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REVIEW

Ποιότητα και οικονομία
Για την παρουσία της Brother στην 
Ελλάδα, την υποστήριξη συνεργατών και 
πελατών μιλήσαμε με τον Νίκο Μπακάλη, 
υπεύθυνο του γραφείου Ελλάδας της 
SiliconBlue, επίσημης αντιπροσώπου της 
Brother σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σελ. 28

Large Format Printing
Ο ανταγωνισμός έχει αυξήσει τις 
ανάγκες για προώθηση και εκτός 
από τις ψηφιακές καμπάνιες, οι 
ανάγκες για outdoor προβολή 
παραμένουν μεγάλες. Επιπλέον, 
υπάρχουν και συγκεκριμένοι 
κλάδοι (όπως για παράδειγμα 
τα αρχιτεκτονικά γραφεία ή οι 
εφαρμογές GIS) οι οποίοι πάντα 
χρησιμοποιούσαν εκτυπώσεις 
μεγάλου πλάτους. Σελ. 16

Microsoft Summit 2018
Στην κατάμεστη αίθουσα της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής, πάνω από 1.500 
πελάτες και συνεργάτες της Microsoft 
είχαν την ευκαιρία να ακούσουν 
ομιλητές παγκόσμιας εμβέλειας και 
να πάρουν μια πρώτη ιδέα για τον 
κόσμο που αλλάζει, τον κόσμο όπου η 
σύγχρονη τεχνολογία με τη μορφή του 
cloud και της τεχνητής νοημοσύνης 
αναμένεται να παίξει πρωταγωνιστικό 
ρόλο. Σελ. 26
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Sony Mobile Projector 
MP-CD1
Ο μικροσκοπικός προβολέας 
της Sony χωράει παντού και 
προβάλλει εικόνα διαγωνίου 
120 ιντσών. Σελ. 30

Ναυπάκτου 18 15127 Μελίσσια, Τηλ: 2108012207/2152157658 Fax: 2152151806 Email: info@profser.gr
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Featuring Intel® Core™ i7 Processor. 
Intel Inside®. Powerful Productivity Outside.

• Spill resistant keyboard

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

• USB-C charge, USB-c dock 
compatibility

• Camera lens cover

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

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

• Touch Fingerprint Reader

LENOVO V330 E480/E580

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

• Θρυλική αντοχή ThinkPad: 12 mil-spec tested

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

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

• Backlit keyboard προαιρετικά
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Φιλοσοφία τέλος.
Ο πελάτης θέλει δράση! ΑΝΤΏΝΗΣ ΡΟΥΣΕΛΙΏΤΑΚΗΣ

antony@socialhandlers.com

Π
ριν από λίγες εβδομάδες, συζητάγαμε με 
τη Cisco για τη σημασία και την αξία των 
demos, και πως σταδιακά όλη αυτή η 
προσέγγιση (demo backed-up sales), είναι 
κάτι περισσότερο από χρήσιμη. Είναι πλέ-
ον, απολύτως απαραίτητη.

Γιατί όμως; Μήπως κάποιο βαθύτερο πρόβλημα είναι κρυμ-
μένο πίσω από αυτήν την ανάγκη;

Αυτήν ακριβώς την κουβέντα, είχα με τον επικεφαλής ενός 
κορυφαίου channel partner της ελληνικής αγοράς, μόλις λί-
γες ημέρες πριν.
Αυτό που μου μετέφερε λοιπόν, είναι το ότι οι πελάτες έχουν 
απηυδήσει από φιλοσοφίες και Powerpoints. Χρειάζονται 
(πολλές φορές απεγνωσμένα), μία πραγματικά λειτουργική 
λύση ώστε να δουν στην πράξη, τι είναι αυτό που τους που-
λάς, και τις περισσότερες φορές αυτό είναι απλά αδύνατον!
Δεν θέλουν να μάθουν ότι η λύση σου:
- Αυξάνει την παραγωγικότητα
- Μειώνει το time to market
- Διευκολύνει τη διαχείριση
- Είναι εξαιρετικά ασφαλής
- Προσφέρει εργαλεία για το mobile workforce
- Θα σε βοηθήσει στο GDPR

Αντίθετα, θέλουν να μάθουν ΠΩΣ θα τα κάνει όλα αυτά.
Και όταν λέμε ΠΩΣ, δεν εννοούμε επειδή:
- Είναι state of the art
- Έχει ενσωματώσει best practices
- Έχει γίνει audit από τους καλύτερους οίκους κ.ο.κ.

Θέλουν να μάθουν πραγματικά ΠΩΣ. Αυτό το ΠΩΣ λοιπόν, ση-
μαίνει ότι σηκώνω τα μανίκια, λερώνω τα χέρια μου και στή-
νω μία λύση. Σε demo περιβάλλον ή με περιορισμένα specs, 
αλλά τη στήνω. Και όταν ο πελάτης με ρωτάει «πως μπορώ 
να προσθέσω μία νέα συσκευή», του το δείχνω σε επίπεδο Β 
και Α, ΒΑ.
Όταν θέλει να δει ότι κάποια αρχεία έχουν ημερομηνία λή-
ξης ή ανοίγουν μετά από συγκεκριμένη έγκριση, ή ότι κάποια 
emails κόβονται κ.ο.κ., το βλέπει στην πράξη.

Θα μου πείτε, πως όλα αυτά μοιάζουν προφανή, αλλά δεν εί-
ναι. Δεν είναι για τουλάχιστον 3 λόγους:
1ον, διότι σε αρκετές περιπτώσεις, το να στήσεις demo είναι 
αρκετά δαπανηρό.
2ον, διότι είχαμε συνηθίσει να παραδίδουμε based on specs…
3ον, διότι η υποστήριξη σε επίπεδο προϊόντος είναι ελλιπής.

Ναι, καλά διαβάσατε, ελλιπής. Με βάση το πως κινείται η α-
γορά, και ειδικά οι πολυεθνικοί παίκτες, τα τμήματα πωλήσε-
ων δεν διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση όταν το θέμα φτά-
νει στο δια ταύτα. Είναι περισσότερο θεωρητικοί και λιγότε-
ρο πρακτικοί, λόγος βέβαια που υπάρχουν οι pre-sales, after-
sales, meta-sales κ.λπ. ομάδες. Οι ομάδες αυτές όμως, αφε-
νός δεν φτάνουν, αφετέρου δεν μπορούν από μόνες τους να 
κάνουν κάτι εάν δεν πάρουν τη σχετική εντολή.

Πλέον, αυτή η εντολή πρέπει να έρθει όμως. Ακόμα και για 
προμήθειες λίγων χιλιάδων Ευρώ, οι πελάτες πολύ δύσκο-
λα θα προχωρήσουν στην αγορά εάν δεν δουν τουλάχιστον 
τις βασικές λειτουργίες στην πράξη. Δεν είναι δυνατόν να λεί-
πει αυτή η δυνατότητα στην εποχή του cloud. Στον δικό μας το-
μέα, αυτόν του digital marketing, μπορώ να μπω σε οποια-
δήποτε online υπηρεσία και να τη δοκιμάσω, και φυσικά να 
την αγοράσω εάν με πείσει. Για το ίδιο πράγμα, το ίδιο προϊόν, 
οι μεγάλες πολυεθνικές λύσεις χρειάζονται αίτηση με πρω-
τόκολλο, πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, account 
management από το Σαν Φρανσίσκο, ραντεβού μετά από δύο 
μήνες και…  καταλάβατε τι εννοώ.

Η συμβουλή μου λοιπόν είναι μία: Demo, demo, demo. Στή-
στε τον μηχανισμό, ειδικά για τις πιο σημαντικές σας λύσεις, 
και εξετάστε ακόμη και το ενδεχόμενο χρέωσης ενός working 
sample. Μιλήστε με τους vendors και δείτε τι υπάρχει δια-
θέσιμο – θα εκπλαγείτε ότι υπάρχουν διαθέσιμα ακόμα και 
remote demos σε data centers του εξωτερικού.
Γουρούνι στο σακί, τέλος!
δυνος είναι επιχειρησιακός. Μία «στραβή» εφαρμογή του, ή 
μία στο «περίπου» αντίληψή του, θα οδηγήσει τους ανθρώ-
πους σας σε άρνηση επικοινωνίας! Είναι τόσο απλό…

Διευθυντής έκδοσης:  
Νίκος Τηλιακός

Αρχισυνταξία: 
Γιώργος Αθανασιάδης
Διεύθυνση διαφήμισης:  
Νίκος Μπάστας 

Ειδικοί συνεργάτες:  
Γιώργος Μαρκατάτος, 
Φώτης Καραμπεσίνης
Παραγωγή: 
Γραφικές τέχνες Graphica

Εκδότης:  
Αντώνης Ρουσελιωτάκης
Ιδιοκτησία:  
Social Handlers

Το μηνιαίο έντυπο Tech Channel 
Partner (αρ. εντύπου 01-0023) 
κυκλοφορεί 11 μήνες το χρόνο  
από τη Social Handlers  
(Λ. Κηφισίας 125, 115 24,  
Αθήνα, Τηλ.: 210 6980 061,  
Fax. 210 6910044, email:  
sales@socialhandlers.com)  
Copyright © 2018

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

��Óôçí Ðñþôç ÔåôñÜäá Ðáñáãùãþí

  UPS, PDU & Inverter ôïõ ÐëáíÞôç. 

��20+ ÷ñüíéá äéåèíÞ ðáñïõóßá ìå 

  äßêôõï ðïõ áñéèìåß ôéò 100+ ÷þñåò.

��10+ ÷ñüíéá ðáñïõóßá óôç ÅëëÜäá.

��200+ ÐáôÝíôåò Åõñåóéôå÷íßáò óå 

  ôïìåßò Ôå÷íïëïãßáò êáé Ó÷åäßïõ.

www.cyberpower.com
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Âñåßôå ìáò óå üëç ôçí ÅëëÜäá áðü ôá äßêôõá ðùëÞóåùí ôùí:

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

Ðáíåëëáäéêü Service áðü ôçí Power Sales AE (www.powersales.gr) 
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Featuring Intel® Core™ i7 Processor. 
Intel Inside®. Powerful Productivity Outside.

• Spill resistant keyboard

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

• USB-C charge, USB-c dock 
compatibility

• Camera lens cover

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

• Μπαταρία Ultrabay, hot-swappable 
με το DVD drive (για το V330-15”), 
αυξάνοντας την αυτονομία σε 14 
ώρες (2η  μπαταρία διατίθεται 
χωριστά ως αξεσουάρ)
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LENOVO V330 E480/E580
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ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

• Θρυλική αντοχή ThinkPad: 12 mil-spec tested

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

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

• Backlit keyboard προαιρετικά
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Η αγορά αλλάζει.
Το κανάλι ακολουθεί; 

ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ
nick@socialhandlers.com

E
ίναι όμως εξαιρετικά πιθανό να βρισκόμαστε μπροστά σε 
μια περίπτωση που τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Η 
πραγματικότητα που διαφαίνεται να σχηματίζεται σύμφωνα 
με μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα της εταιρείας 2112 
Research είναι ότι μιλάμε για μια αλλαγή των ισορροπιών 
προς το… χειρότερο. Με άλλα λόγια ένα ποσοστό 

συνεργατών της τάξης του 5-10% είναι αυτό που φέρνει το 90% των εσόδων. 

Πώς έχουμε φτάσει όμως σε μια τέτοια κατάσταση; Και πώς δικαιολογούνται 
μέσα σε αυτό το πλαίσιο όλες οι προσπάθειες των κατασκευαστών να 
αυξήσουν ακόμη περισσότερο τον αριθμό των συνεργατών τους; 

Η πραγματικότητα είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις τα προγράμματα του 
καναλιού που έχουν πολλοί κατασκευαστές είναι γεμάτα από συνεργάτες οι 
οποίοι δεν φέρνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Κάτι που θα περίμενε 
κανείς σε μια τέτοια περίπτωση είναι οι κατασκευαστές να βγάζουν από τις 
τάξεις τους τους συνεργάτες που δεν φέρνουν - για τους κατασκευαστές – 
τα αναμενόμενα και να δίνουν ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στους συνεργάτες 
που έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την 
έρευνα της 2112 Research, μόλις το 14% των υπεύθυνων του καναλιού των 
κατασκευαστών σκέφτεται να διατηρήσει τον αριθμό των συνεργατών ίδιο, 
ενώ μόλις ένα 8% σκέφτεται να τον μειώσει. 

Τελικά όμως για ποιους λόγους οι κατασκευαστές αναζητούν ολοένα και 
περισσότερους συνεργάτες; 

Ο πρώτος λόγος είναι ότι η αγορά αλλάζει με απίστευτους ρυθμούς. Νέες 
τεχνολογίες και μοντέλα business εμφανίζονται καθημερινά, αλλάζοντας 
τα δεδομένα ακόμα πιο γρήγορα από ό,τι είχαν προβλέψει τόσο οι 
κατασκευαστές όσο και οι αναλυτές. Πολλοί κατασκευαστές αντιλαμβάνονται 
πως για να παραμείνουν σχετικοί με τις εξελίξεις, αλλά και να διατηρήσουν 
μερίδια και κερδοφορία, πρέπει να κινηθούν ακόμα πιο γρήγορα από την 
αγορά. 

Ο ραγδαίος αυτός ρυθμός αλλαγής δεν διαφαίνεται να ακολουθείται από το 
μεγαλύτερο ποσοστό του καναλιού, καθώς δεν είναι λίγες οι εταιρείες που 
έχουν βρει το μοντέλο που καλύπτει το business τους αλλά και φέρνει την 
επιθυμητή κερδοφορία και δεν θέλουν να προχωρήσουν σε αλλαγές που 
έχουν και ρίσκο. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι κατασκευαστές να αναζητούν νέους 
συνεργάτες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, το απαραίτητο capacity να 
πουλήσουν νέες τεχνολογίες, αλλά και να δημιουργήσουν βέλτιστες 
πρακτικές γύρω από ένα νέο μοντέλο πωλήσεων, όπως και το να βρουν και 
να εκπαιδεύσουν το κατάλληλο προσωπικό. 

Ένας λόγος που οδηγεί 
πολλούς κατασκευαστές 
να αναζητούν νέους 
συνεργάτες είναι η 
συνέπεια. Όταν ένας 

κατασκευαστής παρουσιάζει νέες 
τεχνολογίες ή μπαίνει σε μια νέα αγορά 
χρειάζεται χρόνο για να μπορέσει 
να δημιουργήσει παραγωγικούς και 
αξιόπιστους συνεργάτες.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αρχές που αναφέρονται πάντα, ακόμα και για το κανάλι των 
συνεργατών, είναι η γνωστή αρχή Pareto. Με άλλα λόγια, το 80% των εσόδων μιας αγοράς ή ενός 
κατασκευαστή -στη συγκεκριμένη περίπτωση- προέρχονται από το 20% των συνεργατών του. 

Ένας ακόμη λόγος που οδηγεί πολλούς κατασκευαστές να αναζητούν 
νέους συνεργάτες είναι η συνέπεια. Όταν ένας κατασκευαστής παρουσιάζει 
νέες τεχνολογίες ή μπαίνει σε μια νέα αγορά χρειάζεται χρόνο για να 
μπορέσει να δημιουργήσει παραγωγικούς και αξιόπιστους συνεργάτες. 
Πρέπει να πείσουν τους συνεργάτες για τη βιωσιμότητα της λύσης, αλλά 
και ότι δικαιολογείται η επένδυση χρημάτων και χρόνου εκ μέρους τους. 
Η διαδικασία αυτή από την πλευρά του κατασκευαστή απαιτεί χρόνο, ο 
οποίος δημιουργεί προβλήματα παράδοσης και προφανώς ασυνέπεια στην 
απόδοση. 

Από την πλευρά των κατασκευαστών όλα τα παραπάνω μπορεί να 
είναι δικαιολογημένα, αλλά έχουν ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση 
των resources τους σε ολοένα και λιγότερους συνεργάτες, οι οποίοι 
απολαμβάνουν account management, MDF και καλύτερες τιμές. Κατά 
συνέπεια, οι μικρότεροι συνεργάτες που αποτελούν και την πλειονότητα 
μένουν χωρίς την ανθρώπινη επαφή, τα resources ή ακόμα και τα 
incentives για να προωθήσουν τις νέες λύσεις. Ακόμα και να θέλει μια 
εταιρεία να εμπλακεί ή να εξελιχθεί, κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο, 
καθώς η προσοχή του κατασκευαστή είναι στραμμένη στους συνεργάτες 
που φέρνουν τα χρήματα. 
Η οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτό το επίπεδο μπορεί να γίνει μόνο από 
την πλευρά των κατασκευαστών, καθώς, κακά τα ψέματα, έχουν και το 
«πεπόνι και το μαχαίρι». Με αυτό τον τρόπο όμως ίσως καταφέρουν να 
βρουν ανάμεσα στους συνεργάτες εταιρείες που δεν φαντάζονται καν ότι 
υπάρχουν. 
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Η αγορά αλλάζει.
Το κανάλι ακολουθεί; 

ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ
nick@socialhandlers.com

E
ίναι όμως εξαιρετικά πιθανό να βρισκόμαστε μπροστά σε 
μια περίπτωση που τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Η 
πραγματικότητα που διαφαίνεται να σχηματίζεται σύμφωνα 
με μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα της εταιρείας 2112 
Research είναι ότι μιλάμε για μια αλλαγή των ισορροπιών 
προς το… χειρότερο. Με άλλα λόγια ένα ποσοστό 

συνεργατών της τάξης του 5-10% είναι αυτό που φέρνει το 90% των εσόδων. 

Πώς έχουμε φτάσει όμως σε μια τέτοια κατάσταση; Και πώς δικαιολογούνται 
μέσα σε αυτό το πλαίσιο όλες οι προσπάθειες των κατασκευαστών να 
αυξήσουν ακόμη περισσότερο τον αριθμό των συνεργατών τους; 

Η πραγματικότητα είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις τα προγράμματα του 
καναλιού που έχουν πολλοί κατασκευαστές είναι γεμάτα από συνεργάτες οι 
οποίοι δεν φέρνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Κάτι που θα περίμενε 
κανείς σε μια τέτοια περίπτωση είναι οι κατασκευαστές να βγάζουν από τις 
τάξεις τους τους συνεργάτες που δεν φέρνουν - για τους κατασκευαστές – 
τα αναμενόμενα και να δίνουν ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στους συνεργάτες 
που έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την 
έρευνα της 2112 Research, μόλις το 14% των υπεύθυνων του καναλιού των 
κατασκευαστών σκέφτεται να διατηρήσει τον αριθμό των συνεργατών ίδιο, 
ενώ μόλις ένα 8% σκέφτεται να τον μειώσει. 

Τελικά όμως για ποιους λόγους οι κατασκευαστές αναζητούν ολοένα και 
περισσότερους συνεργάτες; 

Ο πρώτος λόγος είναι ότι η αγορά αλλάζει με απίστευτους ρυθμούς. Νέες 
τεχνολογίες και μοντέλα business εμφανίζονται καθημερινά, αλλάζοντας 
τα δεδομένα ακόμα πιο γρήγορα από ό,τι είχαν προβλέψει τόσο οι 
κατασκευαστές όσο και οι αναλυτές. Πολλοί κατασκευαστές αντιλαμβάνονται 
πως για να παραμείνουν σχετικοί με τις εξελίξεις, αλλά και να διατηρήσουν 
μερίδια και κερδοφορία, πρέπει να κινηθούν ακόμα πιο γρήγορα από την 
αγορά. 

Ο ραγδαίος αυτός ρυθμός αλλαγής δεν διαφαίνεται να ακολουθείται από το 
μεγαλύτερο ποσοστό του καναλιού, καθώς δεν είναι λίγες οι εταιρείες που 
έχουν βρει το μοντέλο που καλύπτει το business τους αλλά και φέρνει την 
επιθυμητή κερδοφορία και δεν θέλουν να προχωρήσουν σε αλλαγές που 
έχουν και ρίσκο. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι κατασκευαστές να αναζητούν νέους 
συνεργάτες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, το απαραίτητο capacity να 
πουλήσουν νέες τεχνολογίες, αλλά και να δημιουργήσουν βέλτιστες 
πρακτικές γύρω από ένα νέο μοντέλο πωλήσεων, όπως και το να βρουν και 
να εκπαιδεύσουν το κατάλληλο προσωπικό. 

Ένας λόγος που οδηγεί 
πολλούς κατασκευαστές 
να αναζητούν νέους 
συνεργάτες είναι η 
συνέπεια. Όταν ένας 

κατασκευαστής παρουσιάζει νέες 
τεχνολογίες ή μπαίνει σε μια νέα αγορά 
χρειάζεται χρόνο για να μπορέσει 
να δημιουργήσει παραγωγικούς και 
αξιόπιστους συνεργάτες.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αρχές που αναφέρονται πάντα, ακόμα και για το κανάλι των 
συνεργατών, είναι η γνωστή αρχή Pareto. Με άλλα λόγια, το 80% των εσόδων μιας αγοράς ή ενός 
κατασκευαστή -στη συγκεκριμένη περίπτωση- προέρχονται από το 20% των συνεργατών του. 

Ένας ακόμη λόγος που οδηγεί πολλούς κατασκευαστές να αναζητούν 
νέους συνεργάτες είναι η συνέπεια. Όταν ένας κατασκευαστής παρουσιάζει 
νέες τεχνολογίες ή μπαίνει σε μια νέα αγορά χρειάζεται χρόνο για να 
μπορέσει να δημιουργήσει παραγωγικούς και αξιόπιστους συνεργάτες. 
Πρέπει να πείσουν τους συνεργάτες για τη βιωσιμότητα της λύσης, αλλά 
και ότι δικαιολογείται η επένδυση χρημάτων και χρόνου εκ μέρους τους. 
Η διαδικασία αυτή από την πλευρά του κατασκευαστή απαιτεί χρόνο, ο 
οποίος δημιουργεί προβλήματα παράδοσης και προφανώς ασυνέπεια στην 
απόδοση. 

Από την πλευρά των κατασκευαστών όλα τα παραπάνω μπορεί να 
είναι δικαιολογημένα, αλλά έχουν ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση 
των resources τους σε ολοένα και λιγότερους συνεργάτες, οι οποίοι 
απολαμβάνουν account management, MDF και καλύτερες τιμές. Κατά 
συνέπεια, οι μικρότεροι συνεργάτες που αποτελούν και την πλειονότητα 
μένουν χωρίς την ανθρώπινη επαφή, τα resources ή ακόμα και τα 
incentives για να προωθήσουν τις νέες λύσεις. Ακόμα και να θέλει μια 
εταιρεία να εμπλακεί ή να εξελιχθεί, κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο, 
καθώς η προσοχή του κατασκευαστή είναι στραμμένη στους συνεργάτες 
που φέρνουν τα χρήματα. 
Η οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτό το επίπεδο μπορεί να γίνει μόνο από 
την πλευρά των κατασκευαστών, καθώς, κακά τα ψέματα, έχουν και το 
«πεπόνι και το μαχαίρι». Με αυτό τον τρόπο όμως ίσως καταφέρουν να 
βρουν ανάμεσα στους συνεργάτες εταιρείες που δεν φαντάζονται καν ότι 
υπάρχουν. 
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Γνωρίστε τη νέα γενιά της σειράς 
Pavilion
Η νέα σειρά υπολογιστών Pavilion περιλαμβάνει νέα υλικά, εντυπωσιακό φινί-
ρισμα, λεπτά περιθώρια στις οθόνες και εντυπωσιακή απόδοση. Ας δούμε εν 
συντομία τα νέα προϊόντα της σειράς.

HP Pavilion x360
Τα νέα convertibles HP Pavilion x30 14 και 15 ενσωματώνουν πλήθος από νέα 
χαρακτηριστικά και σχεδιαστικές καινοτομίες, επιτρέποντας σε κάθε χρήστη να 
πραγματοποιήσει απρόσκοπτα οποιαδήποτε εργασία, είτε αφορά διασκέδαση, 
είτε εργασία. Η νέα σειρά περιλαμβάνει νέες χρωματικές επιλογές, ενώ επιλεγ-
μένα μοντέλα είναι κατασκευασμένα από ανοδιωμένο αλουμίνιο, προσθέτοντας 
ακόμα περισσότερο premium χαρακτήρα. 
Οι επιλογές σε ότι αφορά το hardware περιλαμβάνουν τους 8ης γενιάς επεξεργα-
στές Intel Core i5 και i7 με ξεχωριστές κάρτες γραφικών ανάλογα με το μοντέλο. 
Τα περιθώρια της οθόνης είναι ακόμα πιο λεπτά, ενώ σε συγκεκριμένα μοντέλα 
περιλαμβάνεται και σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων.

HP Pavilion Notebooks
Η νέα σειρά φορητών υπολογιστών της οικογένειας Pavilion περιλαμβάνει 
μοντέλα 14 και 15 ιντσών με λεπτό σχεδιασμό (το πάχος έχει μειωθεί κατά 2 χι-
λιοστά σε σχέση με την προηγούμενη σειρά) και προηγμένα υλικά κατασκευής. 
Και εδώ έχουν προστεθεί νέες χρωματικές επιλογές, ενώ το πληκτρολόγιο και 
το μεγάλο touchpad κλέβουν την παράσταση με το μεταλλικό τους φινίρισμα και 
diamond cut ακμές. 
Τα νέα notebooks διατίθενται με ανάλυση HD και Full HD IPS οθόνες με micro-
edge περιθώρια, ενώ διατίθενται με επεξεργαστές Intel Core 8ης γενιάς ή AMD 
Ryzen Mobile με Radeon Vega Graphics σε επιλεγμένα μοντέλα. 
Οι επιλογές αποθήκευσης ξεκινούν από 512 GB σε SSD και φτάνουν τα 2 TB σε 
HDD στο μοντέλο των 15 ιντσών. Σε ότι αφορά τον ήχο, ξεχωρίζει το B&O Play με 
HP Audio Boost, ενώ η αυτονομία της μπαταρίας φτάνει έως της 11 ώρες (ανά-
λογα με το μοντέλο).

HP Pavilion Desktops
Τα μοντέλα HP Pavilion Desktop του 2018 προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες επι-
δόσεις και επιλογές τεράστιου αποθηκευτικού χώρου και όλα αυτά σε ένα κομψό 
και compact σχεδιασμό που χωράει παντού. Η HP αποφάσισε να αλλάξει ό,τι 
ξέραμε για τον desktop υπολογιστή με μικρότερο όγκο, νέες χρωματικές επιλο-
γές με το ασημί να κυριαρχεί. Οι νέοι υπολογιστές έχουν 10%  μικρότερο μήκος 
σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, χωρίς όμως να κάνουν συμβιβασμούς στις 
επιδόσεις. 
Οι επιλογές σε hardware δεν θα αφήσουν κανέναν παραπονεμένο, με επεξεργα-
στές έως Core i+ 8ης γενιάς ή AMD Ryzen 2ης γενιάς και κάρτες γραφικών έως 
NVIDIA GTX 1060 ή AMD Radeon RX 580. Ο αποθηκευτικός χώρος ξεκινά από τα 
512 GB SSD και φτάνει έως και τα 3 TB HDDs, με επιλογές για dual storage και 
προαιρετικά μνήμη Intel Optane για ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και απόκριση 
στην εκτέλεση εφαρμογών και πρόσβαση αρχείων. 

H HP ανακαλύπτει ξανά την 
έγχρωμη 3D εκτύπωση
Στην πρόσφατη έκθεση SolidWorks, η HP αποκάλυψε τις νέες οικονομικές της 
σειρές τρισδιάστατων βιομηχανικών εκτυπωτών Jet Fusion 300/500. Πρόκειται 
για μια σημαντική ανακοίνωση, καθώς για πρώτη φορά γίνεται εφικτή η 
δημιουργία πρωτότυπων λειτουργικών έγχρωμων αντικειμένων με τόσο μεγάλη 
ακρίβεια και οικονομία, κάνοντας το 3D printing προσιτό σε μια πιο πλατιά 
γκάμα δημιουργών και κατασκευαστών, αλλά και στο χώρο της έρευνας και της 
επιστήμης. 

Ταχύτατη ελεγχόμενη τήξη του υλικού
Η τεχνολογία 3D printing που χρησιμοποιεί η HP ονομάζεται Jet Fusion και σε 
αντίθεση με τις υπόλοιπες τεχνολογίες, όπως η στερεολιθογραφία, η επιλεκτική 
συγκόλληση/τήξη με Laser κ.ά. είναι σε θέση να παράγει από πρωτότυπα αντι-
κείμενα, μέχρι πλήρως λειτουργικά τελικά προϊόντα με εξαιρετικά μεγάλη ακρί-
βεια, πολυπλοκότητα και κίνηση. 
Οι επιστήμονες της HP συνειδητοποίησαν ότι χρειάζονται ένα λευκό υλικό για τα 
εξωτερικά στρώματα των μαύρων τμημάτων που παράγονται κατά τη διαδικασία 
της εναπόθεσης του υλικού σε στρώσεις, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί το 
χρώμα σωστά και με λεπτομέρεια. Πώς όμως θα μπορούσε να δημιουργηθεί 
αυτή η λευκή στρώση, όταν όλοι οι διαθέσιμοι παράγοντες τήξης ήταν μαύροι; 
Αυτό που απαιτείται είναι ένα νέο μέσο, η επιφάνεια του οποίου να παραμένει 
λευκή, αλλά να απορροφά θερμότητα όπως ένα μαύρο σώμα.
Για να επιτύχουν τα παραπάνω, οι μηχανικοί της HP πειραματίστηκαν για να 
ανακαλύψουν το ακριβές φάσμα της απορρόφησης ενέργειας που ένα μέσο 
θα χρειαζόταν για την επιτυχή τήξη του χρώματος. Μόλις αυτό επετεύχθη, ήταν 
σε θέση να δημιουργηθεί ένα νέο είδος υλικού, το οποίο θα μπορούσε να απορ-
ροφήσει το αόρατο υπέρυθρο φως ώστε να θερμανθεί κατάλληλα επιτρέποντας 
μια σύνθετη σύντηξη υλικών εκτύπωσης, θερμαντικών μέσων και χρωμάτων με 
μικροσκοπική ακρίβεια. Η συγκεκριμένη ανακάλυψη ήταν μόνο ένα μέρος ενός 
μεγαλύτερου παζλ στο τρισδιάστατο χρώμα.
Η επόμενη πρόκληση ήταν η εκτύπωση χρώματος απευθείας επάνω σε τρισδιά-
στατα αντικείμενα με τόση ακρίβεια, όση επιτυγχάνουν και οι 2D εκτυπωτές της 
HP. Εδώ πρωτεύοντα ρόλο παίζει το λεγόμενο voxel, δηλαδή το μικροσκοπικό 
τρισδιάστατο pixel που αποτελεί το DNA της τεχνολογίας Multi Jet Fusion της HP. 
Ο έλεγχος των voxels που επετεύχθη είναι πραγματικά αξιοθαύμαστος, αφού οι 
νέοι 3D εκτυπωτές της HP εκτυπώνουν έγχρωμα τρισδιάστατα αντικείμενα με 
εξαιρετική ακρίβεια, ποιότητα και λεπτομέρεια, εναποθέτοντας 340 εκατομμύρια 
voxels το δευτερόλεπτο, καθένα από τα οποία έχει διάμετρο μόλις 25 micron (1/4 
του πάχους μιας ανθρώπινης τρίχας). 

Οι νέοι εκτυπωτές επιτρέπουν στους χρήστες να παράγουν λειτουργικά τρισδιά-
στατα αντικείμενα με χρώμα, μαύρο ή λευκό, σε ένα κλάσμα του χρόνου που 
απαιτούν άλλες τεχνολογίες. Επιπλέον, το πιο προσιτό κόστος σε σχέση με άλλες 
ανταγωνιστικές λύσεις, εκδημοκρατίζει, θα λέγαμε, την τεχνολογία 3D εκτύπω-
σης καθιστώντας την προσβάσιμη σε μικρότερες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και 
νέους επιχειρηματίες.



Το OMEN Accelerator κάνει το 
laptop, πανίσχυρη παιχνιδομηχανή
Ποιος είπε ότι τα laptops δεν είναι για παιχνίδια; Τώρα η HP μετατρέπει το 
laptop σε πανίσχυρη παιχνιδομηχανή με το OMEN Accelerator, δίνοντάς του 
τη δυνατότητα να παίξει οποιονδήποτε τίτλο όσο απαιτητικός κι αν είναι.

Το OMEN Accelerator είναι μια εντυπωσιακή ιδέα, και μια άκρως εντυπω-
σιακή υλοποίηση, η οποία ακολουθεί τις γραμμές της επιτυχημένης σειράς 
OMEN της HP. Το μαύρο και το κόκκινο κυριαρχούν, ενώ το ίδιο το «κουτί» 
τοποθετείται υπό γωνία, χάρη στα ειδικά στηρίγματα που βρίσκονται στις δύο 
πλευρές του. Τι είναι όμως αυτό το παράξενο «κουτί» και γιατί φέρνει χαράς 
ευαγγέλια στους απανταχού gamers; 
Με πολύ απλά λόγια πρόκειται για μια εξωτερική κάρτα γραφικών (και όχι 
μόνο) η οποία μετατρέπει το laptop σε ένα «τέρας» επιδόσεων. 

Το OMEN Accelerator είναι ένα κουτί, το οποίο διαθέτει το δικό του τροφοδο-
τικό, υποδοχή για κάρτα γραφικών και θέση για προσθήκη σκληρού δίσκου 
2,5’’ HDD ή SSD για να επεκτείνει κανείς τον αποθηκευτικό χώρο του laptop 
του χωρίς να αναγκαστεί να προβεί σε αναβάθμιση. Μάλιστα, το OMEN 
Accelerator δεν διαθέτει μία, αλλά δύο υποδοχές για κάρτες γραφικών διά-
φορων κατασκευαστών (είναι συμβατό με πάνω από 20 μοντέλα των NVIDIA 
και AMD) με αρκετό χώρο για να χωρέσουν οι πλήρους μεγέθους NVIDIA 
GeForce GTX 1080 Ti ή AMD RadeonTM RX 580. 
Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Το OMEN Accelerator διαθέτει μία θύρα USB 3.1 
Type-C, τέσσερις USB 3.1 Type-A, μία HDMI, τρεις DisplayPort, μία DVI-D, 
Gigabit Ethernet και φυσικά μία θύρα Thunderbolt 3 από την οποία πραγμα-
τοποιείται όλη η… μαγεία. Η πανίσχυρη αυτή θύρα πραγματοποιεί όλη την 
απαραίτητη επικοινωνία με το laptop, ενώ ταυτόχρονα το φορτίζει. 

Το συνοδευτικό λογισμικό προσφέρει εύκολο και απρόσκοπτο έλεγχο του 
OMEN Accelerator, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας εναλλαγής 
μεταξύ της δικής του κάρτας γραφικών και αυτή του laptop, ενώ προσφέρει 
και τη δυνατότητα ρύθμισης του bandwidth του δικτύου ανάλογα με την ε-
φαρμογή.  
To OMEN Accelerator είναι συμβατό με μια σειρά από laptops, συμπεριλαμ-
βανομένων των OMEN by HP 15, 17, OMEN X, Spectre x360, αλλά και των 
all-in-one HP Envy 27 και 34 Curved. 

HP Sprocket Plus: Ο Sprocket 
μεγάλωσε
Ο εντυπωσιακός εκτυπωτής τσέπης Sprocket μεγάλωσε και πλέον επιτρέπει 
να εκτυπώνετε ακόμα μεγαλύτερες φωτογραφίες από το κινητό σας.

Έπειτα από την πολύ επιτυχημένη πορεία του φορητού εκτυπωτή τσέπης 
Sprocket, η HP ανακοίνωσε τον Sprocket Plus. Το νέο μοντέλο, προσφέρει 
εκτυπώσεις 30% μεγαλύτερου μεγέθους σε σχέση με το αρχικό μοντέλο. 
Συγκεκριμένα, προσφέρει τη δυνατότητα εκτύπωσης φωτογραφιών διαστά-
σεων 5,8 εκ x 8,6 εκ, απευθείας από το smartphone, από αυτές που είναι 
ήδη αποθηκευμένες στη μνήμη του κινητού, φωτογραφίες που βρίσκονται 
δημοσιευμένες σε κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Instagram), είτε απευθείας 
μέσω της φωτογραφικής μηχανής (λήψη και εκτύπωση). 

Η επικοινωνία smartphone και συσκευής πραγματοποιείται μέσω Bluetooth 
με μια απλή διαδικασία pairing. Από εκεί και πέρα ο έλεγχος, οι ρυθμίσεις 
και οι εκτυπώσεις πραγματοποιούνται από το app. Το δωρεάν HP Sprocket 
App είναι διαθέσιμο για iOS και Android και επιτρέπει στους χρήστες να 
εκτυπώνουν εύκολα τις αγαπημένες τους φωτογραφίες με μία απλή διαδι-
κασία, επιλέγοντας μία εικόνα και πιέζοντας «εκτύπωση». Επιπλέον, οι χρή-
στες έχουν πια τη δυνατότητα να εξατομικεύσουν τις φωτογραφίες τους με 
κάδρα, emojis, κείμενο, αυτοκόλλητα και φίλτρα. Η εφαρμογή μπορεί ακόμη 
να συνδεθεί με το λογαριασμό του χρήστη στα social media και να μετατρέ-
ψει κάθε φωτογραφία σε μια εκτυπωμένη ανάμνηση. 

Εκτυπώσεις χωρίς μελάνι!
Εκτός από το μέγεθος, η δεύτερη καινοτομία του HP Sprocket Plus είναι 
το γεγονός ότι εκτυπώνει χωρίς μελάνι. Στην πραγματικότητα το μελάνι δεν 
βρίσκεται στον εκτυπωτή, αλλά στο ειδικό χαρτί ZINK (Zero Ink). Τα χαρτιά 
ZINK διαθέτουν διάφορα, ευαίσθητα στη θερμότητα layers, μεταξύ των 
οποίων και layers με μικροκρυστάλλους των βασικών χρωμάτων (κυανό, 
ματζέντα, κίτρινο), τα οποία όμως σε αδρανή κατάσταση είναι λευκά. Μόλις, 
δεχθούν την κατάλληλη θερμότητα από τις κεφαλές του εκτυπωτή, εμφανί-
ζουν την κατάλληλη απόχρωση. Η διαδικασία είναι παρόμοια με αυτή ενός 
inkjet εκτυπωτή, μόνο που η κεφαλή δεν μεταφέρει σταγονίδια μελάνης, 
αλλά θερμότητα σε μικροσκοπικό μέγεθος και μεγάλη ακρίβεια. 

Ο Sprocket Plus εκτυπώνει σε αυτοκόλλητο χαρτί που είναι αδιάβροχο, αν-
θεκτικό και δε δημιουργεί κηλίδες. Οι εκτυπώσεις αυτές είναι ιδανικές για 
διακόσμηση, ή τη δημιουργία φωτογραφικών άλμπουμ.
Ο Sprocket Plus είναι ήδη διαθέσιμος από την HP και τους συνεργάτες 
της, ενώ στη συσκευασία περιλαμβάνεται και ένα πακέτο 10 χαρτιών 
εκτύπωσης. 

PU
B

LI

Γνωρίστε τη νέα γενιά της σειράς 
Pavilion
Η νέα σειρά υπολογιστών Pavilion περιλαμβάνει νέα υλικά, εντυπωσιακό φινί-
ρισμα, λεπτά περιθώρια στις οθόνες και εντυπωσιακή απόδοση. Ας δούμε εν 
συντομία τα νέα προϊόντα της σειράς.

HP Pavilion x360
Τα νέα convertibles HP Pavilion x30 14 και 15 ενσωματώνουν πλήθος από νέα 
χαρακτηριστικά και σχεδιαστικές καινοτομίες, επιτρέποντας σε κάθε χρήστη να 
πραγματοποιήσει απρόσκοπτα οποιαδήποτε εργασία, είτε αφορά διασκέδαση, 
είτε εργασία. Η νέα σειρά περιλαμβάνει νέες χρωματικές επιλογές, ενώ επιλεγ-
μένα μοντέλα είναι κατασκευασμένα από ανοδιωμένο αλουμίνιο, προσθέτοντας 
ακόμα περισσότερο premium χαρακτήρα. 
Οι επιλογές σε ότι αφορά το hardware περιλαμβάνουν τους 8ης γενιάς επεξεργα-
στές Intel Core i5 και i7 με ξεχωριστές κάρτες γραφικών ανάλογα με το μοντέλο. 
Τα περιθώρια της οθόνης είναι ακόμα πιο λεπτά, ενώ σε συγκεκριμένα μοντέλα 
περιλαμβάνεται και σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων.

HP Pavilion Notebooks
Η νέα σειρά φορητών υπολογιστών της οικογένειας Pavilion περιλαμβάνει 
μοντέλα 14 και 15 ιντσών με λεπτό σχεδιασμό (το πάχος έχει μειωθεί κατά 2 χι-
λιοστά σε σχέση με την προηγούμενη σειρά) και προηγμένα υλικά κατασκευής. 
Και εδώ έχουν προστεθεί νέες χρωματικές επιλογές, ενώ το πληκτρολόγιο και 
το μεγάλο touchpad κλέβουν την παράσταση με το μεταλλικό τους φινίρισμα και 
diamond cut ακμές. 
Τα νέα notebooks διατίθενται με ανάλυση HD και Full HD IPS οθόνες με micro-
edge περιθώρια, ενώ διατίθενται με επεξεργαστές Intel Core 8ης γενιάς ή AMD 
Ryzen Mobile με Radeon Vega Graphics σε επιλεγμένα μοντέλα. 
Οι επιλογές αποθήκευσης ξεκινούν από 512 GB σε SSD και φτάνουν τα 2 TB σε 
HDD στο μοντέλο των 15 ιντσών. Σε ότι αφορά τον ήχο, ξεχωρίζει το B&O Play με 
HP Audio Boost, ενώ η αυτονομία της μπαταρίας φτάνει έως της 11 ώρες (ανά-
λογα με το μοντέλο).

HP Pavilion Desktops
Τα μοντέλα HP Pavilion Desktop του 2018 προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες επι-
δόσεις και επιλογές τεράστιου αποθηκευτικού χώρου και όλα αυτά σε ένα κομψό 
και compact σχεδιασμό που χωράει παντού. Η HP αποφάσισε να αλλάξει ό,τι 
ξέραμε για τον desktop υπολογιστή με μικρότερο όγκο, νέες χρωματικές επιλο-
γές με το ασημί να κυριαρχεί. Οι νέοι υπολογιστές έχουν 10%  μικρότερο μήκος 
σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, χωρίς όμως να κάνουν συμβιβασμούς στις 
επιδόσεις. 
Οι επιλογές σε hardware δεν θα αφήσουν κανέναν παραπονεμένο, με επεξεργα-
στές έως Core i+ 8ης γενιάς ή AMD Ryzen 2ης γενιάς και κάρτες γραφικών έως 
NVIDIA GTX 1060 ή AMD Radeon RX 580. Ο αποθηκευτικός χώρος ξεκινά από τα 
512 GB SSD και φτάνει έως και τα 3 TB HDDs, με επιλογές για dual storage και 
προαιρετικά μνήμη Intel Optane για ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και απόκριση 
στην εκτέλεση εφαρμογών και πρόσβαση αρχείων. 

H HP ανακαλύπτει ξανά την 
έγχρωμη 3D εκτύπωση
Στην πρόσφατη έκθεση SolidWorks, η HP αποκάλυψε τις νέες οικονομικές της 
σειρές τρισδιάστατων βιομηχανικών εκτυπωτών Jet Fusion 300/500. Πρόκειται 
για μια σημαντική ανακοίνωση, καθώς για πρώτη φορά γίνεται εφικτή η 
δημιουργία πρωτότυπων λειτουργικών έγχρωμων αντικειμένων με τόσο μεγάλη 
ακρίβεια και οικονομία, κάνοντας το 3D printing προσιτό σε μια πιο πλατιά 
γκάμα δημιουργών και κατασκευαστών, αλλά και στο χώρο της έρευνας και της 
επιστήμης. 

Ταχύτατη ελεγχόμενη τήξη του υλικού
Η τεχνολογία 3D printing που χρησιμοποιεί η HP ονομάζεται Jet Fusion και σε 
αντίθεση με τις υπόλοιπες τεχνολογίες, όπως η στερεολιθογραφία, η επιλεκτική 
συγκόλληση/τήξη με Laser κ.ά. είναι σε θέση να παράγει από πρωτότυπα αντι-
κείμενα, μέχρι πλήρως λειτουργικά τελικά προϊόντα με εξαιρετικά μεγάλη ακρί-
βεια, πολυπλοκότητα και κίνηση. 
Οι επιστήμονες της HP συνειδητοποίησαν ότι χρειάζονται ένα λευκό υλικό για τα 
εξωτερικά στρώματα των μαύρων τμημάτων που παράγονται κατά τη διαδικασία 
της εναπόθεσης του υλικού σε στρώσεις, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί το 
χρώμα σωστά και με λεπτομέρεια. Πώς όμως θα μπορούσε να δημιουργηθεί 
αυτή η λευκή στρώση, όταν όλοι οι διαθέσιμοι παράγοντες τήξης ήταν μαύροι; 
Αυτό που απαιτείται είναι ένα νέο μέσο, η επιφάνεια του οποίου να παραμένει 
λευκή, αλλά να απορροφά θερμότητα όπως ένα μαύρο σώμα.
Για να επιτύχουν τα παραπάνω, οι μηχανικοί της HP πειραματίστηκαν για να 
ανακαλύψουν το ακριβές φάσμα της απορρόφησης ενέργειας που ένα μέσο 
θα χρειαζόταν για την επιτυχή τήξη του χρώματος. Μόλις αυτό επετεύχθη, ήταν 
σε θέση να δημιουργηθεί ένα νέο είδος υλικού, το οποίο θα μπορούσε να απορ-
ροφήσει το αόρατο υπέρυθρο φως ώστε να θερμανθεί κατάλληλα επιτρέποντας 
μια σύνθετη σύντηξη υλικών εκτύπωσης, θερμαντικών μέσων και χρωμάτων με 
μικροσκοπική ακρίβεια. Η συγκεκριμένη ανακάλυψη ήταν μόνο ένα μέρος ενός 
μεγαλύτερου παζλ στο τρισδιάστατο χρώμα.
Η επόμενη πρόκληση ήταν η εκτύπωση χρώματος απευθείας επάνω σε τρισδιά-
στατα αντικείμενα με τόση ακρίβεια, όση επιτυγχάνουν και οι 2D εκτυπωτές της 
HP. Εδώ πρωτεύοντα ρόλο παίζει το λεγόμενο voxel, δηλαδή το μικροσκοπικό 
τρισδιάστατο pixel που αποτελεί το DNA της τεχνολογίας Multi Jet Fusion της HP. 
Ο έλεγχος των voxels που επετεύχθη είναι πραγματικά αξιοθαύμαστος, αφού οι 
νέοι 3D εκτυπωτές της HP εκτυπώνουν έγχρωμα τρισδιάστατα αντικείμενα με 
εξαιρετική ακρίβεια, ποιότητα και λεπτομέρεια, εναποθέτοντας 340 εκατομμύρια 
voxels το δευτερόλεπτο, καθένα από τα οποία έχει διάμετρο μόλις 25 micron (1/4 
του πάχους μιας ανθρώπινης τρίχας). 

Οι νέοι εκτυπωτές επιτρέπουν στους χρήστες να παράγουν λειτουργικά τρισδιά-
στατα αντικείμενα με χρώμα, μαύρο ή λευκό, σε ένα κλάσμα του χρόνου που 
απαιτούν άλλες τεχνολογίες. Επιπλέον, το πιο προσιτό κόστος σε σχέση με άλλες 
ανταγωνιστικές λύσεις, εκδημοκρατίζει, θα λέγαμε, την τεχνολογία 3D εκτύπω-
σης καθιστώντας την προσβάσιμη σε μικρότερες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και 
νέους επιχειρηματίες.
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ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

Ο Γιάννης Βασιλάκος 
νέος CEO  
Η εταιρεία Κωτσόβολος ανακοίνωσε 
μια σειρά διοικητικών αλλαγών, 
ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται 
η μετακίνηση του Ανδρέα 
Αθανασόπουλο στις κεντρικές 
υπηρεσίες του ομίλου στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Τον κ. Αθανασόπουλο, 
διαδέχεται ο κ. Γιάννης Βασιλάκος, 
ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση 
του αντιπροέδρου και CEO της 
εταιρείας. Ο κ. Βασιλάκος έχει 
20ετή εμπειρία στο λιανικό εμπόριο 
τεχνολογίας, ενώ τα τελευταία οκτώ 
έτη εργάζεται στην Κωτσόβολος 
έχοντας αναλάβει με επιτυχία καίριες 
θέσεις συμπεριλαμβανομένου και του 
διευθυντή των καναλιών πωλήσεων 
της εταιρείας.
Info: Κωτσόβολος, 210-2899999

SOFTONE

Υποδέχεται τον GDPR
Η SoftOne ανακοίνωσε την πλήρη 
ευθυγράμμιση των προϊόντων και 
υπηρεσιών της με τις κατευθύνσεις 
του νέου Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων. Η εταιρεία εφαρμόζει 
με επιτυχία ένα σύγχρονο σύστημα 
διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών 
βάσει του διεθνούς προτύπου EN 
ISO 27001, Πιστοποίηση, η οποία 
τεκμηριώνει την τήρηση αυστηρά 
προδιαγεγραμμένων κανόνων και 
πολιτικών με σκοπό την παροχή 
λύσεων λογισμικού που εγγυώνται 
την υψηλή διαθεσιμότητα, προστασία 
και ασφαλή διαχείριση των 
δεδομένων.. 
Info: SoftOne, 211-1022222

DATA COMMUNICATION

Το WinEra ERP στη 
Linea Strom
H εταιρεία Linea Strom επέλεξε 
τη λύση WinEra ERP της Data 
Communication για την ενοποίηση 
των επιχειρηματικών και 
οικονομικών της λειτουργιών, 
Με την υλοποίηση αυτή, Linea 
Strom διασφαλίζει την πλέον 
αξιόπιστη, αποτελεσματική και 
χωρίς περιορισμούς διαχείριση 
του πλήθους των οικονομικών 
δεδομένων και πληροφοριών της, 
καθώς και την αξιοποίηση των 
βέλτιστων πρακτικών της ελληνικής 
και διεθνούς αγοράς.
Info: Data communication,  
211-1080000

Mε μια ματιά
MANAGED PRINT SERVICES

Η Xerox διατηρεί την ηγετική της 
θέση στο MPS 
Σύμφωνα με την τελευταία διεθνή έρευνα αγοράς του 
έγκυρου οίκου αναλυτών Quocirca, η Xerox διατηρεί 
την πρωτοκαθεδρία για τέταρτη συνεχόμενη φορά στα 
channel managed print services (CMPS), χάρη στη διευ-
ρυμένη και εύκολα προσβάσιμη προϊοντική της γκάμα.
Οι λύσεις MPS της Xerox ανταποκρίνονται τόσο στις 
ανάγκες μεγάλων επιχειρήσεων όσο και μικρομεσαίων, 
που θέλουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του 
ψηφιακού μετασχηματισμού. Από την αυτοματοποίηση 
της ροής εργασιών μέχρι και την τελική ανάλυση των 
δεδομένων, η Xerox βοηθά τους πελάτες της να αντα-
ποκριθούν στους στόχους αειφορίας που έχουν θέσει, 
να ενισχύσουν την προβολή τους και να ελέγξουν τόσο 
τις διαδικασίες εγγράφων όσο και τις δαπάνες τους. 
Ταυτόχρονα, βελτιώνει τους μηχανισμούς ασφάλειας 
μέσω της τελευταίας τεχνολογίας αυθεντικοποίησης, 
κρυπτογράφησης και προστασίας από ιούς.

Η σειρά Xerox ConnectKey δίνει στους συνεργάτες της  
Xerox ένα στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγω-
νισμού, μετασχηματίζοντας τις παραδοσιακές συσκευές 
εκτύπωσης σε έξυπνους, συνδεδεμένους «βοηθούς 

εργασίας», που ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες 
των επιχειρήσεων. Συγχρόνως,  διασφαλίζει προσω-
ποποιημένη και αυτοματοποιημένη ροή εργασιών, 
πρόσβαση στο cloud με μια κίνηση, διαρκή φορητότητα, 
ειδικές εφαρμογές και πολυεπίπεδη ασφάλεια, αυξάνο-
ντας την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα 
και μεγιστοποιώντας την ασφάλεια των πληροφοριών.
Info: Xerox Hellas, 210-9307000

Η LG σε συνεργασία με την Cisco ανακοίνωσαν τη 
δημιουργία μιας νέας, γρήγορης και ευέλικτης μορφή 
επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο συνδυάζοντας τις 
LG Large Screen UHD οθόνες με το Cisco Spark Room 
Kit και Room Kit Plus. 
Τα συμβατά με την Cisco μοντέλα της LG είναι οι 
Large Screen σειρές UH5C (49’’ έως 86’’) και η Large 
premium LS95D (98») που προσφέρουν εξαιρετικής 
ποιότητας εικόνα χάρη στο πάνελ τεχνολογίας IPS και 
την UHD ανάλυση εικόνας (3.840x2.160). 
Ο συνδυασμός των Cisco Spark Room Kit και των 
LG οθονών ενεργοποιεί μοναδικά χαρακτηριστικά 
καθιστώντας εφικτό τον αυτόματο συντονισμό των δύο 
συστημάτων χωρίς να απαιτείται εισαγωγή ρυθμίσε-
ων. Με τον τρόπο αυτό μηδενίζονται τα προβλήματα 
συγχρονισμού εικόνας και ήχου, ενώ τα χρώματα 
του monitor προσαρμόζονται αυτόματα με βάση τις 
ειδικές προδιαγραφές που υπάρχουν για video και 
presentation format. Επιπλέον στο monitor ενεργοποι-

είται η αυτόματη αλλαγή εισόδου (Auto changing Input) 
με βάση τις εισερχόμενες κλήσεις ενώ με το αυτόματο 
σύστημα αναμονής η επαναφορά του συστήματος σε 
κατάσταση λειτουργίας είναι πιο άμεση από ποτέ.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι LG Large Screen 
UHD οθόνες και τα Cisco Spark Room Kit Series προ-
σφέρουν συντονισμένη after-sales υποστήριξη και από 
τις δύο εταιρείες.
Info: LG Electronics Hellas, 210-4800500

Η LG ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ CISCO SPARK ROOM

Τηλεδιάσκεψη με υπογραφή LG 
και Cisco 
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Τραπεζικές συναλλαγές μέσα από το Soft1 Series 5
LEXIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Νέα συνεργασία με 
New Rock
Η LEXIS Πληροφορική ανακοίνωσε 
την έναρξη της συνεργασίας της με 
τον οίκο New Rock Technologies ο 
οποίος ασχολείται με το σχεδιασμό 
και την κατασκευή λύσεων VoIP 
τηλεφωνίας για SMEs και ITSPs. 
Πρόκειται για μία συνεργασία υψηλής 
σημασίας, τόσο για τη LEXIS, που θα 
είναι αντιπρόσωπος και διανομέας 
των λύσεων της εταιρείας, όσο και 
για τη New Rock, που μέσω της 
συγκεκριμένης συνεργασίας στοχεύει 
να διεισδύσει δυναμικά στην αγορά 
της Ελλάδας και της Κύπρου.
Info: LEXIS Πληροφορική, 
210-6777007

ORACLE

Στο Oracle PaaS η 
Baker Tilly
Ο διεθνής οίκος ελεγκτών, λογιστών, 
φορολογικών και επιχειρηματικών 
συμβούλων, που δραστηριοποιείται 
στην Κύπρο και τα Βαλκάνια Baker 
Tilly Klitou & Partners επέλεξε 
λύσεις Oracle Platform as a 
Service (PaaS) για να βελτιώσει 
τις υπηρεσίες προς τους πελάτες 
της, να βελτιώσει την εσωτερική 
αποτελεσματικότητα και να 
ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες 
απαιτήσεις συμμόρφωσης περί 
προστασίας δεδομένων, οι οποίες 
αναβαθμίζονται διαρκώς, ειδικά 
με το νέο Γενικό Κανονισμό για την 
Προστασία των Δεδομένων (GDPR) 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Info: Oracle Hellas, 210-6789200 

ENTERSOFT

Εξαγοράζει το 
enterprise mobility 
της SiEBEN 
Η Entersoft ισχυροποιεί την 
παρουσία της στο χώρο του 
enterprise mobility εξαγοράζοντας 
ολόκληρη τη σχετική δραστηριότητα 
της SiEBEN. Βάσει της συμφωνίας 
μεταβιβάζονται από τη SiEBEN 
στην Entersoft όλα τα πνευματικά 
δικαιώματα του λογισμικού Pocketbiz 
Mobile, τα εμπορικά σήματα και 
όλο το πελατολόγιο, ενώ η SiEBEN 
αποχωρεί από την αγορά των 
μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. 
Info: Entersoft, 211-1015000

Mε μια ματιά

Η SoftOne ανακοίνωσε ότι οι εφαρμογές Soft1 Series 5 
αποκτούν λειτουργία FinTech, φέρνοντας μία νέα εποχή 
στην υλοποίηση των τραπεζικών συναλλαγών των 
επιχειρήσεων.
Έτσι, οι καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές κάθε 
επιχείρησης, μπορούν να πραγματοποιούνται απευθείας 
από το εμπορικό της λογισμικό.

Η λειτουργία Soft1 FinTech επιτυγχάνει την απρόσκοπτη 
και ασφαλή διασύνδεση των εφαρμογών Soft1 Series 5 
με τα συστήματα e-banking των τραπεζών. Με τον τρόπο 
αυτό, βοηθάει την επιχείρηση να διαχειρίζεται τους 
τραπεζικούς της λογαριασμούς μέσα από το περιβάλλον 
εργασίας του Soft1 Series 5, προβάλλοντας σε πραγμα-

τικό χρόνο το υπόλοιπο και τις κινήσεις τους, αλλά και 
διασφαλίζοντας τη συμφωνία τους με τις εγγραφές του 
συστήματος.

Η ενότητα Soft1 FinTech επιτρέπει την άμεση ενημέρω-
ση του Soft1 Series 5 για όλες τις κινήσεις των λογα-
ριασμών (όπως εμβάσματα, μεταφορές χρημάτων, τρα-
πεζικά έξοδα και πληρωμές εξόδων), δημιουργώντας 
αυτόματα όλες τις σχετικές εγγραφές και τα παραστατικά. 
Ταυτόχρονα, παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης 
τραπεζικών συναλλαγών (όπως αποστολές εμβασμά-
των, μεταφορές και πληρωμές εξόδων), απευθείας μέσα 
από τις αντίστοιχες ενότητες του Soft1 Series 5.  
Info: SoftOne, 211-1022222
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Στις 14 Μαΐου τα Public παρουσίασαν τη 
νέα τους επιχειρηματική πρωτοβουλία, 
τη δημιουργία του πρώτου ελληνικού 
marketplace που έρχεται να αλλάξει τα 
δεδομένα στον χάρτη του ηλεκτρονικού 
εμπορίου στην Ελλάδα. Κατά τη διάρ-
κεια συνέντευξης τύπου, ο διευθύνων 
σύμβουλος των Public, Χρήστος Καλο-
γεράκης ανέφερε ότι η εταιρεία επέλε-
ξε την πλατφόρμα Miraki, η οποία χρη-
σιμοποιείται από τα μεγαλύτερα on-line 
marketplaces παγκοσμίως (Best Buy, 
Walmart μεταξύ άλλων). Μάλιστα, όπως χαρακτηριστι-
κά τόνισε, το ύψος της επένδυσης άγγιξε το 1 εκ. ευρώ, 
προκειμένου το Public.gr να μετασχηματιστεί σε ένα τε-
ράστιο online mall που (θα) φιλοξενεί μικρά και μεγάλα, 
ελληνικά καταστήματα. 
Αυτή τη στιγμή τα Public διαθέτουν προϊοντικό κατάλογο 
με πάνω από 1 εκ. προϊόντα, ενώ η ετήσια συνεισφορά 
του Public.gr στον τζίρο της εταιρίας ανέρχεται σε 20%.

Το Amazon της Ελλάδας
Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, τα Public 
προσφέρουν τη δυνατότητα σε ελληνικές εταιρείες (είτε 
διαθέτουν on-line κατάστημα, είτε όχι) να αποκτήσουν 
το δικό τους shop in a shop μέσα στο Public.gr και να 
έρθουν σε επαφή με τους 41 εκατ. επισκέπτες του, σε 
ετήσια βάση. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες η προϊο-
ντική γκάμα του Public.gr εμπλουτίζεται και οι επισκέ-
πτες μπορούν να ανακαλύψουν νέα προϊόντα και νέες 
κατηγορίες. 

Τα κριτήρια για να ενταχθεί μια επιχείρη-
ση στο Public marketplace (μέχρι το τέ-
λος Μαΐου αναμένεται να υπάρχουν 47 
retailers) έχουν να κάνουν κυρίως με την 
προϊοντική κατηγορία. Όπως χαρακτηρι-
στικά ανέφερε ο κ. Καλογεράκης, ο πρω-
ταρχικός στόχος είναι ο επισκέπτης του 
Public.gr να μπορεί να βρει αυτό που ψά-
χνει. Στα κριτήρια περιλαμβάνονται επί-
σης η ταχύτητα εξυπηρέτησης πελατών, 
η συσκευασία αποστολής και η έγκαιρη 
αποστολή με βάσει το time promise. Σε 

ότι αφορά την τιμολογιακή πολιτική, αυτή εξαρτάται από 
το εκάστοτε κατάστημα, αλλά όπως ο ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Καλογεράκης «δεν θέλουμε μια εταιρεία να 
πουλά ένα προϊόν ακριβότερα στο Public marketplace, 
από ότι στο δικό του κατάστημα». 
Το κόστος για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο Public 
marketplace είναι 39 ευρώ το μήνα ανεξαρτήτως με-
γέθους και τζίρου, ενώ υπάρχει και προμήθεια 10% 
επί των πωλήσεων που πραγματοποιούνται εντός του 
Public.gr

Την πρωτοβουλία των Public χαιρέτισε ο πρόεδρος του 
GRECA, (Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορί-
ου), κ. Φώτης Αντωνόπουλος, ο οποίος τόνισε τη σημα-
σία του εγχειρήματος συνολικά, τόσο για την προώθη-
ση του e-commerce στη χώρα μας, όσο και για την ενί-
σχυση της εξοικείωσης των Ελλήνων με τις online αγο-
ρές.
Info: Public, www.public.gr

PUBLIC

Το πρώτο ελληνικό marketplace
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ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

Ο Γιάννης Βασιλάκος 
νέος CEO  
Η εταιρεία Κωτσόβολος ανακοίνωσε 
μια σειρά διοικητικών αλλαγών, 
ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται 
η μετακίνηση του Ανδρέα 
Αθανασόπουλο στις κεντρικές 
υπηρεσίες του ομίλου στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Τον κ. Αθανασόπουλο, 
διαδέχεται ο κ. Γιάννης Βασιλάκος, 
ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση 
του αντιπροέδρου και CEO της 
εταιρείας. Ο κ. Βασιλάκος έχει 
20ετή εμπειρία στο λιανικό εμπόριο 
τεχνολογίας, ενώ τα τελευταία οκτώ 
έτη εργάζεται στην Κωτσόβολος 
έχοντας αναλάβει με επιτυχία καίριες 
θέσεις συμπεριλαμβανομένου και του 
διευθυντή των καναλιών πωλήσεων 
της εταιρείας.
Info: Κωτσόβολος, 210-2899999

SOFTONE

Υποδέχεται τον GDPR
Η SoftOne ανακοίνωσε την πλήρη 
ευθυγράμμιση των προϊόντων και 
υπηρεσιών της με τις κατευθύνσεις 
του νέου Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων. Η εταιρεία εφαρμόζει 
με επιτυχία ένα σύγχρονο σύστημα 
διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών 
βάσει του διεθνούς προτύπου EN 
ISO 27001, Πιστοποίηση, η οποία 
τεκμηριώνει την τήρηση αυστηρά 
προδιαγεγραμμένων κανόνων και 
πολιτικών με σκοπό την παροχή 
λύσεων λογισμικού που εγγυώνται 
την υψηλή διαθεσιμότητα, προστασία 
και ασφαλή διαχείριση των 
δεδομένων.. 
Info: SoftOne, 211-1022222

DATA COMMUNICATION

Το WinEra ERP στη 
Linea Strom
H εταιρεία Linea Strom επέλεξε 
τη λύση WinEra ERP της Data 
Communication για την ενοποίηση 
των επιχειρηματικών και 
οικονομικών της λειτουργιών, 
Με την υλοποίηση αυτή, Linea 
Strom διασφαλίζει την πλέον 
αξιόπιστη, αποτελεσματική και 
χωρίς περιορισμούς διαχείριση 
του πλήθους των οικονομικών 
δεδομένων και πληροφοριών της, 
καθώς και την αξιοποίηση των 
βέλτιστων πρακτικών της ελληνικής 
και διεθνούς αγοράς.
Info: Data communication,  
211-1080000

Mε μια ματιά
MANAGED PRINT SERVICES

Η Xerox διατηρεί την ηγετική της 
θέση στο MPS 
Σύμφωνα με την τελευταία διεθνή έρευνα αγοράς του 
έγκυρου οίκου αναλυτών Quocirca, η Xerox διατηρεί 
την πρωτοκαθεδρία για τέταρτη συνεχόμενη φορά στα 
channel managed print services (CMPS), χάρη στη διευ-
ρυμένη και εύκολα προσβάσιμη προϊοντική της γκάμα.
Οι λύσεις MPS της Xerox ανταποκρίνονται τόσο στις 
ανάγκες μεγάλων επιχειρήσεων όσο και μικρομεσαίων, 
που θέλουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του 
ψηφιακού μετασχηματισμού. Από την αυτοματοποίηση 
της ροής εργασιών μέχρι και την τελική ανάλυση των 
δεδομένων, η Xerox βοηθά τους πελάτες της να αντα-
ποκριθούν στους στόχους αειφορίας που έχουν θέσει, 
να ενισχύσουν την προβολή τους και να ελέγξουν τόσο 
τις διαδικασίες εγγράφων όσο και τις δαπάνες τους. 
Ταυτόχρονα, βελτιώνει τους μηχανισμούς ασφάλειας 
μέσω της τελευταίας τεχνολογίας αυθεντικοποίησης, 
κρυπτογράφησης και προστασίας από ιούς.

Η σειρά Xerox ConnectKey δίνει στους συνεργάτες της  
Xerox ένα στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγω-
νισμού, μετασχηματίζοντας τις παραδοσιακές συσκευές 
εκτύπωσης σε έξυπνους, συνδεδεμένους «βοηθούς 

εργασίας», που ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες 
των επιχειρήσεων. Συγχρόνως,  διασφαλίζει προσω-
ποποιημένη και αυτοματοποιημένη ροή εργασιών, 
πρόσβαση στο cloud με μια κίνηση, διαρκή φορητότητα, 
ειδικές εφαρμογές και πολυεπίπεδη ασφάλεια, αυξάνο-
ντας την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα 
και μεγιστοποιώντας την ασφάλεια των πληροφοριών.
Info: Xerox Hellas, 210-9307000

Η LG σε συνεργασία με την Cisco ανακοίνωσαν τη 
δημιουργία μιας νέας, γρήγορης και ευέλικτης μορφή 
επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο συνδυάζοντας τις 
LG Large Screen UHD οθόνες με το Cisco Spark Room 
Kit και Room Kit Plus. 
Τα συμβατά με την Cisco μοντέλα της LG είναι οι 
Large Screen σειρές UH5C (49’’ έως 86’’) και η Large 
premium LS95D (98») που προσφέρουν εξαιρετικής 
ποιότητας εικόνα χάρη στο πάνελ τεχνολογίας IPS και 
την UHD ανάλυση εικόνας (3.840x2.160). 
Ο συνδυασμός των Cisco Spark Room Kit και των 
LG οθονών ενεργοποιεί μοναδικά χαρακτηριστικά 
καθιστώντας εφικτό τον αυτόματο συντονισμό των δύο 
συστημάτων χωρίς να απαιτείται εισαγωγή ρυθμίσε-
ων. Με τον τρόπο αυτό μηδενίζονται τα προβλήματα 
συγχρονισμού εικόνας και ήχου, ενώ τα χρώματα 
του monitor προσαρμόζονται αυτόματα με βάση τις 
ειδικές προδιαγραφές που υπάρχουν για video και 
presentation format. Επιπλέον στο monitor ενεργοποι-

είται η αυτόματη αλλαγή εισόδου (Auto changing Input) 
με βάση τις εισερχόμενες κλήσεις ενώ με το αυτόματο 
σύστημα αναμονής η επαναφορά του συστήματος σε 
κατάσταση λειτουργίας είναι πιο άμεση από ποτέ.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι LG Large Screen 
UHD οθόνες και τα Cisco Spark Room Kit Series προ-
σφέρουν συντονισμένη after-sales υποστήριξη και από 
τις δύο εταιρείες.
Info: LG Electronics Hellas, 210-4800500

Η LG ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ CISCO SPARK ROOM

Τηλεδιάσκεψη με υπογραφή LG 
και Cisco 

05.2018
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UNI SYSTEMS

Σημαντικό έργο στη 
Ρουμανία 
Η Uni Systems υλοποίησε τον 
μετασχηματισμό του contact center 
της Orange Ρουμανίας, ενός από 
τα μεγαλύτερα στη χώρα. Για την 
υποστήριξη του έρχου, υλοποιήθηκε 
το Genesys PureEngage, η 
omnichannel σουίτα για πολυεθνικές 
επιχειρήσεις. Το έργο κάλυψε 
συγκεκριμένες επιχειρησιακές και 
τεχνικές απαιτήσεις, όπως  υιοθέτηση 
καινοτόμων λύσεων λογισμικού για τις 
εισερχόμενες - εξερχόμενες κλήσεις 
και  αυτοεξυπηρέτηση των πελατών, 
virtualization, αυξημένη λειτουργική 
απόδοση και άμεση ανταπόκριση στα 
αιτήματα των πελατών, απ’ όλα τα 
διαθέσιμα σημεία εξυπηρέτησης.
Info: Uni Systems, 211-9997000

COSMOS BUSINESS SYSTEMS

Ημερίδα για τον GDPR
Η Cosmos Business Systems 
σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο Πειραιά, διοργάνωσε 
με μεγάλη επιτυχία την ενημερωτική 
εκδήλωση με θέμα «Προστασία των 
Προσωπικών Δεδομένων – GDPR». 
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης,  
η Cosmos Business Systems και 
η  εταιρεία NetBull, παρουσίασαν το 
πλαίσιο υπηρεσιών και διαδικασιών 
που βοηθούν στην συμμόρφωση της 
επιχείρησης με τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων (GDPR),  
βελτιώνουν την προστασία των 
δεδομένων  και εξασφαλίζουν τις 
επιχειρήσεις έναντι τρίτων.  
Info: Cosmos Business 
Systems, 210-6492800

NSS

Νέος business 
development director
H εταιρεία NSS ανακοίνωσε την 
ένταξη νέου business development 
director στο δυναμικό της, με τον κ. 
Νεκτάριο Δεληγιάννη να αναλαμβάνει 
τη θέση αυτή από 16 Απριλίου 2018. Ο 
Νεκτάριος Δεληγιάννης, είναι στέλεχος 
με 25ετή και πλέον εμπειρία στο 
χώρο της τεχνολογίας και όχι μόνο, σε 
επιτυχημένες πολυεθνικές εταιρείες. 
Έχει διατελέσει γενικός διευθυντής 
της εταιρείας Panda Security για την 
περιοχή της Ρουμανίας και αργότερα 
της FYROM καθώς και εμπορικός 
διευθυντής για τις Βαλκανικές χώρες 
στην εταιρεία Unisystems.
Info: NSS, 210-5914326

Mε μια ματιά

Με στόχο την αδιάλειπτη και ταχύτερη διασύνδεση 
των συσκευών στο ασύρματο δίκτυο, η Engenius, 
παρουσιάζει το νέο της μοντέλο EWS330. Πρόκειται για 
ένα indoor managed access point το οποίο υποστηρίζει 
την προηγμένη τεχνολογία Wave 2 802.11ac και MU-
MIMO η οποία φέρνει επαναστατική ταχύτητα σύνδεσης 
και μεγάλο εύρος ζώνης έτσι ώστε να επιτευχθεί multi-
tasking πολλών χρηστών παράλληλα. Επίσης, μειώνεται 
η καθυστέρηση ενώ παράλληλα αυξάνεται η φασματική 
απόδοση.
Πιο συγκεκριμένα, το EWS300 διαθέτει dual radio (2.4 
& 5 GHz) 2x2 MU-MIMO κεραίες και έως 1.26 Gbps 
throughput (867Mbps @5Ghz και 400Mbps @2.4Ghz). 
Οι κεραίες του είναι omni-directional και πετυχαίνουν 

κάλυψη 360° σε μεγάλες αποστάσεις. Επίσης, 
υποστηρίζεται η δυνατότητα για beamforming, όπου με 
αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται στο access point να εστιάζει 
τη παροχή της ενέργειας των κεραιών σε συγκεκριμένο 
client (εάν δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση) προς τη 
κατεύθυνση του έτσι ώστε να ενισχυθεί το σήμα και η 
συνολική εμπειρία χρήσης του WiFi στον συγκεκριμένο 
client καθώς επίσης και να μειωθούν οι παρεμβολές στο 
RF. 
 
Για να διαχειριστεί αποτελεσματικά η χρήση κάθε client, 
υπάρχει δυνατότητα για Traffic Shaping σε ένα εύρος 
ζώνης ανά SSID ή σε μεμονωμένους πελάτες ανά 
σημείο πρόσβασης. Αυτός ο περιορισμός προσφέρει 
σταθερό bandwidth για την εκτέλεση συγκεκριμένων 
εφαρμογών όπως VoIP και video streaming με άνετη και 
ομαλή λειτουργία, αποφεύγοντας έτσι τη συμφόρηση του 
δικτύου.
Σημαντικό χαρακτηριστικό του επίσης είναι ότι παρέχει 
εύκολη διαχείριση μέσω του ezMaster controller 
για κάθε βεληνεκούς εγκαταστάσεις από 10 έως και 
10000 users.Έτσι εκτός από μαζική διαμόρφωση , 
πετυχαίνουμε μείωση στα λειτουργικά κόστη αλλά και 
στο κόστος συντήρησης από τοπικό ή απομακρυσμένο 
διακομιστή ή ακόμα και από το Cloud

Info: Professional Services, 210-8012207

PROFESSIONAL SERVICES

Υψηλές ταχύτητες και επιδόσεις
στο Wi-Fi δίκτυό σας

05.2018

PARTNERNET

Unified Communications με ασφάλεια 
που εγγυάται η Seqrite
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προσπάθειες των επιχει-
ρήσεων διεθνώς για ασφαλή ηλεκτρονική επικοινωνία, 
τόσο σε επίπεδο διαδικασιών, όσο και μέτρων προστασίας 
και διαχείρισης δεδομένων όπως επιτάσσει ο GDPR. Τα 
προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει η PartnerNET 
έχουν χαρακτηριστικά που κάνουν εύκολες αυτές τις 
προσπάθειες σε πολλά επίπεδα. 

Τα access control points της Grandstream και της Nista 
καταγράφουν, ελέγχουν και αποθηκεύουν δεδομένα με 
ασφάλεια και επικοινωνούν με όλο το δίκτυο και τα clouds 
μιας επιχείρησης. Πρόκειται για συσκευές που συνδυά-
ζουν εξελιγμένες λειτουργίες IP θυροτηλεφώνου, ΙP τηλε-
φώνου και συστήματος ασφαλείας και παρακολούθησης 
μέσω των HD καμερών που διαθέτουν. 
Το εντυπωσιακό αυτό επικοινωνιακό δίκτυο, έρχεται 
να θωρακίσει η ολοκληρωμένη λύση Seqrite που είναι 
πλέον γνωστή για τις εξαιρετικές δυνατότητες ασφαλείας 
δεδομένων που προσφέρει. Οι λύσεις της Seqrite «κου-

μπώνουν» πολύ εύκολα πάνω σε οποιοδήποτε δίκτυο και 
δίνουν εργαλεία διαχείρισης και προστασίας δεδομένων, 
εφάμιλλα των πιο high-end προϊόντων της αγοράς, σε 
πολύ συμφέρουσα τιμή. 
Για περισσότερες ολοκληρωμένες λύσεις – συμμά-
χους στην πορεία του GDPR, επισκεφθείτε το site της 
PartnerNET site.partnernet.gr

Info: PartnerNet, 210-7100000

MOBILE DEVICE 
MANAGEMENT (MDM)

 Διαχείριση μέσω cloud

 Δημιουργία policies βάσει τοποθεσίας   

 Προστασία ευαίσθητων δεδομένων

 Ευέλικτα policies deployment  

 Ολοκληρωμένος έλεγχος apps

Available on:

 210 710 0000  

 www.partnernet.gr 

 sales@partnernet.gr

MOBILITY & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!
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OFFICE LINE

Στους κορυφαίους 
παρόχους cloud 
Η Office Line ανακοίνωσε την 
κατάταξή της στις 25 κορυφαίες 
εταιρείες της Ευρώπης στην παροχή 
ολοκληρωμένων λύσεων cloud. 
Η συγκεκριμένη διάκριση που 
αναγνωρίζει και πιστοποιεί ακόμη 
μια φορά τη μοναδική ικανότητα 
και διευρυμένη τεχνογνωσία της 
Office Line, έρχεται από το έγκυρο 
κι εξειδικευμένο περιοδικό CIO 
Applications Europe.
Info: Office Line, 210-9760200

CPI

Posiflex στα Buffalo 
Wings & Rings 
Τη CPI και την Posiflex επέλεξε η 
Αμερικανική αλυσίδα εστιατορίων 
Buffalo Wings & Rings για τον POS 
εξοπλισμό του πρώτου εστιατορίου 
της στην Ελλάδα, το οποίο αναμένεται 
να λειτουργήσει τέλος Μαΐου στη 
Νέα Ερυθραία. Στις θέσεις ταμείου 
της γνωστής αλυσίδας εστιατορίων 
τοποθετήθηκαν τερματικά και 
θερμικοί εκτυπωτές Posiflex και στην 
κουζίνα Kitchen monitors Posiflex. 
Η CPI είναι ο επίσημος διανομέας 
των τερματικών και περιφερειακών 
λύσεων της Posiflex πανελλαδικά.
Info: CPI, 210-4805800

ISQUARE

Το iPad στην 
εκπαίδευση
Με αξιοσημείωτη προσέλευση 
μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Καινοτομία στην 
Εκπαίδευση» το συνέδριο «iPad 
Education Event» που διοργάνωσε 
η iSquare, επίσημος διανομέας της 
Apple σε Ελλάδα και Κύπρο. Το 
συνέδριο ήταν προσανατολισμένο 
στο χώρο της εκπαίδευσης και 
στόχος του ήταν να παρουσιάσει 
τις καινοτομίες στη μάθηση και 
στη διδασκαλία αξιοποιώντας τις 
τεχνολογίες και τα προϊόντα της 
Apple.
Info: iSquare, 211-9997500
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PYLONES HELLAS

H HPE μετασχηματίζει
τον ξενοδοχειακό κλάδο 
Η Pylones Hellas σε συνεργασία με την ΗΡΕ και την 
υποστήριξη της Eurotel, διοργάνωσαν την εκδήλωση 
«Designing Next-Gen Digital Guest Experiences». Ήταν 
ένα special event αφιερωμένο στις πιο σύγχρονες και 
προσιτές λύσεις υποδομών ΙΤ και δικτύωσης για ξενοδο-
χειακές μονάδες.
Η ατζέντα της εκδήλωσης κάλυψε μια ευρεία θεματολογία, 
με μια σειρά διαλέξεων από εξειδικευμένους ομιλητές, 
οι οποίοι εστίασαν σε καινοτόμες και παραγωγικές επιλο-
γές που προσφέρουν ευχέρεια σε ξενοδοχειακούς οργα-
νισμούς να υλοποιήσουν έργα και διαδικασίες ψηφιακού 
μετασχηματισμού με ευέλικτες υποδομές ΙΤ, αναβαθμι-
σμένη ασφάλεια και μειωμένα κόστη. 
Μιλώντας για τον σχεδιασμό απρόσκοπτων ψηφια-
κών εμπειριών «επόμενης γενιάς», η κα. Βίκυ Αναλυ-
τή, partner business manager της Hewlett Packard 
Enterprise, σημείωσε ότι «ο κλάδος του hospitality, επω-
φελούμενος τη νέα ψηφιακή εποχή, μπορεί να προσφέρει 
επιπλέον υπηρεσίες που θα βελτιώσουν την τελική εμπει-
ρία του χρήστη μέσω της σύνδεσης του εσωτερικού υβρι-
δικού περιβάλλοντος τεχνολογίας (hybrid-IT) με το έξυπνο 
άκρο (Intelligent Edge), που σήμερα αποτελεί το interface 

της επιχείρησης με τους καταναλωτές».
Από την πλευρά του ο κος. Εμμανουήλ Νέτος, γενικός δι-
ευθυντής της Pylones Hellas, τόνισε επίσης την ανάγκη 
αλλαγών για την απαραίτητη συμβατότητα με τις νέες κα-
ταναλωτικές απαιτήσεις». Παράλληλα επισημάνθηκε ο ρό-
λος που μπορεί να παίξει η Pylones Hellas, έχοντας τη 
συνδρομή ενός παγκόσμιου ηγέτη της τεχνολογίας όπως 
η HPE, για την παροχή των πιο προηγμένων λύσεων υπο-
δομών ΙΤ και ψηφιακού μετασχηματισμού στον κλάδο του 
hospitality, προσπερνώντας οποιεσδήποτε ανησυχίες για 
πρόσθετες δαπάνες, χαμηλή απόδοση και διακοπές λει-
τουργίας. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε ειδική αναφορά στις δι-
κτυώσεις της Aruba Networking, με τους εκπροσώπους 
της HPE/Aruba να παρουσιάζουν το όραμα της εταιρεί-
ας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ξενοδοχειακών 
μονάδων, δίνοντας έμφαση σε λύσεις Hybrid IT, Software 
Defined, Composable Infrastructure αλλά και Security, 
Management, Wireless & Wired Connectivity και Location 
& Analytics.
Info: Pylones Hellas, 210-7483700

Η ΟΚΙ, ανακοίνωσε την προσθήκη δυνατότητας ασύρμα-
της σύνδεσης σε δύο από τα πιο δημοφιλή Α4 έγχρωμα 
μηχανήματα, το C332dn και το MC363dn.
Πιο συγκεκριμένα, οι νέες συσκευές, ΟΚΙ C332dnw και 
ΟΚΙ MC363dnw, ενσωματώνουν την ασύρματη σύνδεση 
ως βασικό χαρακτηριστικό τους για απλή και γρήγορη 
εκτύπωση υψηλής ποιότητας σε μια τεράστια ποικιλία 
υλικών εκτύπωσης και διαστάσεων, από Α6 μέχρι 
banner μήκους 1,3m. 
Ο Α4 έγχρωμος εκτυπωτής C332dnw με ταχύτητα έως 
30 σελ/λεπτό και ποιότητα εκτύπωσης High Definition 
ProQ2400 αποτελεί την ιδανική λύση για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις οι οποίες απαιτούν εξαιρετική ποιότητα και 
οικονομική εκτύπωση για τα εταιρικά τους έγγραφα.
Το Α4 έγχρωμο πολυμηχάνημα MC363dnw, με ταχύ-
τητα επίσης 30 σελ/λεπτό και καινοτόμες λειτουργίες 
χρήσης, όπως online οδηγίες αλλαγής αναλωσίμων και 

ενημέρωσης λογισμικού, αποτελεί εξαιρετική επιλογή 
για απρόσκοπτη λειτουργία εκτύπωσης. Η συγκεκριμένη 
συσκευή, εκτός από επαγγελματικής ποιότητας έγχρωμη 
εκτύπωση διπλής όψης, συνδυάζει ακόμα λειτουργίες 
σάρωσης, αντιγραφής και φαξ σε πολύ προσιτή τιμή.

Και τα δύο μηχανήματα, διαθέτουν λειτουργία mobile 
printing για smartphones ή tablets, Google cloud print 
2.0, ενώ είναι συμβατά με το Airprint της Apple.
Info: CPI, 210-4805800

ΟΚΙ WIRELESS PRINTING

Εκτυπώσεις χωρίς καλώδια 
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UNI SYSTEMS

Σημαντικό έργο στη 
Ρουμανία 
Η Uni Systems υλοποίησε τον 
μετασχηματισμό του contact center 
της Orange Ρουμανίας, ενός από 
τα μεγαλύτερα στη χώρα. Για την 
υποστήριξη του έρχου, υλοποιήθηκε 
το Genesys PureEngage, η 
omnichannel σουίτα για πολυεθνικές 
επιχειρήσεις. Το έργο κάλυψε 
συγκεκριμένες επιχειρησιακές και 
τεχνικές απαιτήσεις, όπως  υιοθέτηση 
καινοτόμων λύσεων λογισμικού για τις 
εισερχόμενες - εξερχόμενες κλήσεις 
και  αυτοεξυπηρέτηση των πελατών, 
virtualization, αυξημένη λειτουργική 
απόδοση και άμεση ανταπόκριση στα 
αιτήματα των πελατών, απ’ όλα τα 
διαθέσιμα σημεία εξυπηρέτησης.
Info: Uni Systems, 211-9997000

COSMOS BUSINESS SYSTEMS

Ημερίδα για τον GDPR
Η Cosmos Business Systems 
σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο Πειραιά, διοργάνωσε 
με μεγάλη επιτυχία την ενημερωτική 
εκδήλωση με θέμα «Προστασία των 
Προσωπικών Δεδομένων – GDPR». 
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης,  
η Cosmos Business Systems και 
η  εταιρεία NetBull, παρουσίασαν το 
πλαίσιο υπηρεσιών και διαδικασιών 
που βοηθούν στην συμμόρφωση της 
επιχείρησης με τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων (GDPR),  
βελτιώνουν την προστασία των 
δεδομένων  και εξασφαλίζουν τις 
επιχειρήσεις έναντι τρίτων.  
Info: Cosmos Business 
Systems, 210-6492800

NSS

Νέος business 
development director
H εταιρεία NSS ανακοίνωσε την 
ένταξη νέου business development 
director στο δυναμικό της, με τον κ. 
Νεκτάριο Δεληγιάννη να αναλαμβάνει 
τη θέση αυτή από 16 Απριλίου 2018. Ο 
Νεκτάριος Δεληγιάννης, είναι στέλεχος 
με 25ετή και πλέον εμπειρία στο 
χώρο της τεχνολογίας και όχι μόνο, σε 
επιτυχημένες πολυεθνικές εταιρείες. 
Έχει διατελέσει γενικός διευθυντής 
της εταιρείας Panda Security για την 
περιοχή της Ρουμανίας και αργότερα 
της FYROM καθώς και εμπορικός 
διευθυντής για τις Βαλκανικές χώρες 
στην εταιρεία Unisystems.
Info: NSS, 210-5914326

Mε μια ματιά

Με στόχο την αδιάλειπτη και ταχύτερη διασύνδεση 
των συσκευών στο ασύρματο δίκτυο, η Engenius, 
παρουσιάζει το νέο της μοντέλο EWS330. Πρόκειται για 
ένα indoor managed access point το οποίο υποστηρίζει 
την προηγμένη τεχνολογία Wave 2 802.11ac και MU-
MIMO η οποία φέρνει επαναστατική ταχύτητα σύνδεσης 
και μεγάλο εύρος ζώνης έτσι ώστε να επιτευχθεί multi-
tasking πολλών χρηστών παράλληλα. Επίσης, μειώνεται 
η καθυστέρηση ενώ παράλληλα αυξάνεται η φασματική 
απόδοση.
Πιο συγκεκριμένα, το EWS300 διαθέτει dual radio (2.4 
& 5 GHz) 2x2 MU-MIMO κεραίες και έως 1.26 Gbps 
throughput (867Mbps @5Ghz και 400Mbps @2.4Ghz). 
Οι κεραίες του είναι omni-directional και πετυχαίνουν 

κάλυψη 360° σε μεγάλες αποστάσεις. Επίσης, 
υποστηρίζεται η δυνατότητα για beamforming, όπου με 
αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται στο access point να εστιάζει 
τη παροχή της ενέργειας των κεραιών σε συγκεκριμένο 
client (εάν δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση) προς τη 
κατεύθυνση του έτσι ώστε να ενισχυθεί το σήμα και η 
συνολική εμπειρία χρήσης του WiFi στον συγκεκριμένο 
client καθώς επίσης και να μειωθούν οι παρεμβολές στο 
RF. 
 
Για να διαχειριστεί αποτελεσματικά η χρήση κάθε client, 
υπάρχει δυνατότητα για Traffic Shaping σε ένα εύρος 
ζώνης ανά SSID ή σε μεμονωμένους πελάτες ανά 
σημείο πρόσβασης. Αυτός ο περιορισμός προσφέρει 
σταθερό bandwidth για την εκτέλεση συγκεκριμένων 
εφαρμογών όπως VoIP και video streaming με άνετη και 
ομαλή λειτουργία, αποφεύγοντας έτσι τη συμφόρηση του 
δικτύου.
Σημαντικό χαρακτηριστικό του επίσης είναι ότι παρέχει 
εύκολη διαχείριση μέσω του ezMaster controller 
για κάθε βεληνεκούς εγκαταστάσεις από 10 έως και 
10000 users.Έτσι εκτός από μαζική διαμόρφωση , 
πετυχαίνουμε μείωση στα λειτουργικά κόστη αλλά και 
στο κόστος συντήρησης από τοπικό ή απομακρυσμένο 
διακομιστή ή ακόμα και από το Cloud

Info: Professional Services, 210-8012207

PROFESSIONAL SERVICES

Υψηλές ταχύτητες και επιδόσεις
στο Wi-Fi δίκτυό σας
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PARTNERNET

Unified Communications με ασφάλεια 
που εγγυάται η Seqrite
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προσπάθειες των επιχει-
ρήσεων διεθνώς για ασφαλή ηλεκτρονική επικοινωνία, 
τόσο σε επίπεδο διαδικασιών, όσο και μέτρων προστασίας 
και διαχείρισης δεδομένων όπως επιτάσσει ο GDPR. Τα 
προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει η PartnerNET 
έχουν χαρακτηριστικά που κάνουν εύκολες αυτές τις 
προσπάθειες σε πολλά επίπεδα. 

Τα access control points της Grandstream και της Nista 
καταγράφουν, ελέγχουν και αποθηκεύουν δεδομένα με 
ασφάλεια και επικοινωνούν με όλο το δίκτυο και τα clouds 
μιας επιχείρησης. Πρόκειται για συσκευές που συνδυά-
ζουν εξελιγμένες λειτουργίες IP θυροτηλεφώνου, ΙP τηλε-
φώνου και συστήματος ασφαλείας και παρακολούθησης 
μέσω των HD καμερών που διαθέτουν. 
Το εντυπωσιακό αυτό επικοινωνιακό δίκτυο, έρχεται 
να θωρακίσει η ολοκληρωμένη λύση Seqrite που είναι 
πλέον γνωστή για τις εξαιρετικές δυνατότητες ασφαλείας 
δεδομένων που προσφέρει. Οι λύσεις της Seqrite «κου-

μπώνουν» πολύ εύκολα πάνω σε οποιοδήποτε δίκτυο και 
δίνουν εργαλεία διαχείρισης και προστασίας δεδομένων, 
εφάμιλλα των πιο high-end προϊόντων της αγοράς, σε 
πολύ συμφέρουσα τιμή. 
Για περισσότερες ολοκληρωμένες λύσεις – συμμά-
χους στην πορεία του GDPR, επισκεφθείτε το site της 
PartnerNET site.partnernet.gr

Info: PartnerNet, 210-7100000
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Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο ΚΠΙΣΝ, καταξιωμένοι ομιλητές παγκοσμίου επιπέδου, μας έδωσαν μια εικόνα για 
το παρόν και το μέλλον του κόσμου μας, έναν κόσμο όπου το cloud και η τεχνητή νοημοσύνη θα κυριαρχούν για 
να κάνουν τη ζωή και την εργασία μας πιο εύκολη και πιο αποδοτική.

AI: Η επόμενη μεγάλη 
επανάσταση

Τ
ην Τρίτη 22 Μαΐου πολιτισμός 
και τεχνολογία συναντήθηκαν 
κάτω από την «ομπρέλα» της 
Microsoft. Ο χώρος συνάντησης 
του 3ο Microsoft Summit δεν θα 
μπορούσε να είναι καλύτερος 

και πιο συμβολικός από το Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πρόκειται για έναν 
χώρο τέχνης και πολιτισμού, αλλά ταυτόχρονα 
έναν φιλικό προς το περιβάλλον και τεχνολογικά 
προηγμένο χώρο.
Στην κατάμεστη αίθουσα της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής, πάνω από 1.500 πελάτες και συνεργάτες 
της Microsoft είχαν την ευκαιρία να ακούσουν 
πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες από ομιλητές πα-
γκόσμιας εμβέλειας και να πάρουν μια πρώτη ι-
δέα για τον κόσμο που αλλάζει, τον κόσμο όπου η 
σύγχρονη τεχνολογία με τη μορφή του cloud και 
της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να παίξει 
πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην καθημερινότητά 
μας, όσο και στις επιχειρήσεις. 
Όπως, τόνισε η CEO της Microsoft Ελλάδος, 
Κύπρου και Μάλτα Πέγκυ Αντωνάκου, στην ε-
ναρκτήρια ομιλία της, η Microsoft προτίθεται να 
παίξει κυρίαρχο ρόλο στο νέο αυτό τοπίο, καθώς 
έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα του ΑΙ με 
δεκάδες εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα σε 
όλο τον κόσμο. Από την άλλη τα ηθικά διλλήματα 
που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε είναι υ-
παρκτά και αναπόφευκτα. Όπως, άλλωστε τόνισε 
η κα. Αντωνάκου: «το ερώτημα που τίθεται πλέον 
δεν είναι τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, 
αλλά τί πρέπει να κάνει».

Στην ετήσια γιορτή της τεχνολογίας της Microsoft, 
τη συζήτηση σχεδόν μονοπώλησε η τεχνητή 
νοημοσύνη, ενώ με τη συμμετοχή των διεθνούς 
φήμης ομιλητών, μεταξύ των οποίων, ο κατα-
ξιωμένος Έλληνας επιστήμονας και Καθηγητής 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Ε-
πιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Μ.Ι.Τ, 
Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο πρώην Πρόεδρος 
της Εσθονίας, Toomas Hendrik Ilves, o Visionary 
της Microsoft, James Whittaker και ο ελληνικής 

καταγωγής καθηγητής ακτινολογίας, MD Dimitri 
Amiras, το συνέδριο άνοιξε ένα παράθυρο στο 
μέλλον μεταφέροντας τη διεθνή συζήτηση για την 
τεχνολογία στην Ελλάδα του σήμερα. 

Η κα Αντωνάκου αναφέρθηκε επίσης για το πώς 
η χώρα μας μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την 
ευκαιρία ώστε να ακολουθήσει το τρένο των εξε-
λίξεων. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε: «Το μέλλον 
είτε το σχεδιάζεις είτε το υφίστασαι. Στο μέλλον 
πρωταγωνιστής πρέπει να είναι ο άνθρωπος και 
εμείς σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιά-
σουμε το μέλλον μας σε λευκό χαρτί».
Φυσικά, κάτι τέτοιο η Microsoft δεν μπορεί να το 
κάνει μόνη της. Η Microsoft προσφέρει τα εργα-
λεία και την τεχνογνωσία με αξιοπιστία και ασφά-
λεια. Οι συνεργάτες της είναι εκείνοι που θα κλη-
θούν να τα αξιοποιήσουν για να δημιουργήσουν 

οι ίδιοι τις τεχνολογίες εκείνες που θα οδηγήσουν 
τόσο τις επιχειρήσεις, όσο και τη χώρα στο αύριο. 

Εσθονία: Η πιο ψηφιακή  
χώρα του κόσμου
Στον μεγαλύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό σε 
επίπεδο χώρας, αναφέρθηκε ο πρώην Πρόε-
δρος της Εσθονίας, Toomas Hendrik Ilves. Ο κ. 
Ilves παρουσίασε το πώς μια μικρή χώρα, όπως 
η Εσθονία, κατάφερε να ηγηθεί του ψηφιακού 
μετασχηματισμού και να αποτελέσει παγκό-
σμιο παράδειγμα και αναφέρθηκε στις βασικές 
προϋποθέσεις για τη μετάβαση μιας χώρας στο 
ψηφιακό κόσμο: πολιτική βούληση, ανάπτυξη 
νομοθετικού πλαισίου και εκπαίδευση, ενώ ση-
μείωσε ότι «η ψηφιακή ταυτότητα είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για μια ψηφιακή κοινωνία και για τη 
διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος». Μετά το 
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τέλος της ομιλίας του κ. Ilves, οι συμμετέχοντες 
είχαν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
ένα μοναδικό Q&A session, όπου η Σία Κοσιώνη, 
δημοσιογράφος και συντονίστρια του συνεδρίου, 
ρώτησε τον πρώην Πρόεδρο της Εσθονίας όλα 
όσα θα θέλαμε να μάθουμε. 

Η ΑΙ έρχεται. Ας είμαστε 
προσγειωμένοι
Ο καταξιωμένος Έλληνας επιστήμονας και καθη-
γητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
& Επιστήμης Υπολογιστών του πανεπιστημίου 
Μ.Ι.Τ., Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, σε μια ε-
μπνευσμένη ομιλία παραδέχτηκε ότι ο ίδιος 
σήμερα αντιλαμβάνεται όλο τον κόσμο μέσα από 
αλγόριθμους, υπογραμμίζοντας ότι οι αλγόριθμοι 
είναι ο πιο γόνιμος τρόπος για να προσεγγίζεις 
τον κόσμο γύρω σου.
Ο καθηγητής αναφέρθηκε ακόμη και στις προ-
κλήσεις που ο ίδιος εντοπίζει στη νέα εποχή τε-
χνητής νοημοσύνης, λέγοντας ότι «πρέπει να πα-
ραμείνουμε προσγειωμένοι. Σίγουρα η τεχνολογία 
έχει κάνει σημαντικά βήματα αναγνώρισης ήχου 
και εικόνας αλλά υπάρχει δρόμος να διανύσουμε. 
Από την άλλη αν φοβόμαστε τις μηχανές, τότε ο 
διάλογος δε θα είναι γόνιμος».

Τέλος, ο κ. Δασκαλάκης αναφέρθηκε και στον 
ρόλο της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα 
είναι μέρος του παγκόσμιου γίγνεσθαι, πρέπει 
όμως να σκεφτόμαστε τοπικά, εκμεταλλευόμενοι 
τα καλά που έχει η χώρα μας. Πρέπει να αντιμε-
τωπίζουμε τις δυσλειτουργίες και να προτείνουμε 
ψηφιακές λύσεις προς το κοινωνικό όφελος». 
«Πρέπει να αυξηθεί ο τεχνολογικός αλφαβητι-
σμός. Όλοι πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι στο 
μέλλον που έρχεται» σημείωσε κλείνοντας. 

Κατόπιν πήρε το λόγο ο Microsoft distinguished 
engineer & visionary, αρχιτέκτονας της διαδικτυ-
ακής πλατφόρμας Bing και συγγραφέας, James 
Whittaker ο οποίος ήρθε κατευθείαν από τα κε-
ντρικά της Microsoft στο Seattle, μετατρέποντας 
την αίθουσα σε μία «ζωντανή πλατφόρμα» ανα-
δεικνύοντας τη δύναμη της τεχνολογίας μέσα από 
παραδείγματα της καθημερινότητας. Ξεκινώντας 
την ομιλία του ο κ. Whittaker ανέφερε ότι  
η σημερινή γενιά είναι η πρώτη που κατάφερε  

να αναπτύξει μηχανές πιο έξυπνες από εμάς  
τους ίδιους.
Ο κ. Whittaker αναφέρθηκε στην εποχή που 
ζούμε και στις προκλήσεις του μέλλοντος σημει-
ώνοντας ότι «σήμερα ζούμε στην εποχή με τις πιο 
ραγδαίες αλλαγές. Όταν κοιτάμε το μέλλον χρειά-
ζεται να καταλαβαίνουμε ότι όλοι θα κληθούμε να 
κάνουμε τις δουλειές μας διαφορετικά. Τα δεδο-
μένα είναι το κλειδί της νέας εποχής και κρύβουν 
τις απαντήσεις σε κάθε πρόβλημα. Κάθε διάσταση 
της ζωής μας που θα σχετίζεται με δεδομένα θα 
γίνεται αυτομάτως πιο έξυπνο».

Με σκοπό να ενημερώσει και να εμπνεύσει, ο 
επόμενος ομιλητής, ο MD Dimitri Amiras, ο ελ-
ληνικής καταγωγής ακτινολόγος και Consultant 
Musculoskeletal Radiologist στο Imperial 
College Healthcare NHS Trust, άνοιξε ένα πα-
ράθυρο στο μέλλον με την ομιλία του. Ο ιατρός 
που ηγήθηκε της ομάδας Βρετανών ερευνητών, 
η οποία πραγματοποίησε την πρώτη επανορ-
θωτική χειρουργική επέμβαση με τη βοήθεια 
συσκευής μεικτής πραγματικότητας, HoloLens 
της Microsoft, εντυπωσίασε με το όραμά του και 
τις δυνατότητες που έχει η τεχνολογία και για τον 
κλάδο της ιατρικής και μοιράστηκε πλάνα από βί-
ντεο HoloLens έτσι ώστε οι παρευρισκόμενοι στο 
συνέδριο να καταλάβουν το ρόλο της τεχνολογίας 
στην ιατρική. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο 
κ. Amiras ανάφερε ότι η τεχνολογία αλλάζει τα 
πάντα γύρω μας. Έτσι ακριβώς αλλάζει και τον 
τομέα της υγείας.

Συνεργάτες της χρονιάς 
Στο πλαίσιο του Microsoft Summit 2018, η 
Microsoft Hellas βράβευσε τους πέντε συνεργά-
τες, που φέτος ξεχώρισαν. 
Η εταιρία Pollfish βραβεύτηκε στην κατηγορία 
Data & Artificial Intelligence: The art of possible, 
ως η εταιρία που πρωτοπόρησε, δημιουργώντας 

λύσεις DATA & AI, με την βοήθεια του Microsoft 
Cloud. 
Με το βραβείο Embracing the Microsoft Modern 
Workplace, βραβεύτηκε η εταιρία, Kinetix IT 
Solutions από τη Μάλτα, που προώθησε το σύγ-
χρονο χώρο εργασίας, συνδυάζοντας έξυπνες 
συσκευές, μοντέρνες εφαρμογές και cloud υπη-
ρεσίες της Microsoft. 
Με το βραβείο Unique Customer experiences 
with Microsoft Modern Business Applications, 
βραβεύτηκε η εταιρία DOT.CY, η οποία φέτος 
ανέπτυξε και προώθησε υψηλής ποιότητας 
Microsoft λύσεις, συμβάλλοντας στην ταχεία ανα-
διαμόρφωση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας 
των πελατών της. 
Επίσης, ο Γιώργος Ντόντος, Partner & COO της 
InTTrust S.A., παρέλαβε το βραβείο Empower 
Business with Microsoft Cloud, ως η εταιρία – 
συνεργάτης που ξεχώρισε, δημιουργώντας και 
προωθώντας τις πλέον καινοτόμες cloud λύσεις, 
συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
άλλων επιχειρήσεων. 
Τέλος, με το βραβείο Microsoft Cloud Solution 
Provider, βραβεύτηκε η Logicom Public Ltd που 
επέδειξε την ταχύτερη ανάπτυξη, πουλώντας λύ-
σεις cloud εντός και εκτός Ελλάδος. TCP
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Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο ΚΠΙΣΝ, καταξιωμένοι ομιλητές παγκοσμίου επιπέδου, μας έδωσαν μια εικόνα για 
το παρόν και το μέλλον του κόσμου μας, έναν κόσμο όπου το cloud και η τεχνητή νοημοσύνη θα κυριαρχούν για 
να κάνουν τη ζωή και την εργασία μας πιο εύκολη και πιο αποδοτική.

AI: Η επόμενη μεγάλη 
επανάσταση

Τ
ην Τρίτη 22 Μαΐου πολιτισμός 
και τεχνολογία συναντήθηκαν 
κάτω από την «ομπρέλα» της 
Microsoft. Ο χώρος συνάντησης 
του 3ο Microsoft Summit δεν θα 
μπορούσε να είναι καλύτερος 

και πιο συμβολικός από το Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πρόκειται για έναν 
χώρο τέχνης και πολιτισμού, αλλά ταυτόχρονα 
έναν φιλικό προς το περιβάλλον και τεχνολογικά 
προηγμένο χώρο.
Στην κατάμεστη αίθουσα της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής, πάνω από 1.500 πελάτες και συνεργάτες 
της Microsoft είχαν την ευκαιρία να ακούσουν 
πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες από ομιλητές πα-
γκόσμιας εμβέλειας και να πάρουν μια πρώτη ι-
δέα για τον κόσμο που αλλάζει, τον κόσμο όπου η 
σύγχρονη τεχνολογία με τη μορφή του cloud και 
της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να παίξει 
πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην καθημερινότητά 
μας, όσο και στις επιχειρήσεις. 
Όπως, τόνισε η CEO της Microsoft Ελλάδος, 
Κύπρου και Μάλτα Πέγκυ Αντωνάκου, στην ε-
ναρκτήρια ομιλία της, η Microsoft προτίθεται να 
παίξει κυρίαρχο ρόλο στο νέο αυτό τοπίο, καθώς 
έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα του ΑΙ με 
δεκάδες εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα σε 
όλο τον κόσμο. Από την άλλη τα ηθικά διλλήματα 
που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε είναι υ-
παρκτά και αναπόφευκτα. Όπως, άλλωστε τόνισε 
η κα. Αντωνάκου: «το ερώτημα που τίθεται πλέον 
δεν είναι τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, 
αλλά τί πρέπει να κάνει».

Στην ετήσια γιορτή της τεχνολογίας της Microsoft, 
τη συζήτηση σχεδόν μονοπώλησε η τεχνητή 
νοημοσύνη, ενώ με τη συμμετοχή των διεθνούς 
φήμης ομιλητών, μεταξύ των οποίων, ο κατα-
ξιωμένος Έλληνας επιστήμονας και Καθηγητής 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Ε-
πιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Μ.Ι.Τ, 
Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο πρώην Πρόεδρος 
της Εσθονίας, Toomas Hendrik Ilves, o Visionary 
της Microsoft, James Whittaker και ο ελληνικής 

καταγωγής καθηγητής ακτινολογίας, MD Dimitri 
Amiras, το συνέδριο άνοιξε ένα παράθυρο στο 
μέλλον μεταφέροντας τη διεθνή συζήτηση για την 
τεχνολογία στην Ελλάδα του σήμερα. 

Η κα Αντωνάκου αναφέρθηκε επίσης για το πώς 
η χώρα μας μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την 
ευκαιρία ώστε να ακολουθήσει το τρένο των εξε-
λίξεων. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε: «Το μέλλον 
είτε το σχεδιάζεις είτε το υφίστασαι. Στο μέλλον 
πρωταγωνιστής πρέπει να είναι ο άνθρωπος και 
εμείς σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιά-
σουμε το μέλλον μας σε λευκό χαρτί».
Φυσικά, κάτι τέτοιο η Microsoft δεν μπορεί να το 
κάνει μόνη της. Η Microsoft προσφέρει τα εργα-
λεία και την τεχνογνωσία με αξιοπιστία και ασφά-
λεια. Οι συνεργάτες της είναι εκείνοι που θα κλη-
θούν να τα αξιοποιήσουν για να δημιουργήσουν 

οι ίδιοι τις τεχνολογίες εκείνες που θα οδηγήσουν 
τόσο τις επιχειρήσεις, όσο και τη χώρα στο αύριο. 

Εσθονία: Η πιο ψηφιακή  
χώρα του κόσμου
Στον μεγαλύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό σε 
επίπεδο χώρας, αναφέρθηκε ο πρώην Πρόε-
δρος της Εσθονίας, Toomas Hendrik Ilves. Ο κ. 
Ilves παρουσίασε το πώς μια μικρή χώρα, όπως 
η Εσθονία, κατάφερε να ηγηθεί του ψηφιακού 
μετασχηματισμού και να αποτελέσει παγκό-
σμιο παράδειγμα και αναφέρθηκε στις βασικές 
προϋποθέσεις για τη μετάβαση μιας χώρας στο 
ψηφιακό κόσμο: πολιτική βούληση, ανάπτυξη 
νομοθετικού πλαισίου και εκπαίδευση, ενώ ση-
μείωσε ότι «η ψηφιακή ταυτότητα είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για μια ψηφιακή κοινωνία και για τη 
διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος». Μετά το 
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Είστε διατεθειμένοι  
να διακινδυνεύσετε 
τη φήμη σας;

 

-

 

Αγοράζετε νέο ή 
μεταχειρισμένο PC; Μάθετε 
τι πρέπει να ελέγξετε πριν 
από μια αγορά.

Y πάρχουν μερικά πράγματα που μπορείτε να 
ελέγξετε στα γρήγορα για να βεβαιωθείτε ότι 
η ποιότητα ανταποκρίνεται στην τιμή όταν 
αγοράζετε νέο ή μεταχειρισμένο PC.

Ετικέτες γνήσιου λογισμικού της Microsoft
Η ετικέτα γνήσιου λογισμικού της Microsoft (GML) 
χρησιμοποιείται ώστε οι χρήστες να μπορούν να 
αναγνωρίσουν την προεγκατεστημένη έκδοση των 
Windows σε μια συσκευή. Υποδεικνύει επίσης αν μια 
συσκευή διαθέτει προεγκατάσταση ή άδεια χρήσης 
γνήσιων Windows. Συνήθως, η ετικέτα βρίσκεται στην 
πίσω ή στην κάτω πλευρά της συσκευής. 
Ωστόσο, ορισμένες συσκευές, όπως τα παλαιότερα 
Windows Phone ή τα tablet των Windows, ενδέχεται να 
μην διαθέτουν ετικέτα GML. 

Η ετικέτα GML τοποθετείται σε νέες συσκευές οι 
οποίες διατίθενται με προεγκατάσταση ή άδεια 
χρήσης των εκδόσεων Pro των Windows 8, Windows 
8.1 και Windows 10. Επιπροσθέτως, η ετικέτα GML 
διατίθεται με άδεια χρήσης για ένα προϊόν Windows 
Pro και με προεγκατάσταση μιας υποβάθμισης Win-
dows 7 Professional. Αυτές οι συσκευές διαθέτουν 

άδεια χρήσης για τα Windows 8 Pro αλλά τα Windows 
8 Pro δεν είναι προεγκατεστημένα. 

Πιστοποιητικό αυθεντικότητας (COA)
Το COA είναι ένα αυτοκόλλητο ή μια ετικέτα που 
συνήθως τοποθετείται στο σώμα ενός υπολογιστή για 
μερικές εκδόσεις των Windows ή του Windows Server. 
Συνήθως, το αυτοκόλλητο του πιστοποιητικού 
αυθεντικότητας (COA) βρίσκεται στο σώμα του 
υπολογιστή ή, σε ορισμένους νεότερους φορητούς 
υπολογιστές, στο εσωτερικό της υποδοχής 
μπαταρίας. Τα COA ή/και οι αριθμοί-κλειδιά 
προϊόντων δεν πρέπει να αγοράζονται ποτέ 
ξεχωριστά από το προϊόν.

Πλαστά COA και πώς να τα αποφύγετε
Τα μεμονωμένα COA είναι πιστοποιητικά 
αυθεντικότητας τα οποία πωλούνται ξεχωριστά, 
χωρίς το συνοδευτικό λογισμικό του οποίου την 
αυθεντικότητα πιστοποιούν. Συχνά φέρουν την 
επωνυμία «υπερβάλλον απόθεμα» ή «μη 
χρησιμοποιούμενες ετικέτες», ενώ συχνά πρόκειται 
για πλαστά COA. Η αγορά μεμονωμένων COA και η 
πώλησή τους με δόλο σε ανυποψίαστους πελάτες 
συνιστά μορφή πειρατείας.
Έχετε υπόψη σας ότι τα COA δεν πρέπει ποτέ να 
πωλούνται, να αποστέλλονται ή να αγοράζονται 
ξεχωριστά, χωρίς να είναι επικολλημένα σε έναν 
υπολογιστή ή χωρίς να πωλούνται μαζί με κάποιο 
σχετικό λογισμικό της Microsoft (είτε πλήρως 
συσκευασμένο προϊόν είτε λογισμικό OEM της Micro-
soft που αποκτάται από κατασκευαστές 
συστημάτων). Επομένως, μην πέσετε στην παγίδα 
των μεμονωμένων COA.



Windows 10 & νόμιμα COA: Πώς να τα ξεχωρίσετε 
 

Τα COA που τοποθετούνται σε υπολογιστές οι οποίοι διαθέτουν προεγκατάσταση ή άδεια χρήσης των 
Windows 10 διαθέτουν το όνομα του προϊόντος στην ετικέτα καθώς και δυνατότητες ασφάλειας για 
προστασία από πλαστογράφηση, όπως:

Βαθυτυπία: χρησιμοποιεί μια ειδική μέθοδο εκτύπωσης, η οποία δημιουργεί ανάγλυφες κορυφές 
μελανιού στην επιφάνεια της ετικέτας. Μπορείτε να αισθανθείτε την ανάγλυφη επιφάνεια με το δάχτυλό 
σας. Η δεξιά πλευρά της ετικέτας θα πρέπει να είναι πιο ομαλή από την αριστερή πλευρά που διαθέτει 
βαθυτυπία.

Λανθάνουσα εικόνα: Κοιτάξτε ευθεία την ετικέτα και έπειτα μετακινηθείτε ώστε να έχετε πολύ κλειστή 
οπτική γωνία, για παράδειγμα γυρίστε την ετικέτα μακριά σας, μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα "M" 
ακριβώς κάτω από το λογότυπο των Windows.

Είστε διατεθειμένοι  
να διακινδυνεύσετε 
τη φήμη σας;

 

-

 

Αγοράζετε νέο ή 
μεταχειρισμένο PC; Μάθετε 
τι πρέπει να ελέγξετε πριν 
από μια αγορά.

Y πάρχουν μερικά πράγματα που μπορείτε να 
ελέγξετε στα γρήγορα για να βεβαιωθείτε ότι 
η ποιότητα ανταποκρίνεται στην τιμή όταν 
αγοράζετε νέο ή μεταχειρισμένο PC.

Ετικέτες γνήσιου λογισμικού της Microsoft
Η ετικέτα γνήσιου λογισμικού της Microsoft (GML) 
χρησιμοποιείται ώστε οι χρήστες να μπορούν να 
αναγνωρίσουν την προεγκατεστημένη έκδοση των 
Windows σε μια συσκευή. Υποδεικνύει επίσης αν μια 
συσκευή διαθέτει προεγκατάσταση ή άδεια χρήσης 
γνήσιων Windows. Συνήθως, η ετικέτα βρίσκεται στην 
πίσω ή στην κάτω πλευρά της συσκευής. 
Ωστόσο, ορισμένες συσκευές, όπως τα παλαιότερα 
Windows Phone ή τα tablet των Windows, ενδέχεται να 
μην διαθέτουν ετικέτα GML. 

Η ετικέτα GML τοποθετείται σε νέες συσκευές οι 
οποίες διατίθενται με προεγκατάσταση ή άδεια 
χρήσης των εκδόσεων Pro των Windows 8, Windows 
8.1 και Windows 10. Επιπροσθέτως, η ετικέτα GML 
διατίθεται με άδεια χρήσης για ένα προϊόν Windows 
Pro και με προεγκατάσταση μιας υποβάθμισης Win-
dows 7 Professional. Αυτές οι συσκευές διαθέτουν 

άδεια χρήσης για τα Windows 8 Pro αλλά τα Windows 
8 Pro δεν είναι προεγκατεστημένα. 

Πιστοποιητικό αυθεντικότητας (COA)
Το COA είναι ένα αυτοκόλλητο ή μια ετικέτα που 
συνήθως τοποθετείται στο σώμα ενός υπολογιστή για 
μερικές εκδόσεις των Windows ή του Windows Server. 
Συνήθως, το αυτοκόλλητο του πιστοποιητικού 
αυθεντικότητας (COA) βρίσκεται στο σώμα του 
υπολογιστή ή, σε ορισμένους νεότερους φορητούς 
υπολογιστές, στο εσωτερικό της υποδοχής 
μπαταρίας. Τα COA ή/και οι αριθμοί-κλειδιά 
προϊόντων δεν πρέπει να αγοράζονται ποτέ 
ξεχωριστά από το προϊόν.

Πλαστά COA και πώς να τα αποφύγετε
Τα μεμονωμένα COA είναι πιστοποιητικά 
αυθεντικότητας τα οποία πωλούνται ξεχωριστά, 
χωρίς το συνοδευτικό λογισμικό του οποίου την 
αυθεντικότητα πιστοποιούν. Συχνά φέρουν την 
επωνυμία «υπερβάλλον απόθεμα» ή «μη 
χρησιμοποιούμενες ετικέτες», ενώ συχνά πρόκειται 
για πλαστά COA. Η αγορά μεμονωμένων COA και η 
πώλησή τους με δόλο σε ανυποψίαστους πελάτες 
συνιστά μορφή πειρατείας.
Έχετε υπόψη σας ότι τα COA δεν πρέπει ποτέ να 
πωλούνται, να αποστέλλονται ή να αγοράζονται 
ξεχωριστά, χωρίς να είναι επικολλημένα σε έναν 
υπολογιστή ή χωρίς να πωλούνται μαζί με κάποιο 
σχετικό λογισμικό της Microsoft (είτε πλήρως 
συσκευασμένο προϊόν είτε λογισμικό OEM της Micro-
soft που αποκτάται από κατασκευαστές 
συστημάτων). Επομένως, μην πέσετε στην παγίδα 
των μεμονωμένων COA.
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Στο printing, το μέγεθος 
μετράει!
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Μια μεγάλη γκάμα από επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους (από τη 
λιανική μέχρι την παροχή υπηρεσιών), βασίζονται στην προβολή. Ο 
ανταγωνισμός έχει αυξήσει τις ανάγκες για προώθηση και εκτός από 
τις ψηφιακές καμπάνιες, η ανάγκες για outdoor προβολή παραμένουν 
μεγάλες. Επιπλέον, υπάρχουν και συγκεκριμένοι κλάδοι (όπως για 
παράδειγμα τα αρχιτεκτονικά γραφεία ή οι εφαρμογές GIS) οι οποίοι πάντα 
χρησιμοποιούσαν εκτυπώσεις μεγάλου πλάτους. 
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι ψηφιακή παραγωγική εκτύπωση 
μεγάλου format (ή wide format όπως συχνά συναντάται) έχει να 
προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα που οι παραδοσιακές τεχνικές 
δεν διαθέτουν. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουμε την οικονομία, την ταχύτητα, 
ενώ δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφερθούμε στη μεγάλη γκάμα 
από επιλογές φινιρίσματος (μεταλλικά χρώματα, χρυσοτυπία, UV, κ.λπ.) 
που προσφέρει η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, δίνοντας τη δυνατότητα 
δημιουργίας εντυπωσιακών διαφημιστικών προϊόντων.

Ε 
ίναι πάντως αλήθεια πως μόλις τα 
τελευταία χρόνια το large format 
printing άρχισε να «επιβάλλεται» 
ως η οικονομική λύση εκτύπωσης. 
Στο παρελθόν, το wide format 
ίσως αντιμετωπιζόταν με επιφύ-

λαξη για πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένου 
τού υψηλού κόστους και των αργών χρόνων 
παράδοσης. Επιπλέον, παλιότερα ήταν διαθέσιμα 
μόνο συγκεκριμένα υλικά για εκτύπωση. Όλα αυτά 
άλλαξαν με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, με 
μεγαλύτερες δυνατότητες και ακόμα ταχύτερους 
χρόνους παράδοσης. Για παράδειγμα, οι λεγόμενοι 
UV flatbed εκτυπωτές βρίσκονται ήδη εδώ και κά-
ποιο χρόνο στην αγορά, ενώ οι νεότερες εκδόσεις 
τους είναι αποτελεσματικότερες και ταχύτερες, 
επιτρέποντας ακόμα πιο οικονομικές υπηρεσίες 
εκτύπωσης μεγάλου format. Συγκεκριμένα, οι 
flatbed συσκευές μπορούν να εκτυπώσουν σε ένα 
ευρύ φάσμα διαφορετικών υποστρωμάτων ή υλι-
κών εκτύπωσης. Ως αποτέλεσμα των βελτιώσεων 
αυτών, το large format printing έχει αναδειχθεί σε 
πολύτιμο εργαλείο του marketing, προσφέροντας 
κυριολεκτικά ατελείωτες σχεδιαστικές επιλογές 
εκτύπωσης μεγάλου μεγέθους. Σε αυτό έχει συ-
νεισφέρει σημαντικά το γεγονός πως το LFP εκτυ-
πώνει σε media που είναι από 24 ως και 96 ίντσες, 
μεγέθη που ξεπερνούν τους παραδοσιακούς office 
εκτυπωτές, οι οποίοι τυπικά εκτυπώνουν σε χαρτί 
που δεν είναι πιο μεγάλο από 13 ίντσες.

 3 σημαντικές τεχνολογίες wide 
format

Η κατανόηση από πλευράς συνεργατών σχετικά 
με το ποιες τεχνολογίες wide format αναπτύσσο-
νται ταχύτερα, θα βοηθήσει τους πελάτες τους να 
εξοικειωθούν με τις νέες τους δυνατότητες, προ-
κειμένου να βελτιώσουν το business τους. Στη 
συνέχεια, θα αναφερθούμε σε τρεις τεχνολογίες, 
οι οποίες αναμένεται να παρουσιάσουν διψήφιο 
ποσοστό αύξησης (όσον αφορά τις πωλήσεις τε-
μαχίων) μέσα στα επόμενα χρόνια: Single-pass, 
Latex και UV-curable inkjet.
 
Single pass 
Η τεχνολογία αυτή παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 
ανάπτυξη από πλευράς πωλήσεων τεμαχίων, 
καθώς τα Keypoint Intelligence/ InfoTrends προ-
βλέπουν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 64% μέσα στα 
επόμενα χρόνια. 
Η τεχνολογία Single pass χρησιμοποιεί μελάνια 
με βάση νερό που περιέχει βαφή ή χρωστική. 
Τα βασισμένα στη βαφή μελάνια έχουν ως χα-
ρακτηριστικό τους τις πολύ μικρού μεγέθους 
κουκκίδες, οι οποίες επιτρέπουν την ακριβή το-
ποθέτηση και τις υψηλής λεπτομέρειας εκτυπώ-
σεις, ενώ τα βασισμένα στη χρωστική μελάνια 
είναι ανθεκτικά στο ξεθώριασμα από την έκθεση 
στις υπέρυθρες, ενώ ταυτόχρονα είναι και αδι-
άβροχα. 
Η τεχνολογία Single pass αναφέρεται σε συ-
σκευές των οποίων οι κεφαλές εκτυπώνουν 
σε όλη την έκταση της σελίδας με ένα και μόνο 
πέρασμα, επιτρέποντας ταχύτερη εκτύπωση. 
Δεδομένου πως η ταχύτητα στην εκτύπωση και 
ο χρόνος παράδοσης (TAT) αποτελούν σημαντική 
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παράμετρο για τους πελάτες του wide format, η 
τεχνολογία αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα ελκυ-
στική. 

Latex 
Σύμφωνα με τα στοιχεία των Keypoint 
Intelligence-InfoTrends, οι πωλήσεις τεμαχίων 
της τεχνολογίας latex print θα αυξηθούν, με 
ρυθμούς ανάπτυξης 11% στα ερχόμενα χρόνια. 
Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιεί επίσης νερό ως 
βασικό συστατικό, αλλά ο μεταφορέας (carrier) 
για τις χρωστικές βασίζεται στο latex. Αν και 

H Active Computer Systems S.A. αποτελεί έναν 
από τους κορυφαίους συνεργάτες της ΗΡ σε 
παγκόσμιο επίπεδο, παρουσιάζοντας συνεχή 
ανάπτυξη. Το core business της εταιρείας είναι οι 
ολοκληρωμένες λύσεις Managed Print Services. 
H συνέπεια, η προσήλωση στην ανάλυση των 
αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων κάθε πελάτη, οι 
tailor-made λύσεις που προτείνει και εγκαθιστά, 
οι καινοτόμες πρωτοβουλίες, το κλίμα αρμονικής 
συνεργασίας, φιλικότητας, ομαδικότητας, 
εξωστρέφειας και εξυπηρέτησης που διέπει τις 
εσωτερικές δομές της εταιρείας και αντανακλάται 
προς τις σχέσεις της με τους πελάτες, συνθέτουν 
την εταιρική κουλτούρα της Active και αποτελούν 
το θεμέλιο λίθο για συνεργασίες που αντέχουν στο 
χρόνο.
Η συνεχής εστίαση στην πρωτοπορία εξασφαλίζεται 
μέσω συνεχών εκπαιδεύσεων σε επίπεδο 
πωλήσεων / service και after sales service, 
ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να είναι πλήρως 
καταρτισμένο και να ανταποκρίνεται σε όλες 
τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις της αγοράς, 
μεταφέροντας τεχνογνωσία και παρέχοντας 
ολοκληρωμένες ΙΤ λύσεις. Παράλληλα, το 
πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών 
μας προσφέρει τη δυνατότητα υποστήριξης 
σύνθετων λύσεων και εγκαταστάσεων σε όλη την 
επικράτεια.

Η εταιρεία αποτελεί τον αποκλειστικό συνεργάτη 
της HP στα νέας γενιάς εκτυπωτικά μηχανήματα 
Large Format τεχνολογίας PageWide. Η τεχνολογία 
προσφέρει επαγγελματικής ποιότητας εκτυπώσεις 
με υψηλές ταχύτητες Monochrome/Color, σε 
ποικιλία μέσων, με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, 
σε συνδυασμό με μείωση του κόστους παραγωγής 
έως 50%.
Καινοτόμα και αποκλειστική λύση που 
προσφέρεται από την Active, είναι η διάθεση στην 
αγορά εξειδικευμένων Large Format εκτυπωτών 

και MFPs μέσω leasing και χρέωση εκτυπώσεων 
βάσει χρήσης, σε συνδυασμό με ολοκληρωμένη 
ποιοτική after sales υποστήριξη.

Οι κατηγορίες των προϊόντων ανάλογα με τις 
εφαρμογές τους είναι:
• HP DesignJet office printers & MFPs
• HP DesignJet high-impact graphics & professional 
photo-quality printers
• HP DesignJet Production Printers
• HP PageWide XL Printers & MFPs

Οι κάθετες αγορές που καλύπτουμε είναι:
• MCAD & AEC: Mechanical Computer Aided 
Design & Architecture, Engineering, Construction 
Manufacturing, Automotive, & Transportation
• Geographic Information Systems, Exploration, 
Utilities & Land Management
• General In-office Large-format Printing
• Public Sector & Corporate
• Reprographic & Graphics Print Service Providers
• Copy Shops & Quick Printers
• Digital, Fine Art & Graphic Design 
• Proofing & Photography 
• Temporary Retail POP/POS 

• High-quality POP & Exhibition Indoor Signage 
• Education / Museums 
• Enchased Technical Production / GIS 
• Εnterprise Central Reprographic Departments 
(CRDs)

H πρόσφατη ανακοίνωση της σειράς State-of-the-
Art Large Format Photo Printers αποτελεί μια 
ακόμη καινοτόμο τεχνολογική αναφορά:

• HP DesignJet Z6 PostScript Printer Series 
• HP DesignJet Z9+ PostScript Printer Series

Η νέα σειρά ενσωματώνει την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας, ενδεικτικά: 
• Νέα τεχνολογία διαχείρισης χρώματος HP Pixel 
Control 
• Νέες κεφαλές εκτύπωσης (2400 Nozzle/in High 
Definition Nozzle Architecture, HDNA)
• Vertical Trimmer & Dual Roll σε επιλεγμένα 
μοντέλα και Adobe PDF Print Engine
• Νέα RBG Vivid Photo Inks (water- and fade-
resistant)
• Προαιρετικό Gloss Enhancer Ink 

Το προϊοντικό portfolio της HP πλαισιώνεται από 
επάρκεια σε αναλώσιμα (Ιnks & Printheads), 
ανταλλακτικά, αυθεντικά ρολά μέσων εκτύπωσης, 
καθώς και από solutions, workflow & security.

Tα έμπειρα στελέχη της Active είναι οι συνεργάτες 
σας που θα σας κατευθύνουν στην επιλογή 
της βέλτιστης λύσης, για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών σας στις πιο ανταγωνιστικές 
τιμές της αγοράς, ενώ η υψηλή κατάρτιση και 
επαγγελματισμός των τεχνικών υπηρεσιών μας 
εγγυάται τη μακρόχρονη συνεργασίας μας.

Ελάτε να συνεργαστούμε…

Large Format Printing

Νίκος 
Σταυρόπουλος,
Large Format 
Business 
Development 
Manager της 
Active Computer 
Systems

Και στο large format η επιλογή σας είναι HP
Άρθρο του Νίκου Σταυρόπουλου
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αυτό σημαίνει πως απαιτείται έκθεση σε υψηλές 
θερμοκρασίες προκειμένου να στεγνώσουν, τα 
μελάνια τείνουν να σκληρύνουν πολύ γρήγορα, 
επιτρέποντας ταχύτερη ολοκλήρωση της εκτύ-
πωσης. 
Τα μελάνια latex θεωρούνται τα πλέον ευέλικτα, 
μιας και μπορούν να εκτυπώσουν σε μια ευρεία 
ποικιλία από μέσα, συμπεριλαμβανομένων των 
επιστρωμένων και μη υλικών, των backlit films 
και υφασμάτων. Ένα ακόμα πλεονέκτημά τους 
είναι η ανθεκτικότητά τους σε εφαρμογές εσωτε-
ρικών και εξωτερικών χώρων. 

UV-curable 
Η τεχνολογία αυτή εμφανίζει επίσης αύξηση στις 
πωλήσεις τεμαχίων, με το Keypoint Intelligence-
InfoTrends να προβλέπει ετήσιο ρυθμό ανάπτυ-
ξης του 10% για την κατηγορία αυτή. 
Παρόμοια με τα latex μελάνια, τα UV-curable 
επικάθονται σε ένα σκληρό υπόστρωμα και 
στεγνώνουν μέσω της έκθεσής τους σε ισχυρό 
υπέρυθρο φως. Στα συμβατά μέσα περιλαμβά-
νεται το πλαστικό, το ξύλο και κάποια μέταλλα. 
Μάλιστα, υποστηρίζονται ολοένα και περισσότε-
ρα ευέλικτα υποστρώματα (το μελάνι δεν σπάει 
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παράμετρο για τους πελάτες του wide format, η 
τεχνολογία αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα ελκυ-
στική. 

Latex 
Σύμφωνα με τα στοιχεία των Keypoint 
Intelligence-InfoTrends, οι πωλήσεις τεμαχίων 
της τεχνολογίας latex print θα αυξηθούν, με 
ρυθμούς ανάπτυξης 11% στα ερχόμενα χρόνια. 
Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιεί επίσης νερό ως 
βασικό συστατικό, αλλά ο μεταφορέας (carrier) 
για τις χρωστικές βασίζεται στο latex. Αν και 

H Active Computer Systems S.A. αποτελεί έναν 
από τους κορυφαίους συνεργάτες της ΗΡ σε 
παγκόσμιο επίπεδο, παρουσιάζοντας συνεχή 
ανάπτυξη. Το core business της εταιρείας είναι οι 
ολοκληρωμένες λύσεις Managed Print Services. 
H συνέπεια, η προσήλωση στην ανάλυση των 
αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων κάθε πελάτη, οι 
tailor-made λύσεις που προτείνει και εγκαθιστά, 
οι καινοτόμες πρωτοβουλίες, το κλίμα αρμονικής 
συνεργασίας, φιλικότητας, ομαδικότητας, 
εξωστρέφειας και εξυπηρέτησης που διέπει τις 
εσωτερικές δομές της εταιρείας και αντανακλάται 
προς τις σχέσεις της με τους πελάτες, συνθέτουν 
την εταιρική κουλτούρα της Active και αποτελούν 
το θεμέλιο λίθο για συνεργασίες που αντέχουν στο 
χρόνο.
Η συνεχής εστίαση στην πρωτοπορία εξασφαλίζεται 
μέσω συνεχών εκπαιδεύσεων σε επίπεδο 
πωλήσεων / service και after sales service, 
ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να είναι πλήρως 
καταρτισμένο και να ανταποκρίνεται σε όλες 
τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις της αγοράς, 
μεταφέροντας τεχνογνωσία και παρέχοντας 
ολοκληρωμένες ΙΤ λύσεις. Παράλληλα, το 
πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών 
μας προσφέρει τη δυνατότητα υποστήριξης 
σύνθετων λύσεων και εγκαταστάσεων σε όλη την 
επικράτεια.

Η εταιρεία αποτελεί τον αποκλειστικό συνεργάτη 
της HP στα νέας γενιάς εκτυπωτικά μηχανήματα 
Large Format τεχνολογίας PageWide. Η τεχνολογία 
προσφέρει επαγγελματικής ποιότητας εκτυπώσεις 
με υψηλές ταχύτητες Monochrome/Color, σε 
ποικιλία μέσων, με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, 
σε συνδυασμό με μείωση του κόστους παραγωγής 
έως 50%.
Καινοτόμα και αποκλειστική λύση που 
προσφέρεται από την Active, είναι η διάθεση στην 
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και MFPs μέσω leasing και χρέωση εκτυπώσεων 
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photo-quality printers
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Οι κάθετες αγορές που καλύπτουμε είναι:
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• Reprographic & Graphics Print Service Providers
• Copy Shops & Quick Printers
• Digital, Fine Art & Graphic Design 
• Proofing & Photography 
• Temporary Retail POP/POS 

• High-quality POP & Exhibition Indoor Signage 
• Education / Museums 
• Enchased Technical Production / GIS 
• Εnterprise Central Reprographic Departments 
(CRDs)

H πρόσφατη ανακοίνωση της σειράς State-of-the-
Art Large Format Photo Printers αποτελεί μια 
ακόμη καινοτόμο τεχνολογική αναφορά:

• HP DesignJet Z6 PostScript Printer Series 
• HP DesignJet Z9+ PostScript Printer Series

Η νέα σειρά ενσωματώνει την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας, ενδεικτικά: 
• Νέα τεχνολογία διαχείρισης χρώματος HP Pixel 
Control 
• Νέες κεφαλές εκτύπωσης (2400 Nozzle/in High 
Definition Nozzle Architecture, HDNA)
• Vertical Trimmer & Dual Roll σε επιλεγμένα 
μοντέλα και Adobe PDF Print Engine
• Νέα RBG Vivid Photo Inks (water- and fade-
resistant)
• Προαιρετικό Gloss Enhancer Ink 

Το προϊοντικό portfolio της HP πλαισιώνεται από 
επάρκεια σε αναλώσιμα (Ιnks & Printheads), 
ανταλλακτικά, αυθεντικά ρολά μέσων εκτύπωσης, 
καθώς και από solutions, workflow & security.

Tα έμπειρα στελέχη της Active είναι οι συνεργάτες 
σας που θα σας κατευθύνουν στην επιλογή 
της βέλτιστης λύσης, για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών σας στις πιο ανταγωνιστικές 
τιμές της αγοράς, ενώ η υψηλή κατάρτιση και 
επαγγελματισμός των τεχνικών υπηρεσιών μας 
εγγυάται τη μακρόχρονη συνεργασίας μας.
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αυτό σημαίνει πως απαιτείται έκθεση σε υψηλές 
θερμοκρασίες προκειμένου να στεγνώσουν, τα 
μελάνια τείνουν να σκληρύνουν πολύ γρήγορα, 
επιτρέποντας ταχύτερη ολοκλήρωση της εκτύ-
πωσης. 
Τα μελάνια latex θεωρούνται τα πλέον ευέλικτα, 
μιας και μπορούν να εκτυπώσουν σε μια ευρεία 
ποικιλία από μέσα, συμπεριλαμβανομένων των 
επιστρωμένων και μη υλικών, των backlit films 
και υφασμάτων. Ένα ακόμα πλεονέκτημά τους 
είναι η ανθεκτικότητά τους σε εφαρμογές εσωτε-
ρικών και εξωτερικών χώρων. 

UV-curable 
Η τεχνολογία αυτή εμφανίζει επίσης αύξηση στις 
πωλήσεις τεμαχίων, με το Keypoint Intelligence-
InfoTrends να προβλέπει ετήσιο ρυθμό ανάπτυ-
ξης του 10% για την κατηγορία αυτή. 
Παρόμοια με τα latex μελάνια, τα UV-curable 
επικάθονται σε ένα σκληρό υπόστρωμα και 
στεγνώνουν μέσω της έκθεσής τους σε ισχυρό 
υπέρυθρο φως. Στα συμβατά μέσα περιλαμβά-
νεται το πλαστικό, το ξύλο και κάποια μέταλλα. 
Μάλιστα, υποστηρίζονται ολοένα και περισσότε-
ρα ευέλικτα υποστρώματα (το μελάνι δεν σπάει 
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H SiliconBlue (www.brother-hellas.gr), ως επί-
σημος αντιπρόσωπος για Ελλάδα και Κύπρο των 
μηχανών γραφείου της Brother και με έναρξη 
της συνεργασίας της με την Brother από το 2003, 
έχει την δυνατότητα (με βάση την γκάμα των προ-
ϊόντων) και την ικανότητα (με βάση τις τεχνικές 
γνώσεις), να καλύπτει όλες τις ανάγκες των συ-
νεργατών και τελικών πελατών για εξειδικευμέ-
νες λύσεις όπως το Wide-Format Printing κ.ά.

• Η πρόταση της SiliconBlue για κάλυψη, με 
Brother Μηχανές, των αναγκών για Wide-Format 
Printing έχει ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, στα 
οποία περιλαμβάνονται τα εξής:

• Βραβευμένοι εκτυπωτές για Wide-Format 
Printing Έγχρωμοι Α3 υψηλών απαιτήσεων και 
δυνατοτήτων, με αξιολογήσεις από έγκριτους 
οργανισμούς αξιολόγησης προϊόντων τεχνολο-
γίας. Για παράδειγμα στη λίστα «The Best Wide-
Format Printers of 2018» του PC Magazine, οι 4 
στους 10 εκτυπωτές είναι Brother.

• Ειδικά αναλώσιμα εξοικονόμησης κόστους 
εκτύπωσης έως 45%, τα οποία χρησιμοποιού-
νται από συγκεκριμένα μοντέλα για Wide-Format 
Printing και δίνουν τη δυνατότητα για σημαντική 
εξοικονόμηση κόστους εκτύπωσης, ειδικά όταν 
υπάρχουν οι ανάγκες για εκτύπωση μεγάλου 
αριθμού σελίδων. 

• Άρτια τεχνική υποστήριξη, από το εξειδικευ-
μένο τεχνικό τμήμα σε υποστήριξη Brother μη-
χανών γραφείου της SiliconBlue, που με την άνω 
των 15 ετών συνεργασία με την Brother και με 
τη συνεχή κατάρτιση στα διεθνή κέντρα τεχνικής 
υποστήριξης της Brother στην Ευρώπη, έχει την 
δυνατότητα να υποστηρίξει άμεσα και με προσω-
πική επαφή, τους συνεργάτες της εταιρείας αλλά 
και τους τελικούς πελάτες σε κάθε θέμα τους 
σχετικά με την αποτελεσματική και αποδοτική 
χρήση των μηχανών Brother.

Συνολικά, οι διεθνώς βραβευμένες μηχανές 
γραφείου Brother καλύπτουν όλες τις ανάγκες 
στον τομέα της εκτύπωσης και η SiliconBlue, που 
τις αντιπροσωπεύει επίσημα στην Ελλάδα και 
Κύπρο, προσφέρει υψηλού επιπέδου λύσεις τόσο 

για τους συνεργάτες όσο και για τους τελικούς 
πελάτες, με στόχο να αποτελέσουν την πρώτη 
επιλογή στο χώρο της εκτύπωσης.

Large Format Printing

Brother MFC-J 6935 DW: Έγχρωμο Α3 πολυμηχά-
νημα 4-σε-1 διπλής όψης μέχρι και Α3 (print, copy & 
scan), το οποίο έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί 
ειδικά αναλώσιμα εξοικονόμησης κόστους εκτύπω-
σης έως 45%. Το συγκεκριμένο μοντέλο βρέθηκε 
στη λίστα «The Best Wide-Format Printers of 2018» 
του PC Magazine. 

Λουκάς 
Μενελάου,
τεχνικός 
διευθυντή της 
SiliconBlue 

Brother: Βραβευμένοι εκτυπωτές
για wide-format printing
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όταν λυγίζει). Αν και η τεχνολογία απαιτεί ειδικού 
τύπου σκληρυντικά modules στον εκτυπωτή, τα 
UV-curable μελάνια παράγουν αρκετά κορεσμέ-
νες εκτυπώσεις. 

Τα πλεονεκτήματα του LFP
Τα πλεονεκτήματα των wide format εκτυπωτών 
έχουν σημαντικά αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Οι 
παραδοσιακοί εκτυπωτές προσφέρουν στις επι-
χειρήσεις τη δυνατότητα παραγωγής εγγράφων, 
προετοιμασίας υλικών παρουσίασης και δια-
μοιρασμού πληροφοριών στους εργαζομένους 
ή στους πελάτες. Εντούτοις, ο παραδοσιακός 
εκτυπωτής δεν ανταποκρίνεται πάντα και πλή-
ρως στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Αντίθετα, οι 
LFP έχουν εξελιχθεί και ο πρωταρχικός στόχος 
των συσκευών αυτών είναι να παρέχουν υψη-

λής ποιότητας εκτυπώσεις σε μια ευρεία γκάμα 
κλάδων, από τις κατασκευαστικές εταιρείες ως 
τα σχολεία. 
Έχει έρθει η στιγμή για το κανάλι των συνεργα-
τών να αναγνωρίσει τα πλεονεκτήματα των wide 
format εκτυπωτών και να τους προτείνει στους 
πελάτες του. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να 
παραγνωρίζουμε την ικανότητα των συσκευών 
αυτών στο να εκτυπώνουν υψηλής ποιότητας 
εικόνες και γραφικές αναπαραστάσεις που οι 
παραδοσιακές συσκευές απλά δεν μπορούν να 
διαχειριστούν. Μεταξύ των πολλών συγκεκριμέ-
νων οφελών είναι τα ακόλουθα:

Εξελιγμένη τεχνολογία Droplet 
Οι wide format εκτυπωτές χρησιμοποιούν τεχνο-
λογία droplet κατά την εκτύπωση, κάτι που ση-

μαίνει πως οι μικροσκοπικές σταγόνες μελανιού 
και ο ψεκασμός ακριβείας έχουν ως αποτέλεσμα 
υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις με εντυπωσιακή 
καθαρότητα. 

Δυνατότητα διάκρισης
Οι συσκευές αυτές έχουν τη δυνατότητα να δια-
κρίνουν με ακρίβεια τη διαφορά μεταξύ κειμένου 
και εικόνων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
εκτύπωσης, καθιστώντας ευκολότερη την παρα-
γωγή κατάλληλων εκτυπώσεων που δεν αναμει-
γνύουν κείμενο και γραφικά σε μία σελίδα. 

Ταχύτητα 
Για τους κλάδους εκείνους που χρειάζονται 
πολλαπλές εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους, ένας 
large format εκτυπωτής προσφέρει ταχύτητες 
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Σύμφωνα με την έρευνα της «Research 
and Markets», η αγορά των LFPs, από 
πλευράς αξίας, αναμένεται να αυξηθεί 
από τα 8,37 δις δολάρια το 2017 στα 

10,59 δις δολάρια ως το 2023, με μέση ετήσια αύξηση 
της τάξης του 4% μεταξύ του 2017 και 2023.

που μια συσκευή desktop ή MFP δεν θα μπο-
ρούσε ποτέ να προσεγγίσει. Για παράδειγμα, ο 
μέσος wide format εκτυπωτής μπορεί να εκτυ-
πώσει ως και 15 posters σε μία ώρα, με υψηλής 
ποιότητας εικόνες και γραφικά. 

 

Εφαρμογές του LFP
Ας δούμε τώρα αναλυτικότερα τις εφαρμογές που 
μπορεί να έχει το LFP σε μια ποικιλία από διαφο-
ρετικούς κλάδους. 

Αρχιτεκτονική, σχεδιασμός 
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλες 
τις φάσεις του στεγαστικού κλάδου, από τον εσω-
τερικό σχεδιασμό και τα ηλεκτρικά, ως τους μηχα-
νικούς και τους εργολάβους, σίγουρα θα ωφελη-
θούν από ένα εκτυπωτή wide format. Σε καθεμιά 
από τις περιπτώσεις αυτές, τα μεγάλου μεγέθους 
έγγραφα που διαθέτουν ευκρίνεια θα εξασφαλί-
σουν την επιτυχία του έργου, ενώ ταυτόχρονα θα 
εντυπωσιάσουν τους πελάτες. 
Ας πάρουμε, για παράδειγμα, την περίπτωση 
ενός αρχιτέκτονα. Οι αρχιτέκτονες χρειάζεται να 
παρουσιάσουν μια σειρά σχεδίων για ένα σπίτι, 
με σχέδια για τη φυσική του κατασκευή, τα θε-
μέλιά του και όποια επιπρόσθετα κτίσματα. Ένα 
κλασικού τύπου έγγραφο 8x10 από έναν desktop 
εκτυπωτή δεν είναι κατάλληλο για την εργασία αυ-
τή. Πολλαπλά έγγραφα απαιτούνται στη διαδικασία 
σχεδιασμού, προσφέροντας διαφορετικές απόψεις 
του χώρου. Οι wide format εκτυπωτές επιτρέπουν 
στους αρχιτέκτονες να εκτυπώνουν τα σχέδια αυτά 
με ταχύτητα και ακρίβεια. 
Τα πλεονεκτήματα για τους αρχιτέκτονες είναι 
πραγματικά αναρίθμητα για να τα καταγράψουμε, 
αλλά όλα τους έχουν σχέση με την παρουσίαση. 
Οι εκτυπωτές του είδους προσφέρουν τη δυνατό-
τητα παραγωγής μεγάλου μεγέθους εκτυπώσεων 
εγγράφων με εικόνες, χρώματα και γραφικά που 
ένας desktop εκτυπωτής δεν μπορεί να επιτύχει. 

Marketing και διαφήμιση
Στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, τα παραδοσιακά 
marketing και διαφημιστικά υλικά θα πρέπει να 
προσφέρουν χρώματα, γραφικά και λογότυπα που 
θα «μαγνητίσουν» το βλέμμα και θα εξάψουν τη 
φαντασία. Η μέση διαφήμιση έχει ελάχιστα δευτε-
ρόλεπτα να τραβήξει την προσοχή του πελάτη και 
να περάσει το μήνυμά της. Είτε πρόκειται για το 
in-house τμήμα marketing μιας επιχείρησης είτε 
για μια εταιρεία που ειδικεύεται στη διαφήμιση 
πολλών πελατών, οι LFPs αποτελούν τη λύση.
Χάρη στους wide format εκτυπωτές, οι marketers 
θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν εντυπωσιακές 
οπτικές καμπάνιες που περιλαμβάνουν posters 
πλούσια σε γραφικά και banner adds με υψηλής 
ποιότητας εικόνες για έκθεση στο γραφείο ή σε 
δημόσιους χώρους. Οι εκτυπωτές wide format 
προσφέρουν στο marketing και στους διαφη-
μιστές τη δυνατότητα να ενισχύσουν το brand 

awareness και να ενισχύσουν την αναγνωρισιμό-
τητα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας σε έναν συγκε-
κριμένο κλάδο. 
Σύμφωνα με έρευνα, το 91% των εκτυπωτών 
μεγάλου μεγέθους χρησιμοποιούνται για την πα-
ραγωγή υπερμεγεθών banners, το οποίο σημαίνει 
πως το format αυτό είναι η πλέον δημοφιλής 
εφαρμογή τους στην αγορά. Τα banners χρησιμο-
ποιούνται ευρύτατα στα συνέδρια, στα φεστιβάλ, 
στις εκθέσεις και βγαίνουν σε μια ευρεία γκάμα 
από σχέδια, μεγέθη και όγκο, για όλα τα budgets. 
Διαθέσιμα σε υλικά όπως το βινύλιο, τα νάιλον 
πλαστικά πλέγματα με μελάνια ανθεκτικά στις υπε-
ριώδεις ακτίνες, τα banners αυτά μπορεί να έχουν 
ύψος πολλά μέτρα και να ενισχυθούν με επιπλέον 
μεγάλες ροδέλες και διπλά-διπλωμένες άκρες για 
χρήση σε περιοχές με αέρα.

Σχολεία, υγεία και ψυχαγωγία
Η λίστα των επιχειρήσεων και των κλάδων που 
έχουν ωφεληθεί από τους εκτυπωτές wide format 
δεν περιορίζεται στους προαναφερθέντες. Από 
τα σχολεία και τα νοσοκομεία ως τους χώρους 
ψυχαγωγίας, είναι πολλές οι επιχειρήσεις που 
μπορούν να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα των 
MFPs. Τα σχολεία θα μπορούν να εκτυπώσουν 
ενημερωτικά posters και banners για κάποια 
έκθεση ή προωθητικό υλικό για τις εξωσχολικές 
τους δραστηριότητες. 
Τα ξενοδοχεία και οι υπηρεσίες υγείας χρησιμο-
ποιούν εκτυπωτές Wide format για να δημιουρ-
γήσουν banners που θα χρησιμοποιηθούν σε 
συγκεκριμένες καμπάνιες ή για τον σχεδιασμό και 
την εκτύπωση του κατάλληλου signage που θα 
συνδράμει τους ασθενείς σε απορίες σχετικά με 
συγκεκριμένες ασθένειες. 
Το ίδιο ισχύει και στον χώρο της ψυχαγωγίας, 
όπου υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για την 
προσέλκυση της προσοχής των πελατών και του 
κοινού. Είτε πρόκειται για κάποιο πόστερ που προ-
ωθεί μια συναυλία, κάποια παράσταση ή ακόμα 
banners που ενημερώνουν τους επισκέπτες ενός 
χώρου ψυχαγωγίας σχετικά με ένα επερχόμενο 
event, οι εκτυπωτές του είδους θα αντεπεξέλθουν 
ταχύτατα και με ακρίβεια. 

Large Format Printing

 

Η αγορά των Large Format Printers 
Σύμφωνα με την έρευνα της «Research and 
Markets», η αγορά των LFPs, από πλευράς αξίας, 
αναμένεται να αυξηθεί από τα 8,37 δις δολάρια το 
2017 στα 10,59 δις δολάρια ως το 2023, με μέση 
ετήσια αύξηση της τάξης του 4% μεταξύ του 2017 
και 2023.

Παράγοντες ανάπτυξης
Οι βασικότεροι παράγοντες ανάπτυξης για την 
αγορά των wide format εκτυπωτών είναι η αυξη-
μένη ζήτηση στους κλάδους της υφαντουργίας, της 
διαφήμισης και της συσκευασίας. Συγκεκριμένα, 
παρατηρείται αυξημένη υιοθεσία των UV-curable 
μελανιών στη διαφήμιση εξωτερικών χώρων, 
στο CAD και στις τεχνικές εφαρμογές εκτύπωσης, 
όπως και στην αυξανόμενη παρουσία τους στην 
παραγωγή ψηφιακών εγγράφων στις εφαρμογές 
εμπορικής εκτύπωσης. 
Συγκεκριμένα, η αγορά των LFPs για εκτυπώσεις 
με εύρος μεγέθους 44 ως 60 αναμένεται να κυρι-
αρχήσουν στην αγορά μεταξύ του 2017 και 2023. 
Οι εκτυπωτές αυτοί είναι οι κατάλληλοι για υψηλής 
ποιότητας εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. 
Τα άλλα applications για τους εκτυπωτές αυτούς 
περιλαμβάνουν τα γραφικά P.O.P./POS, τα event 
graphics, signage εξωτερικού χώρου και floor 
graphics. 
Μεταξύ των applications της αγοράς αυτής, το 
signage είχε το μεγαλύτερο μερίδιο εντός του 
2016, ενώ η ζήτησή του αναμένεται να επεκταθεί 
στα ερχόμενα χρόνια, χάρη σε μια ευρεία ποικιλία 
από προϊόντα και χρήσεις για signage εσωτε-
ρικών και εξωτερικών χώρων. Από την άλλη 
πλευρά ο κλάδος του décor αναμένεται να παρου-
σιάσει αύξηση στον υψηλότερο μέσο όρο ετήσιας 
ανάπτυξης μεταξύ 2017 και 2023, μιας και είναι μια 
επικερδής αγορά, η οποία περιλαμβάνει επενδύ-
σεις τοίχων και τοιχογραφίες, αυτοκόλλητα τοίχου, 
καμβάδες, καλύμματα παραθύρων, έργα τέχνης 
και διακόσμησης.
Αναλόγως, η αγορά των βασισμένων σε UV-cured 
μελάνια LFPs αναμένεται να γνωρίσει σημαντική 
αύξηση μεταξύ 2017 και 2023. Το βασικό πλεονέ-
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H SiliconBlue (www.brother-hellas.gr), ως επί-
σημος αντιπρόσωπος για Ελλάδα και Κύπρο των 
μηχανών γραφείου της Brother και με έναρξη 
της συνεργασίας της με την Brother από το 2003, 
έχει την δυνατότητα (με βάση την γκάμα των προ-
ϊόντων) και την ικανότητα (με βάση τις τεχνικές 
γνώσεις), να καλύπτει όλες τις ανάγκες των συ-
νεργατών και τελικών πελατών για εξειδικευμέ-
νες λύσεις όπως το Wide-Format Printing κ.ά.

• Η πρόταση της SiliconBlue για κάλυψη, με 
Brother Μηχανές, των αναγκών για Wide-Format 
Printing έχει ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, στα 
οποία περιλαμβάνονται τα εξής:

• Βραβευμένοι εκτυπωτές για Wide-Format 
Printing Έγχρωμοι Α3 υψηλών απαιτήσεων και 
δυνατοτήτων, με αξιολογήσεις από έγκριτους 
οργανισμούς αξιολόγησης προϊόντων τεχνολο-
γίας. Για παράδειγμα στη λίστα «The Best Wide-
Format Printers of 2018» του PC Magazine, οι 4 
στους 10 εκτυπωτές είναι Brother.

• Ειδικά αναλώσιμα εξοικονόμησης κόστους 
εκτύπωσης έως 45%, τα οποία χρησιμοποιού-
νται από συγκεκριμένα μοντέλα για Wide-Format 
Printing και δίνουν τη δυνατότητα για σημαντική 
εξοικονόμηση κόστους εκτύπωσης, ειδικά όταν 
υπάρχουν οι ανάγκες για εκτύπωση μεγάλου 
αριθμού σελίδων. 

• Άρτια τεχνική υποστήριξη, από το εξειδικευ-
μένο τεχνικό τμήμα σε υποστήριξη Brother μη-
χανών γραφείου της SiliconBlue, που με την άνω 
των 15 ετών συνεργασία με την Brother και με 
τη συνεχή κατάρτιση στα διεθνή κέντρα τεχνικής 
υποστήριξης της Brother στην Ευρώπη, έχει την 
δυνατότητα να υποστηρίξει άμεσα και με προσω-
πική επαφή, τους συνεργάτες της εταιρείας αλλά 
και τους τελικούς πελάτες σε κάθε θέμα τους 
σχετικά με την αποτελεσματική και αποδοτική 
χρήση των μηχανών Brother.

Συνολικά, οι διεθνώς βραβευμένες μηχανές 
γραφείου Brother καλύπτουν όλες τις ανάγκες 
στον τομέα της εκτύπωσης και η SiliconBlue, που 
τις αντιπροσωπεύει επίσημα στην Ελλάδα και 
Κύπρο, προσφέρει υψηλού επιπέδου λύσεις τόσο 

για τους συνεργάτες όσο και για τους τελικούς 
πελάτες, με στόχο να αποτελέσουν την πρώτη 
επιλογή στο χώρο της εκτύπωσης.

Large Format Printing

Brother MFC-J 6935 DW: Έγχρωμο Α3 πολυμηχά-
νημα 4-σε-1 διπλής όψης μέχρι και Α3 (print, copy & 
scan), το οποίο έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί 
ειδικά αναλώσιμα εξοικονόμησης κόστους εκτύπω-
σης έως 45%. Το συγκεκριμένο μοντέλο βρέθηκε 
στη λίστα «The Best Wide-Format Printers of 2018» 
του PC Magazine. 

Λουκάς 
Μενελάου,
τεχνικός 
διευθυντή της 
SiliconBlue 

Brother: Βραβευμένοι εκτυπωτές
για wide-format printing
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όταν λυγίζει). Αν και η τεχνολογία απαιτεί ειδικού 
τύπου σκληρυντικά modules στον εκτυπωτή, τα 
UV-curable μελάνια παράγουν αρκετά κορεσμέ-
νες εκτυπώσεις. 

Τα πλεονεκτήματα του LFP
Τα πλεονεκτήματα των wide format εκτυπωτών 
έχουν σημαντικά αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Οι 
παραδοσιακοί εκτυπωτές προσφέρουν στις επι-
χειρήσεις τη δυνατότητα παραγωγής εγγράφων, 
προετοιμασίας υλικών παρουσίασης και δια-
μοιρασμού πληροφοριών στους εργαζομένους 
ή στους πελάτες. Εντούτοις, ο παραδοσιακός 
εκτυπωτής δεν ανταποκρίνεται πάντα και πλή-
ρως στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Αντίθετα, οι 
LFP έχουν εξελιχθεί και ο πρωταρχικός στόχος 
των συσκευών αυτών είναι να παρέχουν υψη-

λής ποιότητας εκτυπώσεις σε μια ευρεία γκάμα 
κλάδων, από τις κατασκευαστικές εταιρείες ως 
τα σχολεία. 
Έχει έρθει η στιγμή για το κανάλι των συνεργα-
τών να αναγνωρίσει τα πλεονεκτήματα των wide 
format εκτυπωτών και να τους προτείνει στους 
πελάτες του. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να 
παραγνωρίζουμε την ικανότητα των συσκευών 
αυτών στο να εκτυπώνουν υψηλής ποιότητας 
εικόνες και γραφικές αναπαραστάσεις που οι 
παραδοσιακές συσκευές απλά δεν μπορούν να 
διαχειριστούν. Μεταξύ των πολλών συγκεκριμέ-
νων οφελών είναι τα ακόλουθα:

Εξελιγμένη τεχνολογία Droplet 
Οι wide format εκτυπωτές χρησιμοποιούν τεχνο-
λογία droplet κατά την εκτύπωση, κάτι που ση-

μαίνει πως οι μικροσκοπικές σταγόνες μελανιού 
και ο ψεκασμός ακριβείας έχουν ως αποτέλεσμα 
υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις με εντυπωσιακή 
καθαρότητα. 

Δυνατότητα διάκρισης
Οι συσκευές αυτές έχουν τη δυνατότητα να δια-
κρίνουν με ακρίβεια τη διαφορά μεταξύ κειμένου 
και εικόνων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
εκτύπωσης, καθιστώντας ευκολότερη την παρα-
γωγή κατάλληλων εκτυπώσεων που δεν αναμει-
γνύουν κείμενο και γραφικά σε μία σελίδα. 

Ταχύτητα 
Για τους κλάδους εκείνους που χρειάζονται 
πολλαπλές εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους, ένας 
large format εκτυπωτής προσφέρει ταχύτητες 
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Εντυπωσιακή παρουσία
της Canon στην FESPA 2018
Η Canon εξαπέλυσε πρόσφατα ένα μπαράζ νέων προϊόντων, ολοκληρωμένων λύσεων, αλλά και εφαρμοσμένων 
πρακτικών, σε συνεργασία με μεγάλους εταιρικούς της πελάτες, τα οποία επικεντρώνονται στο χώρο της 
επαγγελματικής εκτύπωσης μεγάλης κλίμακας, τους παρόχους λύσεων εκτύπωσης, αλλά και τους υπεύθυνους 
ολοκληρωμένων στρατηγικών προωθητικών ενεργειών.

Αυτή η… επέλαση πραγματοποιήθηκε με ορμητήριο 
την πληθωρική παρουσία της εταιρείας στην κλαδι-
κή έκθεση FESPA, η οποία διεξήχθη στο Βερολίνο, 
από τις 15 μέχρι τις 18 Μαΐου. Εκεί, η Canon παρου-
σίασε ένα ευρύτατο φάσμα λύσεων για την εκτύπω-
ση roll-to-roll και flatbed, κοπής και αυτοματοποίη-
σης ροής εργασίας, ενώ έδειξε επίσης εμπνευσμένα 
παραδείγματα του ποικίλου εύρους εφαρμογών που 
επιτρέπουν οι τεχνολογίες και τα μέσα εκτύπωσης 
της Canon, που κυμαίνονται από την «παραδοσιακή» 
σήμανση και τα γραφικά μέχρι την έντυπη διακό-
σμηση και την προσαρμοσμένη συσκευασία.
Ένα σημαντικό κεντρικό έκθεμα στο περίπτερο 
της εταιρείας ήταν ο εκτυπωτής roll-to-roll Océ 
Colorado 1640, ο οποίος βασίζεται στην πρωτοπο-
ριακή τεχνολογία UVgel της Canon. Δύο ξεχωριστοί 
εκτυπωτές κατά τη διάρκεια της έκθεσης απέδειξαν 
στο κοινό την εξαιρετική παραγωγικότητα του συ-
στήματος και την ευελιξία των μέσων σε εφαρμογές 
από εσωτερική διακόσμηση και εμπορικές εφαρ-
μογές υψηλής αξίας έως αυτοκόλλητα, με φινίρισμα 
άκρων χρησιμοποιώντας τεχνολογία από τον συνερ-
γάτη της Canon, Fotoba.
Άλλες λύσεις τύπου roll-to-roll της Canon περιλαμ-
βάνουν τον εκτυπωτή μονού περάσματος inkjet Océ   
ColorWave 910 με ενοποιημένη μονάδα διπλώματος 
που τον καθιστά εξαιρετική επιλογή για εφαρμογές 
AEC (αρχιτεκτονικής, μηχανικής και κατασκευ-

ών) καθώς και για παραγωγή αφισών, ενώ ο Océ 
ColorWave 700 προβάλει ως πλεονέκτημά του, 
την ευελιξία του για εκτύπωση μέσων με ή χωρίς 
επίστρωση, για όλων των ειδών τις εφαρμογές που 
αφορούν από αφίσες ή πανό μέχρι και ταπετσαρίες.

Μια από τις σημαντικές νέες λύσεις που παρουσι-
άστηκαν, είναι και η λύση επάλληλης εκτύπωσης 
Océ Touchstone, η οποία λειτουργεί σε συνδυασμό 
με τους επίπεδους εκτυπωτές Océ Arizona 1200 και 
2200, για να προσφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα, 
όπως υφές επιφανειών και ανάγλυφο για έντυπη 
διακόσμηση, εφαρμογές POS και συσκευασίας. Στο 
περίπτερο της Canon, το σύστημα Océ Touchstone 
λειτούργησε σε συνδυασμό με τον Océ Arizona 1280 
GT, ο οποίος παράγει μια σειρά από εφέ επιμετά-
λωσης σε διακοσμητικά πάνελ, ανάγλυφα εφέ στη 
συσκευασία διπλωμένων χαρτοκιβωτίων και επάλ-
ληλα στρώματα σε ακρυλικά υλικά για χρήση ως 
φωτιζόμενες ενδείξεις σε περιβάλλοντα POS.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την 
ευελιξία του εκτυπωτή roll-to-roll Océ Colorado 
1640 για εφαρμογές από αφίσες μέχρι αυτοκόλλη-
τα γραφικά καθώς και τον προαναφερθέντα Océ 
ColorWave 700, ο οποίος εκτυπώνει σε επικαλυμμέ-
να και μη επικαλυμμένα μέσα για μια σειρά προϊό-
ντων από αφίσες και πανό μέχρι και ταπετσαρίες. 

Διαφημιστική εκτύπωση & συσκευασία 
Οι εκτυπωτές large format, Canon imagePROGRAF 
PRO-4000 και TX4000 παράγουν εκτυπώσεις φω-
τογραφικής ποιότητας καθώς και υλικά POS και 
αφίσες, μέσω ενός νέου αδιάβροχου μέσου της 
Canon για εξωτερική χρήση. Το ψηφιακό πιεστήριο 
μικρού μεγέθους Canon imagePRESS C750 παράγει 
προσωποποιημένα κουτιά δώρων και πτυσσόμενα 
χαρτοκιβώτια, καθώς και εφαρμογές προώθησης 
μεγάλων φύλλων, δυνατότητες που συνιστούν μια 
πιθανή επιχειρηματική ευκαιρία ανάπτυξης για τους 
επισκέπτες της FESPA, οι οποίοι δραστηριοποιού-
νται ήδη στην διαφημιστική εκτύπωση.
Στη ζώνη παραγωγής επίπεδης επιφάνειας στο πε-
ρίπτερο της Canon, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία 
να δουν τα μοντέλα 1280GT και 6170XTS από την 
πολυβραβευμένη σειρά Océ Arizona. Ο εκτυπωτής 
Océ Arizona 6170XTS είναι ένα πολύ ισχυρό μηχά-
νημα για προηγμένες ροές εργασίας με εκτύπωση 
και κοπή, σε συνδυασμό μάλιστα με το τραπέζι κο-
πής Océ ProCut G3 XL-3200, που παράγει συσκευα-
σίες για εργασίες μικρού όγκου. Αυτά τα συστήματα 
αποδεικνύουν περίτρανα την ικανότητα της Canon 
να ενσωματώνει λύσεις αιχμής που πραγματικά 
μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα παραγωγής των 
πελατών, ακόμα και σε πλήρως αυτοματοποιημένες 
με ρομπότ, ροές εργασίας, όπως αυτή που παρου-
σιάστηκε στη FESPA, και η οποία αναπτύχθηκε από 



23

Large Format Printing

TECHCHANNELPARTNER

focus on
05.2018

τον συνεργάτη της Canon, Rolan Robotics, για τη 
βελτιστοποίηση της τοποθέτησης των προς εκτύ-
πωση μέσων στην πλατφόρμα και την επακόλουθη 
μεταφορά των τυπωμένων αντικειμένων στον πίνα-
κα κοπής.

Ποιότητα και οικονομία σε CAD και GIS
Η Canon όμως έχει και νέα για τους πελάτες που 
επιδιώκουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα για τε-
χνικές εκτυπώσεις μεγάλου φορμά, όπως σχέδια 
CAD και χάρτες GIS: ο νέος Océ ColorWave 9000 
παρέχει με συνέπεια ταχύτητες εκτύπωσης μέχρι 
11,5 σελίδες A0 ή 16 σελίδες A1 ανά λεπτό και έχει 
σχεδιαστεί για να λειτουργεί με μια σειρά λύσεων 
ροής εργασιών λύσεις, για τη βελτιστοποίηση της 
αποδοτικότητας της παραγωγικής διαδικασίας.
Σε παράλληλο μήκος κύματος, αλλά αυτή τη φορά 
με στόχο τις φωτογραφικές εκτυπώσεις επαγγελ-
ματικής ποιότητας, ο inkjet εκτυπωτής παραγωγής 
φωτογραφιών DreamLabo 5000 είναι προικισμένος 
με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωση με ένα πέ-
ρασμα, με αυτόματη εκτύπωση διπλής όψεως για 
την παραγωγή υψηλής ταχύτητας, φωτογραφικών 
βιβλίων υψηλής ποιότητας. Ο DreamLabo 5000 
σε συνδυασμό με τη λύση φινιρίσματος Canon 
FlatSpread FS-500 δείχνει το δρόμο στους παραγω-
γούς γραφικών - πολλοί από τους οποίους δραστη-

ριοποιούνται ήδη σε έντυπα προϊόντα φωτογραφίας 
– για την κατάκτηση της δυνατότητας διαφοροποίη-
σης σε φωτογραφικά βιβλία υψηλής ποιότητας.

Προηγμένη διαχείριση workflow
Ταυτόχρονα με το νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, η 
Canon έχει να επιδείξει νέο προηγμένο software. 
Συγκεκριμένα, ο συνεργάτης λογισμικού της Canon, 
ONYX Graphics, παρουσιάζει την επόμενη αναβαθ-
μισμένη έκδοση του λογισμικού ροής εργασιών 
ONYX, για συνεπή διαχείριση χρωμάτων και έλεγχο 
της διαδικασίας, δείχνοντας στους πελάτες πώς 
μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα της δικής 
τους ροής εργασίας, Το νέο προϊόν, το οποίο είναι 
συμβατό με τους εκτυπωτές Océ Colorado 1640 και 
Océ Arizona, αποτελεί την πιο σημαντική ενημέρω-
ση από την κυκλοφορία του ONYX Thrive το 2013.

Εφαρμογές εκτύπωσης σε πραγματικές 
συνθήκες 
Εκτός από τις εφαρμογές παραγωγής που εκτελού-
νταν σε πραγματικό χρόνο στο περίπτερο της Canon, 
οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά 
μια αναπαράσταση ενός «home street store» κα-
ταστήματος, που καταδεικνύει το ρόλο της στοχευ-
μένης επικοινωνίας με τους πελάτες, των διαφη-
μιστικών γραφικών και της διακόσμησης με στόχο 

μια διαρκή πελατειακή εμπειρία, μέσω του concept 
της εκστρατείας προώθησης «Elemental Beauty». 
Το περιβάλλον του «καταστήματος» εμφάνιζε ε-
φαρμογές όπως δάπεδα από βινύλιο, τοιχογραφίες, 
συσκευασίες, έπιπλα και πάγκους πώλησης, ενώ 
ο χώρος «στο σπίτι» περιλάμβανε λαμιναρισμένα 
δάπεδα, έπιπλα, ταπετσαρίες και κεραμικά πλακίδια.
Η συγκεκριμένη εικονική προωθητική εκστρατεία 
«Elemental» που παρουσιάστηκε στη FESPA, έγινε 
για να δείξει ακριβώς, πώς οι εφαρμογές εκτύπω-
σης σε διάφορα φορμά υποστηρίζουν το επιτυχές 
λανσάρισμα ενός brand, από την πρώτη επαφή με 
το καταναλωτικό κοινό, τη δημιουργία εταιρικής ει-
κόνας  μέσω έξυπνης προώθησης, με αποκορύφω-
μα μια εντυπωσιακή εμπειρία λιανικών πωλήσεων 
επώνυμων προϊόντων, από τη διακόσμηση και τη 
σήμανση, μέχρι και τη συσκευασία, για την επίτευξη 
μιας ενιαίας οπτικής με σταθερά assets, η οποία 
καθιερώνει το προϊόν στη συνείδηση του κατανα-
λωτικού κοινού.

Για περισσότερες πληροφορίες και ευκαιρίες 
συνεργασίας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 
Canon στην Ελλάδα. Επισκεφθείτε τον δικτυακό 
τόπο www.canon.gr.
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Εντυπωσιακή παρουσία
της Canon στην FESPA 2018
Η Canon εξαπέλυσε πρόσφατα ένα μπαράζ νέων προϊόντων, ολοκληρωμένων λύσεων, αλλά και εφαρμοσμένων 
πρακτικών, σε συνεργασία με μεγάλους εταιρικούς της πελάτες, τα οποία επικεντρώνονται στο χώρο της 
επαγγελματικής εκτύπωσης μεγάλης κλίμακας, τους παρόχους λύσεων εκτύπωσης, αλλά και τους υπεύθυνους 
ολοκληρωμένων στρατηγικών προωθητικών ενεργειών.

Αυτή η… επέλαση πραγματοποιήθηκε με ορμητήριο 
την πληθωρική παρουσία της εταιρείας στην κλαδι-
κή έκθεση FESPA, η οποία διεξήχθη στο Βερολίνο, 
από τις 15 μέχρι τις 18 Μαΐου. Εκεί, η Canon παρου-
σίασε ένα ευρύτατο φάσμα λύσεων για την εκτύπω-
ση roll-to-roll και flatbed, κοπής και αυτοματοποίη-
σης ροής εργασίας, ενώ έδειξε επίσης εμπνευσμένα 
παραδείγματα του ποικίλου εύρους εφαρμογών που 
επιτρέπουν οι τεχνολογίες και τα μέσα εκτύπωσης 
της Canon, που κυμαίνονται από την «παραδοσιακή» 
σήμανση και τα γραφικά μέχρι την έντυπη διακό-
σμηση και την προσαρμοσμένη συσκευασία.
Ένα σημαντικό κεντρικό έκθεμα στο περίπτερο 
της εταιρείας ήταν ο εκτυπωτής roll-to-roll Océ 
Colorado 1640, ο οποίος βασίζεται στην πρωτοπο-
ριακή τεχνολογία UVgel της Canon. Δύο ξεχωριστοί 
εκτυπωτές κατά τη διάρκεια της έκθεσης απέδειξαν 
στο κοινό την εξαιρετική παραγωγικότητα του συ-
στήματος και την ευελιξία των μέσων σε εφαρμογές 
από εσωτερική διακόσμηση και εμπορικές εφαρ-
μογές υψηλής αξίας έως αυτοκόλλητα, με φινίρισμα 
άκρων χρησιμοποιώντας τεχνολογία από τον συνερ-
γάτη της Canon, Fotoba.
Άλλες λύσεις τύπου roll-to-roll της Canon περιλαμ-
βάνουν τον εκτυπωτή μονού περάσματος inkjet Océ   
ColorWave 910 με ενοποιημένη μονάδα διπλώματος 
που τον καθιστά εξαιρετική επιλογή για εφαρμογές 
AEC (αρχιτεκτονικής, μηχανικής και κατασκευ-

ών) καθώς και για παραγωγή αφισών, ενώ ο Océ 
ColorWave 700 προβάλει ως πλεονέκτημά του, 
την ευελιξία του για εκτύπωση μέσων με ή χωρίς 
επίστρωση, για όλων των ειδών τις εφαρμογές που 
αφορούν από αφίσες ή πανό μέχρι και ταπετσαρίες.

Μια από τις σημαντικές νέες λύσεις που παρουσι-
άστηκαν, είναι και η λύση επάλληλης εκτύπωσης 
Océ Touchstone, η οποία λειτουργεί σε συνδυασμό 
με τους επίπεδους εκτυπωτές Océ Arizona 1200 και 
2200, για να προσφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα, 
όπως υφές επιφανειών και ανάγλυφο για έντυπη 
διακόσμηση, εφαρμογές POS και συσκευασίας. Στο 
περίπτερο της Canon, το σύστημα Océ Touchstone 
λειτούργησε σε συνδυασμό με τον Océ Arizona 1280 
GT, ο οποίος παράγει μια σειρά από εφέ επιμετά-
λωσης σε διακοσμητικά πάνελ, ανάγλυφα εφέ στη 
συσκευασία διπλωμένων χαρτοκιβωτίων και επάλ-
ληλα στρώματα σε ακρυλικά υλικά για χρήση ως 
φωτιζόμενες ενδείξεις σε περιβάλλοντα POS.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την 
ευελιξία του εκτυπωτή roll-to-roll Océ Colorado 
1640 για εφαρμογές από αφίσες μέχρι αυτοκόλλη-
τα γραφικά καθώς και τον προαναφερθέντα Océ 
ColorWave 700, ο οποίος εκτυπώνει σε επικαλυμμέ-
να και μη επικαλυμμένα μέσα για μια σειρά προϊό-
ντων από αφίσες και πανό μέχρι και ταπετσαρίες. 

Διαφημιστική εκτύπωση & συσκευασία 
Οι εκτυπωτές large format, Canon imagePROGRAF 
PRO-4000 και TX4000 παράγουν εκτυπώσεις φω-
τογραφικής ποιότητας καθώς και υλικά POS και 
αφίσες, μέσω ενός νέου αδιάβροχου μέσου της 
Canon για εξωτερική χρήση. Το ψηφιακό πιεστήριο 
μικρού μεγέθους Canon imagePRESS C750 παράγει 
προσωποποιημένα κουτιά δώρων και πτυσσόμενα 
χαρτοκιβώτια, καθώς και εφαρμογές προώθησης 
μεγάλων φύλλων, δυνατότητες που συνιστούν μια 
πιθανή επιχειρηματική ευκαιρία ανάπτυξης για τους 
επισκέπτες της FESPA, οι οποίοι δραστηριοποιού-
νται ήδη στην διαφημιστική εκτύπωση.
Στη ζώνη παραγωγής επίπεδης επιφάνειας στο πε-
ρίπτερο της Canon, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία 
να δουν τα μοντέλα 1280GT και 6170XTS από την 
πολυβραβευμένη σειρά Océ Arizona. Ο εκτυπωτής 
Océ Arizona 6170XTS είναι ένα πολύ ισχυρό μηχά-
νημα για προηγμένες ροές εργασίας με εκτύπωση 
και κοπή, σε συνδυασμό μάλιστα με το τραπέζι κο-
πής Océ ProCut G3 XL-3200, που παράγει συσκευα-
σίες για εργασίες μικρού όγκου. Αυτά τα συστήματα 
αποδεικνύουν περίτρανα την ικανότητα της Canon 
να ενσωματώνει λύσεις αιχμής που πραγματικά 
μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα παραγωγής των 
πελατών, ακόμα και σε πλήρως αυτοματοποιημένες 
με ρομπότ, ροές εργασίας, όπως αυτή που παρου-
σιάστηκε στη FESPA, και η οποία αναπτύχθηκε από 
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Οι απαιτήσεις αυξάνονται, η ανάγκη για διαφορο-
ποίηση είναι καθημερινή, και τα κόστη ανεβαίνουν. 
Πως μπορεί μια επιχείρηση πλέον να ανταπεξέλθει; 
Πως μπορείτε να προωθήσετε διαφημιστικά την 
εταιρεία σας και να μην σας βαραίνει το κόστος; Ή 
να έχετε εκτυπώσεις εντυπωσιακής ακρίβειας για 
τα αρχιτεκτονικά σας σχέδια στην αμεσότητα του 
γραφείου σας; 
Ψάχνετε τον τρόπο να προσφέρετε στους πελάτες 
σας ένα customized προϊόν, με τον πιο απλό τρόπο; 
Έχουμε τη λύση. 
Απελευθερώστε τις προοπτικές της επιχείρησής 
σας με τα προϊόντα Canon Large Format Printing 
που θα σας επιτρέψουν να παράγετε υψηλής ποιό-
τητας εφαρμογές εκτύπωσης και έτσι να ξεχωρίσε-
τε από τον ανταγωνισμό σας. 

Οι εκτυπωτές Large Format της Canon σάς ε-
πιτρέπουν να εκτυπώσετε με γρήγορη ταχύτητα 
μεγάλες ποσότητες εύκαμπτων υλικών, από απλό 
χαρτί μέχρι βινύλιο, καμβά ή banner, όλα με ε-
ξαιρετική ακρίβεια και εντυπωσιακά χρώματα. 
Διαλέξτε από την τεράστια γκάμα plotter μας, την 
οικονομικότερη και παραγωγικότερη λύση που 
ταιριάζει στις ανάγκες σας. Είτε σας απασχολεί η 
ταχύτητα, η παραγωγικότητα ή το κόστος, μπορού-
με να σας καθοδηγήσουμε στη σωστότερη επιλογή. 
Οι Large Format Printers, χάρη στα ενισχυμένα 
χαρακτηριστικά τους, αποτελούν μηχανήματα που 
σας παρέχουν ευελιξία, χωρίς να περιορίζεστε από 
τον εξοπλισμό ή το κόστος εκτύπωσης.
Μήπως θέλετε να τυπώστε σήματα, αφίσες, και 

προϊόντα που θα αντέχουν σε πιο σκληρές καιρι-
κές συνθήκες; Οι διαφημίσεις εξωτερικού χώρου 
άλλωστε, είναι ο καλύτερος τρόπος προώθησης 
της επιχείρησης σας αφού έχει εντυπωσιακά απο-
τελέσματα και δεν περιορίζεται στους τοίχους της 
επιχείρησής σας. Χρειάζεστε μια λύση με χαμηλό 
κόστος εκτύπωσης και την τελευταία τεχνολογία 
σε διάρκεια και αντοχή μελανιών. Οι εκτυπωτές 
Océ Colorado με τη μοναδική τεχνολογία UV Gel, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 
εταιρικών σημάνσεων και διαφημιστικών πινακί-
δων με ζωηρά, όμορφα χρώματα με διάρκεια στον 
χρόνο που δεν ξεθωριάζουν με τον ήλιο, την βροχή 
ή τη σκόνη. 

Εάν όμως ψάχνετε για μια πιο εξειδικευμένη ε-
φαρμογή, η ασύγκριτη ποιότητα και τεχνογνωσία 
της Canon κάνουν τις δυνατότητές σας άπειρες! Με 
εφαρμογές εκτύπωσης σε διακοσμητικά προϊόντα, 

μέχρι και αφίσες, οι Canon-Océ Wide Format και 
Flatbed Printers θα σας εντυπωσιάσουν. Από  την 
εκτύπωση συσκευασιών, μέχρι το customization 
επίπλων και μικρών διακοσμητικών, οι επιλογές 
σας είναι αμέτρητες. Η συσκευασία του προϊό-
ντος & η διακόσμησή του μπορεί να το κάνουν να 
ξεχωρίσει: είναι τα πρώτα πράγματα που βλέπει 
ο καταναλωτής και παίζουν βασικό ρόλο στην α-
ποτελεσματική προώθηση και την πώλησή του. Γι’ 
αυτό και οι εκτυπωτές Océ Arizona είναι τέλειοι 
για να δημιουργήσετε από ψηφιακούς πίνακες 
μέχρι κουτιά, αυτοκόλλητα ή μικρά αντικείμενα, σε 
οποιαδήποτε επιφάνεια, από χαρτί έως μέταλλο ή 
ακόμα και γυαλί!

Και οι επιλογές σας δεν σταματάνε εκεί. Ακόμα και 
σε επίπεδο παραγωγής, οι εκτυπωτές της Canon 
σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε καινοτόμα, 
πρωτότυπα προϊόντα με εύκολη δημιουργία μακε-
τών, personalization & customization πιο εύκολα, 
γρήγορα και φθηνά. Οι δυνατότητες εκτύπωσης 
σε ειδικές εφαρμογές είναι άπειρες, από ψηφιακή 
κάλυψη μέχρι εκτυπώσεις σε κάθε είδους εύκα-
μπτο & άκαμπτο υλικό. Με τους Large Format, 
Wide Format και Flatbed εκτυπωτές της Canon-
Océ και την υποστήριξη και τεχνογνωσία της 
Intersys, η δημιουργία τέτοιων προϊόντων είναι 
πλέον πανεύκολη, με χαμηλό κόστος παραγωγής 
και υψηλά περιθώρια κέρδους. 

Εκφράστε την δημιουργικότητά σας και κάντε την 
επιχείρηση σας να ξεχωρίσει!

Large Format Printing
με την υποστήριξη της Intersys

Άρθρο της Μαρίας Πραστάκου
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Product Manager
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κτημα του μελανιού αυτού είναι πως στεγνώνει 
ταχύτατα όσο γρήγορα σκληραίνει και στη συνέ-
χεια μπορεί να τοποθετηθεί σε μια ευρεία ποικιλία 
υποστρωμάτων, με εξαιρετικά αποτελέσματα ανε-
ξάρτητα από τον τύπο του υποστρώματος. 

Παγκόσμια αγορά
Η αγορά των LFPs στη ζώνη Ασίας/ Ειρηνικού 
αναμένεται να παρουσιάσει υψηλό ποσοστό αύ-
ξησης μεταξύ των ετών 2017 και 2023. Η ζώνη 
αυτή είναι η ταχύτερα αυξανόμενη οικονομία σε 
σχέση με όλο τον κόσμο, ενώ οι κορυφαίοι πά-
ροχοι εκτυπωτών wide format βρίσκονται στην 
περιοχή αυτή. Οι αγορές στην Ασία, ειδικότερα στη 
Ινδία, την Ιαπωνία και την Κίνα είναι το πιθανότερο 
πως θα οδηγήσουν τη συγκεκριμένη αγορά στα 
ερχόμενα χρόνια από πλευράς προσαρμογής και 
μεγέθους. 

Ο κλάδος του signage και της διαφήμισης στη 
Βόρεια και Νότια Αμερική αναπτύσσεται ραγδαία, 
ενώ οι επιχειρήσεις της περιοχής επενδύουν ολο-
ένα και περισσότερο στη διαφήμιση εξωτερικών 
χώρων και στο signage εσωτερικών χώρων. Με-
γάλοι παίκτες του retail όπως είναι τα Walmart και 
Carrefour κυριαρχούν στην ανάπτυξη της αγοράς 
για εφαρμογές signage. Η ζήτηση για MFPs στην 
Αμερική είναι σαφώς πιο ώριμη από εκείνη στην 
Ασία και άλλες περιοχές. 

Ευκαιρίες και προκλήσεις
Η αγορά των LFPs αντιμετωπίζει κάποιους περι-
ορισμούς όπως οι υψηλές αρχικές επενδύσεις σε 
συσκευές και οι λειτουργικές δαπάνες. Συγκεκρι-
μένα, οι εκτυπωτές αυτοί προϋποθέτουν σχετικά 
υψηλή επένδυση για την εγκατάσταση και συντή-
ρησή τους, κάτι που σαφώς επηρεάζει τη ανάπτυ-

ξη της αγοράς. Επιπλέον το LFP απαιτεί συγκεκρι-
μένου τύπου εκτυπωτικό υλικό, ενώ ταυτόχρονα 
η ετήσια ηλεκτρική κατανάλωση των συσκευών 
αυτών είναι σχετικά υψηλή. 
Η μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις στην α-
γορά των LFPs είναι η αυξανόμενη δημοτικότητα 
των ψηφιακών media, συμπεριλαμβανομένων 
των digital signage και διαφημίσεων, ανάμεσα στα 
άλλα, τα οποία αναμένεται να μειώσει τη ζήτηση 
για εκτυπώσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες, 
ειδικότερα σε directories, διαφημίσεις κ.ο.κ. Τα 
digital signage, billboards και άλλα μέσα χρησιμο-
ποιούνται ολοένα και περισσότερο στους κλάδους 
της διαφήμισης εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων. TCP
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Οι απαιτήσεις αυξάνονται, η ανάγκη για διαφορο-
ποίηση είναι καθημερινή, και τα κόστη ανεβαίνουν. 
Πως μπορεί μια επιχείρηση πλέον να ανταπεξέλθει; 
Πως μπορείτε να προωθήσετε διαφημιστικά την 
εταιρεία σας και να μην σας βαραίνει το κόστος; Ή 
να έχετε εκτυπώσεις εντυπωσιακής ακρίβειας για 
τα αρχιτεκτονικά σας σχέδια στην αμεσότητα του 
γραφείου σας; 
Ψάχνετε τον τρόπο να προσφέρετε στους πελάτες 
σας ένα customized προϊόν, με τον πιο απλό τρόπο; 
Έχουμε τη λύση. 
Απελευθερώστε τις προοπτικές της επιχείρησής 
σας με τα προϊόντα Canon Large Format Printing 
που θα σας επιτρέψουν να παράγετε υψηλής ποιό-
τητας εφαρμογές εκτύπωσης και έτσι να ξεχωρίσε-
τε από τον ανταγωνισμό σας. 

Οι εκτυπωτές Large Format της Canon σάς ε-
πιτρέπουν να εκτυπώσετε με γρήγορη ταχύτητα 
μεγάλες ποσότητες εύκαμπτων υλικών, από απλό 
χαρτί μέχρι βινύλιο, καμβά ή banner, όλα με ε-
ξαιρετική ακρίβεια και εντυπωσιακά χρώματα. 
Διαλέξτε από την τεράστια γκάμα plotter μας, την 
οικονομικότερη και παραγωγικότερη λύση που 
ταιριάζει στις ανάγκες σας. Είτε σας απασχολεί η 
ταχύτητα, η παραγωγικότητα ή το κόστος, μπορού-
με να σας καθοδηγήσουμε στη σωστότερη επιλογή. 
Οι Large Format Printers, χάρη στα ενισχυμένα 
χαρακτηριστικά τους, αποτελούν μηχανήματα που 
σας παρέχουν ευελιξία, χωρίς να περιορίζεστε από 
τον εξοπλισμό ή το κόστος εκτύπωσης.
Μήπως θέλετε να τυπώστε σήματα, αφίσες, και 

προϊόντα που θα αντέχουν σε πιο σκληρές καιρι-
κές συνθήκες; Οι διαφημίσεις εξωτερικού χώρου 
άλλωστε, είναι ο καλύτερος τρόπος προώθησης 
της επιχείρησης σας αφού έχει εντυπωσιακά απο-
τελέσματα και δεν περιορίζεται στους τοίχους της 
επιχείρησής σας. Χρειάζεστε μια λύση με χαμηλό 
κόστος εκτύπωσης και την τελευταία τεχνολογία 
σε διάρκεια και αντοχή μελανιών. Οι εκτυπωτές 
Océ Colorado με τη μοναδική τεχνολογία UV Gel, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 
εταιρικών σημάνσεων και διαφημιστικών πινακί-
δων με ζωηρά, όμορφα χρώματα με διάρκεια στον 
χρόνο που δεν ξεθωριάζουν με τον ήλιο, την βροχή 
ή τη σκόνη. 

Εάν όμως ψάχνετε για μια πιο εξειδικευμένη ε-
φαρμογή, η ασύγκριτη ποιότητα και τεχνογνωσία 
της Canon κάνουν τις δυνατότητές σας άπειρες! Με 
εφαρμογές εκτύπωσης σε διακοσμητικά προϊόντα, 

μέχρι και αφίσες, οι Canon-Océ Wide Format και 
Flatbed Printers θα σας εντυπωσιάσουν. Από  την 
εκτύπωση συσκευασιών, μέχρι το customization 
επίπλων και μικρών διακοσμητικών, οι επιλογές 
σας είναι αμέτρητες. Η συσκευασία του προϊό-
ντος & η διακόσμησή του μπορεί να το κάνουν να 
ξεχωρίσει: είναι τα πρώτα πράγματα που βλέπει 
ο καταναλωτής και παίζουν βασικό ρόλο στην α-
ποτελεσματική προώθηση και την πώλησή του. Γι’ 
αυτό και οι εκτυπωτές Océ Arizona είναι τέλειοι 
για να δημιουργήσετε από ψηφιακούς πίνακες 
μέχρι κουτιά, αυτοκόλλητα ή μικρά αντικείμενα, σε 
οποιαδήποτε επιφάνεια, από χαρτί έως μέταλλο ή 
ακόμα και γυαλί!

Και οι επιλογές σας δεν σταματάνε εκεί. Ακόμα και 
σε επίπεδο παραγωγής, οι εκτυπωτές της Canon 
σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε καινοτόμα, 
πρωτότυπα προϊόντα με εύκολη δημιουργία μακε-
τών, personalization & customization πιο εύκολα, 
γρήγορα και φθηνά. Οι δυνατότητες εκτύπωσης 
σε ειδικές εφαρμογές είναι άπειρες, από ψηφιακή 
κάλυψη μέχρι εκτυπώσεις σε κάθε είδους εύκα-
μπτο & άκαμπτο υλικό. Με τους Large Format, 
Wide Format και Flatbed εκτυπωτές της Canon-
Océ και την υποστήριξη και τεχνογνωσία της 
Intersys, η δημιουργία τέτοιων προϊόντων είναι 
πλέον πανεύκολη, με χαμηλό κόστος παραγωγής 
και υψηλά περιθώρια κέρδους. 

Εκφράστε την δημιουργικότητά σας και κάντε την 
επιχείρηση σας να ξεχωρίσει!

Large Format Printing
με την υποστήριξη της Intersys

Άρθρο της Μαρίας Πραστάκου
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κτημα του μελανιού αυτού είναι πως στεγνώνει 
ταχύτατα όσο γρήγορα σκληραίνει και στη συνέ-
χεια μπορεί να τοποθετηθεί σε μια ευρεία ποικιλία 
υποστρωμάτων, με εξαιρετικά αποτελέσματα ανε-
ξάρτητα από τον τύπο του υποστρώματος. 

Παγκόσμια αγορά
Η αγορά των LFPs στη ζώνη Ασίας/ Ειρηνικού 
αναμένεται να παρουσιάσει υψηλό ποσοστό αύ-
ξησης μεταξύ των ετών 2017 και 2023. Η ζώνη 
αυτή είναι η ταχύτερα αυξανόμενη οικονομία σε 
σχέση με όλο τον κόσμο, ενώ οι κορυφαίοι πά-
ροχοι εκτυπωτών wide format βρίσκονται στην 
περιοχή αυτή. Οι αγορές στην Ασία, ειδικότερα στη 
Ινδία, την Ιαπωνία και την Κίνα είναι το πιθανότερο 
πως θα οδηγήσουν τη συγκεκριμένη αγορά στα 
ερχόμενα χρόνια από πλευράς προσαρμογής και 
μεγέθους. 

Ο κλάδος του signage και της διαφήμισης στη 
Βόρεια και Νότια Αμερική αναπτύσσεται ραγδαία, 
ενώ οι επιχειρήσεις της περιοχής επενδύουν ολο-
ένα και περισσότερο στη διαφήμιση εξωτερικών 
χώρων και στο signage εσωτερικών χώρων. Με-
γάλοι παίκτες του retail όπως είναι τα Walmart και 
Carrefour κυριαρχούν στην ανάπτυξη της αγοράς 
για εφαρμογές signage. Η ζήτηση για MFPs στην 
Αμερική είναι σαφώς πιο ώριμη από εκείνη στην 
Ασία και άλλες περιοχές. 

Ευκαιρίες και προκλήσεις
Η αγορά των LFPs αντιμετωπίζει κάποιους περι-
ορισμούς όπως οι υψηλές αρχικές επενδύσεις σε 
συσκευές και οι λειτουργικές δαπάνες. Συγκεκρι-
μένα, οι εκτυπωτές αυτοί προϋποθέτουν σχετικά 
υψηλή επένδυση για την εγκατάσταση και συντή-
ρησή τους, κάτι που σαφώς επηρεάζει τη ανάπτυ-

ξη της αγοράς. Επιπλέον το LFP απαιτεί συγκεκρι-
μένου τύπου εκτυπωτικό υλικό, ενώ ταυτόχρονα 
η ετήσια ηλεκτρική κατανάλωση των συσκευών 
αυτών είναι σχετικά υψηλή. 
Η μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις στην α-
γορά των LFPs είναι η αυξανόμενη δημοτικότητα 
των ψηφιακών media, συμπεριλαμβανομένων 
των digital signage και διαφημίσεων, ανάμεσα στα 
άλλα, τα οποία αναμένεται να μειώσει τη ζήτηση 
για εκτυπώσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες, 
ειδικότερα σε directories, διαφημίσεις κ.ο.κ. Τα 
digital signage, billboards και άλλα μέσα χρησιμο-
ποιούνται ολοένα και περισσότερο στους κλάδους 
της διαφήμισης εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων. TCP



Δημιουργικότητα,
συνεργασία
και ασφάλεια
με το Microsoft 365

Το Οικονομικό Τμήμα (Finance) είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη της εταιρείας σε στρατηγικής 
σημασίας αποφάσεις. Το Microsoft 365 προσφέρει τις λύσεις για να αυτοματοποιείτε τη συλλογή
και επεξεργασία δεδομένων, ώστε να αφοσιωθείτε στην οικονομική ανάλυση, τον καθορισμό
των τάσεων (trends) και την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών (insights).

Microsoft 365
Γρήγορα αποτελέσματα με μοντέρνα εργαλεία

Εύκολη ανάλυση και απεικόνιση αποτελεσμάτων
Η δυνατότητα γρήγορης ανάλυσης δεδομένων, μπορεί να σας βοηθήσει 
στη λήψη καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων. Με το Excel, μπορείτε 
να συλλέγετε και να συγκρίνετε τα δεδομένα από πολλές εσωτερικές
ή εξωτερικές πηγές. Το Excel συνεργάζεται με το Power BI, μια σουίτα 
εργαλείων επιχειρηματικής ανάλυσης, με μεγάλη γκάμα γραφημάτων
και απεικονίσεων, που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε
ευπαρουσίαστες αναφορές και να τις μοιραστείτε με ασφάλεια.

Ομαδικότητα και συνεργασία από οπουδήποτε 
Το Teams διευκολύνει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ 
των υπαλλήλων, συγκεντρώνοντας σε ένα περιβάλλον εργασίας 
όλα τα σχετικά αρχεία και συνομιλίες, ενώ ενσωματώνει τις πιο 
διαδεδομένες εφαρμογές, όπως Power BI, OneNote, PowerApps, 
και Planner.

Μάθετε περισσότερα για το Microsoft 365

Δημιουργία παρουσιάσεων υψηλού επιπέδου
Οι οικονομικές παρουσιάσεις πρέπει να είναι ευπαρουσίαστες
και αψεγάδιαστες. Με το Sway μπορείτε να φτιάξετε συναρπαστικές 
παρουσιάσεις, για προβολή από οποιονδήποτε browser.
Το PowerPoint προσφέρει περισσότερα εργαλεία και επιλογές στην 
απεικόνιση των δεδομένων, διατηρώντας την ιδιωτικότητα και ασφάλεια 
τους. Προσθέστε εύκολα εικόνες και infographics για να εστιάσετε σε όσα 
έχουν πραγματικά σημασία και οδηγήστε τη Διοίκηση στη λήψη σωστών 
επιχειρηματικών αποφάσεων.
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εργαλείων επιχειρηματικής ανάλυσης, με μεγάλη γκάμα γραφημάτων
και απεικονίσεων, που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε
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H Brother είναι μια εταιρεία με ευρεία γκάμα προϊόντων σε διάφορες κατηγορίες, από home και business 
εκτυπωτές και MFPs μέχρι ειδικές φορητές συσκευές για χρήσεις Ex-Van. Για την παρουσία της εταιρείας στην 
Ελλάδα, την υποστήριξη συνεργατών και πελατών μιλήσαμε με τον κ. Νίκο Μπακάλη, υπεύθυνο του γραφείου 
Ελλάδας της SiliconBlue, επίσημης αντιπροσώπου της Brother σε Ελλάδα και Κύπρο. 

Brother: Αξιοπιστία και 
μείωση κόστους στο MPS 

H 
Brother έχει πολύ μεγάλη ιστο-
ρία στην ελληνική αγορά και 
έχει εδραιωθεί ως μια αξιόπιστη 
εταιρεία μηχανών εκτύπωσης 
για επαγγελματίες και οικιακούς 
χρήστες. Εδώ και 15 χρόνια, 

ξεκινώντας αρχικά από την Κύπρο, η εταιρεία 
SiliconBlue έχει αναλάβει την αντιπροσωπία της 
Brother. Η εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία και στην 
Ελλάδα με ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών. Όπως 
μας ανέφερε ο κ. Μπακάλης, η SiliconBlue έχει 
θέση ως στόχο την ενίσχυση της προώθησης και 
υποστήριξης του ονόματος της Brother στην Ελ-
λάδα. Άλλωστε, η Brother βρίσκεται παγκοσμίως 
στις πρώτες θέσεις πωλήσεων εκτυπωτών και 
πολυμηχανημάτων, ενώ πέρα των εκτυπωτών 
γραφείου, η εταιρεία είναι από τις ελάχιστες που 
μπορεί και καλύπτει πολύ εξειδικευμένες αγορές, 
όπως εκτυπωτές ετικετών (λιανεμπόριο, ξενοδο-
χεία, υγεία, logistics, κ.ά), βιομηχανικοί εκτυπωτές 
ετικετών σήμανσης (βιομηχανία, ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις κ.ά), φορητοί εκτυπωτές & θερμικοί 
φορητοί εκτυπωτές (υγεία, λιανεμπόριο, υπηρεσί-
ες κ.ά.), σαρωτές & φορητοί σαρωτές (εκπαίδευ-
ση, λιανεμπόριο, υγεία, ξενοδοχεία κ.ά).

Και με την υποστήριξη; 
Το θέμα της υποστήριξης είναι πρωταρχικής ση-
μασίας ειδικά όταν μιλάμε για business μηχανές.  
Ο κ. Μπακάλης ήταν κατηγορηματικός: «Για όλα τα 
προϊόντα, η Brother προσφέρει διετή εγγύηση με 
δυνατότητα επέκτασης, καθώς και άμεση τεχνική 
υποστήριξη προς συνεργάτες και πελάτες με άμεση 
πρόσβαση σε εξειδικευμένους τεχνικούς. Επιπλέον, 
στο πλαίσιο ειδικής συμφωνίας, υπάρχει δυνατότη-
τα εξοικονόμησης έως 45% του κόστους εκτύπω-
σης σελίδας». 

Εξοικονόμηση κόστους με λύσεις MPS
Η αγορά των Managed Print Services παρουσι-
άζει ανοδική πορεία διεθνώς. Ωστόσο το τοπίο 
είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και στην ελληνική 
αγορά. Ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
της Brother; Ο κ. Μπακάλης μας ανέφερε ότι η 
SiliconBlue δίνει τη δυνατότητα στους συνεργάτες 
και τους τελικούς πελάτες της, να επιτύχουν τον 

βασικό στόχο μιας λύσης MPS που δεν είναι άλ-
λος από τη διαχείριση και τη μείωση του κόστους 
εκτύπωσης, στο πλαίσιο συμβολαίων υποστήριξης 
με τη χρήση ειδικών αναλωσίμων εξοικονόμησης 
κόστους, το οποίο, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, 
μπορεί να φτάσει έως το 45%. Όπως τόνισε ο κ. 
Μπακάλης, εκτός από την αδιαμφησβήτητη ποιό-
τητα, το γεγονός αυτό αποτελεί και το μεγάλο αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα της Brother, το ότι δηλαδή 
οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικά ανα-
λώσιμα εξοικονόμησης κόστους σε όλη τη γκάμα 
των μηχανών, από τα έγχρωμα πολυμηχανήματα 
inkjet (μέχρι Α3) και laser εκτυπωτές και πολυμη-
χανήματα (μονόχρωμα και laser). 
Συνεχίζοντας ανέφερε: «Επιπλέον, το πλεονέκτημα 
της δικής μας MPS πρότασης, είναι ότι τα συμβό-
λαια υποστήριξης διατίθενται με την μορφή δύο 
τύπων ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες 
οργάνωσης του τελικού πελάτη του συνεργάτη της 
SiliconBlue (π.χ. δυνατότητα εκτίμησης του μηνιαί-
ου αριθμού σελίδων εκτύπωσης κ.α.)».

Επιπρόσθετα, αξίζει να τονιστεί ότι οι νέες μηχανές 
γραφείου Brother είναι συμβατές με τα περισσότε-
ρα συστήματα διαχείρισης εκτυπωτών MPS.

Ισχυρό δίκτυο συνεργατών
Η SiliconBlue δίνει πολύ μεγάλο βάρος στη συνε-

χή ανάπτυξη του δικτύου διανομής και των συνερ-
γατών της σε όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, 
διαθέτει στους συνεργάτες της παροχές, εργαλεία 
και βοήθεια για την ανάπτυξη των εργασιών τους, 
με στόχο το αμοιβαίο όφελος και την βέλτιστη υπο-
στήριξη των τελικών πελατών, που μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνουν:

• Διάθεση στους συνεργάτες ολόκληρης της γκά-
μας προϊόντων Brother, κάτι που δίνει τη δυνατό-
τητα παροχής λύσεων που καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα αναγκών πελατών όπως οικιακές, μικρού 
γραφείου και μικρομεσαίας επιχείρησης καθώς 
και μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών. 

• Πρόσβαση των συνεργατών, ανάλογα με το επί-
πεδο συνεργασίας, στο portal της εταιρείας, μέσω 
του οποίου μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για 
όλα τα προϊόντα, τις τιμές χονδρικής και τις προ-
τεινόμενες λιανικής, τα αποθέματα προϊόντων και 
άλλες πληροφορίες που τους βοηθούν τόσο στην 
δική τους διαχείριση όσο και στην παρεχόμενη 
υπηρεσία προς τον τελικό πελάτη.

• Παροχή λύσεων με τις οποίες καλύπτουν πολ-
λαπλές ανάγκες υφιστάμενων αλλά και νέων 
πελατών τους ώστε να τους προσφέρουν προστι-
θέμενη αξία όπως: εξειδικευμένος εξοπλισμός για 
κάθετες αγορές/λύσεις (π.χ. εκτυπωτές ετικετών 
για λιανεμπόριο, ξενοδοχεία κ.α.), συνδυασμός 
πολυμηχανημάτων για κάλυψη ειδικών αναγκών 
σε πολύ ανταγωνιστική τιμή και με τη δυνατότητα 
χρήσης ειδικών αναλωσίμων εξοικονόμησης κό-
στους εκτύπωσης έως 45% κ.α.

• Διερεύνηση της δυνατότητας υποστήριξης των 
συνεργατών και πελατών, για αγορά των προϊ-
όντων Brother χωρίς αρχική εκταμίευση για τη 
συνολική αξία τους αλλά με leasing.

Καταλήγοντας ο κ. Μπακάλης τόνισε ότι ο στόχος 
της SiliconBlue είναι να προσφέρει υψηλού επι-
πέδου λύσεις τόσο για τους συνεργάτες όσο και 
για τους τελικούς πελάτες, με στόχο η Brother 
να αποτελέσει την πρώτη επιλογή στο χώρο της 
εκτύπωσης.  TCPPU
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B
LI

Νίκος 
Μπακάλης, 
υπεύθυνος 
Ελλάδας της 
SiliconBlue.
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Ο
ι pico projectors είναι μια πολύ 
ιδιαίτερη κατηγορία προϊόντων. 
Αν και απευθύνονται τόσο στους 
οικιακούς χρήστες, το πραγματικό 
τους κοινό είναι οι επαγγελματίες. 
Ο συγκεκριμένος προβολέας 

τσέπης της Sony θυμίζει έντονα power bank. Το 
εντυπωσιακό είναι ότι είναι και power bank, αφού 
ενσωματώνει μπαταρία 5.000 mAh που επαρκεί 
για προβολή διάρκειας δύο ωρών, ενώ μπορεί να 
φορτίζει κι άλλες ψηφιακές συσκευές μέσω της 
θύρας USB-Out.

Ο Sony Mobile Projector MP-CD1 αξιοποιεί την τε-
χνολογία DLP IntelliBright της Texas Instruments, 
παράγοντας φωτεινές και δυναμικές εικόνες σε 
οποιαδήποτε επιφάνεια. 
Η εικόνα που προβάλλει ξεκινά από τις 40 ίντσες 
σε απόσταση περίπου 1 μέτρου με μέγιστη δια-
γώνιο τις 120 ίντσες σε απόσταση 3,45 μέτρα. Ο 
λόγος πλευρών της εικόνας είναι 16:9, η ανάλυση 
854x480 pixels και η αντίθεση 400:1. Όπως αντι-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: DLP

ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ: 40’’ σε απόσταση 1,15 m / 
μέγιστη 120’’ σε απόσταση 
3,45 m

ΛΟΓΟΣ ΠΛΕΥΡΩΝ: 16:9

ΑΝΑΛΥΣΗ: 854 × 480 pixels

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ: 

Full colour (16.770.000 
χρώματα)

ΑΝΤΙΘΕΣΗ: 400:1

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 50.000 ώρες

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ: 105 lumens

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: HDMI 1.4b/MHL 1.4 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 5000 mAh

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ:

120 λεπτά (σε πλήρη 
φόρτιση) 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ KEYSTONE: Ναι (αυτόματη)

ΑΛΛΑ: USB-Out 5V, 3A

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 83 mm x 16 mm x 150 mm

ΒΑΡΟΣ: 280γρ.

Ελάχιστα μεγαλύτερος από ένα smartphone, ο μικροσκοπικός προβολέας της Sony χωράει παντού και είναι 
σε θέση να προβάλλει εικόνα διαγωνίου 120 ολόκληρων ιντσών!

Μεγάλη εικόνα που  
χωρά στην τσέπη 

EDITOR’S CHOICE

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Sony
ΔΙΑΘΕΣΗ: Sony Hellas, www.sony.gr
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ: € 400

λαμβάνεστε δεν πρόκειται για έναν home theater 
projector, αλλά για ένα επαγγελματικό εργαλείο. 
Πάντως, θα πρέπει να πούμε ότι κατά τις δοκιμές 
μας ο Sony Mobile Projector MP-CD1 τα πήγε 
πολύ καλά σε όλων των ειδών το περιεχόμενο με 
τον οποίο τον τροφοδοτήσαμε: πολύπλοκα φύλλα 
εργασίας, παρουσιάσεις με γραφικά και έντονα 
χρώματα, αλλά και αρχεία βίντεο, όπου δεν παρα-
τηρήσαμε θολώματα ή πιξέλιασμα σε σημείο που 
να ενοχλεί.

Αν και στο κάτω μέρος του υπάρχει η στάνταρ υ-
ποδοχή για τρίποδο, στην ουσία μπορεί να τοποθε-
τηθεί οπουδήποτε αφού έχει αυτόματη διόρθωση 
keystone καταφέρνοντας να προβάλλει εικόνα 
πάντα με τη σωστή γεωμετρία. Η εστίαση γίνεται 
χειροκίνητα. 
Ο MP-CD1 είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο 
και ζυγίζει μόλις 280 γραμμάρια. Αποτελεί τον 
ιδανικό σύντροφο στην τσάντα του laptop του ε-
παγγελματία ο οποίος μπορεί να πραγματοποιεί τις 
παρουσιάσεις του απρόσκοπτα χωρίς να εξαρτάται 
από τον εκάστοτε εγκατεστημένο projector και 
καλωδιώσεις. 
Διαθέτει μία είσοδο HDMI με υποστήριξη MHL και 
συνδέεται παντού, σε smartphones, tablets και 
laptops μέχρι media streaming συσκευές. Για να 
συνδεθεί σε smartphone θα πρέπει αφενός να 

υποστηρίζει MHL, ενώ θα χρειαστεί και το σχετικό 
HDMI καλώδιο. Εμείς πήγαμε ένα βήμα πιο πέρα, 
δοκιμάσαμε να πραγματοποιήσουμε ασύρματη 
σύνδεση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε 
έναν Miracast adaptor ο οποίος αξιοποιεί την 
τεχνολογία Wi-Fi direct, συνδέεται στην HDMI υ-
ποδοχή και λαμβάνει ρεύμα από τη διπλανή θύρα 
USB. Έτσι, πραγματοποιήσαμε wireless mirroring 
από ένα Android smartphone χωρίς κανένα πρό-
βλημα. Για σύνδεση σε iOS συσκευή απαιτείται 
ένας Lightning Digital AV Adapter.
Αν και το ηχείο του είναι αρκετά δυνατό, μπορεί 
κανείς να προσθέσει ένα ξεχωριστό μεγάφωνο ή 
ακουστικά στη σχετική υποδοχή 

Συμπεράσματα
Ο Sony Mobile Projector MP-CD1 είναι σίγουρα 
ένα εντυπωσιακό περιφερειακό που θα τραβήξει 
τα βλέμματα. Συνδέεται σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, 
δεν απαιτεί καμία ρύθμιση, διορθώνει μόνος του 
την εικόνα και θα απογειώσει τις παρουσιάσεις. Ε-
πιπλέον, είναι και powerbank κι έτσι έχει έναν λό-
γο παραπάνω να βρίσκεται στην τσάντα του laptop 
ή να συνοδεύει το smartphone/tablet. TCP



30

Sony Mobile Projector MP-CD1

TECHCHANNELPARTNER

review
05.2018

Ο
ι pico projectors είναι μια πολύ 
ιδιαίτερη κατηγορία προϊόντων. 
Αν και απευθύνονται τόσο στους 
οικιακούς χρήστες, το πραγματικό 
τους κοινό είναι οι επαγγελματίες. 
Ο συγκεκριμένος προβολέας 

τσέπης της Sony θυμίζει έντονα power bank. Το 
εντυπωσιακό είναι ότι είναι και power bank, αφού 
ενσωματώνει μπαταρία 5.000 mAh που επαρκεί 
για προβολή διάρκειας δύο ωρών, ενώ μπορεί να 
φορτίζει κι άλλες ψηφιακές συσκευές μέσω της 
θύρας USB-Out.

Ο Sony Mobile Projector MP-CD1 αξιοποιεί την τε-
χνολογία DLP IntelliBright της Texas Instruments, 
παράγοντας φωτεινές και δυναμικές εικόνες σε 
οποιαδήποτε επιφάνεια. 
Η εικόνα που προβάλλει ξεκινά από τις 40 ίντσες 
σε απόσταση περίπου 1 μέτρου με μέγιστη δια-
γώνιο τις 120 ίντσες σε απόσταση 3,45 μέτρα. Ο 
λόγος πλευρών της εικόνας είναι 16:9, η ανάλυση 
854x480 pixels και η αντίθεση 400:1. Όπως αντι-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: DLP

ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ: 40’’ σε απόσταση 1,15 m / 
μέγιστη 120’’ σε απόσταση 
3,45 m

ΛΟΓΟΣ ΠΛΕΥΡΩΝ: 16:9

ΑΝΑΛΥΣΗ: 854 × 480 pixels

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ: 

Full colour (16.770.000 
χρώματα)

ΑΝΤΙΘΕΣΗ: 400:1

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 50.000 ώρες

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ: 105 lumens

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: HDMI 1.4b/MHL 1.4 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 5000 mAh

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ:

120 λεπτά (σε πλήρη 
φόρτιση) 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ KEYSTONE: Ναι (αυτόματη)

ΑΛΛΑ: USB-Out 5V, 3A

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 83 mm x 16 mm x 150 mm

ΒΑΡΟΣ: 280γρ.

Ελάχιστα μεγαλύτερος από ένα smartphone, ο μικροσκοπικός προβολέας της Sony χωράει παντού και είναι 
σε θέση να προβάλλει εικόνα διαγωνίου 120 ολόκληρων ιντσών!

Μεγάλη εικόνα που  
χωρά στην τσέπη 

EDITOR’S CHOICE

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Sony
ΔΙΑΘΕΣΗ: Sony Hellas, www.sony.gr
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ: € 400

λαμβάνεστε δεν πρόκειται για έναν home theater 
projector, αλλά για ένα επαγγελματικό εργαλείο. 
Πάντως, θα πρέπει να πούμε ότι κατά τις δοκιμές 
μας ο Sony Mobile Projector MP-CD1 τα πήγε 
πολύ καλά σε όλων των ειδών το περιεχόμενο με 
τον οποίο τον τροφοδοτήσαμε: πολύπλοκα φύλλα 
εργασίας, παρουσιάσεις με γραφικά και έντονα 
χρώματα, αλλά και αρχεία βίντεο, όπου δεν παρα-
τηρήσαμε θολώματα ή πιξέλιασμα σε σημείο που 
να ενοχλεί.

Αν και στο κάτω μέρος του υπάρχει η στάνταρ υ-
ποδοχή για τρίποδο, στην ουσία μπορεί να τοποθε-
τηθεί οπουδήποτε αφού έχει αυτόματη διόρθωση 
keystone καταφέρνοντας να προβάλλει εικόνα 
πάντα με τη σωστή γεωμετρία. Η εστίαση γίνεται 
χειροκίνητα. 
Ο MP-CD1 είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο 
και ζυγίζει μόλις 280 γραμμάρια. Αποτελεί τον 
ιδανικό σύντροφο στην τσάντα του laptop του ε-
παγγελματία ο οποίος μπορεί να πραγματοποιεί τις 
παρουσιάσεις του απρόσκοπτα χωρίς να εξαρτάται 
από τον εκάστοτε εγκατεστημένο projector και 
καλωδιώσεις. 
Διαθέτει μία είσοδο HDMI με υποστήριξη MHL και 
συνδέεται παντού, σε smartphones, tablets και 
laptops μέχρι media streaming συσκευές. Για να 
συνδεθεί σε smartphone θα πρέπει αφενός να 

υποστηρίζει MHL, ενώ θα χρειαστεί και το σχετικό 
HDMI καλώδιο. Εμείς πήγαμε ένα βήμα πιο πέρα, 
δοκιμάσαμε να πραγματοποιήσουμε ασύρματη 
σύνδεση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε 
έναν Miracast adaptor ο οποίος αξιοποιεί την 
τεχνολογία Wi-Fi direct, συνδέεται στην HDMI υ-
ποδοχή και λαμβάνει ρεύμα από τη διπλανή θύρα 
USB. Έτσι, πραγματοποιήσαμε wireless mirroring 
από ένα Android smartphone χωρίς κανένα πρό-
βλημα. Για σύνδεση σε iOS συσκευή απαιτείται 
ένας Lightning Digital AV Adapter.
Αν και το ηχείο του είναι αρκετά δυνατό, μπορεί 
κανείς να προσθέσει ένα ξεχωριστό μεγάφωνο ή 
ακουστικά στη σχετική υποδοχή 

Συμπεράσματα
Ο Sony Mobile Projector MP-CD1 είναι σίγουρα 
ένα εντυπωσιακό περιφερειακό που θα τραβήξει 
τα βλέμματα. Συνδέεται σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, 
δεν απαιτεί καμία ρύθμιση, διορθώνει μόνος του 
την εικόνα και θα απογειώσει τις παρουσιάσεις. Ε-
πιπλέον, είναι και powerbank κι έτσι έχει έναν λό-
γο παραπάνω να βρίσκεται στην τσάντα του laptop 
ή να συνοδεύει το smartphone/tablet. TCP



Discover | Manage | Protect | Report

SOLUTIONS TO HELP YOU
PREPARE FOR THE GDPR

OfficeDynamics

Windows

Windows
Server

SQL

Microsoft
Azure

EMS

eDiscovery

Audit Logs

Data models

Data Loss
Prevention

Threat
Intelligence

Windows
Hello

Advanced
Threat

Protection

Information
Protection Data

Classification

Data Log

Security
Center

Log
Analytics

Active
Directory

Intune

Key Vault

Threat
Detection

Always
Encrypted

Transparent
Data

Encryption

Cloud App
Security

Analytics


