδες βιογραφικά που έστειλα σε εταιρείες
όλων των ειδών όταν τέλειωσα το Πανεπιστήμιο,
η συγκεκριμένη ήταν η μόνη που αναγνώρισε τις
προοπτικές μου και το ταλέντο μου σε ένα χώρο
που δεν γνώριζα. Και φυσικά, δεν θα επέλεγα άλλη αρχή για οποιοδήποτε λόγο. Εδώ που τα λέμε,
δεν μου βγήκε και άσχημα.
Για ποιες εταιρείες δεν θα δούλευες ποτέ;
Δεν κάνω τέτοιους είδους αποκλεισμούς. Θα
μπορούσα να δουλέψω σε οποιαδήποτε, αρκεί
να πληρώνουν καλά, να υπάρχει ήθος, σεβασμός
…και να έχουν καλό espresso (η σειρά είναι τυχαία).
Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. Αν μπορούσες να είσαι κάποιος από αυτούς, ποιον θα
επέλεγες και γιατί;
Ο Bill Ellisson Jobs. Ο λόγος αυτονόητος.
Τι πιστεύεις ότι νιώθουν πιο έντονα οι συνεργάτες σου για σένα; Τι θα ήθελες να νιώθουν;
Θέλω να πιστεύω πως νιώθουν όπως νιώθω και
εγώ για αυτούς. Σεβασμό και απεριόριστη εκτίμηση.
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Σπύρος Πετράτος - channel manager, HP Hellas.

Έχεις χτυπήσει ποτέ κάποιον και, αν ναι, γιατί;
Αν αφαιρέσω τα παιδικά μου χρόνια, όχι. Αν θα
ήθελα τώρα, είναι μια άλλη συζήτηση.
Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά χόμπι σου;
Οι ανακατασκευές στο σπίτι (ανήκω στην κατηγορία πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης), το υποβρύχιο
ψάρεμα (χωρίς ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα) και
το kick-boxing (πάντα μου άρεσε να φοράω σορτσάκια με δράκους).
Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και ποιο το
αγαπημένο σου εστιατόριο;
Το φρυγαδέλι στην ταβέρνα της Αλεξάνδρας.
Μπύρα, ούζο, κρασί, σαμπάνια ή κάτι άλλο;
Ό,τι έχει το μπαρ. Κρίση έχουμε, πρέπει να προσαρμοζόμαστε.
Ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Βόλεϊ ή κάτι άλλο; Επίσης, στο γήπεδο ή από τον καναπέ με φίλους;
Είμαι καθαρόαιμο παιδί του Ευρωμπάσκετ του
’87 (είμαι όσο φαίνομαι). Την τελευταία φορά που
πήγα στο γήπεδο, διακόπηκε λόγω επεισοδίων (ήταν ΑΕΚ-ΠΑΟΚ θυμάμαι), οπότε σώζω χρόνο και

Ανάφερε μία προσωπική επιτυχία, για την οποία
είσαι πραγματικά πολύ υπερήφανος.
Η μεγαλύτερη επιτυχία μου είναι η οικογένειά
μου. Αυτή περιλαμβάνει μια έγκυο γυναίκα, ένα
οκτάχρονο πανέμορφο γιο, τρεις γάτες, ένα σκύλο και μια χελώνα (που έχω να την δω από τον
Ιούνιο).
Ποια ήταν η φράση ή η πράξη για την οποία έχεις μετανιώσει πραγματικά;
Προτιμώ να μαθαίνω πάρα να μετανιώνω.
Πες μας κάτι που σου είπε ο πατέρας σου ή η
μητέρα σου και σε έχει βοηθήσει είτε στην επαγγελματική είτε στην προσωπική σου ζωή.
«Ό,τι και να κάνεις, θέλω να σε βλέπω να χαμογελάς». Ήταν η μόνιμη προτροπή του πάτερα μου με
άπειρες εφαρμογές.
Κατά πόσο θυσιάζεις τον προσωπικό σου χρόνο
και αυτόν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα;
Είσαι ικανοποιημένος;
Πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος. Εξάλλου, η
ποιότητα μετράει και όχι η ποσότητα...
Ποιο ήταν (μέχρι στιγμής) το όνειρο ή η επιθυμία
που πραγματοποιήθηκε και που ποτέ δεν πίστευες ότι θα μπορούσε να συμβεί;
Να αποκτήσω δεύτερο παιδί και ιδίως μια κόρη...
Και τον Ιανουάριο, αυτό πραγματοποιείται. Τώρα
το μόνο που μένει είναι να γίνω Έλληνας Κροίσος
με 4 γράμματα (ίσως χρειαστεί να μικρύνω το
επώνυμο μου).
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