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FOCUS ON ΝΕΑ & ΤΑΣΕΙΣ

REVIEWS

H D-Link πιο κοντά 
στους συνεργάτες
Με αφορμή το νέο πρόγραμμα 
συνεργατών VIP+ της D-Link Hellas, ο 
business development management 
της εταιρείας Σωκράτης Ζαχάρωφ μας 
παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης 
συνέντευξη. Σελ. 12

Document Management
Παρόλη την εξέλιξη της 
τεχνολογίας, συνεχίζουμε να 
εκτυπώνουμε όσο ποτέ. Αν 
και πάντα θα χρειάζονται οι 
εκτυπώσεις, ήρθε η ώρα να 
γίνει σωστός εξορθολογισμός 
του printing και της ροής των 
πληροφοριών που κινούνται 
μέσα σε μια επιχείρηση. Ήρθε, 
επομένως, η ώρα του Document 
Management. Σελ. 16

Microsoft Partner Connect

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 

Partner Connect, η Microsoft 

ενημέρωσε τους συνεργάτες της για 

όλα τα τελευταία νέα γύρω από τον 

GDPR και τις λειτουργίες προστασίας 

που ενσωματώνουν Office και 

Windows 10. Επιπλέον, εκπρόσωποι 

των HP, Lenovo και Dell EMC, 

παρουσίασαν τις ολοκαίνουργιες 

Windows 10 Pro συσκευές. Σελ. 9
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• DrayTek Vigor 2762vac 
VDSL

• Epson WorkForce Pro 
WF-C5710

Σελ. 29



Nέα Lenovo™ ThinkPad X1 Family 

Βάρος µόλις 1,13kg
Ευχρηστία και παραγωγικότητα 14” σε σασί 13”, 
χάρη στο λεπτό bezel

•
•

ThinkPad X1 CARBON 6th Gen
Νέο Pen Pro µε λειτουργία tilt
Καινοτόµο πληκτρολόγιο Rise & Fall αντοχής, που 
πιστοποιείται µε 30.000 δοκιµές πλήρους περιστροφής

•
•

ThinkPad X1 YOGA 3rd Gen

Οθόνες HDR (WQHD 500nits, Dolby 
Vision & 100% Color Gamut)
Κατασκευή από carbon fiber
Αντοχή στρατιωτικών προδιαγραφών 
(Mil810G - 12 µέθοδοι, 21 διαδικασίες)
2x θύρες Thunderbolt
LTE CAT9 4G WWAN
Βελτιστοποιηµένα µικρόφωνα για Βελτιστοποιηµένα µικρόφωνα για 
πρόσληψη ήχου 360° & από µέχρι 4 µέτρα
απόσταση
Side Mechanical USB-C Docking
15,5hrs αυτονοµία και τεχνολογία 
RapidCharge (60mins φόρτισης για το 
80%)
Κάλυµµα Κάλυµµα Think Shutter στην HD Camera
Match-on Fingerprint reader

•

•
•

•
•
•

••
•

•
•

Lenovo, το λογότυπο της Lenovo και ThinkPad είναι εµπορικά σήµατα ή καταχωρηµένα εµπορικά σήµατα της Lenovo. Intel, το λογότυπο της Intel, Intel Core, 
Intel vPro, Core Inside και vPro Inside είναι εµπορικά σήµατα της Intel Corporation η θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και / ή σε άλλες χώρες. Άλλα προϊόντα που 

αναφέροντα ενδέχεται να είναι εµπορικά σήµατα ή καταχωρηµένα εµπορικά σήµατα άλλων. ©2018 Lenovo. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
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Info Quest Technologies, τηλ. 211-999 4000 / OKTABIT Α.Ε  τηλ. 211-8888000/ WestΝet Distribution, τηλ. 211-300 2150
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Cloud και κανάλι:
Η ώρα της αλήθειας! ΑΝΤΏΝΗΣ ΡΟΥΣΕΛΙΏΤΑΚΗΣ

antony@socialhandlers.com

Ε 
δώ και καιρό, το cloud δεν είναι πια ένα ακό-
μη buzzword, αλλά μία πραγματικότητα. Ως 
τέτοια λοιπόν, χρήζει ανάλυσης, όχι θεωρητι-
κής και φιλοσοφικής, αλλά καθαρά χειροπια-
στής και εμπορικής.

Μιλώντας με διάφορους κατασκευαστές που προωθούν την 
έννοια και τα πλεονεκτήματα του cloud, αντιληφθήκαμε ότι υ-
πάρχουν διαφορετικές «ταχύτητες» προσαρμογής του κανα-
λιού σε αυτήν την νέα πραγματικότητα.

Από τη μία μεριά υπάρχουν αυτοί που έχουν αγκαλιάσει το 
cloud και στηρίζουν ήδη σημαντικό τμήμα του business τους 
σε αυτό, και από την άλλη, οι συνεργάτες που είναι ακόμα κά-
πως διστακτικοί. Σε αυτούς τους «διστακτικούς», ξεχωρίζου-
με και πάλι δύο «ταχύτητες»: Όσους θέλουν να κάνουν κά-
τι αλλά δεν είναι σίγουροι για το πώς, και όσους δεν μπορούν 
ή δεν επιθυμούν να αλλάξουν το υπάρχον status quo της επι-
χείρησής τους.

Είναι προφανές -τουλάχιστον κατά την άποψή μου- ότι το να 
παραμένεις πιστός σε ένα status quo που σε έχει μεν εξυπη-
ρετήσει μέχρι σήμερα, αλλά ταυτόχρονα εξαφανίζεται από την 
αγορά (οπότε όσο και αν το πιστεύεις, οι πελάτες σου… δεν), 
δεν έχει κάποιο νόημα. Είναι συνταγή λάθους (το «αποτυχία» 
ακούγεται πολύ βαρύ) και το έχουμε συναντήσει πολλές φο-
ρές στο παρελθόν.
Από όσους πουλούσαν desktops και δεν πίστεψαν στα 
laptops, από όσους πουλούσαν laptops και δεν πίστεψαν στα 
smartphones και στα tablets, από όσους ήταν box movers 
και δεν πίστεψαν στο integration, από όσους πίστεψαν στο 
integration αλλά όχι στα services, από όσους έμειναν προ-
σκολλημένοι στους clients και αγνόησαν το cloud κ.λπ. κ.λπ.

Ασχέτως όμως, με το ποια είναι η δική μου άποψη ή το τι θε-
ωρούν «σωστό» για το κανάλι οι κατασκευαστές, το γεγονός 
παραμένει: Η ελληνική αγορά μεταπωλητών αντιμετωπίζει με 
διαφορετικό τρόπο το cloud όταν έρχεται ή ώρα για να πραγ-
ματοποιήσει έσοδα (και όχι απλά στη θεωρία), οπότε θεωρή-
σαμε πως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό ενημέρωσης και 

insight σε αυτό το επίπεδο.

Για παράδειγμα, πόσοι channel partners ασχολούνται ενεργά 
με το cloud και πόσοι όχι;
Αυτοί που ασχολούνται, τι κάνουν συνήθως; Τι είδους λύσεις 
υλοποιούν και σε τι αγορές;
Όσοι δεν ασχολούνται, γιατί έχουν κάνει αυτήν την επιλογή; Τι 
τους σταματάει και πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Αν όλα αυτά, σάς ακούγονται σαν ευκαιρία για… έρευνα, δεν 
κάνετε λάθος. Αυτό ακριβώς πράξαμε!
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το cloud μελετάται σε επίπε-
δο καναλιού!
Πρόκειται για την πρώτη ετήσια έρευνα “Cloud & Partners”, 
η οποία διεξάγεται αποκλειστικά σε μέλη του καναλιού, και 
την οποία σας καλώ να συμπληρώσετε και εσείς, βοηθώντας 
μας να αξιολογήσουμε την κατάσταση.

Για να συμμετάσχετε, υπάρχουν 3 τρόποι:
1. Από το newsletter BizTech Update που ήδη έχετε λάβει.
2. Από σχετικές διαφημίσεις που θα βλέπετε σε αμέτρητα sites 
και social media.
3. Επισκεπτόμενοι το BizTeh.gr.

Σας ζητώ λοιπόν να μας αφιερώσετε μας περίπου 10-15 λεπτά 
από τον χρόνο σας, αφού η γνώμη σας όχι απλά μετράει, αλλά 
στην πραγματικότητα, είναι η μόνη που μετράει!
Και φυσικά, μείνετε συντονισμένοι για τα άκρως ενδιαφέρο-
ντα αποτελέσματα.

Διευθυντής έκδοσης:  
Νίκος Τηλιακός

Αρχισυνταξία: 
Γιώργος Αθανασιάδης
Διεύθυνση διαφήμισης:  
Νίκος Μπάστας 

Ειδικοί συνεργάτες:  
Γιώργος Μαρκατάτος, 
Φώτης Καραμπεσίνης
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Γραφικές τέχνες Graphica

Εκδότης:  
Αντώνης Ρουσελιωτάκης
Ιδιοκτησία:  
Social Handlers
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διαφορετικό τρόπο 

το cloud όταν έρχεται ή ώρα για 
να πραγματοποιήσει έσοδα 
(και όχι στη θεωρία).
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Cloud: Αποτελεί την πανάκεια 
για το κανάλι;  

ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ
nick@socialhandlers.com

Δ
εν θα πρέπει να μας διαφεύγει η πραγματικότητα. Η 
αγορά του cloud ανεβαίνει με γρήγορους ρυθμούς. Οι 
επιχειρήσεις έχοντας πειστεί σε μεγάλο βαθμό, εξετάζουν 
το cloud σαν μια από τις πρώτες λύσεις στην οποία θα 
επενδύσουν. Οι κατασκευαστές βομβαρδίζουν τους πάντες 
με τις λύσεις τους αλλά και τις προοπτικές περαιτέρω 

ανάπτυξής τους. Ποια όμως είναι η θέση του καναλιού μέσα σε αυτό το 
δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον; 

Όσο και αν ακούγεται οξύμωρο, οι συνεργάτες σε αυτή τη φάση έχουν 
να δώσουν απάντηση σε ένα μεγάλο δίλημμα. Αν θα αναπτύξουν μια 
στρατηγική για το cloud ώστε να ανεβούν στο άρμα του νέου trend ή αν θα 
συνεχίσουν στο παραδοσιακό μοντέλο licensing. Παρά το γεγονός ότι οι 
περισσότεροι από τους συνεργάτες δεν θέλουν να χάσουν την ευκαιρία να 
μπουν σε μια αγορά που αναπτύσσεται εξαιρετικά γρήγορα, ανησυχούν για 
μια σειρά από προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν στην αγορά του 
cloud. 

Η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό από συνεργάτες προσπαθεί να 
ενσωματώσει κάποιο cloud offering στο portfolio του, καθώς αποτελεί 
ζητούμενο από ολοένα και περισσότερους πελάτες. Προφανώς όσοι έχουν 
ξεκινήσει πιο νωρίς να ενσωματώνουν τέτοια offerings έχουν και το σχετικό 
προβάδισμα στην αγορά. Για να μπορέσουν ολοένα και περισσότεροι 
συνεργάτες να διαθέσουν λύσεις cloud, απαιτείται σημαντική προσπάθεια 
από την πλευρά των κατασκευαστών σε θέματα εκπαίδευσης που αφορούν 
στις νέες λύσεις αλλά και να τους βοηθήσουν να μπουν από την αρχή στο 
«άρμα» των λύσεων τους. 

Ειδικότερα, βοήθεια χρειάζονται οι εταιρείες οι οποίες δεν είναι early 
adopters των λύσεων και οι οποίες δυσκολεύονται να τις ενσωματώσουν 
στην στρατηγική τους αλλά και να δημιουργήσουν συνεργατικά τα best 
practices που χρειάζονται ώστε να μπουν δυναμικά και στο συγκεκριμένο 
segment. 

Αυτό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι, παρά την ολοένα και 
μεγαλύτερη υιοθέτηση λύσεων cloud, το παραδοσιακό μοντέλο licensing 
είναι σίγουρο ότι θα παραμείνει μαζί μας για αρκετό καιρό και είναι σαφές 
ότι κανείς συνεργάτης που έχει ένα σημαντικό έσοδο από αυτό δεν θα μπει 
στη διαδικασία να το βάλει στην άκρη. 

Έτσι το σενάριο που θα πρέπει να θεωρούμε επικρατέστερο όσον αφορά 
στα offerings του συνεργάτη είναι ένας συνδυασμός παραδοσιακών και μη 
λύσεων, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις θα προσφέρονται συνδυαστικά 
παρέχοντας ένα μοντέλο hybrid στους πελάτες. 

Το σενάριο που θα 
πρέπει να θεωρούμε 
επικρατέστερο όσον 
αφορά στα offerings 
του συνεργάτη είναι 

ένας συνδυασμός παραδοσιακών 
και μη λύσεων, οι οποίες σε πολλές 
περιπτώσεις θα προσφέρονται 
συνδυαστικά παρέχοντας ένα μοντέλο 
hybrid στους πελάτες.

Το cloud έχει παρουσιαστεί πολλές φορές σαν το «Άγιο δισκοπότηρο» της αγοράς του IT, τόσο για 
τους πελάτες όσο και για το κανάλι. Όμως, όπως φαίνεται σε αρκετές περιπτώσεις, η υιοθέτησή του 
αλλά και η προώθηση αντίστοιχων λύσεων δεν είναι μια απλή διαδικασία. 

Αυτό θα βοηθήσει και την αλλαγή του business model του πελάτη σε ένα 
μοντέλο pay as you go ή σε ένα consumption based. Αυτό θα βοηθήσει με 
τη σειρά του και τους συνεργάτες να μεταβούν σε ένα recurring μοντέλο 
εσόδων, που συνάδει με την λογική όλων των λύσεων cloud. Πάνω σε αυτό 
το μοντέλο οι συνεργάτες με τη βοήθεια πάντα των κατασκευαστών πρέπει 
να αναπτύξουν και μια σειρά από υπηρεσίες που θα τους βοηθούν να 
κάνουν upsell στους πελάτες τους. 

Αυτό που μοιάζει να είναι πάντως το ζητούμενο από την πλευρά του 
καναλιού είναι ο χρόνος που απαιτείται για να κατανοηθούν και να 
ενσωματωθούν τα νέα offerings στο portfolio των συνεργατών. Αυτός 
ο χρόνος δεν είναι μεγάλος και μόνο οι κατασκευαστές μπορούν να 
βοηθήσουν στην περαιτέρω μείωσή του. 
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τους πελάτες όσο και για το κανάλι. Όμως, όπως φαίνεται σε αρκετές περιπτώσεις, η υιοθέτησή του 
αλλά και η προώθηση αντίστοιχων λύσεων δεν είναι μια απλή διαδικασία. 
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Εντυπωσιακή η παρουσία της HP 
στην έκθεση ISA 2018
Στο ετήσιο συνέδριο ISA 2018 που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου στο Ορλά-
ντο των ΗΠΑ, η HP κάλεσε τους συμμετέχοντες να πουν «Ναι» σε κάθε εκτυπω-
τική εργασία μπορούν να φανταστούν. Το σύνθημα της HP ήταν «Say Yes»!

Η παρουσία της HP στην ISA 2018, την μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση των επαγ-
γελματιών του χώρου των γραφικών τεχνών, της σήμανσης και της διαφήμισης 
ήταν άκρως εντυπωσιακή. Αντί για ένα συνηθισμένο περίπτερο προϊόντων (υ-
πήρχε πάντως και αυτό), η HP δημιούργησε ένα ολόκληρο χωριό, το… Yesville 
στο οποίο οι επισκέπτες μπορούσαν να περιπλανηθούν στα διάφορα mini shops 
και να δουν στην πράξη πώς οι λύσεις της HP μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε 
επαγγελματική ανάγκη για προβολή και σήμανση. Με την πρωτοβουλία της αυτή, 
η HP ενθαρρύνει τους παρόχους υπηρεσιών printing να επεκτείνουν τους ορίζο-
ντές τους και να δουν τις ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες σε οποιαδήποτε εργασία 
εκτύπωσης. 

Στο «εκτυπωτικό χωριό» της HP περιπλανηθήκαμε στα εξής καταστήματα:

The Surf Shop: 
Η τελευταία τεχνολογία HP Latex δίνει έναν νέο αέρα στην αγορά των υφασμά-
των. Ομπρέλες, σημαίες και κάθε λογής υλικό σήμανσης ή κάλυψης (στο χώρο 
υπήρχε ακόμα και μια σανίδα σερφ με εκτυπωμένες διαφημίσεις), μπορεί πλέον 
να εκτυπωθεί με ευκολία, ταχύτητα και οικονομία χάρη στην πιστοποιημένη από 
την OEKO-TEX τεχνολογία Latex της HP.

The Juice Shop: 
Εντυπωσιακά κοπτικά, υφάσματα και ρούχα εκτυπώνονται με ιδιαίτερη ευκολία 
χάρη στο PrintOS της HP. Ολόκληρο το συγκεκριμένο «κατάστημα» από τους 
τοίχους μέχρι τα πατώματα, ήταν εκτυπωμένο από την HP, δείχνοντας με τον 
καλύτερο τρόπο το πώς οι διαφημιστικές καμπάνιες, το ντύσιμο χώρου και οχη-
μάτων εσωτερικά και εξωτερικά, μπορεί να πραγματοποιηθεί με χαμηλό κόστος 
και κορυφαία ποιότητα. 
Ουσιαστικά δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να κάνουν οι εκτυπωτές μεγά-
λου format και Latex της HP.

HP Business Solutions
Μπορεί τα εντυπωσιακά demo καταστήματα να τράβηξαν το ενδιαφέρον των επι-
σκεπτών της ISA 2018, η HP όμως σε έναν ειδικό χώρο είχε εγκαταστήσει και τα 
ίδια τα μηχανήματα. Οι μηχανές HP Latex 315 Print & Cut Solution, HP Latex 335 
Print & Cut Solution, αλλά και οι άλλες συσκευές της HP (HP Latex 365, HP Latex 
560, HP Latex 570) απέδειξαν πώς η HP επανεφευρίσκει για άλλη μια φορά τις ε-
παγγελματικές εκτυπώσεις γραφικών τεχνών, δίνοντας τη δυνατότητα (ή καλύτε-
ρα την ευκαιρία) οι επιχειρήσεις του χώρου να εκτοξεύσουν την παραγωγικότητά 
τους με νέες εντυπωσιακές δημιουργίες προς τους πελάτες τους. 

H HP αποκαλύπτει τη νέα σειρά 
premium υπολογιστών
Η HP αποκάλυψε μια νέα premium σειρά notebooks, desktops και οθόνες, 
που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε οποιοδήποτε μέρος επιθυμεί 
κανείς να εργαστεί. Τα πιο πρόσφατα portfolio των HP Elite 1000 περιλαμβάνουν 
εντυπωσιακό σχεδιασμό, δυναμική απόδοση και μέγιστη ευελιξία για να μπορείτε 
να συνδέεστε με ασφάλεια, να δημιουργείτε και να εργάζεστε από όπου και αν 
βρίσκεστε και όποτε χρειάζεστε.

Οι νέες προηγμένες σειρές της HP περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία που 
συνδυάζουν το προσωπικό στυλ με τις ιδιαίτερες ανάγκες στη χρήση του 
υπολογιστή.

HP Elite 1000 Series: Προηγμένη καινοτομία για το γραφείο του μέλλοντος
Οι συσκευές της σειράς HP Elite 1000 που ανακοινώθηκαν, βρίσκονται μεταξύ 
των πιο εύχρηστων και ασφαλών υπολογιστών παγκοσμίως και περιλαμβά-
νουν μια ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων, όπως είναι το HP Endpoint Security 
Controller, το HP Sure Start Gen, και το HP Sure Run

Οι νέες συσκευές της σειράς HP Elite 1000 περιλαμβάνουν:

HP EliteBook x360 1030 G3: Το πιο μικρό μετατρέψιμο notebook για επιχειρή-
σεις με βάρος που ξεκινά από 1,25kg και πάχος 15,8 mm. Με έως και 18 ώρες 
διάρκεια ζωής της μπαταρίας και 4G Cat9 LTE για απόλυτη συνδεσιμότητα, αυτή 
η κομψή συσκευή περιλαμβάνει την πρώτη ενεργή γραφίδα με ειδοποίηση εγγύ-
τητας που ενημερώνει το χρήστη όταν η γραφίδα μείνει πίσω, ενώ περιλαμβάνει 
ακόμα την, πρώτη στην κατηγορία της, προαιρετική οθόνη εξωτερικής προβολής.  

HP Elite x2 1013 G3: Για τον επαγγελματία που μετακινείται συχνά, αυτή η συ-
σκευή είναι το πρώτο παγκοσμίως αποσπώμενο και tablet με ενσωματωμένη 
οθόνη 13 ιντσών σε σασί 12 ιντσών, ενώ παρέχει επεξεργαστές Intel Quad Core 
vPro και μέχρι 4G Cat9 LTE.

HP EliteBook 1050 G1: Το πρώτο στον κόσμο λεπτό επαγγελματικό notebook με 
κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce GTX 1050. Προσφέρει απαράμιλλη απόδοση με 
τον προτεινόμενο εξαπύρηνο επεξεργαστή και μέχρι 4 TB χώρο αποθήκευσης σε 
SSD. Διαθέτει HP Privacy Camera και η διάρκεια μπαταρίας μέχρι και 16 ώρες 
προσφέρει συνδεσιμότητα και παραγωγικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

HP EliteOne 1000 AiO G2: Το πρώτο στον κόσμο 34-ιντσών κυρτό AiO για επαγ-
γελματική χρήση με ξεχωριστή κάρτα γραφικών και έναν όμορφο και ευέλικτο 
σχεδιασμό που το καθιστά την κατάλληλη προσθήκη για το γραφείο ή το meeting 
room. Το πρώτο AiO που είναι ειδικά κατασκευασμένο για συνεργασία, αποτελεί 
την ιδανική λύση για video conferencing, με μία  FHD pop-up webcam, ενσωμα-
τωμένα collaboration keys, δυναμικό audio και HP Noise cancelling.

HP EliteDisplay S14: Η πρώτη στον κόσμο 14-ιντσών USB Type-C φορητή 
οθόνη, που μεταφέρει την ισχύ μιας διπλής οθόνης σε ένα κομψό πακέτο. Λει-
τουργεί με μονή σύνδεση USB Type-C  για εύκολη συνδεσιμότητα με ένα USB-C 
notebook.



Προστατέψτε το δίκτυό σας από 
τον πιο αδύναμο κρίκο
Ακόμα και εάν χρησιμοποιείτε το πιο πρόσφατο hardware και software, 
υπάρχει πάντα η πιθανότητα να ανοίξουν «κερκόπορτες» σε ένα σύστημα 
λόγω της ανυπαρξίας κάποιας στρατηγικής εφαρμογής των αναβαθμίσεων 
και των patches σε επίπεδο λογισμικού. Το λειτουργικό σύστημα μπορεί 
να αναβαθμίζεται αυτόματα, ωστόσο το εγκατεστημένο λογισμικό δεν κάνει 
απαραίτητα το ίδιο. Για παράδειγμα πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν παλιές 
εκδόσεις του Internet Explorer για βασικό browser και όχι την πιο πρόσφατη 
έκδοση του Microsoft Office. 
Τον Σεπτέμβριο του 2017, η Spiceworks υπολόγισε ότι το 68% των εταιριών 
χρησιμοποιούν ακόμα το Office 2007, το 46% το Office 2003 και το 21% το 
Office 2000!
Η έλλειψη κάποιας συγκεκριμένης πολιτικής ασφαλείας, σημαίνει ότι το λο-
γισμικό δεν προστατεύεται με κωδικούς και οι συσκευές δεν έχουν ενεργο-
ποιημένα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Ελάχιστοι φροντίζουν να αλλάζουν 
τα αρχικά usernames και passwords σε λογισμικό και συσκευές, αφήνο-
ντάς τα εργοστασιακά. Τα στοιχεία αυτά είναι τα πρώτα που θα δοκιμάσει 
ένας hacker στην προσπάθειά του να διεισδύσει στο δίκτυό σας.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε μια επιχείρηση είναι η ανθρώπινη συμπε-
ριφορά. Οι άνθρωποι συνεχίζουν και υποκύπτουν σε επιθέσεις phishing, 
κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε link δουν σε e-mail που υποτίθεται ότι προ-
έρχεται από τράπεζα ή γνωστή υπηρεσία cloud. Οι περισσότεροι άνθρωποι 
δεν μπαίνουν στον κόπο να θυμούνται δύσκολους κωδικούς, βάζοντας 
εύκολους και προφανείς ή ακόμα χειρότερα τους γράφουν σε χαρτάκια και 
post-it. 
Από τα παραπάνω είναι φανερό, ότι η εταιρική ασφάλεια αποτελεί τόσο θέμα 
κατάρτισης του προσωπικού ενάντια στην επισφαλή συμπεριφορά, όσο και 
το να χρησιμοποιεί την σωστή τεχνολογία.

Προσοχή στο BYOD
Κάτι άλλο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι ότι η αλλαγή των συνηθει-
ών μπορεί να οδηγεί σε σημαντικές επισφάλειες. Για παράδειγμα, το BYOD 
(Bring Your Own Device), όπου οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τις δικές τους 
συσκευές εντός εταιρείας, ενέχει μια σειρά από πιθανά προβλήματα: Κανείς 
δεν εγγυάται ότι το λειτουργικό σύστημα ή οι εφαρμογές είναι ενημερωμέ-
νες, ή ότι δεν υπάρχει κάποια επιβλαβής εφαρμογή η οποία θα διεισδύσει 
στο εταιρικό δίκτυο μόλις βρει ευκαιρία. 
Επισφαλή endpoints δεν είναι μόνο τα laptops, αλλά και στα smartphones. 
Παλιά, rooted Android smartphones, ή «πειραγμένα» iPhone δεν θα πρέ-
πει να επιτρέπονται εντός εταιρικού δικτύου και εφόσον στην εταιρεία σας 
προωθείτε την ιδέα του BYOD θα πρέπει να φροντίσετε για την ασφάλειά της. 
Ενσωματώστε πρακτικές τις οποίες θα τηρούν ευλαβικά όλοι οι εργαζόμενοι 
της εταιρείας σας, διασφαλίστε τα δικαιώματα που έχει κάθε χρήστης και 
μην αφήνετε ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα, δίκτυα και συσκευές ανεξέ-
λεγκτα. Εκτός του ότι μπορείτε εύκολα να μολυνθείτε από ιούς και επιθέσεις, 
θα βρεθείτε υπόλογος για μη συμμόρφωση με τον GDPR.

Device Management: Τι είναι και 
γιατί είναι απαραίτητο
Η σωστή διαχείριση των συσκευών σας είναι κρίσιμης σημασίας. Γιατί; Διότι 
απλούστατα τα δεδομένα στους σκληρούς δίσκους παραμένουν στη θέση 
τους (ακόμα κι αν τα έχετε διαγράψει) εκτός κι αν εσείς κάνετε κάτι για αυτό. 
Τα μέσα αποθήκευσης που βρίσκονται σε προς απόρριψη συσκευές μπορεί 
να οδηγήσουν στην καταστροφή την εταιρεία σας και να αποτελέσουν ένα 
«χρυσορυχείο» για όσους ψάχνουν να υποκλέψουν ευαίσθητα προσωπικά 
δεδομένα.
Το παρακάτω παράδειγμα θα σας κάνει να σκεφτείτε πολύ σοβαρά το device 
management.

Σε μια πρόσφατη έρευνα γνωστού αμερικανικού τηλεοπτικού καναλιού, 
μια ομάδα ερευνητών επισκέφτηκε μια αποθήκη 6.000 χρησιμοποιημένων 
εκτυπωτικών συσκευών, οι οποίοι προορίζοντας για διάφορες αγορές του ε-
ξωτερικού. Αγόρασαν τυχαία τέσσερα μηχανήματα, έβγαλαν τους σκληρούς 
δίσκους τους και τους υπέβαλαν σε μια σειρά ελέγχων.  Τα αποτελέσματα 
ήταν επικίνδυνα εντυπωσιακά. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ένα σωρό δεδο-
μένων που κανονικά θα έπρεπε να είναι απόρρητα: Αρχεία σχετικά με πα-
ράπονα για ενδοοικογενειακή βία, λίστες με καταζητούμενους, λεπτομέρειες 
για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, αμοιβές και επιταγές πληρω-
μής, καθώς και 300 ολόκληρες σελίδες με τα ιατρικά αρχεία ενός ατόμου. 

Προστατέψτε τα δεδομένα σας καταστρέφοντάς τα
Για να προστατέψετε τα δεδομένα σας από νομικά και οικονομικά ρίσκα, 
συνεργαστείτε με ειδικούς και λάβετε συμβουλές σχετικά με την ασφαλή 
απόρριψη των συσκευών που έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους, ή 
αυτών που θέλετε να δωρίσετε ή να μεταπουλήσετε για να ανανεώσετε 
τον στόλο σας. Η λίστα των ενεργειών σας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 
παρακάτω:

• Ολική καταστροφή με τη συνδρομή μιας εξειδικευμένης εταιρείας 
ανακύκλωσης που χρησιμοποιεί προηγμένο εξοπλισμό. 

• Καταστροφή δεδομένων με απομαγνητισμό ή τεμαχισμό.
• Παρακολούθηση συσκευών, έλεγχος και πιστοποιητικό καταστροφής.
• Συντονισμός μεταξύ logistics και μεταφορών.

Δώστε στις συσκευές σας μια δεύτερη ευκαιρία 
Επειδή κάποια στιγμή θα αναγκαστείτε να «πετάξετε» μια συσκευή που 
περιέχει δεδομένα, φροντίστε να έχετε λάβει τα μέτρα σας από πριν. Έτσι, 
κρυπτογραφήστε όλα τα δεδομένα, μην αποθηκεύετε «ανοιχτά» αρχεία και 
δώστε ασφαλείς κωδικούς σε εφαρμογές και ηλεκτρονικά έγγραφα. 
Επιπροσθέτως, η σύγχρονη τεχνολογία σας επιτρέπει να μπορείτε να 
προβλέπετε τα σφάλματα πριν συμβούν. Εγκαταστήστε κατάλληλες έξυπνες 
συσκευές, αισθητήρες και apps τα οποία επικοινωνούν με το hardware σας 
και το cloud και σας ειδοποιούν από πριν, μειώνοντας έτσι τα κόστη για το 
service, ελαχιστοποιώντας το downtime. 
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H HP αποκαλύπτει τη νέα σειρά 
premium υπολογιστών
Η HP αποκάλυψε μια νέα premium σειρά notebooks, desktops και οθόνες, 
που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε οποιοδήποτε μέρος επιθυμεί 
κανείς να εργαστεί. Τα πιο πρόσφατα portfolio των HP Elite 1000 περιλαμβάνουν 
εντυπωσιακό σχεδιασμό, δυναμική απόδοση και μέγιστη ευελιξία για να μπορείτε 
να συνδέεστε με ασφάλεια, να δημιουργείτε και να εργάζεστε από όπου και αν 
βρίσκεστε και όποτε χρειάζεστε.

Οι νέες προηγμένες σειρές της HP περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία που 
συνδυάζουν το προσωπικό στυλ με τις ιδιαίτερες ανάγκες στη χρήση του 
υπολογιστή.

HP Elite 1000 Series: Προηγμένη καινοτομία για το γραφείο του μέλλοντος
Οι συσκευές της σειράς HP Elite 1000 που ανακοινώθηκαν, βρίσκονται μεταξύ 
των πιο εύχρηστων και ασφαλών υπολογιστών παγκοσμίως και περιλαμβά-
νουν μια ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων, όπως είναι το HP Endpoint Security 
Controller, το HP Sure Start Gen, και το HP Sure Run

Οι νέες συσκευές της σειράς HP Elite 1000 περιλαμβάνουν:

HP EliteBook x360 1030 G3: Το πιο μικρό μετατρέψιμο notebook για επιχειρή-
σεις με βάρος που ξεκινά από 1,25kg και πάχος 15,8 mm. Με έως και 18 ώρες 
διάρκεια ζωής της μπαταρίας και 4G Cat9 LTE για απόλυτη συνδεσιμότητα, αυτή 
η κομψή συσκευή περιλαμβάνει την πρώτη ενεργή γραφίδα με ειδοποίηση εγγύ-
τητας που ενημερώνει το χρήστη όταν η γραφίδα μείνει πίσω, ενώ περιλαμβάνει 
ακόμα την, πρώτη στην κατηγορία της, προαιρετική οθόνη εξωτερικής προβολής.  

HP Elite x2 1013 G3: Για τον επαγγελματία που μετακινείται συχνά, αυτή η συ-
σκευή είναι το πρώτο παγκοσμίως αποσπώμενο και tablet με ενσωματωμένη 
οθόνη 13 ιντσών σε σασί 12 ιντσών, ενώ παρέχει επεξεργαστές Intel Quad Core 
vPro και μέχρι 4G Cat9 LTE.

HP EliteBook 1050 G1: Το πρώτο στον κόσμο λεπτό επαγγελματικό notebook με 
κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce GTX 1050. Προσφέρει απαράμιλλη απόδοση με 
τον προτεινόμενο εξαπύρηνο επεξεργαστή και μέχρι 4 TB χώρο αποθήκευσης σε 
SSD. Διαθέτει HP Privacy Camera και η διάρκεια μπαταρίας μέχρι και 16 ώρες 
προσφέρει συνδεσιμότητα και παραγωγικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

HP EliteOne 1000 AiO G2: Το πρώτο στον κόσμο 34-ιντσών κυρτό AiO για επαγ-
γελματική χρήση με ξεχωριστή κάρτα γραφικών και έναν όμορφο και ευέλικτο 
σχεδιασμό που το καθιστά την κατάλληλη προσθήκη για το γραφείο ή το meeting 
room. Το πρώτο AiO που είναι ειδικά κατασκευασμένο για συνεργασία, αποτελεί 
την ιδανική λύση για video conferencing, με μία  FHD pop-up webcam, ενσωμα-
τωμένα collaboration keys, δυναμικό audio και HP Noise cancelling.

HP EliteDisplay S14: Η πρώτη στον κόσμο 14-ιντσών USB Type-C φορητή 
οθόνη, που μεταφέρει την ισχύ μιας διπλής οθόνης σε ένα κομψό πακέτο. Λει-
τουργεί με μονή σύνδεση USB Type-C  για εύκολη συνδεσιμότητα με ένα USB-C 
notebook.
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ACTIVE COMPUTER SYSTEMS

Εντυπωσιακή παρουσία στα «Ποσειδώνια 2018»

Για τρίτη συνεχόμενη φορά, η Active Computer 
Systems, First Platinum συνεργάτης της HP, συμμετεί-
χε στη μεγαλύτερη έκθεση ναυτιλίας με διεθνή εμβέ-
λεια, τα «Ποσειδώνια 2018» που πραγματοποιήθηκε στο 
Metropolitan Expo από 4 έως 8 Ιουνίου 2018.
Τα φετινά «Ποσειδώνια» ήταν κατά 10% μεγαλύτερα από 
το 2016. Συγκεκριμένα συμμετείχαν 2.011 εκθέτες και 
22.000 επισκέπτες από 92 χώρες. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο εταιρείες συμμε-
τέχουν στα «Ποσειδώνια», καταδεικνύοντας την προ-
σήλωσή τους (και) στον κλάδο της ναυτιλίας, ο οποίος 
σήμερα περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται τις υπηρεσίες 
και τις λύσεις αναγνωρισμένων εταιρειών υψηλής 
τεχνολογίας οι οποίες θα τον βοηθήσουν στην πορεία 
του προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 
Το θέμα αυτό απασχόλησε συμμετέχοντες και επισκέ-
πτες της έκθεσης και συζητήθηκε και στα διάφορα πα-
ράλληλα σεμινάρια και workshops. Όλοι συμφώνησαν 
ότι ο σημερινός ναυτιλιακός κόσμος βρίσκεται μπροστά 
σε μία επανάσταση που εξελίσσεται με ραγδαίους 
ρυθμούς λόγω της εντυπωσιακής εξέλιξης των νέων 
τεχνολογιών. Και ενώ προσπαθεί να προσαρμοστεί σε 
μια σειρά νέων προκλήσεων, οι εταιρείες τεχνολογίας 
έρχονται να προσφέρουν το ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα στις ναυτιλιακές εταιρείες που επιδεικνύουν την 
απαραίτητη βούληση, προνοητικότητα και έχουν τον 
προϋπολογισμό για να διατηρήσουν το προβάδισμα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επισκέπτες του περιπτέρου της 
Active Computer Systems – HP είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν με τους εκπροσώπους των δύο εταιρειών 

για όλες τις τελευταίες καινοτόμες ΙΤ λύσεις και προϊό-
ντα που θέτουν νέα δεδομένα στον κλάδο της ναυτιλίας. 
Άλλωστε η Active Computer Systems συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες πληροφορικής στην 
Ελλάδα με μακρόχρονη ιστορία που ξεκινά από το 1995. 
Είναι πιστοποιημένος συνεργάτης, αλλά και authorized 
service provider των μεγαλύτερων οίκων IT της παγκό-
σμιας αγοράς και η υποστήριξη του κλάδου της ναυτι-
λίας αποτελεί στρατηγικής σημασίας επιλογή, έχοντας 
ήδη δεκάδες εταιρείες του χώρου στο πελατολόγιό της. 

Κλείνοντας να αναφέρουμε ότι στο περίπτερο της 
Active Computer Systems, είχαμε την ευκαιρία να 
δοκιμάσουμε το πανίσχυρο φορετό workstation της HP, 
το Z VR BackPack PC. Φορέσαμε το headset εικονικής 
πραγματικότητας Oculus Rift και δοκιμάσαμε την 
interactive VR εφαρμογή Erma First της εταιρείας ViRA 
που μας μετέφερε εικονικά στο μηχανοστάσιο και τη 
γέφυρα ενός πλοίου.
Info: Active Computers Systems, 210-6577900

XEROX

Στους 100 καλύτερους 
«εταιρικούς πολίτες»  
Η Xerox ψηφίστηκε ανάμεσα 
στους 100 καλύτερους εταιρικούς 
πολίτες κατά τη διάρκεια της 19ης 
ψηφοφορίας που διοργάνωσε το 
περιοδικό Corporate Responsibility 
Magazine. Η λίστα αναγνωρίζει 
τις εταιρείες που διακρίθηκαν 
σε επίπεδο περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και κυβερνητικών 
επιδόσεων εισηγμένων εταιριών 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι 
βαθμολογίες βασίζονται σε 260 
σημεία από δημοσιευμένες 
πληροφορίες που αφορούν 7 τομείς: 
περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, 
σχέσεις με το προσωπικό, ανθρώπινα 
δικαιώματα, διακυβέρνηση, 
οικονομικά και φιλανθρωπικά. 
Info: Xerox Hellas, 210-930700

EPSON

Πρώτη στους 
projectors 6k lm
Η Epson αποτελεί πλέον επίσημα 
την κορυφαία εταιρεία κατασκευής 
βιντεοπροβολέων εγκατάστασης 
και Pro AV, άνω των 6.000 
lumen, σύμφωνα με την εταιρεία 
Futuresource. Συγκεκριμένα, η 
Epson κατέχει το 26,7% της αγοράς 
Pro AV, σημειώνοντας αύξηση 11% 
περίπου, συγκριτικά με την ίδια 
περίοδο την περασμένη χρονιά. 
Η Epson διατηρεί την πρώτη 
θέση σε όλο τον κόσμο στους 
βιντεοπροβολείς, επί 17 συνεχή έτη.
Info: Epson Hellas, www.epson.gr 

CANON 

Νέο πρόγραμμα 
συνεργατών 
Η Canon ανακοίνωσε την ανανέωση 
του προγράμματος καναλιού για τους 
συνεργάτες της στην περιοχή EMEA. 
Το ανανεωμένο πρόγραμμα, που 
αναπτύχθηκε με βάση τα σχόλια των 
συνεργατών, προσφέρει πολλαπλά 
οφέλη, παρέχοντας υποστήριξη 
χάρη στη μοναδική τεχνογνωσία και 
εμπειρία της Canon σε νέους τομείς 
δυνητικής ανάπτυξης.
Το νέο πρόγραμμα επικεντρώνεται 
στην παροχή κατανοητών και άμεσων 
πλεονεκτημάτων στους συνεργάτες, 
χάρη σε πέντε νέες προτάσεις που 
προσδίδουν αξία για την ανάπτυξη. 
Info: Canon Greece, 210-7454651

Mε μια ματιά

H HP ενσωμάτωσε στο portfolio της νέας σειράς υπολο-
γιστών Envy εξαιρετικά χαρακτηριστικά που ξεπερνούν 
τις βασικές βελτιώσεις σε απόδοση και μπαταρία. Για 
παράδειγμα, το ολοκαίνουριο HP Command Center, 
επιτρέπει στους χρήστες να βελτιώσουν την απόδοση 
του συστήματός τους, τον θόρυβο του ανεμιστήρα και 
την θερμοκρασία με την τεχνολογία CoolSense. Η υπο-
στήριξη ταχυτήτων Gigabit Wi-Fi είναι ακόμα ένα χαρα-
κτηριστικό αυτών των συσκευών, που παρέχει ταχεία 
συνδεσιμότητα για απαιτητικές εφαρμογές streaming 
ταινίων, μουσικής και gaming. 

Πολλές από αυτές τις εφαρμογές χρειάζονται δυναμικό 
ήχο και για το λόγο αυτό όλες οι συσκευές HP Envy 
έχουν ήχο από την Bang & Olufsen. Επιπλέον, η τεχνο-
λογία Sure View  μαζί με fingerprint readers ή και IR 

cameras είναι επίσης διαθέσιμα σε επιλεγμένα μοντέ-
λα, ώστε να διατηρούν την πληροφορία ασφαλή.

Τα νέα μοντέλα της σειράς Envy περιλαμβάνουν τα 
laptop, Envy 13, το πρώτο μετατρέψιμο laptop 13 ιντσών 
με τον επεξεργαστή AMD Ryzen με κάρτα γραφικών 
Radeon Vega Envy x360 13, το HP Envy x360 15 που 
αποτελεί την ιδανική συσκευή για χρήστες που αναζη-
τούν πιο δημιουργικές εμπειρίες μέσω της αφής και 
της γραφίδας και το HP Envy 17 με 8ης γενιάς Intel 
Quad-Core, Nvidia GeForce MX 150, Intel Optane και 
δυνατότητα οθόνης 4Κ.
Στην κατηγορία των desktops περιλαμβάνονται τα HP 
Envy Curved AiO 34, το πρώτο all-in-one με Amazon 
Alexa και το HP ENVY Desktop.
Info: HP Hellas, 211-1885000

Η HP ΑΝΑΝΕΩΝΕΙ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ENVY
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COSMOS BUSINESS SYSTEMS

Κλείνει 30 χρόνια και 
επενδύει € 5 εκ. 
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
τύπου του ομίλου Cosmos 
Business Systems με την ευκαιρία 
της συμπλήρωσης των 30 ετών 
από την έναρξη λειτουργίας της 
εταιρείας στην Ελλάδα και 10 ετών 
στην Κύπρο, ανακοινώθηκε ένα 
φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο ύψους 5 
εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη 
τριετία, που θα χρηματοδοτηθεί από 
την επιχείρηση  και τον τραπεζικό 
τομέα, χωρίς να αποκλείονται και 
άλλες πηγές χρηματοδότης (ιδιωτική 
ή /και δημόσια τοποθέτηση).
Info: Cosmos Business 
Systems, 210-649 2800

LEXIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Συνεργασία με τη New 
Rock Technologies
Η Lexis Πληροφορική ανακοίνωσε 
τη νέα της συνεργασία με τη 
New Rock παρουσιάζοντας 
ολοκληρωμένες λύσεις IP 
τηλεφωνίας. Οι παρευρισκόμενοι 
στη σχετική εκδήλωση είχαν την 
ευκαιρία να δουν από κοντά την 
γκάμα των ΙP-PBX της New Rock 
και να ενημερωθούν για τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους.
Info: Lexis Πληροφορική, 
210-6777007 

SOFTONE

Το Soft1 Cloud ERP 
στη Welcome Stores
Τη λύση Cloud ERP της SoftOne 
επέλεξε η εταιρεία Welcome 
Stores. Η ευελιξία και η πλούσια 
λειτουργικότητα του Soft1 Cloud 
ERP έδωσε στη Welcome Stores 
τη δυνατότητα να ενσωματώσει το 
σύνολο των δραστηριοτήτων της 
σε ένα ενιαίο σύστημα, το οποίο 
διασφαλίζει τη συνεχή -και σε 
πραγματικό χρόνο- ροή δεδομένων 
ανάμεσα στη μητρική εταιρεία και τα 
καταστήματα-μέλη του δικτύου της.
Info: Entersoft, 211-1015000
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Στις 14 Ιουνίου η Microsoft Hellas πραγματοποίησε 
την εκδήλωση Partner Connect στην Αθήνα, κατά τη 
διάρκεια της οποίας οι συνεργάτες της ενημερώθηκαν 
για όλα τα τελευταία νέα σε ότι αφορά το GDPR και τις 
λειτουργίες προστασίας που ενσωματώνουν Office και 
Windows 10. Επιπλέον, η εκδήλωση φιλοξένησε τους 
κατασκευαστές HP, Lenovo και Dell EMC, εκπρόσωποι 
των οποίων παρουσίασαν τις ολοκαίνουριες Windows 10 
Pro συσκευές τους σε ένα showcase μαζί με τη δημοσι-
ογράφο Πόπη Τσαπανίδου. 

Ο εργασιακός χώρος αλλάζει
Κεντρικό θέμα της παρουσίασης της Ειρήνης Χρονοπού-
λου, device sales manager της Microsoft Hellas, ήταν 
ο εργασιακός χώρος του μέλλοντος, ένας χώρος που 
αλλάζει, ένας χώρος που ξεφεύγει από τα στενά όρια 
ενός γραφείου. Οι προηγμένες τεχνολογίες, το cloud 
computing και φυσικά οι σύγχρονες Windows 10 Pro 
συσκευές κάνουν όλα αυτά πραγματικότητα, αυξάνοντας 
την παραγωγικότητα, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργα-
ζομένους να κάνουν περισσότερα όπου κι αν βρίσκονται. 
Χαρακτηριστικά ανέφερε «εμείς, ως πάροχοι υπηρεσιών 
πληροφορικής, πρέπει να προσαρμοστούμε, να εξελιχθού-
με, να εκσυγχρονιστούμε στα νέα δεδομένα και πρέπει να 
το κάνουμε σήμερα».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της ασφάλειας και 
της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 
Χαρακτηριστικά η κα Χρονούλου ανέφερε ότι οι καινού-
ριες Windows 10 Pro συσκευές έχουν σχεδιαστεί για 
να προστατεύουν από επιθέσεις, ενώ το Microsoft 365 
Business είναι το πιο ισχυρό εργαλείο παραγωγικότητας 
και προστασίας, αφού συνδυάζει τα καλύτερα εργαλεία 
της Microsoft σε ένα πακέτο, συμπεριλαμβανομένου 
του Office 365 και προηγμένων λειτουργιών διαχείρισης 
συσκευών και εφαρμογών. 

Στο θέμα της ασφάλειας και ειδικά στον τρόπο με τον 
οποίο η Microsoft βοηθά τις επιχειρήσεις να συμμορφω-
θούν με τις απαιτήσεις του GDPR στάθηκε ο κ. Χρήστος 
Σπανουγάκης, MVP enterprise mobility, systems 
engineer της Microsoft Hellas. Ο κ. Σπανουδάκης 
ξεκίνησε αναφέροντας ότι η υποστήριξη των Windows 7 
λήγει στις 14 Ιανουαρίου 2020, προτρέποντας όσες επι-
χειρήσεις δεν έχουν αναβαθμιστεί να το πράξουν άμεσα, 
τονίζοντας το ρόλο του καναλιού των συνεργατών στο 
συγκεκριμένο κομμάτι, ενώ συνέχισε αναλύοντας τις εν-

σωματωμένες λειτουργίες προστασίας που διαθέτουν τα 
Windows 10 Pro. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε αναλυτικά 
στα χαρακτηριστικά Windows Hello, BitLocker/BitLocker 
to Go, Windows Information Protection και Windows 
Defender Systems Guard. 

Στη συνέχεια, η Claudia Bonatti, MED device sales lead 
της Microsoft αναφέρθηκε στο Office 365 στο περιβάλλον 
των SMBs, ενώ ο Παναγιώτης Βογιατζής,  WDG CEE 
area commercial PMM, ανέλυσε το πώς η Microsoft 
βοηθά τις επιχειρήσεις να προβούν στον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό προσφέροντας τεχνολογίες και εργαλεία για 
να κάνουν τη διαφορά. 

Ο λόγος στους κατασκευαστές 
Όπως είναι φυσικό, όλα τα παραπάνω δεν μπορούν να 
γίνουν πραγματικότητα χωρίς τις σύγχρονες Windows 10 
Pro συσκευές. Ο Χάρης Αμούργης, commercial sales 
lead της HP Hellas, αναφέρθηκε στη λύση DaaS της 
HP που συνδυάζει κορυφαίο hardware με υπηρεσίες 
κάνοντας την επιχείρηση πιο παραγωγική, απελευθερώ-
νοντας πόρους και κόστος. 
Ο Γιάννης Χουρδάκης, SMB sales manager της Lenovo 
Hellas αναφέρθηκε στα 25 χρόνια του ThinkPad, του 
brand που άλλαξε για πάντα τον όρο του business
laptop, παρουσιάζοντας τις τελευταίες καινοτομίες
των ανθεκτικών και προηγμένων συσκευών
της Lenovo, ενώ η Χρίστα Λύκου, marketing
manager Greece, Cyprus & Malta της Dell EMC
παρουσίασε το τελευταίο portfolio των Dell υπολο-
γιστών σε κάθε form factor, από τα OptiPlex και τα
Latitude, μέχρι τα Precision Workstastions και τα
Thin Clients και Rugged Tablets & Laptops.
Info: Microsoft Hellas, 8015003000

MICROSOFT PARTNER CONNECT 

O GDPR και ο εργασιακός χώρος του 
μέλλοντος 
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ACTIVE COMPUTER SYSTEMS

Εντυπωσιακή παρουσία στα «Ποσειδώνια 2018»

Για τρίτη συνεχόμενη φορά, η Active Computer 
Systems, First Platinum συνεργάτης της HP, συμμετεί-
χε στη μεγαλύτερη έκθεση ναυτιλίας με διεθνή εμβέ-
λεια, τα «Ποσειδώνια 2018» που πραγματοποιήθηκε στο 
Metropolitan Expo από 4 έως 8 Ιουνίου 2018.
Τα φετινά «Ποσειδώνια» ήταν κατά 10% μεγαλύτερα από 
το 2016. Συγκεκριμένα συμμετείχαν 2.011 εκθέτες και 
22.000 επισκέπτες από 92 χώρες. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο εταιρείες συμμε-
τέχουν στα «Ποσειδώνια», καταδεικνύοντας την προ-
σήλωσή τους (και) στον κλάδο της ναυτιλίας, ο οποίος 
σήμερα περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται τις υπηρεσίες 
και τις λύσεις αναγνωρισμένων εταιρειών υψηλής 
τεχνολογίας οι οποίες θα τον βοηθήσουν στην πορεία 
του προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 
Το θέμα αυτό απασχόλησε συμμετέχοντες και επισκέ-
πτες της έκθεσης και συζητήθηκε και στα διάφορα πα-
ράλληλα σεμινάρια και workshops. Όλοι συμφώνησαν 
ότι ο σημερινός ναυτιλιακός κόσμος βρίσκεται μπροστά 
σε μία επανάσταση που εξελίσσεται με ραγδαίους 
ρυθμούς λόγω της εντυπωσιακής εξέλιξης των νέων 
τεχνολογιών. Και ενώ προσπαθεί να προσαρμοστεί σε 
μια σειρά νέων προκλήσεων, οι εταιρείες τεχνολογίας 
έρχονται να προσφέρουν το ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα στις ναυτιλιακές εταιρείες που επιδεικνύουν την 
απαραίτητη βούληση, προνοητικότητα και έχουν τον 
προϋπολογισμό για να διατηρήσουν το προβάδισμα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επισκέπτες του περιπτέρου της 
Active Computer Systems – HP είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν με τους εκπροσώπους των δύο εταιρειών 

για όλες τις τελευταίες καινοτόμες ΙΤ λύσεις και προϊό-
ντα που θέτουν νέα δεδομένα στον κλάδο της ναυτιλίας. 
Άλλωστε η Active Computer Systems συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες πληροφορικής στην 
Ελλάδα με μακρόχρονη ιστορία που ξεκινά από το 1995. 
Είναι πιστοποιημένος συνεργάτης, αλλά και authorized 
service provider των μεγαλύτερων οίκων IT της παγκό-
σμιας αγοράς και η υποστήριξη του κλάδου της ναυτι-
λίας αποτελεί στρατηγικής σημασίας επιλογή, έχοντας 
ήδη δεκάδες εταιρείες του χώρου στο πελατολόγιό της. 

Κλείνοντας να αναφέρουμε ότι στο περίπτερο της 
Active Computer Systems, είχαμε την ευκαιρία να 
δοκιμάσουμε το πανίσχυρο φορετό workstation της HP, 
το Z VR BackPack PC. Φορέσαμε το headset εικονικής 
πραγματικότητας Oculus Rift και δοκιμάσαμε την 
interactive VR εφαρμογή Erma First της εταιρείας ViRA 
που μας μετέφερε εικονικά στο μηχανοστάσιο και τη 
γέφυρα ενός πλοίου.
Info: Active Computers Systems, 210-6577900

XEROX

Στους 100 καλύτερους 
«εταιρικούς πολίτες»  
Η Xerox ψηφίστηκε ανάμεσα 
στους 100 καλύτερους εταιρικούς 
πολίτες κατά τη διάρκεια της 19ης 
ψηφοφορίας που διοργάνωσε το 
περιοδικό Corporate Responsibility 
Magazine. Η λίστα αναγνωρίζει 
τις εταιρείες που διακρίθηκαν 
σε επίπεδο περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και κυβερνητικών 
επιδόσεων εισηγμένων εταιριών 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι 
βαθμολογίες βασίζονται σε 260 
σημεία από δημοσιευμένες 
πληροφορίες που αφορούν 7 τομείς: 
περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, 
σχέσεις με το προσωπικό, ανθρώπινα 
δικαιώματα, διακυβέρνηση, 
οικονομικά και φιλανθρωπικά. 
Info: Xerox Hellas, 210-930700

EPSON

Πρώτη στους 
projectors 6k lm
Η Epson αποτελεί πλέον επίσημα 
την κορυφαία εταιρεία κατασκευής 
βιντεοπροβολέων εγκατάστασης 
και Pro AV, άνω των 6.000 
lumen, σύμφωνα με την εταιρεία 
Futuresource. Συγκεκριμένα, η 
Epson κατέχει το 26,7% της αγοράς 
Pro AV, σημειώνοντας αύξηση 11% 
περίπου, συγκριτικά με την ίδια 
περίοδο την περασμένη χρονιά. 
Η Epson διατηρεί την πρώτη 
θέση σε όλο τον κόσμο στους 
βιντεοπροβολείς, επί 17 συνεχή έτη.
Info: Epson Hellas, www.epson.gr 

CANON 

Νέο πρόγραμμα 
συνεργατών 
Η Canon ανακοίνωσε την ανανέωση 
του προγράμματος καναλιού για τους 
συνεργάτες της στην περιοχή EMEA. 
Το ανανεωμένο πρόγραμμα, που 
αναπτύχθηκε με βάση τα σχόλια των 
συνεργατών, προσφέρει πολλαπλά 
οφέλη, παρέχοντας υποστήριξη 
χάρη στη μοναδική τεχνογνωσία και 
εμπειρία της Canon σε νέους τομείς 
δυνητικής ανάπτυξης.
Το νέο πρόγραμμα επικεντρώνεται 
στην παροχή κατανοητών και άμεσων 
πλεονεκτημάτων στους συνεργάτες, 
χάρη σε πέντε νέες προτάσεις που 
προσδίδουν αξία για την ανάπτυξη. 
Info: Canon Greece, 210-7454651

Mε μια ματιά

H HP ενσωμάτωσε στο portfolio της νέας σειράς υπολο-
γιστών Envy εξαιρετικά χαρακτηριστικά που ξεπερνούν 
τις βασικές βελτιώσεις σε απόδοση και μπαταρία. Για 
παράδειγμα, το ολοκαίνουριο HP Command Center, 
επιτρέπει στους χρήστες να βελτιώσουν την απόδοση 
του συστήματός τους, τον θόρυβο του ανεμιστήρα και 
την θερμοκρασία με την τεχνολογία CoolSense. Η υπο-
στήριξη ταχυτήτων Gigabit Wi-Fi είναι ακόμα ένα χαρα-
κτηριστικό αυτών των συσκευών, που παρέχει ταχεία 
συνδεσιμότητα για απαιτητικές εφαρμογές streaming 
ταινίων, μουσικής και gaming. 

Πολλές από αυτές τις εφαρμογές χρειάζονται δυναμικό 
ήχο και για το λόγο αυτό όλες οι συσκευές HP Envy 
έχουν ήχο από την Bang & Olufsen. Επιπλέον, η τεχνο-
λογία Sure View  μαζί με fingerprint readers ή και IR 

cameras είναι επίσης διαθέσιμα σε επιλεγμένα μοντέ-
λα, ώστε να διατηρούν την πληροφορία ασφαλή.

Τα νέα μοντέλα της σειράς Envy περιλαμβάνουν τα 
laptop, Envy 13, το πρώτο μετατρέψιμο laptop 13 ιντσών 
με τον επεξεργαστή AMD Ryzen με κάρτα γραφικών 
Radeon Vega Envy x360 13, το HP Envy x360 15 που 
αποτελεί την ιδανική συσκευή για χρήστες που αναζη-
τούν πιο δημιουργικές εμπειρίες μέσω της αφής και 
της γραφίδας και το HP Envy 17 με 8ης γενιάς Intel 
Quad-Core, Nvidia GeForce MX 150, Intel Optane και 
δυνατότητα οθόνης 4Κ.
Στην κατηγορία των desktops περιλαμβάνονται τα HP 
Envy Curved AiO 34, το πρώτο all-in-one με Amazon 
Alexa και το HP ENVY Desktop.
Info: HP Hellas, 211-1885000

Η HP ΑΝΑΝΕΩΝΕΙ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ENVY

Πανίσχυρα... έργα τέχνης

06.2018

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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Ένα έξυπνο σπίτι 
«made by Xiaomi»
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ επιστήμης 
και καινοτομίας «Tech Fest» που 
πραγματοποιήθηκε στο εμπορικό 
κέντρο Golden Hall από τις 15 έως τις 
30 Ιουνίου, η Info Quest Technologies 
παρουσίασε ένα έξυπνο σπίτι με 
προϊόντα Xiaomi. Η σκούπα ρομπότ, 
η επιτραπέζια λάμπα, που αλλάζει 
χρώματα ανάλογα με τη διάθεση, ο νέος 
βραστήρας, ο ατμομάγειρας ρυζιού 
και η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα, είναι 
ορισμένα μόνο από τα έξυπνα προϊόντα 
της Xiaomi, που είχε την ευκαιρία να 
γνωρίσει ο επισκέπτης του Tech Fest.
Info: Info Quest, 211-9991494

LG BUSINESS SOLUTIONS

Η LG στηρίζει τον ΣΕΤΕ
Η LG Electronics και το επαγγελματικό 
τμήμα Business Solutions, συνδεδεμένο 
μέλος του ΣΕΤΕ και Special Sponsor 
2018, στήριξαν για 2η συνεχόμενη 
χρονιά την 26η γενική συνέλευση του 
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων. Στη συνεδρίαση 
συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 
επιχειρηματίες και ανώτατα στελέχη 
εταιρειών του τουριστικού τομέα, όπου 
είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά 
τις πρωτοποριακές digital signage 
λύσεις της LG. Οι επαγγελματικές 
digital signage λύσεις της LG που 
ήταν τοποθετημένες στο χώρο του 
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών πρόσφεραν 
στους καλεσμένους αναβαθμισμένο 
οπτικοακουστικό περιεχόμενο υψηλής 
τεχνολογίας.
Info: LG Electronics Hellas,
210-4800500

LENOVO

Διψήφια αύξηση 
Η Lenovo ανακοίνωσε τα αποτελέσματα 
του τέταρτου τριμήνου της οικονομικής 
χρονιάς, το οποίο έληξε στις 31 Μαρτίου 
2018. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας 
ανήλθαν σε $ 10,6 δις, σημειώνοντας 
αύξηση της τάξεως του 11% σε σύγκριση 
με τον περασμένο χρόνο, αποτελέσματα 
που αντιστοιχούν στην πρώτη 
διψήφια αύξηση μετά από 10 τρίμηνα, 
επιδεικνύοντας σταθερή απόδοση 
και αποδεικνύοντας την δυναμική 
ανάπτυξης της εταιρείας. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι στο τέταρτο οικονομικό 
τρίμηνο τα έσοδα της Lenovo προ 
φόρων ήταν $ 37 εκ. που μεταφράζεται 
σε αύξηση της τάξης του 143%, σε σχέση 
με τον περασμένο χρόνο. 
Info: Lenovo Hellas, 213-0087200

Mε μια ματιά

Την ανταπόκριση της στις ολοένα και αυξανόμενες 
απαιτήσεις στις υποδομές δικτύων και surveillance 
εκφράζει η Professional Services ανακοινώνοντας 
τη διάθεση του Layer 3  GS-5220-8UP2T2X managed 
switch της Planet.

Με το GS-5220-8UP2T2X επιτυγχάνεται κάλυψη 
των απαιτήσεων PoE τροφοδότησης των διαφόρων 
συσκευών του δικτύου, την περιβαλλοντική συνείδηση 
για εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και την αδιάλειπτη 
παρακολούθηση του δικτύου. 
Πρόκειται για ένα Layer 3 managed switch το οποίο 
μπορεί να προσφέρει υψηλό power budget έως 75 
Watt στην πόρτα και με συνολικό power budget 240 
Watts. Παρέχει υψηλά πρότυπα διαχείρισης των PoE 
devices μέσω των λειτουργιών Intelligent Powered 
Device Alive Check και Scheduled Power Recycling που 
επιτρέπουν την αυτόματη επανεκκίνηση των πορτών 
όπου τα POE Devices δεν ανταποκρίνονται, μέσω του 
λογισμικού διαχείρισης του switch. Παράλληλα, υπάρχει 
η δυνατότητα προγραμματισμού των πορτών για παροχή 
ενέργειας όποτε ο χρήστης το επιθυμεί, όπως και την 
επανεκκίνηση αυτών ανά προγραμματισμένα χρονικά 
διαστήματα, έτσι  ώστε να αποφευχθούν buffer overflow 
crashes. 

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, είναι η πρόληψη 
τυχόν ανεπιθύμητων συμβάντων του δικτύου και εν 
συνεχεία, η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και 
χρημάτων. 

Σχετικά με τη διαχείριση των SFP θυρών, η Planet έχει 
ενσωματώσει το διαγνωστικό εργαλείο SFP-DDM που 
παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης των θυρών 
SFP σε πραγματικό χρόνο παρέχοντας έτσι πληροφορίες 
όπως optical output power, optical input power, 
temperature, laser bias current, και transceiver supply 
voltage.

Το  GS-5220-8UP2T2X με την επιλογή για SMTP/SNMP 
Trap Event Alert, δίνει την δυνατότητα στους διαχειριστές 
να έχουν πλήρη επίγνωση των events απομακρυσμένα 
λαμβάνοντας e-mail για κάθε event που έχουν ορίσει. 
Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις ταχύτητες που 
προσφέρει το switch έχοντας 8 10/100/1000BASE-T 
Poe++ ports, 2 επιπλέον Gigabit copper ports και ακόμα 
2 επιπλέον 10 Gigabit BASE-X SFP+ fiber slots αλλά και 
με την αυξημένη ασφάλεια που παρέχει, ικανοποιεί και 
τις πιο αυστηρές απαιτήσεις. 
Info: Professional Services, 210-8012207

PROFESSIONAL SERVICES

Απάντηση στις αυξημένες απαιτήσεις με 
το Layer 3 managed switch της Planet

06.2018

PARTNERNET

Tο spam, σημαντικό «όπλο» μιας 
κυβερνοεπίθεσης. Η Seqrite σας προστατεύει
Παρ’ όλο που έχουν προκύψει πολλές νέες μέθοδοι 
κυβερνοεπίθεσης τα τελευταία χρόνια, το spamming 
παραμένει η δημοφιλέστερη για τους hackers και τους 
κυβερνοεγκληματίες και οι λόγοι είναι πολλοί. 
Εκτός από την μεγάλη του διεισδυτικότητα, το spam 
μπορεί να δώσει στους hackers πρόσβαση σε έναν πολύ 
μεγάλο αριθμό πιθανών θυμάτων ταυτόχρονα. 

Ο πιο σημαντικός όμως λόγος, είναι ότι οι αποστολές των 
spam είναι σχετικά φτηνές. Συχνά, οι hackers και οι κυ-
βερνοεγκληματίες χρησιμοποιούν botnets για να στείλουν 
spam mails σε στοχευμένα θύματα. Το spamming είναι 
οικονομικό επειδή οι διαφημιστές δεν έχουν λειτουργικά 
κόστη πέρα από αυτά της διαχείρισης των mailing lists 
τους, των servers και των domain names τους και είναι 
πολύ δύσκολο κατηγορηθεί ο αποστολέας για τις μαζικές 
αποστολές του. Επιπλέον, είναι σχετικά εύκολο να στείλει 
κανείς spam e-mails σε στοχευμένες ομάδες σε μια 
συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή. Ένα πρόσφατο παράδειγ-
μα είναι η χρήση των κλεμμένων δεδομένων από την 
Cambridge Analytica με στόχο συγκεκριμένες ομάδες σε 
συγκεκριμένες χώρες, σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν 
την πρόθεση ψήφου τους.

Το πιο επικίνδυνο όλων όμως, είναι το ransomware. Κά-
ποια ransomware strains από τη στιγμή που περνάνε στο 
σύστημα του θύματος, προγραμματίζονται να συνδεθούν 
στους λογαριασμούς του και στη συνέχεια συλλέγουν 
όλες του τις επαφές και τις διαρρέουν σε έναν server που 
ελέγχει ο κυβερνο-εγκληματίας. Γνωστά παραδείγματα 
ransomware strains, είναι αυτά των WannaCry και Bad 
Rabbit.

Η Seqrite προσφέρει μια ευρεία  γκάμα λύσεων που 
αποκρούει τις απειλές μέσω spam. Το Endpoint Security 
παρέχει Spam Protection που σαρώνει σε όλα τα inboxes 
του υπολογιστή για spam, επιθέσεις phishing και ανε-
πιθύμητα e-mails. Το Unified Threat Management για 
το δίκτυο, παρέχει επιπλέον προστασία με Gateway Mail 
Protection που ψάχνει όλα τα εισερχόμενα/εξερχόμενα 
emails και συνημμένα σε επίπεδο gateway και μπλοκάρει 
spam και phishing e-mails πριν επιτεθούν στο δίκτυο. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις 
ασφαλείας της Seqrite, επισκεφτείτε μας στο www.
partnernet.gr
Info: PartnerNet, 210-7100000
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WITSIDE

Qlik Sense Tour 2018
Με στόχο την ενημέρωση του 
ελληνικού επιχειρηματικού 
κοινού για τις πιο πρόσφατες 
τάσεις και λύσεις στον κόσμο των 
Business Analytics, Performance 
Management και Augmented 
Intelligence, η Witside παρουσίασε 
την εκδήλωση Qlik Sense Tour 
2018. Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος 
ομιλητές από την εγχώρια και διεθνή 
επιχειρηματική σκηνή, καθώς και 
πανεπιστημιακοί με ειδίκευση στον 
τομέα των Business Analytics. Οι 
πρώτοι μοιράστηκαν την εμπειρία 
από τη χρήση BI εργαλείων στην 
καθημερινότητά τους, ενώ οι 
δεύτεροι μας ταξίδεψαν στο μέλλον, 
παρουσιάζοντας όσα θα δούμε τα 
επόμενα χρόνια σ’ αυτούς τους 
τομείς. 
Info: Witside, 210-9760820

OKTABIT

Θετικά τα 
αποτελέσματα το 2017
Θετικό πρόσημο είχε για την Oktabit 
το 2017, με τον κύκλο εργασιών 
να διαμορφώνεται στα 53,15 εκατ. 
ευρώ, έναντι 48,73 εκατ. ευρώ το 
2016, και τα κέρδη προ φόρων, 
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
στα 2,3 εκατ. ευρώ, έναντι 1,98 εκατ. 
ευρώ αντίστοιχα. Κατά τη χρονιά 
που πέρασε, η Oktabit γιόρτασε 25 
χρόνια παρουσίας στην Ελληνική 
αγορά πληροφορικής, ενώ απέσπασε 
το βραβείο του κορυφαίου διανομέα 
στις Dell client λύσεις και τιμήθηκε 
ως Client distributor of the Year 
στα Dell EMC Partner Awards. 
Επιπλέον, η εταιρεία βραβεύθηκε με 
την Gold διάκριση στα Supply Chain 
Awards 2018 στην κατηγορία της 
εμπορίας προϊόντων τεχνολογίας, 
πληροφορικής & επικοινωνιών.
Info: Oktabit, 211-8888000

DELL PRECISION

Νέα σειρά 
workstations 
Στης 31 Μαΐου, η ACE-Hellas σε 
συνεργασία με την HP και την Intel 

Mε μια ματιά
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Ένα έξυπνο σπίτι 
«made by Xiaomi»
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ επιστήμης 
και καινοτομίας «Tech Fest» που 
πραγματοποιήθηκε στο εμπορικό 
κέντρο Golden Hall από τις 15 έως τις 
30 Ιουνίου, η Info Quest Technologies 
παρουσίασε ένα έξυπνο σπίτι με 
προϊόντα Xiaomi. Η σκούπα ρομπότ, 
η επιτραπέζια λάμπα, που αλλάζει 
χρώματα ανάλογα με τη διάθεση, ο νέος 
βραστήρας, ο ατμομάγειρας ρυζιού 
και η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα, είναι 
ορισμένα μόνο από τα έξυπνα προϊόντα 
της Xiaomi, που είχε την ευκαιρία να 
γνωρίσει ο επισκέπτης του Tech Fest.
Info: Info Quest, 211-9991494

LG BUSINESS SOLUTIONS

Η LG στηρίζει τον ΣΕΤΕ
Η LG Electronics και το επαγγελματικό 
τμήμα Business Solutions, συνδεδεμένο 
μέλος του ΣΕΤΕ και Special Sponsor 
2018, στήριξαν για 2η συνεχόμενη 
χρονιά την 26η γενική συνέλευση του 
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων. Στη συνεδρίαση 
συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 
επιχειρηματίες και ανώτατα στελέχη 
εταιρειών του τουριστικού τομέα, όπου 
είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά 
τις πρωτοποριακές digital signage 
λύσεις της LG. Οι επαγγελματικές 
digital signage λύσεις της LG που 
ήταν τοποθετημένες στο χώρο του 
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών πρόσφεραν 
στους καλεσμένους αναβαθμισμένο 
οπτικοακουστικό περιεχόμενο υψηλής 
τεχνολογίας.
Info: LG Electronics Hellas,
210-4800500

LENOVO

Διψήφια αύξηση 
Η Lenovo ανακοίνωσε τα αποτελέσματα 
του τέταρτου τριμήνου της οικονομικής 
χρονιάς, το οποίο έληξε στις 31 Μαρτίου 
2018. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας 
ανήλθαν σε $ 10,6 δις, σημειώνοντας 
αύξηση της τάξεως του 11% σε σύγκριση 
με τον περασμένο χρόνο, αποτελέσματα 
που αντιστοιχούν στην πρώτη 
διψήφια αύξηση μετά από 10 τρίμηνα, 
επιδεικνύοντας σταθερή απόδοση 
και αποδεικνύοντας την δυναμική 
ανάπτυξης της εταιρείας. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι στο τέταρτο οικονομικό 
τρίμηνο τα έσοδα της Lenovo προ 
φόρων ήταν $ 37 εκ. που μεταφράζεται 
σε αύξηση της τάξης του 143%, σε σχέση 
με τον περασμένο χρόνο. 
Info: Lenovo Hellas, 213-0087200

Mε μια ματιά

Την ανταπόκριση της στις ολοένα και αυξανόμενες 
απαιτήσεις στις υποδομές δικτύων και surveillance 
εκφράζει η Professional Services ανακοινώνοντας 
τη διάθεση του Layer 3  GS-5220-8UP2T2X managed 
switch της Planet.

Με το GS-5220-8UP2T2X επιτυγχάνεται κάλυψη 
των απαιτήσεων PoE τροφοδότησης των διαφόρων 
συσκευών του δικτύου, την περιβαλλοντική συνείδηση 
για εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και την αδιάλειπτη 
παρακολούθηση του δικτύου. 
Πρόκειται για ένα Layer 3 managed switch το οποίο 
μπορεί να προσφέρει υψηλό power budget έως 75 
Watt στην πόρτα και με συνολικό power budget 240 
Watts. Παρέχει υψηλά πρότυπα διαχείρισης των PoE 
devices μέσω των λειτουργιών Intelligent Powered 
Device Alive Check και Scheduled Power Recycling που 
επιτρέπουν την αυτόματη επανεκκίνηση των πορτών 
όπου τα POE Devices δεν ανταποκρίνονται, μέσω του 
λογισμικού διαχείρισης του switch. Παράλληλα, υπάρχει 
η δυνατότητα προγραμματισμού των πορτών για παροχή 
ενέργειας όποτε ο χρήστης το επιθυμεί, όπως και την 
επανεκκίνηση αυτών ανά προγραμματισμένα χρονικά 
διαστήματα, έτσι  ώστε να αποφευχθούν buffer overflow 
crashes. 

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, είναι η πρόληψη 
τυχόν ανεπιθύμητων συμβάντων του δικτύου και εν 
συνεχεία, η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και 
χρημάτων. 

Σχετικά με τη διαχείριση των SFP θυρών, η Planet έχει 
ενσωματώσει το διαγνωστικό εργαλείο SFP-DDM που 
παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης των θυρών 
SFP σε πραγματικό χρόνο παρέχοντας έτσι πληροφορίες 
όπως optical output power, optical input power, 
temperature, laser bias current, και transceiver supply 
voltage.

Το  GS-5220-8UP2T2X με την επιλογή για SMTP/SNMP 
Trap Event Alert, δίνει την δυνατότητα στους διαχειριστές 
να έχουν πλήρη επίγνωση των events απομακρυσμένα 
λαμβάνοντας e-mail για κάθε event που έχουν ορίσει. 
Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις ταχύτητες που 
προσφέρει το switch έχοντας 8 10/100/1000BASE-T 
Poe++ ports, 2 επιπλέον Gigabit copper ports και ακόμα 
2 επιπλέον 10 Gigabit BASE-X SFP+ fiber slots αλλά και 
με την αυξημένη ασφάλεια που παρέχει, ικανοποιεί και 
τις πιο αυστηρές απαιτήσεις. 
Info: Professional Services, 210-8012207

PROFESSIONAL SERVICES

Απάντηση στις αυξημένες απαιτήσεις με 
το Layer 3 managed switch της Planet
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PARTNERNET

Tο spam, σημαντικό «όπλο» μιας 
κυβερνοεπίθεσης. Η Seqrite σας προστατεύει
Παρ’ όλο που έχουν προκύψει πολλές νέες μέθοδοι 
κυβερνοεπίθεσης τα τελευταία χρόνια, το spamming 
παραμένει η δημοφιλέστερη για τους hackers και τους 
κυβερνοεγκληματίες και οι λόγοι είναι πολλοί. 
Εκτός από την μεγάλη του διεισδυτικότητα, το spam 
μπορεί να δώσει στους hackers πρόσβαση σε έναν πολύ 
μεγάλο αριθμό πιθανών θυμάτων ταυτόχρονα. 

Ο πιο σημαντικός όμως λόγος, είναι ότι οι αποστολές των 
spam είναι σχετικά φτηνές. Συχνά, οι hackers και οι κυ-
βερνοεγκληματίες χρησιμοποιούν botnets για να στείλουν 
spam mails σε στοχευμένα θύματα. Το spamming είναι 
οικονομικό επειδή οι διαφημιστές δεν έχουν λειτουργικά 
κόστη πέρα από αυτά της διαχείρισης των mailing lists 
τους, των servers και των domain names τους και είναι 
πολύ δύσκολο κατηγορηθεί ο αποστολέας για τις μαζικές 
αποστολές του. Επιπλέον, είναι σχετικά εύκολο να στείλει 
κανείς spam e-mails σε στοχευμένες ομάδες σε μια 
συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή. Ένα πρόσφατο παράδειγ-
μα είναι η χρήση των κλεμμένων δεδομένων από την 
Cambridge Analytica με στόχο συγκεκριμένες ομάδες σε 
συγκεκριμένες χώρες, σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν 
την πρόθεση ψήφου τους.

Το πιο επικίνδυνο όλων όμως, είναι το ransomware. Κά-
ποια ransomware strains από τη στιγμή που περνάνε στο 
σύστημα του θύματος, προγραμματίζονται να συνδεθούν 
στους λογαριασμούς του και στη συνέχεια συλλέγουν 
όλες του τις επαφές και τις διαρρέουν σε έναν server που 
ελέγχει ο κυβερνο-εγκληματίας. Γνωστά παραδείγματα 
ransomware strains, είναι αυτά των WannaCry και Bad 
Rabbit.

Η Seqrite προσφέρει μια ευρεία  γκάμα λύσεων που 
αποκρούει τις απειλές μέσω spam. Το Endpoint Security 
παρέχει Spam Protection που σαρώνει σε όλα τα inboxes 
του υπολογιστή για spam, επιθέσεις phishing και ανε-
πιθύμητα e-mails. Το Unified Threat Management για 
το δίκτυο, παρέχει επιπλέον προστασία με Gateway Mail 
Protection που ψάχνει όλα τα εισερχόμενα/εξερχόμενα 
emails και συνημμένα σε επίπεδο gateway και μπλοκάρει 
spam και phishing e-mails πριν επιτεθούν στο δίκτυο. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις 
ασφαλείας της Seqrite, επισκεφτείτε μας στο www.
partnernet.gr
Info: PartnerNet, 210-7100000
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Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποίησε η D-Link Hellas για να ανακοινώσει το νέο πρόγραμμα 
συνεργατών Value in Partnership+ (VIP+), είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον business development 
management της εταιρείας κ. Σωκράτη Ζαχάρωφ. Ο κ. Ζαχάρωφ μας ανέλυσε τόσο το νέο πρόγραμμα 
συνεργατών, όσο και τους στόχους της D-Link Hellas για την ελληνική αγορά. 

H D-Link έρχεται κοντά 
στους συνεργάτες 

Τ
ον ενθουσιασμό του κ. Ζαχάρωφ 
και την προσήλωση στον στόχο 
του να φέρει την D-Link πιο 
κοντά στους συνεργάτες της δεν 
χρειάστηκε να μας τον πει ο ίδιος. 
Τον διαπιστώσαμε στην εκδήλω-

ση της D-Link Hellas. Ο κ. Ζαχάρωφ υποδέχθηκε 
ο ίδιος προσωπικά έναν προς έναν τους συνερ-
γάτες που κατέφθαναν στο χώρο της εκδήλωσης, 
ενώ μας εκμυστηρεύτηκε ότι έχει επιδοθεί σε 
ένα γύρο συναντήσεων, προκειμένου να δει από 
κοντά και να συνομιλήσει με τους συνεργάτες 
της εταιρείας, να ακούσει τους προβληματισμούς 
τους, τα παράπονά τους και να τους υποσχεθεί 
ότι η D-Link θα βρίσκεται πλέον πιο κοντά τους 
για να τους βοηθήσει προσφέροντάς τους όλα 
τα εργαλεία - και φυσικά τα απαραίτητα κίνητρα 
- που χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να 
κερδοφορίσουν. 

Τι είναι το VIP+
Το πρόγραμμα VIP+ περιλαμβάνει τέσσερα επί-
πεδα συνεργατών, Registered, Bronze, Silver 
και Gold. Πραγματοποιώντας την εγγραφή στο 
πρόγραμμα, η D-Link προσφέρει στους συνεργά-
τες της μία σειρά από σημαντικές εμπορικές και 
τεχνικές υπηρεσίες υποστήριξης, όπως μεταξύ 
άλλων, εκπαιδευτικά και οικονομικά πλεονεκτή-
ματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να δημιουρ-
γήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης, να προσθέσουν 
αξία στους πελάτες και να ενισχύσουν την κερδο-
φορία τους. 
Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση της D-Link 
Hellas, η εταιρεία διαθέτει πάνω από 450 εγ-
γεγραμμένους συνεργάτες, 246 εκ των οποίων 
VIP+, ενώ το 65% των εσόδων προέρχονται από 
το κανάλι των συνεργατών. Ο κ. Ζαχάρωφ κα-
τέστησε σαφές ότι το πρόγραμμα VIP+ δεν είναι 
άλλο ένα απλό loyalty πρόγραμμα, αλλά πιο πολύ 
μια βελτιωμένη προσωποποιημένη εμπειρία 
εξυπηρέτησης καθώς και επιβράβευσης συ-
νεργατών που εμπιστεύονται την D-Link και την 
στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια μέσω της σταθερής 
και συνεχής προτίμησης τους στα προϊόντα της.
Στο πλαίσιο του VIP+, όλες οι συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις ξεκινούν ως εγγεγραμμένοι συνερ-
γάτες στην κατηγορία Registered. Στη συνέχεια 
μπορούν να ανέβουν επίπεδο, επιτυγχάνοντας 

τους στόχους της κάθε κατηγορίας, αλλά και ολο-
κληρώνοντας την απαραίτητη εκπαίδευση.
Χαρακτηριστικά ο κ. Ζαχάρωφ τόνισε ότι «η D-
Link αφουγκράστηκε τις ανάγκες των συνεργατών 
της για μια πιο ευέλικτη και δυναμική τιμολογιακή 
πολιτική on demand και επιχειρεί να δώσει την 
δυνατότητα μιας πιο interactive εμπλοκής στο κα-
νάλι. Ο κύριος στόχος αλλά και επιδίωξή μας είναι 
η απρόσκοπτη και βελτιωμένη εμπειρία εξυπηρέ-
τησης του καναλιού».

Τα κίνητρα που προσφέρει η D-Link στους συ-
νεργάτες της είναι ένας συνδυασμός οικονομι-
κών αλλά και ποιοτικών επιβραβεύσεων των 
προσπαθειών τους κατά την διαδικασία κάλυψης 
των ιδιαίτερων, κάθε φορά, αναγκών του τελικού 
χρήστη με λύσεις και προϊόντα της D-Link. «Σαν 
παράδειγμα θα αναφερθώ στη δυνατότητα για 
πρόσβαση σε ένα πλήρες φάσμα επιχειρηματικών 
εργαλείων, που εκτός από την εκπαίδευση και πι-
στοποίηση, περιλαμβάνει εργαλεία προϊόντων για 
on-line pre-sales, υλικό υποστήριξης πωλήσεων, 
κονδύλια ανάπτυξης μάρκετινγκ, τεχνική υποστή-
ριξη με προτεραιότητα, εξειδικεύσεις τεχνολογίας, 
εγγραφή συμφωνιών, πρόγραμμα αγοράς demo 
κ.ο.κ», συνέχισε ο κ. Ζαχάρωφ, καταλήγοντας: 
«Καθώς μιλάμε για ένα νέο πρόγραμμα κατα-
λαβαίνετε πως η υφιστάμενη εικόνα είναι πολύ 
δυναμική και συνεχώς εξελίξιμη, όμως αυτό 
που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι πως το 
ενδιαφέρον των συνεργατών μας έχει αιφνιδιάσει 
ευχάριστα και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς 
απολαμβάνουν ήδη τα πλεονεκτήματα Bronze και 
Silver partner». 

Το πρόγραμμα Deal Registration 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το πρόγραμμα Deal 
Registration το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε κά-
ποιον συνεργάτη να «κλειδώσει» μια πολύ ειδική 
τιμή σε κάποιο προϊόν. Το πρόγραμμα εμπλέκει 
συνεργάτη, διανομέα και την D-Link. Σε σχετική 
ερώτηση, ο κ. Ζαχάρωφ μας απάντησε ότι το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα βασίζεται στη σωστή 
συνεργασία και συντονισμό του δικτύου διανο-
μής με τη D-Link αλλά και στην επικοινωνία με 
τους συνεργάτες. Συνεπώς μιλάμε για ένα «τρί-
γωνο» στο οποίο όλες οι πλευρές συνεισφέρουν 
σημαντικά στην διαδικασία εξυπηρέτησης του 
τελικού καταναλωτή το οποίο είναι άλλωστε και 
το ζητούμενο. Ο ρόλος του διανομέα έχει ιδιαίτε-
ρη βαρύτητα καθώς σε πολλές περιπτώσεις είναι 
ο κύριος συνδετικός κρίκος με το κανάλι και η 
βοήθεια του είναι πολύτιμη συναρτήσει πάντα με 
τους υπόλοιπους προαναφερθέντες παράγοντες.
«Ο τρόπος εισαγωγής νέου συνεργάτη/μέλους στο 
πρόγραμμα μας είναι απλός και προϋποθέτει μια 
επίσκεψη στο επίσημο site μας στον χώρο των 
συνεργατών για μια αίτηση εγγραφής ή ένα αίτημα 
στο επίσημο διανομέα της προτίμησης του. Όλοι 
οι συνεργάτες έχουν το δικαίωμα εγγραφής όμως 
μόνο αυτοί που μας στηρίζουν έμπρακτα και πλη-
ρούν βασικές προϋποθέσεις έχουν πρόσβαση στα 
τρία διαβαθμισμένα επίπεδα του προγράμματος 
και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτά».

Περνώντας σε ένα άλλο θέμα, αυτό του 
surveillance ζητήσαμε να μάθουμε τη στρατηγική 
της εταιρείας για να «πείσει» τον συνεργάτη και 
τον πελάτη να προτιμήσει μια λύση της D-Link, 
δεδομένου πως ο ανταγωνισμός στο συγκεκρι-
μένο χώρο είναι πολύ μεγάλος με πολλά επώνυ-
μα και μη brands. 

12
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Ο κ. Ζαχάρωφ ήταν κατηγορηματικός. Μας τόνισε 
ότι λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις παγκόσμιες 
τάσεις της τεχνολογίας αλλά και τον ανταγω-
νισμό, η D-Link είναι από τις πρώτες εταιρίες 
που έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει 
στην εξάπλωση του IoT, στο Smart Home και 
κατά συνέπεια στο IP Surveillance που αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι των παραπάνω. Οι επώ-
νυμες, value for money, consumer λύσεις που 
προτείνει η D-Link σε συνδυασμό με την γνω-
στή ποιότητα υλικών και την προσωποκεντρική 
εμπορική και τεχνική υποστήριξη που παρέχει 
σε παγκόσμιο αλλά και τοπικό επίπεδο την καθι-
στούν ως ένα αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή στο 
χώρο. «Αν παρατηρήσατε μίλησα για consumer 
λύσεις και όχι επαγγελματικές στις οποίες σαφώς 
η D-Link δραστηριοποιείται και προσπαθεί επάξια 
να διεκδικήσει την δική της θέση επενδύοντας στο 
R&D για να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνι-
σμό», κατέληξε. 

Παραμένοντας στον ίδιο χώρο να πούμε ότι πρό-
σφατα η D-Link εισήγαγε στην αγορά την τεχνο-
λογία 180° wide eye, μιας πανοραμικής κάμερας, 
ενώ σύντομα μια εξωτερικού τύπου κάμερα 
Wi-Fi με ενεργειακή αυτονομία θα δώσει λύση 
ακόμα και στις πιο απαιτητικές εγκαταστάσεις. 
Επιπλέον, κ. Ζαχάρωφ στάθηκε στη νέα έκδοση 
του mydlink app, το οποίο προσφέρει δυνατότητα 
cloud recording σε συμβατές συσκευές, ενώ 
μας ανέφερε ότι η D-Link επενδύει δυναμικά 
στις σύγχρονες τεχνολογίες smart home, υπο-
στηρίζοντας τις πλατφόρμες Google Assistant, 
Amazon Alexa και IFTTT.
«Οι ξεχωριστές και πρωτοπόρες δωρεάν υπηρε-
σίες όπως το ημερήσιο cloud recording πείθει και 
τον πιο δύσπιστο συνεργάτη και πελάτη». 

Δικτύωση χωρίς τυφλά σημεία & 
smart home 
Ανάμεσα στα προϊόντα που παρουσιάστηκαν κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης της D-Link ήταν και 

η σειρά Covr τεχνολογίας Wi Fi Mesh. Ο κ. Ζαχά-
ρωφ ανέφερε ότι η συγκεκριμένη πρόταση καλύ-
πτει την ανάγκη για ένα ενιαίο οικιακό ασύρματο 
δίκτυο χωρίς τυφλά σημεία και με συνεχές δυ-
νατό σήμα εκπομπής για κάθε σύγχρονη κατοικία 
ανεξαρτήτως μεγέθους αλλά και αρχιτεκτονικής 
δομής. «Αποτελεί την πιο κομψή και λειτουργική 
λύση αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά και 
απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό καθώς η μεζονέ-
τα αλλά και οι πρωτότυπες σύγχρονες κατοικίες 
καλύπτουν ένα μεγάλο ποσοστό δόμησης στην 
ηπειρωτική αλλά και νησιωτική Ελλάδα». 
Πρόκειται για μια λύση που μπορεί να επεκταθεί, 
καθώς o  χρήστης μπορεί να προσθέσει όσες συ-
σκευές επιθυμεί για να επεκτείνει το δίκτυο του 
σε μεγαλύτερους χώρους. 

Στη συζήτηση που είχαμε με τον κ. Ζαχάρωφ 
δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και ο χώρος 
του smart home μια τεχνολογία που από την 
πρώτη στιγμή επένδυσε η D-Link. Ρωτήσαμε τον 
κ. Ζαχάρωφ πώς έχουν πάει τα συγκεκριμένα 
προϊόντα στην Ελληνική αγορά και εάν πιστεύει 
ότι ο κόσμος έχει εξοικειωθεί με την έννοια του 
smart home. 
«Για κάθε νέα τεχνολογία και τάση της αγοράς 
υπάρχει ένας χρόνος ‘επώασης’», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά. «Οι Έλληνες τελικοί χρήστες είναι 

πιο απαιτητικοί από όσο πιστεύεται και είμαστε 
περήφανοι που έχουμε συντελέσει στη σταδιακή 
εξοικείωση τους με το χώρο του Smart Home. 
Θα πρέπει όμως να είμαστε και ειλικρινείς και 
να αναγνωρίσουμε πως η τοπική αγορά σχετικά 
πρόσφατα αρχίζει να δείχνει σημάδια ωριμότητας 
σε αυτό το τομέα χωρίς αυτό να σημαίνει πως 
υπολειπόμαστε ουσιαστικά έναντι των άλλων ευ-
ρωπαϊκών κρατών. Αν θέλουμε να προσφέρουμε 
την πραγματική εμπειρία του smart home στους 
καταναλωτές τότε οι συνέργειες με τις μεγαλύτε-
ρες παγκόσμιες διαδραστικές πλατφόρμες και τε-
χνολογίες όπως Google Assistant, Amazon Alexa 
και IFTTT είναι σίγουρα ο ενδεδειγμένος τρόπος 
για αυτό. Η αποδοχή του ελληνικού κοινού  όσον 
αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα και τεχνολογίες 
αυξάνεται μέρα με τη μέρα όμως οι εμπορικοί 
στόχοι είναι ακόμα πολύ ‘λογικοί’».

Οι στόχοι 
Η συζήτηση με τον κ. Ζαχάρωφ έκλεισε με τους 
στόχους της D-Link Hellas σε αυτή τη δύσκολη 
οικονομική συγκυρία που συνεχίζει και πλήττει 
τη χώρα μας. Όπως ήταν φυσικό, ο στόχος της 
εταιρίας δεν είναι άλλος από τη διεκδίκηση με-
γαλύτερου μεριδίου αγοράς σε τομείς που παρα-
δοσιακά αποτελούν το core business της D-Link 
ταυτόχρονα με την επένδυση σε κάθετες αγορές 
στην Ελλάδα με νέες τεχνολογίες και προϊόντα 
όπως τα βιομηχανικά switch, η νέα cloud based 
πλατφόρμα διαχείρισης  και παρακολούθησης 
μεγάλων ασύρματων δικτύων Nuclias καθώς 
και η δωρεάν υπηρεσία IP Surveillance cloud 
recording. Όπως τόνισε ο κ. Ζαχάρωφ, τα πα-
ραπάνω αποτελούν για την D-Link αλλά και για 
εκείνον προσωπικά μονόδρομο και φυσική εξέ-
λιξη των πραγμάτων. 

«Το ότι η D-Link, ένας παγκόσμιος ηγέτης στην 
τεχνολογία δικτύωσης, δείχνει εμπιστοσύνη στο 
πρόσωπο μου σε αυτήν την ιδιαίτερη χρονική 
στιγμή με γεμίζει με αίσθημα ευθύνης αλλά και 
προσήλωσης στο κοινό όραμα που μοιράζομαι με 
την διοίκηση και το οποίο είναι:  η εξασφάλιση αδι-
απραγμάτευτα ποιοτικής και αδιάλειπτης ενσύρμα-
της & ασύρματης διασύνδεσης σε ένα κόσμο που 
συνεχώς εξελίσσεται και ‘διψάει’ για επικοινωνία».
TCP

Η D-Link αφουγκράστηκε τις ανάγκες 
των συνεργατών της για μια πιο ευέλικτη 
και δυναμική τιμολογιακή πολιτική 
on demand και επιχειρεί να δώσει 

την δυνατότητα μιας πιο interactive εμπλοκής στο 
κανάλι. Ο κύριος στόχος αλλά και επιδίωξή μας είναι η 
απρόσκοπτη και βελτιωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης 
του καναλιού

Συνέντευξη με τον Σωκράτη Ζαχάρωφ

TECHCHANNELPARTNER

ανάλυση
06.2018

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποίησε η D-Link Hellas για να ανακοινώσει το νέο πρόγραμμα 
συνεργατών Value in Partnership+ (VIP+), είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον business development 
management της εταιρείας κ. Σωκράτη Ζαχάρωφ. Ο κ. Ζαχάρωφ μας ανέλυσε τόσο το νέο πρόγραμμα 
συνεργατών, όσο και τους στόχους της D-Link Hellas για την ελληνική αγορά. 

H D-Link έρχεται κοντά 
στους συνεργάτες 

Τ
ον ενθουσιασμό του κ. Ζαχάρωφ 
και την προσήλωση στον στόχο 
του να φέρει την D-Link πιο 
κοντά στους συνεργάτες της δεν 
χρειάστηκε να μας τον πει ο ίδιος. 
Τον διαπιστώσαμε στην εκδήλω-

ση της D-Link Hellas. Ο κ. Ζαχάρωφ υποδέχθηκε 
ο ίδιος προσωπικά έναν προς έναν τους συνερ-
γάτες που κατέφθαναν στο χώρο της εκδήλωσης, 
ενώ μας εκμυστηρεύτηκε ότι έχει επιδοθεί σε 
ένα γύρο συναντήσεων, προκειμένου να δει από 
κοντά και να συνομιλήσει με τους συνεργάτες 
της εταιρείας, να ακούσει τους προβληματισμούς 
τους, τα παράπονά τους και να τους υποσχεθεί 
ότι η D-Link θα βρίσκεται πλέον πιο κοντά τους 
για να τους βοηθήσει προσφέροντάς τους όλα 
τα εργαλεία - και φυσικά τα απαραίτητα κίνητρα 
- που χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να 
κερδοφορίσουν. 

Τι είναι το VIP+
Το πρόγραμμα VIP+ περιλαμβάνει τέσσερα επί-
πεδα συνεργατών, Registered, Bronze, Silver 
και Gold. Πραγματοποιώντας την εγγραφή στο 
πρόγραμμα, η D-Link προσφέρει στους συνεργά-
τες της μία σειρά από σημαντικές εμπορικές και 
τεχνικές υπηρεσίες υποστήριξης, όπως μεταξύ 
άλλων, εκπαιδευτικά και οικονομικά πλεονεκτή-
ματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να δημιουρ-
γήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης, να προσθέσουν 
αξία στους πελάτες και να ενισχύσουν την κερδο-
φορία τους. 
Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση της D-Link 
Hellas, η εταιρεία διαθέτει πάνω από 450 εγ-
γεγραμμένους συνεργάτες, 246 εκ των οποίων 
VIP+, ενώ το 65% των εσόδων προέρχονται από 
το κανάλι των συνεργατών. Ο κ. Ζαχάρωφ κα-
τέστησε σαφές ότι το πρόγραμμα VIP+ δεν είναι 
άλλο ένα απλό loyalty πρόγραμμα, αλλά πιο πολύ 
μια βελτιωμένη προσωποποιημένη εμπειρία 
εξυπηρέτησης καθώς και επιβράβευσης συ-
νεργατών που εμπιστεύονται την D-Link και την 
στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια μέσω της σταθερής 
και συνεχής προτίμησης τους στα προϊόντα της.
Στο πλαίσιο του VIP+, όλες οι συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις ξεκινούν ως εγγεγραμμένοι συνερ-
γάτες στην κατηγορία Registered. Στη συνέχεια 
μπορούν να ανέβουν επίπεδο, επιτυγχάνοντας 

τους στόχους της κάθε κατηγορίας, αλλά και ολο-
κληρώνοντας την απαραίτητη εκπαίδευση.
Χαρακτηριστικά ο κ. Ζαχάρωφ τόνισε ότι «η D-
Link αφουγκράστηκε τις ανάγκες των συνεργατών 
της για μια πιο ευέλικτη και δυναμική τιμολογιακή 
πολιτική on demand και επιχειρεί να δώσει την 
δυνατότητα μιας πιο interactive εμπλοκής στο κα-
νάλι. Ο κύριος στόχος αλλά και επιδίωξή μας είναι 
η απρόσκοπτη και βελτιωμένη εμπειρία εξυπηρέ-
τησης του καναλιού».

Τα κίνητρα που προσφέρει η D-Link στους συ-
νεργάτες της είναι ένας συνδυασμός οικονομι-
κών αλλά και ποιοτικών επιβραβεύσεων των 
προσπαθειών τους κατά την διαδικασία κάλυψης 
των ιδιαίτερων, κάθε φορά, αναγκών του τελικού 
χρήστη με λύσεις και προϊόντα της D-Link. «Σαν 
παράδειγμα θα αναφερθώ στη δυνατότητα για 
πρόσβαση σε ένα πλήρες φάσμα επιχειρηματικών 
εργαλείων, που εκτός από την εκπαίδευση και πι-
στοποίηση, περιλαμβάνει εργαλεία προϊόντων για 
on-line pre-sales, υλικό υποστήριξης πωλήσεων, 
κονδύλια ανάπτυξης μάρκετινγκ, τεχνική υποστή-
ριξη με προτεραιότητα, εξειδικεύσεις τεχνολογίας, 
εγγραφή συμφωνιών, πρόγραμμα αγοράς demo 
κ.ο.κ», συνέχισε ο κ. Ζαχάρωφ, καταλήγοντας: 
«Καθώς μιλάμε για ένα νέο πρόγραμμα κατα-
λαβαίνετε πως η υφιστάμενη εικόνα είναι πολύ 
δυναμική και συνεχώς εξελίξιμη, όμως αυτό 
που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι πως το 
ενδιαφέρον των συνεργατών μας έχει αιφνιδιάσει 
ευχάριστα και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς 
απολαμβάνουν ήδη τα πλεονεκτήματα Bronze και 
Silver partner». 

Το πρόγραμμα Deal Registration 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το πρόγραμμα Deal 
Registration το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε κά-
ποιον συνεργάτη να «κλειδώσει» μια πολύ ειδική 
τιμή σε κάποιο προϊόν. Το πρόγραμμα εμπλέκει 
συνεργάτη, διανομέα και την D-Link. Σε σχετική 
ερώτηση, ο κ. Ζαχάρωφ μας απάντησε ότι το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα βασίζεται στη σωστή 
συνεργασία και συντονισμό του δικτύου διανο-
μής με τη D-Link αλλά και στην επικοινωνία με 
τους συνεργάτες. Συνεπώς μιλάμε για ένα «τρί-
γωνο» στο οποίο όλες οι πλευρές συνεισφέρουν 
σημαντικά στην διαδικασία εξυπηρέτησης του 
τελικού καταναλωτή το οποίο είναι άλλωστε και 
το ζητούμενο. Ο ρόλος του διανομέα έχει ιδιαίτε-
ρη βαρύτητα καθώς σε πολλές περιπτώσεις είναι 
ο κύριος συνδετικός κρίκος με το κανάλι και η 
βοήθεια του είναι πολύτιμη συναρτήσει πάντα με 
τους υπόλοιπους προαναφερθέντες παράγοντες.
«Ο τρόπος εισαγωγής νέου συνεργάτη/μέλους στο 
πρόγραμμα μας είναι απλός και προϋποθέτει μια 
επίσκεψη στο επίσημο site μας στον χώρο των 
συνεργατών για μια αίτηση εγγραφής ή ένα αίτημα 
στο επίσημο διανομέα της προτίμησης του. Όλοι 
οι συνεργάτες έχουν το δικαίωμα εγγραφής όμως 
μόνο αυτοί που μας στηρίζουν έμπρακτα και πλη-
ρούν βασικές προϋποθέσεις έχουν πρόσβαση στα 
τρία διαβαθμισμένα επίπεδα του προγράμματος 
και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτά».

Περνώντας σε ένα άλλο θέμα, αυτό του 
surveillance ζητήσαμε να μάθουμε τη στρατηγική 
της εταιρείας για να «πείσει» τον συνεργάτη και 
τον πελάτη να προτιμήσει μια λύση της D-Link, 
δεδομένου πως ο ανταγωνισμός στο συγκεκρι-
μένο χώρο είναι πολύ μεγάλος με πολλά επώνυ-
μα και μη brands. 
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Είστε διατεθειμένοι  
να διακινδυνεύσετε 
τη φήμη σας;

Λογισμικό σε συσκευασία; 
Τι να προσέξετε 

Tο πειρατικό λογισμικό βλάπτει τους 
πάντες. Τόσο οι προγραμματιστές όσο και 
οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και τελικά οι 
χρήστες επηρεάζονται αρνητικά. Η παράνομη 

αντιγραφή και διανομή λογισμικού έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στην οικονομία.
Προστατευθείτε από το malware, το κυβερνοέγκλημα 
και τους άλλους κινδύνους που σχετίζεται το 
πειρατικό λογισμικό. Μάθετε για το πειρατικό 
λογισμικό και πώς να το αποφύγετε χρησιμοποιώντας 
μόνο αδειοδοτημένο λογισμικό. 

Για αγορές λογισμικού της Microsoft με τη μορφή 
ψηφιακού αρχείου λήψης θα πρέπει να προτιμάτε 
το ηλεκτρονικό κατάστημα της Microsoft. Ωστόσο, η 
Microsoft διαθέτει λογισμικό και σε φυσική μορφή, το 
οποίο είναι πιο εύκολο να πειρατευτεί. 
Όταν λοιπόν, αγοράζετε μεμονωμένα λογισμικό 
όπως είναι τα Windows, το Office ή τον Windows 
Server (δηλαδή, χωρίς να είναι προεγκατεστημένο 
στον υπολογιστή), αυτό ονομάζεται συσκευασμένο 
λογισμικό. Συνήθως, μπορείτε να αγοράσετε το 
συσκευασμένο λογισμικό από ένα κατάστημα λιανικής 
πώλησης, έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή ή έναν 
ηλεκτρονικό μεταπωλητή

Τι πρέπει να αναζητάτε κατά την αγορά 
συσκευασμένου λογισμικού

COA λιανικής συσκευασίας: Η ετικέτα του 
Πιστοποιητικού αυθεντικότητας (COA) τοποθετείται 
στο εξωτερικό του λογισμικού λιανικής συσκευασίας 
και περιγράφει το προϊόν, την προοριζόμενη χώρα 
χρήσης και τη χώρα προέλευσής του. Η ετικέτα αυτή 
διαθέτει μια σειρά από δυνατότητες ασφάλειας για 
προστασία από πλαστογράφηση, όπως βαθυτυπία 
(ανάγλυφη επιφάνεια) και λανθάνουσα εικόνα (εικόνα 
που εμφανίζεται υπό διαφορετική γωνία). 

Ετικέτα αριθμού-κλειδιού προϊόντος: Η ετικέτα 
του αριθμού-κλειδιού προϊόντος είναι μια λευκή ή 
πορτοκαλί ετικέτα που συνοδεύει το CD/DVD/USB 
εγκατάστασης και το Πιστοποιητικό αυθεντικότητας 
(COA) για ένα προϊόν και περιέχει έναν αριθμό-κλειδί 
προϊόντος 25 χαρακτήρων. Εκτός από τον γραμμικό 
κώδικα και τον αριθμό-κλειδί προϊόντος, υπάρχει 
λίγο κείμενο στην αριστερή άκρη και στην επάνω 
δεξιά γωνία. Αν κοιτάξετε προσεκτικά, μπορείτε 
να διακρίνετε την επωνυμία «MICROSOFT» με μπλε 
χρώμα στην αριστερή πλευρά και με πράσινο χρώμα 
στη δεξιά πλευρά .
Έχετε υπόψη σας ότι η ετικέτα του αριθμού-κλειδιού 
προϊόντος δεν πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.



Αγορά λογισμικού σε μορφή πολυμέσων 
Πολλά προϊόντα της Microsoft που διατίθενται σε CD, DVD και USB συμπεριλαμβάνουν δυνατότητες 
ασφάλειας με ολογράμματα, ώστε το προϊόν που θα αποκτήσετε να είναι αυθεντικό και όχι πλαστό.

Windows 10: Το συσκευασμένο λογισμικό Windows 10 της Microsoft διατίθεται σε μια συσκευή USB η 
οποία περιέχει τα Windows και διαθέτει ζωντανά χρώματα και τρισδιάστατα εφέ όταν κοιτάζετε τη 
μονάδα USB με κλίση. Αυτό το ολόγραμμα είναι ενσωματωμένο στο πλαστικό περίβλημα του USB και δεν 
είναι ετικέτα.

Office 2016: Σε περιορισμένες χώρες και περιοχές, ενδέχεται να λάβετε το λογισμικό αντιγράφου 
ασφαλείας του Office 2016 σε συσκευή USB που περιλαμβάνει ζωηρά χρώματα και εφέ 3D κατά την κλίση 
της. Αυτό το ολόγραμμα είναι ενσωματωμένο στο πλαστικό περίβλημα του USB και δεν είναι ετικέτα.

Είστε διατεθειμένοι  
να διακινδυνεύσετε 
τη φήμη σας;

Λογισμικό σε συσκευασία; 
Τι να προσέξετε 

Tο πειρατικό λογισμικό βλάπτει τους 
πάντες. Τόσο οι προγραμματιστές όσο και 
οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και τελικά οι 
χρήστες επηρεάζονται αρνητικά. Η παράνομη 

αντιγραφή και διανομή λογισμικού έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στην οικονομία.
Προστατευθείτε από το malware, το κυβερνοέγκλημα 
και τους άλλους κινδύνους που σχετίζεται το 
πειρατικό λογισμικό. Μάθετε για το πειρατικό 
λογισμικό και πώς να το αποφύγετε χρησιμοποιώντας 
μόνο αδειοδοτημένο λογισμικό. 

Για αγορές λογισμικού της Microsoft με τη μορφή 
ψηφιακού αρχείου λήψης θα πρέπει να προτιμάτε 
το ηλεκτρονικό κατάστημα της Microsoft. Ωστόσο, η 
Microsoft διαθέτει λογισμικό και σε φυσική μορφή, το 
οποίο είναι πιο εύκολο να πειρατευτεί. 
Όταν λοιπόν, αγοράζετε μεμονωμένα λογισμικό 
όπως είναι τα Windows, το Office ή τον Windows 
Server (δηλαδή, χωρίς να είναι προεγκατεστημένο 
στον υπολογιστή), αυτό ονομάζεται συσκευασμένο 
λογισμικό. Συνήθως, μπορείτε να αγοράσετε το 
συσκευασμένο λογισμικό από ένα κατάστημα λιανικής 
πώλησης, έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή ή έναν 
ηλεκτρονικό μεταπωλητή

Τι πρέπει να αναζητάτε κατά την αγορά 
συσκευασμένου λογισμικού

COA λιανικής συσκευασίας: Η ετικέτα του 
Πιστοποιητικού αυθεντικότητας (COA) τοποθετείται 
στο εξωτερικό του λογισμικού λιανικής συσκευασίας 
και περιγράφει το προϊόν, την προοριζόμενη χώρα 
χρήσης και τη χώρα προέλευσής του. Η ετικέτα αυτή 
διαθέτει μια σειρά από δυνατότητες ασφάλειας για 
προστασία από πλαστογράφηση, όπως βαθυτυπία 
(ανάγλυφη επιφάνεια) και λανθάνουσα εικόνα (εικόνα 
που εμφανίζεται υπό διαφορετική γωνία). 

Ετικέτα αριθμού-κλειδιού προϊόντος: Η ετικέτα 
του αριθμού-κλειδιού προϊόντος είναι μια λευκή ή 
πορτοκαλί ετικέτα που συνοδεύει το CD/DVD/USB 
εγκατάστασης και το Πιστοποιητικό αυθεντικότητας 
(COA) για ένα προϊόν και περιέχει έναν αριθμό-κλειδί 
προϊόντος 25 χαρακτήρων. Εκτός από τον γραμμικό 
κώδικα και τον αριθμό-κλειδί προϊόντος, υπάρχει 
λίγο κείμενο στην αριστερή άκρη και στην επάνω 
δεξιά γωνία. Αν κοιτάξετε προσεκτικά, μπορείτε 
να διακρίνετε την επωνυμία «MICROSOFT» με μπλε 
χρώμα στην αριστερή πλευρά και με πράσινο χρώμα 
στη δεξιά πλευρά .
Έχετε υπόψη σας ότι η ετικέτα του αριθμού-κλειδιού 
προϊόντος δεν πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.
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Ήρθε επιτέλους το 
“paperless office”;
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Το paperless office το συζητάμε εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες 
και παρόλη την εξέλιξη της τεχνολογίας, την τεράστια διείσδυση mobile 
συσκευών και του cloud, συνεχίζουμε να εκτυπώνουμε όσο ποτέ. Αν 
και πάντα θα χρειάζονται οι εκτυπώσεις, ήρθε η ώρα να γίνει σωστός 
εξορθολογισμός του printing και της ροής των πληροφοριών που 
κινούνται μέσα σε μια επιχείρηση. Ήρθε, επομένως, η ώρα του Document 
Management.  
Συνήθως όταν ακούει κανείς για Document Management σκέφτεται 
μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις με εκατοντάδες θέσεις εργασίας. 
Κι όμως, η πραγματικότητα είναι ότι όλοι μπορούν να επωφεληθούν από 
μια λύση διαχείρισης εγγράφων. Ακόμα και μια μικρομεσαία επιχείρηση, 
μπορεί να εξοικονομήσει κόστος τόσο στον οικονομικό τομέα, όσο και σε 
εργατοώρες.

M 
ε μια σωστή λύση διαχεί-
ρισης εγγράφων εξορθο-
λογίζει το workflow των 
εγγράφων εντός και εκτός 
της επιχείρησης, μειώνονται 
οι περιττές εκτυπώσεις, 

εξοικονομούνται πόροι από αναλώσιμα, αυξάνεται 
ο χρόνος ζωής των συσκευών, ενώ η εργασία 
γίνεται πιο παραγωγική, αφού η αρχειοθέτηση και 
η αναζήτηση σε ψηφιακά αρχεία γίνεται πιο απλή 
και πιο γρήγορη. 
Επιπροσθέτως, η χρήση του cloud καθιστά την 
πρόσβαση σε πολύτιμα έγγραφα και εταιρικές 
πληροφορίες ταχύτατη και απρόσκοπτη από πα-
ντού και οποιαδήποτε στιγμή, ενώ ικανοποιούνται 
και οι απαιτήσεις των κανονιστικών πλαισίων (του 
GDPR συμπεριλαμβανομένου) σε ότι αφορά την 
ασφάλεια και την διαχείριση ευαίσθητων πληρο-
φοριών.

Αντί να αποτελεί μια απλή μέθοδο αντικατάστασης 
των έντυπων αρχείων με τα ψηφιακά τους αντί-
στοιχα, το Document Management (DM) προσφέ-
ρει έναν εύχρηστο και λειτουργικό τρόπο για τις 
επιχειρήσεις, προκειμένου να αλλάξουν συνολικά 
τον τρόπο προσέγγισης τόσο της αποθήκευσης 
δεδομένων όσο και της εκτύπωσης. 

Βασικά πλεονεκτήματα του Document 
Management
Τα πλεονεκτήματα που έχει η χρήση του DM 
είναι αρκετά και ποικίλα, προσφέροντας στις ε-
πιχειρήσεις σημαντικά οφέλη σε πολλούς τομείς. 
Ας δούμε αναλυτικότερα κάποια από αυτά.
 
Ταχεία και εύκολη πρόσβαση
Κάθε φορά που η επιχείρηση έχει να αντιμε-
τωπίσει μεγάλο όγκο εντύπων και δεδομένων, 
είναι σημαντικό να έχει ταχύτατη, εύκολη και 
αποτελεσματική πρόσβαση στις απαιτούμενες 
πληροφορίες. Χάρη στο Document Management 
προκύπτει αυτόματη βελτίωση στην αναζήτηση 
και ανάκτηση δεδομένων από κάθε πλευρά. 
Οι αναζητήσεις αυτές μπορεί να γίνουν από 
desktops, χωρίς να χρειαστεί ο χρήστης να ε-
πισκεφτεί πολλαπλές τοποθεσίες και να χαθεί 
μέσα στον «ωκεανό» των εντύπων. Η διαδικασία 
της customized αρχειοθέτησης μπορεί να γίνει 
σε business επίπεδο, το οποίο σημαίνει πως 
οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν 
προτεραιότητα σε εκείνες τις πληροφορίες που 
απαιτείται να έχουν συχνή πρόσβαση για την 
εργασία τους. 
Στην ίδια λογική, η πρόσβαση μπορεί να περιο-
ριστεί σε συγκεκριμένα δεδομένα, ανάλογα με 
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τις ανάγκες που υπάρχουν, διασφαλίζοντας πως 
οι εργαζόμενοι θα μπορούν να βρουν αυτό που 
αναζητούν, χωρίς το ρίσκο -για την επιχείρη-
ση- να… περιφέρονται σε αρχεία που δεν είναι 
της δικαιοδοσίας τους. Τέλος, οι εργαζόμενοι 
θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα 
off-site, το οποίο σημαίνει πως δεν απαιτείται να 
κουβαλούν μαζί τους τα δεδομένα ή τα έντυπα 
στις όποιες μετακινήσεις τους, καθώς υπάρχει 
πάντα η δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας. 

Σταθερή προσέγγιση 
Όταν η επιχείρηση έχει να κάνει με ολοένα και 
μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, οι οποίοι 
πιθανώς να προτιμούν διαφορετικές μεθόδους 
αποθήκευσης πληροφοριών, τότε η εύρυθμη 
λειτουργία και η ομοιογένεια αποτελεί το ζητού-
μενο. Η χρήση του Document Management θα 
ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό την ενιαία και 

Document Management

βασισμένη σε κοινά πρότυπα προσέγγιση. 
Τα έγγραφα μπορούν να ανανεωθούν από περισ-
σότερους από έναν χρήστες κάθε φορά, το οποίο 
σημαίνει πως δεν πρόκειται να χαθεί πολύτιμος 
χρόνος για τον εντοπισμό αντικειμένων ή για 
ενδεχόμενη επαφή με άλλους εργαζομένους για 
την επεξήγηση ή διαλεύκανση όποιων ενημε-
ρώσεων έχουν ήδη γίνει. Ας μην ξεχνάμε πως ο 
πλήρης έλεγχος των εκδόσεων και ένα πλήρες 
ιστορικό είναι σημαντικά για να διατηρηθούν 
ομαλές διεργασίες. 

Απρόσκοπτος διαμοιρασμός αρχείων
Ο διαμοιρασμός αρχείων είναι ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα των σύγχρονων συστημάτων 
Document Management. Το βασικό στην πε-
ρίπτωση αυτή είναι πως, εφόσον εφαρμοστεί η 
προσέγγιση αυτή, ο διαμοιρασμός δεδομένων 
από τον έναν administrator στον άλλον θα γίνει 

ακόμα πιο αποτελεσματικός και απρόσκοπτος. Ο 
διαμοιρασμός αρχείων μεταξύ πολλαπλών τοπο-
θεσιών για κάθε χρήση, εκτύπωση κ.ο.κ. γίνεται 
απλή υπόθεση. 

Εύκολη ενσωμάτωση
Η επιχείρηση μπορεί να ενσωματώσει το σύστη-
μα Document Management στις περισσότερες 
εφαρμογές που χρησιμοποιεί. Επιτρέπει αυτό-
ματη συμπλήρωση με ένα κλικ, αναζήτηση και 
ανάκτηση μεταξύ πληθώρας αρχείων και εγγρά-
φων και εκτύπωσή τους, εφόσον απαιτηθεί. 

Εξοικονόμηση χώρου 
Η δημιουργία του απαιτούμενου χώρου για την 
αποθήκευση μεγάλης ποσότητας εγγράφων 
μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Οι μικρότερες 
επιχειρήσεις είναι πιθανό να λειτουργούν σε 
περιορισμένο περιβάλλον και συνθήκες, αλλά 
οι μεσαίες και οι μεγαλύτερου μεγέθους είναι 
πιθανό να αντιμετωπίσουν προβλήματα από την 
τεράστια ποσότητα δεδομένων που θα πρέπει να 
συντηρήσουν. 
Καθώς υπάρχουν επιχειρήσεις που λειτουργούν 
σε διαφορετικές τοποθεσίες, είναι πολύ πιθανό 
να προκύψουν προβλήματα όσον αφορά τη με-
ταφορά των εντύπων. Η χρήση του Document 
Management διασφαλίζει πως ο χώρος μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί πιο πρακτικά, ενώ θεωρητι-
κά ίσως έχει και αποτέλεσμα ακόμα λιγότερες 
δαπάνες ενοικίασης. Η επιχείρηση θα πρέπει να 

Η παγκόσμια αγορά Document 
Management έχει εκτιμηθεί στα 3,4 
δις δολάρια το 2017 και αναμένεται να 
φτάσει σε αξία τα 7,07 δις δολάρια ως 

το 2023 με μια μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 
12,78% κατά την περίοδο 2018-2023.

Πώς το DM βελτιώνει την κερδοφορία 

Στο αυστηρά ανταγωνιστικό περιβάλλον, τόσο 
σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και ειδικότερα στο 
τοπικό με τη συγκεκριμένη στενότητα που το 
διακρίνει, οι επιχειρήσεις, μικρομεσαίες ή με-
γάλες δεν έχει σημασία, κάνουν ό,τι μπορούν 
προκειμένου να μειώσουν τις δαπάνες τους και 
ταυτόχρονα να αυξήσουν την κερδοφορία τους. 
Στη λογική αυτή, οι συνεργάτες καλό θα είναι 
να γνωρίζουν τις εναλλακτικές λύσεις που θα 
επιτρέψουν στους πελάτες τους να επιτύχουν 
τους στόχους τους. Μια λύση που συνδυάζει τα 
προαναφερθέντα ζητούμενα είναι το Document 
Management. 

Έξυπνη εκτύπωση
Η μέση επιχείρηση ξοδεύει περίπου 3% των ετη-
σίων εσόδων της σε εκτυπώσεις, καθιστώντας 
τες το 3ο μεγαλύτερο έξοδό της μετά το ενοίκιο 
και τη μισθοδοσία. Οι περισσότερες επιχειρήσεις, 
συγκεκριμένα το 40%, υποτιμούν το πόσο ακρι-
βώς ξοδεύουν. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακά 
μεγάλο περιθώριο λάθους, με αποτέλεσμα απώ-
λεια σημαντικών χρηματικών ποσών.

Οι σύγχρονες εκτυπωτικές συσκευές επιτρέ-
πουν στους χρήστες τον καθορισμό παραμέ-
τρων και τον περιορισμός έγχρωμων εκτυπώ-
σεων σε συγκεκριμένα έγγραφα, παραρτήματα 
και εργαζομένους. Ακόμα πιο σημαντικό από 
τη διαχείριση των εκτυπώσεων όπου χρειάζο-
νται είναι η διαχείριση εκείνων που δεν είναι 
απαραίτητες. Μπορεί να ακουστεί υπερβολικό, 
αλλά σχεδόν οι μισές εκτυπώσεις καταλήγουν 
στα σκουπίδια. Ένα ποσοστό 20% επιπλέον ποτέ 
δεν παραλαμβάνεται από το tray του εκτυπωτή. 
Η επιχείρηση μπορεί να δώσει τέλος σε αυτό το 
πρόβλημα με εκτυπωτές που διαθέτουν ειδικό 
software διαχείρισης και, μεταξύ άλλων, δεν 
εκτυπώνουν μέχρις ότου ο χρήστης εμφανιστεί 
για να παραλάβει τις εκτυπώσεις, επαληθεύο-
ντας την εργασία με την εισαγωγή ενός PIN. 
Επί του πρακτέου, μια στρατηγική Document 
Management και MPS μπορεί θεωρητικά να 
περικόψει τις δαπάνες ως και 30%, προσφέ-
ροντας ένα και μόνο contact, το οποίο μπορεί 
να διαχειριστεί τους vendors, να χειριστεί τις 
παραγγελίες αναλωσίμων και να προσφέρει 

εμπεριστατωμένη κατανόηση σχετικά με το πε-
ριβάλλον εκτύπωσης συνολικά.

Το digital είναι το μέλλον
Η ψηφιοποίηση των δεδομένων μπορεί να 
αποδειχτεί αποτελεσματική για τη μείωση των 
δαπανών. Μπορεί επίσης να προσφέρει έναν 
αριθμό πολλαπλών πλεονεκτημάτων που θα 
βοηθήσουν την επιχείρηση να βελτιώσει συ-
νολικά το επιχειρείν της. Η ψηφιοποίηση των 
εγγράφων και η αποθήκευσή τους στο cloud 
μειώνει τα έξοδα, μειώνοντας τις εκτυπώσεις 
και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα. 
Η ψηφιοποίηση και το Document Management 
θα περικόψει τη χρήση του εντύπου από τις 
διαδικασίες τιμολόγησης, οικονομικών αναφο-
ρών, φορμών HR και νομικών εγγράφων, αλλά 
και άλλων χρονοβόρων εργασιών. Επιπρό-
σθετα, σημαίνει πως η επιχείρηση θα χρειαστεί 
ακόμα λιγότερο χώρο γραφείου/ων, μιας και θα 
έχει πολύ λιγότερα αρχεία σε φυσική μορφή να 
αποθηκεύσει.
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συνυπολογίσει και το γεγονός πως οι επαγγελ-
ματικοί χώροι που επισκέπτονται οι πελάτες τους 
θα γίνουν ακόμα πιο φιλικοί και καλαίσθητοι, 
χωρίς ακαταστασία που προκύπτει από την ά-
σκοπη χρήση χαρτιού και εγγράφων, συν τω ότι 
δεν θα επιβαρύνεται επιπροσθέτως το περιβάλ-
λον. Σε τελική ανάλυση, το σύστημα Document 
Management θα βοηθήσει τους υπεύθυνους να 
κρίνουν τι πρέπει πραγματικά να εκτυπωθεί και 
ποια δεδομένα είναι αναγκαία σε έντυπη μορφή

Ασφάλεια
Δεν θα κουραστούμε να το επισημαίνουμε πως 

η ασφάλεια των εγγράφων και των δεδομένων 
μιας επιχείρησης συνεχίζει να αποτελεί βασι-
κή προτεραιότητα των επιχειρήσεων, και το 
Document Management μπορεί να συνεισφέρει 
σημαντικά ως προς αυτό.
Όπως προειπώθηκε, η πρόσβαση στις πληρο-
φορίες μπορεί να περιοριστεί σε εκείνους που 
τη χρειάζονται, οπότε τα δεδομένα δεν μπορούν 
να χαθούν είτε κατά λάθος είτε εκ κακής προθέ-
σεως. Η πληροφόρηση σχετικά με το ποιος έχει 
πρόσβαση σε τι και πότε είναι πάντα διαθέσιμη, 
αφήνοντας ένα ίχνος που ο υπεύθυνος μπορεί 
να ακολουθήσει στην περίπτωση που προκύψει 

ένα οποιοδήποτε προς επίλυση πρόβλημα. 
Επιπρόσθετα, στην περίπτωση των διαφορετι-
κών εκδόσεων, κάθε φορά που τα δεδομένα 
αλλάζουν ή διορθώνονται είναι εύκολο να α-
ποθηκευτούν οι προηγούμενες εκδόσεις και να 
ελεγχθούν εκ νέου, πράγμα που σημαίνει πως 
εφόσον γίνουν λάθη κατά τη διάρκειά τους, θα 
μπορούν να αναγνωριστούν και να διορθωθούν. 
Η αποστολή με e-mail εμπιστευτικών πληροφο-
ριών σε μη κρυπτογραφημένη μορφή μπορεί να 
οδηγήσει σε κενά ασφαλείας. Η επικόλληση ενός 
εγγράφου PDF ή Word σε ένα e-mail που περι-
έχει τις προσωπικές πληροφορίες ενός πελάτη 
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H SiliconBlue, ως επίσημος αντιπρόσωπος για 
Ελλάδα και Κύπρο των Brother μηχανών γρα-
φείου, και με έναρξη της συνεργασίας της με 
την Brother από το 2003, έχει την δυνατότητα (με 
βάση την γκάμα των προϊόντων) και την ικανό-
τητα (με βάση τις τεχνικές γνώσεις), να καλύπτει 
όλες τις ανάγκες των συνεργατών και τελικών 
πελατών για εξειδικευμένες λύσεις όπως οι 
Document Management λύσεις κ.ά.

Η πρόταση της SiliconBlue για παροχή, με 
Brother Μηχανές, Document Management 
Solutions έχει ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, 
στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Βραβευμένες Brother μηχανές, σε εξειδικευ-
μένα βραβεία για Document Management, κά-
ποιες από τις οποίες βραβεύονται για συνεχόμε-
νες χρονιές και που περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
• ADS-3600W Scanner: 1ο Βραβείο Document 
Manager Awards 2017 (Workgroup Imaging 
Product of the Year) 
• ADS-3600W Scanner: 1ο Βραβείο Document 
Manager Awards 2016 (Desktop/Portable/Other 
Imaging Product of the Year)
• ADS-2600We Scanner: 1ο Βραβείο Document 
Manager Awards 2015 (Desktop/Portable/Other 
Imaging Product of the Year)
• ADS-1100W Scanner: 1ο Βραβείο Document 
Manager Awards 2014 (Editor’s Choice)

2. Σαρωτές, για κάλυψη αναγκών καθέτων αγο-
ρών & λύσεων (αναλυτική περιγραφή προτεινό-
μενων προϊόντων ανά industry: www.brother.
co.uk/business-solutions/scanning-solutions), 
όπως μεταξύ άλλων για το λιανεμπόριο, την εκ-
παίδευση, την υγεία, το hospitality. 

3. Ειδικά μηχανήματα υψηλών προδιαγρα-
φών για απαιτητικές λύσεις, όπως  το scanner 
PDS-6000 με ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά (π.χ. 
80ppm (160ipm) 2-sided A4 scan)

4. Μηχανήματα με δυνατότητα διασύνδεσης με 
άλλα εξειδικευμένα software, όπως ABBYY, 
Kofax κ.ά. Μηχανήματα Brother που υποστηρί-
ζουν τέτοια διασύνδεση είναι τα: ADS-1100W, 
ADS-2100e κ.ά. 

5. Ειδικές Εφαρμογές, από τις Brother μηχανές 
(π.χ. Scanners ADS-2400N, ADS-2800W, ADS-
3000N ή ADS-3600W), για εξειδικευμένες ανά-
γκες Document Management, όπως τη Brother 
Barcode Utility, με την οποία εφαρμογή μπορεί 
κάποιος να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά και 
αποδοτικά τις ροές εργασίας (workflows) χρησι-
μοποιώντας σαρωμένα έγγραφα που περιέχουν 
γραμμωτούς κώδικες, για τα οποία έχει τη δυνα-
τότητα για:
• Ομαδοποίηση μεμονωμένων σελίδων σε αρ-
χεία εγγράφων βάσει του γραμμικού κώδικα ή 
του αριθμού σελίδων.

• Μετονομασία διαιρεμένων αρχείων, βάσει του 
γραμμικού κώδικα μέσα στις σελίδες.
• Ανακατεύθυνση (Re-direct) διαιρεμένων αρχεί-
ων στον κατάλληλο προορισμό, βάσει του γραμ-
μικού κώδικα μέσα στις σελίδες.

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.

Αντιπροσωπευτικό μηχάνημα της Brother για 
Document Management Solutions, και με δύο συ-
νεχόμενα βραβεία για 2016 & 2017 από το Document 
Manager Awards, είναι o ADS-3600W Scanner. 

Λουκάς 
Μενελάου,
τεχνικός 
διευθυντής της 
SiliconBlue 

Brother: Βραβευμένες μηχανές για ειδικές 
Document Management λύσεις 

Άρθρο του Λουκά Μενελάου

PU
BL

I

18

TECHCHANNELPARTNER

focus on
06.2018

τις ανάγκες που υπάρχουν, διασφαλίζοντας πως 
οι εργαζόμενοι θα μπορούν να βρουν αυτό που 
αναζητούν, χωρίς το ρίσκο -για την επιχείρη-
ση- να… περιφέρονται σε αρχεία που δεν είναι 
της δικαιοδοσίας τους. Τέλος, οι εργαζόμενοι 
θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα 
off-site, το οποίο σημαίνει πως δεν απαιτείται να 
κουβαλούν μαζί τους τα δεδομένα ή τα έντυπα 
στις όποιες μετακινήσεις τους, καθώς υπάρχει 
πάντα η δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας. 

Σταθερή προσέγγιση 
Όταν η επιχείρηση έχει να κάνει με ολοένα και 
μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, οι οποίοι 
πιθανώς να προτιμούν διαφορετικές μεθόδους 
αποθήκευσης πληροφοριών, τότε η εύρυθμη 
λειτουργία και η ομοιογένεια αποτελεί το ζητού-
μενο. Η χρήση του Document Management θα 
ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό την ενιαία και 
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βασισμένη σε κοινά πρότυπα προσέγγιση. 
Τα έγγραφα μπορούν να ανανεωθούν από περισ-
σότερους από έναν χρήστες κάθε φορά, το οποίο 
σημαίνει πως δεν πρόκειται να χαθεί πολύτιμος 
χρόνος για τον εντοπισμό αντικειμένων ή για 
ενδεχόμενη επαφή με άλλους εργαζομένους για 
την επεξήγηση ή διαλεύκανση όποιων ενημε-
ρώσεων έχουν ήδη γίνει. Ας μην ξεχνάμε πως ο 
πλήρης έλεγχος των εκδόσεων και ένα πλήρες 
ιστορικό είναι σημαντικά για να διατηρηθούν 
ομαλές διεργασίες. 

Απρόσκοπτος διαμοιρασμός αρχείων
Ο διαμοιρασμός αρχείων είναι ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα των σύγχρονων συστημάτων 
Document Management. Το βασικό στην πε-
ρίπτωση αυτή είναι πως, εφόσον εφαρμοστεί η 
προσέγγιση αυτή, ο διαμοιρασμός δεδομένων 
από τον έναν administrator στον άλλον θα γίνει 

ακόμα πιο αποτελεσματικός και απρόσκοπτος. Ο 
διαμοιρασμός αρχείων μεταξύ πολλαπλών τοπο-
θεσιών για κάθε χρήση, εκτύπωση κ.ο.κ. γίνεται 
απλή υπόθεση. 

Εύκολη ενσωμάτωση
Η επιχείρηση μπορεί να ενσωματώσει το σύστη-
μα Document Management στις περισσότερες 
εφαρμογές που χρησιμοποιεί. Επιτρέπει αυτό-
ματη συμπλήρωση με ένα κλικ, αναζήτηση και 
ανάκτηση μεταξύ πληθώρας αρχείων και εγγρά-
φων και εκτύπωσή τους, εφόσον απαιτηθεί. 

Εξοικονόμηση χώρου 
Η δημιουργία του απαιτούμενου χώρου για την 
αποθήκευση μεγάλης ποσότητας εγγράφων 
μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Οι μικρότερες 
επιχειρήσεις είναι πιθανό να λειτουργούν σε 
περιορισμένο περιβάλλον και συνθήκες, αλλά 
οι μεσαίες και οι μεγαλύτερου μεγέθους είναι 
πιθανό να αντιμετωπίσουν προβλήματα από την 
τεράστια ποσότητα δεδομένων που θα πρέπει να 
συντηρήσουν. 
Καθώς υπάρχουν επιχειρήσεις που λειτουργούν 
σε διαφορετικές τοποθεσίες, είναι πολύ πιθανό 
να προκύψουν προβλήματα όσον αφορά τη με-
ταφορά των εντύπων. Η χρήση του Document 
Management διασφαλίζει πως ο χώρος μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί πιο πρακτικά, ενώ θεωρητι-
κά ίσως έχει και αποτέλεσμα ακόμα λιγότερες 
δαπάνες ενοικίασης. Η επιχείρηση θα πρέπει να 

Η παγκόσμια αγορά Document 
Management έχει εκτιμηθεί στα 3,4 
δις δολάρια το 2017 και αναμένεται να 
φτάσει σε αξία τα 7,07 δις δολάρια ως 

το 2023 με μια μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 
12,78% κατά την περίοδο 2018-2023.

Πώς το DM βελτιώνει την κερδοφορία 

Στο αυστηρά ανταγωνιστικό περιβάλλον, τόσο 
σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και ειδικότερα στο 
τοπικό με τη συγκεκριμένη στενότητα που το 
διακρίνει, οι επιχειρήσεις, μικρομεσαίες ή με-
γάλες δεν έχει σημασία, κάνουν ό,τι μπορούν 
προκειμένου να μειώσουν τις δαπάνες τους και 
ταυτόχρονα να αυξήσουν την κερδοφορία τους. 
Στη λογική αυτή, οι συνεργάτες καλό θα είναι 
να γνωρίζουν τις εναλλακτικές λύσεις που θα 
επιτρέψουν στους πελάτες τους να επιτύχουν 
τους στόχους τους. Μια λύση που συνδυάζει τα 
προαναφερθέντα ζητούμενα είναι το Document 
Management. 

Έξυπνη εκτύπωση
Η μέση επιχείρηση ξοδεύει περίπου 3% των ετη-
σίων εσόδων της σε εκτυπώσεις, καθιστώντας 
τες το 3ο μεγαλύτερο έξοδό της μετά το ενοίκιο 
και τη μισθοδοσία. Οι περισσότερες επιχειρήσεις, 
συγκεκριμένα το 40%, υποτιμούν το πόσο ακρι-
βώς ξοδεύουν. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακά 
μεγάλο περιθώριο λάθους, με αποτέλεσμα απώ-
λεια σημαντικών χρηματικών ποσών.

Οι σύγχρονες εκτυπωτικές συσκευές επιτρέ-
πουν στους χρήστες τον καθορισμό παραμέ-
τρων και τον περιορισμός έγχρωμων εκτυπώ-
σεων σε συγκεκριμένα έγγραφα, παραρτήματα 
και εργαζομένους. Ακόμα πιο σημαντικό από 
τη διαχείριση των εκτυπώσεων όπου χρειάζο-
νται είναι η διαχείριση εκείνων που δεν είναι 
απαραίτητες. Μπορεί να ακουστεί υπερβολικό, 
αλλά σχεδόν οι μισές εκτυπώσεις καταλήγουν 
στα σκουπίδια. Ένα ποσοστό 20% επιπλέον ποτέ 
δεν παραλαμβάνεται από το tray του εκτυπωτή. 
Η επιχείρηση μπορεί να δώσει τέλος σε αυτό το 
πρόβλημα με εκτυπωτές που διαθέτουν ειδικό 
software διαχείρισης και, μεταξύ άλλων, δεν 
εκτυπώνουν μέχρις ότου ο χρήστης εμφανιστεί 
για να παραλάβει τις εκτυπώσεις, επαληθεύο-
ντας την εργασία με την εισαγωγή ενός PIN. 
Επί του πρακτέου, μια στρατηγική Document 
Management και MPS μπορεί θεωρητικά να 
περικόψει τις δαπάνες ως και 30%, προσφέ-
ροντας ένα και μόνο contact, το οποίο μπορεί 
να διαχειριστεί τους vendors, να χειριστεί τις 
παραγγελίες αναλωσίμων και να προσφέρει 

εμπεριστατωμένη κατανόηση σχετικά με το πε-
ριβάλλον εκτύπωσης συνολικά.

Το digital είναι το μέλλον
Η ψηφιοποίηση των δεδομένων μπορεί να 
αποδειχτεί αποτελεσματική για τη μείωση των 
δαπανών. Μπορεί επίσης να προσφέρει έναν 
αριθμό πολλαπλών πλεονεκτημάτων που θα 
βοηθήσουν την επιχείρηση να βελτιώσει συ-
νολικά το επιχειρείν της. Η ψηφιοποίηση των 
εγγράφων και η αποθήκευσή τους στο cloud 
μειώνει τα έξοδα, μειώνοντας τις εκτυπώσεις 
και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα. 
Η ψηφιοποίηση και το Document Management 
θα περικόψει τη χρήση του εντύπου από τις 
διαδικασίες τιμολόγησης, οικονομικών αναφο-
ρών, φορμών HR και νομικών εγγράφων, αλλά 
και άλλων χρονοβόρων εργασιών. Επιπρό-
σθετα, σημαίνει πως η επιχείρηση θα χρειαστεί 
ακόμα λιγότερο χώρο γραφείου/ων, μιας και θα 
έχει πολύ λιγότερα αρχεία σε φυσική μορφή να 
αποθηκεύσει.
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μπορεί να υποκλαπεί από κάποιον ανεπιθύμητο. 
Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να χρησιμοποιη-
θούν στη συνέχεια για παράνομους σκοπούς.

GDPR
Ο… περιβόητος πλέον κανονισμός General Data 
Protection Regulation (GDPR) έχει ήδη ξεκινήσει 
να εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή επικράτεια, α-
ντικαθιστώντας το Data Protection Act (DPA) του 
1998, το οποίο σημαίνει πως οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να αναπροσαρμόσουν τον τρόπο με τον 
οποίο εργάζονται προκειμένου να συμμορφω-
θούν με τις μεγάλες αλλαγές. 
Βασική παράμετρος του κανονισμού είναι το 
«Δικαίωμα στη λήθη», το οποίο σημαίνει πως 
οι πολίτες μπορούν να απαιτήσουν την απομά-
κρυνση όλων των δεδομένων που οποιαδήποτε 
επιχείρηση έχει γι’ αυτούς, εφόσον δεν υπάρχει 
κάποιος συγκεκριμένος και κοινά αποδεκτός λό-

γος για την αποθήκευσή τους. Στη λογική αυτή, 
η παρουσία των πληροφοριών αυτών σε πολλά 
έγγραφα, που βρίσκονται διασκορπισμένα σε δι-
αφορετικές τοποθεσίες (έντυπα, e-mails, πολλα-
πλά PCs και servers) μπορούν να αποδειχτούν 
προβληματικά και πηγή νομικών ζητημάτων. 
Ένα ακόμα από τα πλεονεκτήματα του Document 
Management που είναι συμμορφωμένο με το 
GDPR σημαίνει πως όλα αυτά τα στοιχεία είναι 
συγκεντρωμένα και απόλυτα διαχειρίσιμα και 
ελεγχόμενα από την επιχείρηση, ώστε να ανα-
κληθούν/ διαγραφούν όποτε ζητηθεί. 

Η αγορά του DM
Η παγκόσμια αγορά συστημάτων Document 
Management έχει εκτιμηθεί στα 3,4 δις δολά-
ρια το 2017 και αναμένεται να φτάσει σε αξία τα 
7,07 δις δολάρια ως το 2023 με μια μέση ετήσια 
αύξηση της τάξης του 12,78% κατά την περίοδο 
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2018-2023. 
Το DMS περιλαμβάνει ουσιαστικά ένα πακέτο 
ενεργειών, από τη δημιουργία, τη διανομή, εκτύ-
πωση και διαγραφή των εγγράφων, ενώ βοηθάει 
στην οργάνωση όλων των μη οργανωμένων 
εγγράφων. Δεδομένου πως το μη οργανωμένο 
υλικό καθιστά πολύ πιο δύσκολο για τις μεγάλες 
επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν σχετικές με 
το επιχειρείν πληροφορίες και να χρησιμοποι-
ήσουν τα διαθέσιμα δεδομένα, το Document 
Management αποδεικνύεται εξαιρετικά αποτελε-
σματικό προκειμένου να ξεπεραστούν οι προκλή-
σεις του είδους αυτού. 

Βελτιωμένη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα 
και επιδόσεις
Η αγορά συστημάτων Document Management 
αλλάζει συνεχώς, κάτι που οφείλεται στην ανά-
γκη αυξημένης αποτελεσματικότητας στον χώρο 

Με τη νέα πλατφόρμα HP JetAdvantage on 
Demand η HP απλοποιεί τις διαδικασίες του 
business printing, εξορθολογίζοντας τη ροή των 
εγγράφων εντός κι εκτός της επιχείρησης, σε όλα 
τα στάδιά της, από τη σύλληψη, την αποθήκευση 
και τη διαχείριση, μέχρι την αποστολή, την 
αναζήτηση και την αρχειοθέτηση. Πρόκειται για ένα 
προηγμένο app marketplace με εφαρμογές που 
μπορεί να καλύψουν κάθε ανάγκη της σύγχρονης 
επιχείρησης. Έτσι, όλες οι διαδικασίες διαχείρισης 
εγγράφων πραγματοποιούνται απρόσκοπτα, 
ταχύτατα, αποδοτικά και από οπουδήποτε, 
χωρίς χειροκίνητες ενέργειες, εκτοξεύοντας την 
επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Η δύναμη του SaaS στο business printing
Το HP JetAdvantage On Demand είναι ουσιαστικά 
το πρώτο SaaS (Software as a Service) portal το 
οποίο επιτρέπει εύκολη πρόσβαση και διαχείριση 
apps από μια web-based κονσόλα. Αντίθετα 
με τις on-premise λύσεις, δεν υπάρχει ανάγκη 
για servers, εγκαταστάσεις και αναβαθμίσεις. 
Τα πάντα λειτουργούν μέσω cloud, καθώς 
αρκεί η δημιουργία ενός λογαριασμού στο 
www.hpondemand.com. Από εκεί και πέρα, 
πραγματοποιείται αυτόματα αναζήτηση των 
συμβατών HP συσκευών στο δίκτυο και κατόπιν 
ο διαχειριστής μπορεί εύκολα να αναζητήσει και 
να κάνει deploy apps, να ορίσει χρήστες μέσω του 
σχετικού dashboard και να προβαίνει σε όλες τις 
απαραίτητες ρυθμίσεις.  
Στο JetAdvantage On Demand μπορεί κανείς να 
βρει μια μεγάλη συλλογή από business apps τόσο 
από την ίδια την HP, όσο και από τους συνεργάτες 

της, για να επιλέξει αυτά που εξυπηρετούν 
καλύτερα τις ανάγκες του. Μάλιστα, τα apps της 
πλατφόρμας διατίθενται με δωρεάν δοκιμή, ενώ 
λειτουργούν τόσο σε HP συσκευές, όσο και αυτές 
άλλων κατασκευαστών. 

Απόλυτη προστασία & προηγμένη διαχείριση 
Κάθε app που προσφέρεται μέσω του 
JetAdvantage On Demand είναι πιστοποιημένο 
από την HP σε ότι αφορά την ασφάλειά του, ενώ 
ακολουθεί όλους τους διεθνείς κανονισμούς 
προστασίας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα HP 
JetAdvantage Secure Print και HP JetAdvantage 
Private Print. Πρόκειται για δύο apps που 
επιτρέπουν τον καθορισμό εξουσιοδοτημένων 
χρηστών, προστατεύοντας τα προς εκτύπωση 
έγγραφα αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση, μειώνοντας τις σπατάλες και τις 
υποκλοπές δεδομένων από έγγραφα που 
περιμένουν σε κάποιο tray εκτυπωτή, μέσα στην 
επιχείρηση.
Το app HP JetAdvantage Insights συλλέγει 
αναλυτικά δεδομένα εκτυπώσεων και κόστους, 

βοηθώντας την επιχείρηση να βελτιώσει τη χρήση 
και να διαχειριστεί στο βέλτιστο βαθμό το στόλο της 
και μάλιστα ανεξαρτήτως κατασκευαστή.

Λύσεις για οικονομικό και ασφαλές scanning
To Udocx είναι μία cloud-based υπηρεσία της 
Fenestrae η οποία είναι επίσης διαθέσιμη μέσω 
του JetAdvantage On Demand – με ένα κλικ 
αποτυπώνει  επαγγελματικά έγγραφα και επιτρέπει 
στις επιχειρήσεις να τα επεξεργάζονται και να τα 
αποθηκεύουν αυτόματα σε εφαρμογές του Office 
365 και άλλες βάσεις δεδομένων στο cloud.
Εν ολίγοις, το Udocx επιτρέπει στους χρήστες 
να μετατρέπουν έγγραφα σε ψηφιακά αρχεία, 
ενισχύοντας και διευκολύνοντας την συνεργασία 
και την ενσωμάτωση στη ροή εργασιών. 

Πλήρης γκάμα λύσεων για κάθε ανάγκη
Τα apps της πλατφόρμας HP JetAdvantage On 
Demand δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους 
να καταγράφουν, να διαχειρίζονται και να 
μοιράζονται εύκολα πληροφορίες βελτιώνοντας την 
παραγωγικότητά τους και πάντα μέσα στο πλαίσιο 
των πολιτικών ασφάλειας της επιχείρησης και της 
συμμόρφωσης με τους κανονισμούς. 
Έτσι, η επιχείρηση αξιοποιεί στο έπακρο 
την επένδυσή της κερδίζοντας ένα πολύ 
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Γίνεται 
ανταγωνιστικότερη, βελτιώνοντας τη λήψη 
στρατηγικών αποφάσεων και αυξάνοντας την 
κερδοφορία με την αυτοματοποίηση εργασιών, 
απελευθερώνοντας χρόνο από το προσωπικό. 

HP JetAdvantage On Demand: Το μέλλον του 
business printing 
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Η KYOCERA, έχει μια δική της συγκεκριμένη 
ονομασία και μεθοδολογία για το MPS. Στην 
KYOCERA το ονομάζουμε Managed Document 
Services (MDS) και η μέθοδος που ακολουθείται 
με ευλαβικότατα σε κάθε υποψήφιο πελάτη 
μας ανεξαρτήτως ονόματος, τζίρου, αριθμού 
μηχανημάτων ή παραγωγικότητας αποτελεί για 
εμάς USP (Unique Selling Point). Η διαδικασία 
λοιπόν αυτή που από το πρώτο της καταγραφής ως 
το τελευταίο στάδιο της βελτιστοποίησης έχει πέντε 
ξεχωριστούς πυλώνες, άρρηκτα συνδεδεμένους 
μεταξύ τους όπου η ομαδικότητα και η συνεργασία 
με τον πελάτη είναι το κλειδί για μια ακόμη 
επιτυχημένη υλοποίηση.

1. Assess (Εκτίμηση)
Στο στάδιο αυτό, η ειδική ομάδα του MDS (Technical 
Analysts, Color Specialists & Account Manager) 
σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας (IT Client 
Architecture specialist, ΙΤ Analyst, ΙT specialist 
κ.λπ.) της υποψήφιας επιχείρησης που επιθυμεί να 
υλοποιήσει έργο MPS καταγράφει όλα τα δεδομένα 
για το έργο. Λαμβάνονται υπόψη η χωροταξικότητα, 
οι ομαδοποιήσεις των μηχανημάτων, οι μηνιαίες 
παραγωγές εκτυπώσεων ασπρόμαυρες και 
έγχρωμες, οι σαρώσεις, οι ανάγκες για φαξ, αλλά 
και κάθε άλλης μορφής χρήσιμες εκτιμήσεις 
σχετικά με το έργο. Επίσης, σε επίπεδο λύσεων και 
λογισμικού λαμβάνεται υπόψη η εύκολη διαχείριση 
του μηχανήματος σε επίπεδο χρηστών, η 
αυθεντικοποίηση (Admin, Users με proximity card 
or pin), το είδος του ελέγχου σε επίπεδο reporting, 
accounting, costing, billing, follow-me printing, 
secure printing που μπορούν να γίνουν με κανόνες 
ή χωρίς και ό,τι άλλο μπορεί να ζητηθεί.

2. Design (Σχεδιασμός)
Εδώ η ομάδα του MDS (Solution specialist, 
Technical Analyst & Account Manager) 
παρουσιάζει στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας 
της υποψήφιας επιχείρησης όλα τα δεδομένα 
για το έργο και σχεδιάζει συντονισμένα με την 
επιχείρηση την προτεινόμενη λύση. Κατόψεις 
αλλά και δεδομένα που έλαβε η ομάδα μας, 
αναλύσεις αρχιτεκτονικής και μεθοδολογία 
που επιλέχθηκε αναλύονται σε βάθος με 
συγκεκριμένη πρόταση εξοπλισμού και λύσεων. 
Η παρουσίαση περιλαμβάνει τον προτεινόμενο 
στόλο (φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, εκτυπωτές, 
πολυμηχανήματα, κ.λπ.), το λογισμικό διαχείρισης, 
διακυβέρνησης και ασφάλειας, οικονομική 
βελτιστοποίηση, διαχείριση του στόλου (λογισμικό, 
δομή υποστήριξης, SLA), πρόγραμμα υλοποίησης 
υψηλού επιπέδου, ορθολογισμό διαδικασιών.

3. Implement (Εφαρμογή)
Στο στάδιο αυτό εφαρμόζονται απρόσκοπτα η 
προσαρμογή του στόλου και των λογισμικών στο 
υφιστάμενο δίκτυο ή σε νέο εφόσον αυτό έχει 
απαιτηθεί, η εκπαίδευση των τελικών χρηστών 
και του τμήματος πληροφορικής αλλά και όλα τα 
On-site εργαλεία του «πώς να χρησιμοποιήσετε» 
μια νέα υπηρεσία με τον λειτουργικότερο τρόπο 
και με σαφείς οδηγίες, ενώ υλοποιείται πιστά με 

το προσχεδιασμένο χρονοδιάγραμμα η διαχείριση 
έργου.

4. Manage (Διαχείριση)
Στο στάδιο αυτό ελέγχεται εις βάθος η εξασφάλιση 
της υπηρεσίας που παρέχεται όπως έχει σχεδιαστεί 
προκειμένου να εξασφαλίζεται σε όλα τα επίπεδα 
οργάνωσης της εταιρείας. Εδώ υπάρχει ακριβής 
συντονισμός με την ομάδα έργου των δύο μερών 
με σκοπό τη μέγιστη συνεργασία προς όλα 
τα τμήματα των επιχειρήσεων που μπορεί να 
αφορούν και άλλα τμήματα όπως τις συμβάσεις, τη 
διακίνηση, την αποθήκη, το λογιστήριο κ.λπ.

5. Optimise (Βελτιστοποίηση)
Στο τελευταίο αυτό στάδιο η ομάδα MDS της 
KYOCERA αξιολογεί τα νέα δεδομένα και προτείνει 
κι άλλες λύσεις που μπορεί να γίνουν επικουρικά ( 
μετακίνηση ή αντικατάσταση μηχανημάτων, αλλαγή 
σε όρους χρήσης, νέους κανόνες, προβλέψεις 
για αυξημένη παραγωγικότητα και συντονισμό με 
το τμήμα Πληροφορικής, ανανέωση αποθήκης 
αναλωσίμων αν χρειάζεται κοκ. προκειμένου 
να υπάρχει συνεχής διασφάλιση της βέλτιστης 
υπηρεσίας αλλά και διαχείριση των έργων 
βελτίωσης.

Είναι αντιληπτό ότι τα πρώτα δύο στάδια είναι 
προσυμβατικά, ενώ τα επόμενα τρία γίνονται μετά 
από συμφωνία και σύμβαση των δύο μερών, 
εξυπακούεται δε, ότι ο υποψήφιος πελάτης μας 
συμμετέχει ενεργά με ομάδα εργασίας που ο ίδιος 
ορίζει σε όλες τις φάσεις, με τέτοιο τρόπο ώστε να 
αντιλαμβάνεται ότι στο όφελος των υπηρεσιών που 
λαμβάνει έχει συμβάλλει και αυτός.

Βασίλης 
Παρασκευόπουλος,
KYOCERA
sales manager
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εργασίας. Η ολοένα και περισσότερο εξελιγμένη 
τεχνολογία και η αποτελεσματικότερη εκτέλεση 
του συστήματος διαχείρισης εγγράφων απομα-
κρύνονται συνολικά από την παραδοσιακή χρήση 
του χαρτιού. Η διαχείριση πληροφοριών παίζει 
πολύ σημαντικό ρόλο στις business υπηρεσίες 
σε παγκόσμιο επίπεδο και μπορεί να υλοποιηθεί 
και να ενσωματωθεί σε ποικίλους κλάδους και 
επιχειρήσεις. 
Επιπρόσθετα, το Document Management προ-
σφέρει εκτενή εργαλεία και τεχνικές για ανάκτη-
ση δεδομένων, μιας και η ανάκτηση πληροφο-
ριών και δεδομένων αποτελεί σημαντικό μέρος 
της οποιασδήποτε διαδικασίας επεξεργασίας. Σε 
αυτή περιλαμβάνονται ζητήματα όπως ο χρόνος, 
η ακρίβεια καθώς και η ακεραιότητα των αρχεί-
ων και των πληροφοριών, οι οποίες επηρεάζουν 
το σύνολο της διαδικασίας από πλευράς πόρων, 
εργασίας και χρημάτων. 

Ο ρόλος του κλάδου υγείας 
Οι οργανισμοί υγείας σε όλο τον κόσμο αυξάνουν 
την παραγωγικότητά τους και βελτιώνουν την 
ποιότητα των του customer service τους. Οι οργα-

νισμοί αυτοί όλων των τύπων και μεγεθών αντι-
μετωπίζουν πιέσεις οικονομικές, συμμόρφωσης 
και ανταγωνισμού. Προκειμένου να διατηρήσουν 
το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, απαιτείται 

Αντί να αποτελεί έναν απλό τρόπο 
αντικατάστασης των έντυπων αρχείων 
με τα ψηφιακά τους αντίστοιχα, το 
Document Management προσφέρει 

έναν εύχρηστο και λειτουργικό τρόπο για τις 
επιχειρήσεις προκειμένου να αλλάξουν συνολικά 
τον τρόπο προσέγγισης τόσο της αποθήκευσης 
δεδομένων όσο και της εκτύπωσης

Η μεθοδολογία στις υπηρεσίες της KYOCERA,
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
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μπορεί να υποκλαπεί από κάποιον ανεπιθύμητο. 
Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να χρησιμοποιη-
θούν στη συνέχεια για παράνομους σκοπούς.

GDPR
Ο… περιβόητος πλέον κανονισμός General Data 
Protection Regulation (GDPR) έχει ήδη ξεκινήσει 
να εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή επικράτεια, α-
ντικαθιστώντας το Data Protection Act (DPA) του 
1998, το οποίο σημαίνει πως οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να αναπροσαρμόσουν τον τρόπο με τον 
οποίο εργάζονται προκειμένου να συμμορφω-
θούν με τις μεγάλες αλλαγές. 
Βασική παράμετρος του κανονισμού είναι το 
«Δικαίωμα στη λήθη», το οποίο σημαίνει πως 
οι πολίτες μπορούν να απαιτήσουν την απομά-
κρυνση όλων των δεδομένων που οποιαδήποτε 
επιχείρηση έχει γι’ αυτούς, εφόσον δεν υπάρχει 
κάποιος συγκεκριμένος και κοινά αποδεκτός λό-

γος για την αποθήκευσή τους. Στη λογική αυτή, 
η παρουσία των πληροφοριών αυτών σε πολλά 
έγγραφα, που βρίσκονται διασκορπισμένα σε δι-
αφορετικές τοποθεσίες (έντυπα, e-mails, πολλα-
πλά PCs και servers) μπορούν να αποδειχτούν 
προβληματικά και πηγή νομικών ζητημάτων. 
Ένα ακόμα από τα πλεονεκτήματα του Document 
Management που είναι συμμορφωμένο με το 
GDPR σημαίνει πως όλα αυτά τα στοιχεία είναι 
συγκεντρωμένα και απόλυτα διαχειρίσιμα και 
ελεγχόμενα από την επιχείρηση, ώστε να ανα-
κληθούν/ διαγραφούν όποτε ζητηθεί. 

Η αγορά του DM
Η παγκόσμια αγορά συστημάτων Document 
Management έχει εκτιμηθεί στα 3,4 δις δολά-
ρια το 2017 και αναμένεται να φτάσει σε αξία τα 
7,07 δις δολάρια ως το 2023 με μια μέση ετήσια 
αύξηση της τάξης του 12,78% κατά την περίοδο 

Document Management

2018-2023. 
Το DMS περιλαμβάνει ουσιαστικά ένα πακέτο 
ενεργειών, από τη δημιουργία, τη διανομή, εκτύ-
πωση και διαγραφή των εγγράφων, ενώ βοηθάει 
στην οργάνωση όλων των μη οργανωμένων 
εγγράφων. Δεδομένου πως το μη οργανωμένο 
υλικό καθιστά πολύ πιο δύσκολο για τις μεγάλες 
επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν σχετικές με 
το επιχειρείν πληροφορίες και να χρησιμοποι-
ήσουν τα διαθέσιμα δεδομένα, το Document 
Management αποδεικνύεται εξαιρετικά αποτελε-
σματικό προκειμένου να ξεπεραστούν οι προκλή-
σεις του είδους αυτού. 

Βελτιωμένη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα 
και επιδόσεις
Η αγορά συστημάτων Document Management 
αλλάζει συνεχώς, κάτι που οφείλεται στην ανά-
γκη αυξημένης αποτελεσματικότητας στον χώρο 

Με τη νέα πλατφόρμα HP JetAdvantage on 
Demand η HP απλοποιεί τις διαδικασίες του 
business printing, εξορθολογίζοντας τη ροή των 
εγγράφων εντός κι εκτός της επιχείρησης, σε όλα 
τα στάδιά της, από τη σύλληψη, την αποθήκευση 
και τη διαχείριση, μέχρι την αποστολή, την 
αναζήτηση και την αρχειοθέτηση. Πρόκειται για ένα 
προηγμένο app marketplace με εφαρμογές που 
μπορεί να καλύψουν κάθε ανάγκη της σύγχρονης 
επιχείρησης. Έτσι, όλες οι διαδικασίες διαχείρισης 
εγγράφων πραγματοποιούνται απρόσκοπτα, 
ταχύτατα, αποδοτικά και από οπουδήποτε, 
χωρίς χειροκίνητες ενέργειες, εκτοξεύοντας την 
επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Η δύναμη του SaaS στο business printing
Το HP JetAdvantage On Demand είναι ουσιαστικά 
το πρώτο SaaS (Software as a Service) portal το 
οποίο επιτρέπει εύκολη πρόσβαση και διαχείριση 
apps από μια web-based κονσόλα. Αντίθετα 
με τις on-premise λύσεις, δεν υπάρχει ανάγκη 
για servers, εγκαταστάσεις και αναβαθμίσεις. 
Τα πάντα λειτουργούν μέσω cloud, καθώς 
αρκεί η δημιουργία ενός λογαριασμού στο 
www.hpondemand.com. Από εκεί και πέρα, 
πραγματοποιείται αυτόματα αναζήτηση των 
συμβατών HP συσκευών στο δίκτυο και κατόπιν 
ο διαχειριστής μπορεί εύκολα να αναζητήσει και 
να κάνει deploy apps, να ορίσει χρήστες μέσω του 
σχετικού dashboard και να προβαίνει σε όλες τις 
απαραίτητες ρυθμίσεις.  
Στο JetAdvantage On Demand μπορεί κανείς να 
βρει μια μεγάλη συλλογή από business apps τόσο 
από την ίδια την HP, όσο και από τους συνεργάτες 

της, για να επιλέξει αυτά που εξυπηρετούν 
καλύτερα τις ανάγκες του. Μάλιστα, τα apps της 
πλατφόρμας διατίθενται με δωρεάν δοκιμή, ενώ 
λειτουργούν τόσο σε HP συσκευές, όσο και αυτές 
άλλων κατασκευαστών. 

Απόλυτη προστασία & προηγμένη διαχείριση 
Κάθε app που προσφέρεται μέσω του 
JetAdvantage On Demand είναι πιστοποιημένο 
από την HP σε ότι αφορά την ασφάλειά του, ενώ 
ακολουθεί όλους τους διεθνείς κανονισμούς 
προστασίας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα HP 
JetAdvantage Secure Print και HP JetAdvantage 
Private Print. Πρόκειται για δύο apps που 
επιτρέπουν τον καθορισμό εξουσιοδοτημένων 
χρηστών, προστατεύοντας τα προς εκτύπωση 
έγγραφα αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση, μειώνοντας τις σπατάλες και τις 
υποκλοπές δεδομένων από έγγραφα που 
περιμένουν σε κάποιο tray εκτυπωτή, μέσα στην 
επιχείρηση.
Το app HP JetAdvantage Insights συλλέγει 
αναλυτικά δεδομένα εκτυπώσεων και κόστους, 

βοηθώντας την επιχείρηση να βελτιώσει τη χρήση 
και να διαχειριστεί στο βέλτιστο βαθμό το στόλο της 
και μάλιστα ανεξαρτήτως κατασκευαστή.

Λύσεις για οικονομικό και ασφαλές scanning
To Udocx είναι μία cloud-based υπηρεσία της 
Fenestrae η οποία είναι επίσης διαθέσιμη μέσω 
του JetAdvantage On Demand – με ένα κλικ 
αποτυπώνει  επαγγελματικά έγγραφα και επιτρέπει 
στις επιχειρήσεις να τα επεξεργάζονται και να τα 
αποθηκεύουν αυτόματα σε εφαρμογές του Office 
365 και άλλες βάσεις δεδομένων στο cloud.
Εν ολίγοις, το Udocx επιτρέπει στους χρήστες 
να μετατρέπουν έγγραφα σε ψηφιακά αρχεία, 
ενισχύοντας και διευκολύνοντας την συνεργασία 
και την ενσωμάτωση στη ροή εργασιών. 

Πλήρης γκάμα λύσεων για κάθε ανάγκη
Τα apps της πλατφόρμας HP JetAdvantage On 
Demand δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους 
να καταγράφουν, να διαχειρίζονται και να 
μοιράζονται εύκολα πληροφορίες βελτιώνοντας την 
παραγωγικότητά τους και πάντα μέσα στο πλαίσιο 
των πολιτικών ασφάλειας της επιχείρησης και της 
συμμόρφωσης με τους κανονισμούς. 
Έτσι, η επιχείρηση αξιοποιεί στο έπακρο 
την επένδυσή της κερδίζοντας ένα πολύ 
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Γίνεται 
ανταγωνιστικότερη, βελτιώνοντας τη λήψη 
στρατηγικών αποφάσεων και αυξάνοντας την 
κερδοφορία με την αυτοματοποίηση εργασιών, 
απελευθερώνοντας χρόνο από το προσωπικό. 

HP JetAdvantage On Demand: Το μέλλον του 
business printing 

Άρθρο του Κωνσταντίνου Δημητριάδη
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να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και 
φροντίδα ασθενών, ενώ ταυτόχρονα να μειώσουν 
τις λειτουργικές τους δαπάνες. 
Το τυπικό γραφείο χειρίζεται χιλιάδες έγγραφα 
και φωτογραφικό υλικό κάθε χρόνο, προϋποθέ-
τοντας την κατανομή του φυσικού χώρου για την 
αποθήκευση των διαγραμμάτων των ασθενών, 
των εντύπων ενημέρωσης των ασθενών, των 
εντύπων ασφαλιστικών απαιτήσεων και της επε-
ξήγησης των παροχών, των φορμών έγκρισης 
θεραπείας, των υλικών του HR και άλλων. Σε όλα 
αυτά τα προαναφερθέντα θα πρέπει να υπάρχει 
ταχεία πρόσβαση, καθιστώντας το Document 
Management αναγκαιότητα. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μέχρι πρόσφατα -και 
ακόμα ισχύει, σε πληθώρα περιπτώσεων- οι επι-
χειρήσεις διαχειρίζονταν την πλειονότητα των πλη-
ροφοριών αυτών με αναποτελεσματικές χειροκί-
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νητες μεθόδους. Αυτό επομένως που απαιτούν οι 
επιχειρήσεις είναι ένα εύχρηστο και ταυτόχρονα 
πανίσχυρο ενσωματωμένο σύστημα Document 
Management, το οποίο θα επιτρέπει στους πα-
ρόχους υπηρεσιών υγείας να αποθηκεύουν, να 
έχουν πρόσβαση, να διαχειρίζονται και να μοιρά-
ζονται κρίσιμης σημασίας έγγραφα για μια ευρεία 
ποικιλία λειτουργιών, τμημάτων και τοποθεσιών. 

Μια αγορά σε εξέλιξη 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ReportLinker, η α-
γορά των συστημάτων Document Management 
αναμένεται να αγγίξει τα 6,78 δις δολάρια ως το 
2023 από τα 3,59 δις δολάρια εντός του 2017, με 
μέσο όρο ετήσιας ανάπτυξης της τάξης του 11,17%. 
Η ανάπτυξη της αγοράς αυτής μπορεί να αποδοθεί 
σε παράγοντες όπως η αυξημένη ανάγκη για τον 
εξορθολογισμό των επιχειρησιακών διεργασιών, 

τα οφέλη παροχής ψηφιοποιημένου περιεχομέ-
νου σε πολλές επιχειρήσεις, η αυξημένη ανάγκη 
για συμμόρφωση με απαιτήσεις και η αυξημένη 
υιοθεσία cloud-based υπηρεσιών και του cloud 
computing εν γένει. 
Θα πρέπει βέβαια να τονίσουμε και συγκεκριμέ-
νους παράγοντες ανάσχεσης που είναι το σχετικά 
υψηλό κόστος υλοποίησης που ευθύνεται για τον 
περιορισμό της υιοθέτησης των συστημάτων αυ-
τών. Το αποτέλεσμα είναι πως σε κάποιον βαθμό 
περιορίζεται η ανάπτυξη της αγοράς αυτής, αν και 
ο βαθμός αυτός είναι σχετικά μικρός και όχι ανη-
συχητικός. 

Η αγορά για τα συστήματα Document 
Management αναμένεται να έχει το μεγαλύτερο 
μερίδιο κατά την προβλεπόμενη περίοδο, κυρί-
ως χάρη στην αυξημένη ζήτηση λύσεων που θα 

Υπάρχουν φορές που εύχεστε να μπορούσατε να 
λύσετε όλα σας τα προβλήματα με το πάτημα ενός 
κουμπιού, αλλά δυστυχώς δεν μπορείτε; Να βρείτε 
μια εύκολη λύση για τις χρονοβόρες διαδικασίες 
της καθημερινότητας, αλλά βρίσκετε δυσκολίες; 
Βάλτε τέλος σε όλα όσα κάνουν την εργασία σας 
βασανιστική, με την υποστήριξη της Intersys! Με 
την κατάλληλη λύση γραφείου μπορείτε να απαλ-
λαχτείτε από τα βάρη της εργασιακής καθημερινό-
τητας και να αυξήσετε την αποδοτικότητά σας: όχι 
ένα απλό λογισμικό διαχείρισης εγγράφων, αλλά 
ένα έξυπνο λογισμικό διαχείρισης πληροφοριών, 
εγγράφων και διαδικασιών που μπορεί πραγμα-
τικά με ένα κουμπί να κάνει της καθημερινές σας 
εργασίες παιχνιδάκι! 

Το λογισμικό Therefore δίνει τη δυνατότητα σε μι-
κρές και μεγάλες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν 
προκλήσεις που κάνουν την εργασιακή καθημερι-
νότητα δύσκολη και χαοτική. Στόχος μας είναι να 
σας απαλλάξουμε από τη χρονοβόρα αναζήτηση 
και δύσκολη πρόσβαση στη σωστή πληροφορία την 
μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εμπιστευτικά 
δεδομένα, ή την έλλειψη σαφούς επισκόπησης των 
διαδικασιών του οργανισμού σας. Ταυτόχρονα, σας 
βοηθάμε να μειώσετε το υψηλό κόστος αποθή-
κευσης πληροφοριών και εγγράφων καθώς και 
να έχετε πλήρη παρακολούθηση της απόδοσης 
(KPIs)  των διαδικασιών σας. Κυριότερα όμως, 
με το Therefore, μπορείτε να διαχειρίζεστε οποια-
δήποτε ροή εργασίας και πληροφορίας (workflow) 
- είτε αυτό σημαίνει την αυτόματη αρχειοθέτηση 
εγγράφων ή την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση 
βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως για 

παράδειγμα η τιμολόγηση, η διαχείριση συμβολαί-
ων και πολλά ακόμα. Δώστε τέλος σε χρονοβόρες, 
επαναληπτικές διαδικασίες και αντικαταστήστε τες 
με ψηφιοποιημένες, αυτοματοποιημένες ενέργει-
ες που ολοκληρώνονται σε λίγα μόνο λεπτά: Το 
Therefore είναι το πιο δυναμικό εργαλείο για να 
αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, να ελαχιστο-
ποιήσετε τα τυπωμένα έγγραφα, και να κερδίσετε 
χρόνο και χρήματα. 

Το Therefore αποτελεί μία λύση που μπορεί να 
ωφελήσει οργανισμούς και εταιρείες σε όλους τους 
επαγγελματικούς κλάδους,ανεξαρτήτως μεγέθους 
και budget. Μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιαδή-
ποτε επιχείρηση, ακόμη και με μηδενικές υπάρ-
χουσες τεχνολογικές υποδομές, αφού η χρήση του 
λογισμικού γίνεται κυριολεκτικά με το πάτημα ενός 
κουμπιού.

Εύκολη πρόσβαση και συμμόρφωση με τον GPDR
Το Therefore σας δίνει ταχύτατη πρόσβαση σε 
πολύτιμα έγγραφα και εταιρικές πληροφορίες ο-
ποιαδήποτε στιγμή ακόμη και εκτός γραφείου, ενώ 
παράλληλα παρέχει μέγιστη ασφάλεια όσον αφορά 
ευαίσθητες πληροφορίες. Μπορεί να εφαρμοστεί 

ώστε να καλύπτει τις ανάγκες συμμόρφωσης με 
το GDPR ή άλλων κανονιστικών πλαισίων, αφού 
το λογισμικό επιτρέπει την κρυπτογραφημένη απο-
θήκευση, εύρεση και καταχώρηση προσωπικών 
δεδομένων αλλά και την απλοποίηση διαχείρισης 
αυτών των πληροφοριών. Ένα σωστά διαμορφω-
μένο, συντηρούμενο και διαχειριζόμενο σύστημα 
Therefore σας βοηθά να χειρίζεστε με ασφάλεια 
προσωπικές πληροφορίες παρέχοντάς σας μέγιστη 
προστασία από παραβιάσεις.

Επιπλέον, η Intersys σας προσφέρει πλήρη υπο-
στήριξη σε όλη τη διάρκεια του project: προσεγγί-
ζουμε μεθοδικά την υλοποίηση και την εγκατάστα-
ση φροντίζοντας πάντα να σας καθοδηγήσουμε για 
να αποκτήσετε πλήρη εξοικείωση με τις δυνατότη-
τες της customized λύσης που θα σας παρέχουμε. 
Με μικρά και σταθερά βήματα φροντίζουμε πρώτα 
την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των πιο μι-
κρών διαδικασιών, και ύστερα συνεχίζουμε δυνα-
μικά μαζί σας, ανάλογα με τις ανάγκες σας και τον 
ρυθμό ανάπτυξης του οργανισμού σας. Έτσι έχετε 
πλήρη κατανόηση των απεριόριστων δυνατοτήτων 
του Therefore και ανακαλύπτετε έναν νέο κόσμο 
παραγωγικότητας και  ευκολίας με άπειρα οφέλη 
για την επιχείρησή σας. 

Λύστε λοιπόν όλα σας τα προβλήματα με μια 
λύση διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών 
με την υποστήριξη της Intersys! Είτε θέλετε να 
μειώσετε το κόστος διαχείρισης πληροφοριών, είτε 
θέλετε ένα αποδοτικότερο γραφείο με εύκολες, 
απλές, βελτιωμένες και ασφαλείς διαδικασίες, το 
Therefore είναι το ιδανικό εργαλείο για εσάς!

Λύστε όλα σας τα προβλήματα με
την υποστήριξη της Intersys

Μιχάλης 
Δαβιδέλης,
Integrated 
Solutions 
& Services, 
Manager της 
Intersys

Άρθρο του Μιχάλη Δαβιδέλη
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να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και 
φροντίδα ασθενών, ενώ ταυτόχρονα να μειώσουν 
τις λειτουργικές τους δαπάνες. 
Το τυπικό γραφείο χειρίζεται χιλιάδες έγγραφα 
και φωτογραφικό υλικό κάθε χρόνο, προϋποθέ-
τοντας την κατανομή του φυσικού χώρου για την 
αποθήκευση των διαγραμμάτων των ασθενών, 
των εντύπων ενημέρωσης των ασθενών, των 
εντύπων ασφαλιστικών απαιτήσεων και της επε-
ξήγησης των παροχών, των φορμών έγκρισης 
θεραπείας, των υλικών του HR και άλλων. Σε όλα 
αυτά τα προαναφερθέντα θα πρέπει να υπάρχει 
ταχεία πρόσβαση, καθιστώντας το Document 
Management αναγκαιότητα. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μέχρι πρόσφατα -και 
ακόμα ισχύει, σε πληθώρα περιπτώσεων- οι επι-
χειρήσεις διαχειρίζονταν την πλειονότητα των πλη-
ροφοριών αυτών με αναποτελεσματικές χειροκί-
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νητες μεθόδους. Αυτό επομένως που απαιτούν οι 
επιχειρήσεις είναι ένα εύχρηστο και ταυτόχρονα 
πανίσχυρο ενσωματωμένο σύστημα Document 
Management, το οποίο θα επιτρέπει στους πα-
ρόχους υπηρεσιών υγείας να αποθηκεύουν, να 
έχουν πρόσβαση, να διαχειρίζονται και να μοιρά-
ζονται κρίσιμης σημασίας έγγραφα για μια ευρεία 
ποικιλία λειτουργιών, τμημάτων και τοποθεσιών. 

Μια αγορά σε εξέλιξη 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ReportLinker, η α-
γορά των συστημάτων Document Management 
αναμένεται να αγγίξει τα 6,78 δις δολάρια ως το 
2023 από τα 3,59 δις δολάρια εντός του 2017, με 
μέσο όρο ετήσιας ανάπτυξης της τάξης του 11,17%. 
Η ανάπτυξη της αγοράς αυτής μπορεί να αποδοθεί 
σε παράγοντες όπως η αυξημένη ανάγκη για τον 
εξορθολογισμό των επιχειρησιακών διεργασιών, 

τα οφέλη παροχής ψηφιοποιημένου περιεχομέ-
νου σε πολλές επιχειρήσεις, η αυξημένη ανάγκη 
για συμμόρφωση με απαιτήσεις και η αυξημένη 
υιοθεσία cloud-based υπηρεσιών και του cloud 
computing εν γένει. 
Θα πρέπει βέβαια να τονίσουμε και συγκεκριμέ-
νους παράγοντες ανάσχεσης που είναι το σχετικά 
υψηλό κόστος υλοποίησης που ευθύνεται για τον 
περιορισμό της υιοθέτησης των συστημάτων αυ-
τών. Το αποτέλεσμα είναι πως σε κάποιον βαθμό 
περιορίζεται η ανάπτυξη της αγοράς αυτής, αν και 
ο βαθμός αυτός είναι σχετικά μικρός και όχι ανη-
συχητικός. 

Η αγορά για τα συστήματα Document 
Management αναμένεται να έχει το μεγαλύτερο 
μερίδιο κατά την προβλεπόμενη περίοδο, κυρί-
ως χάρη στην αυξημένη ζήτηση λύσεων που θα 

Υπάρχουν φορές που εύχεστε να μπορούσατε να 
λύσετε όλα σας τα προβλήματα με το πάτημα ενός 
κουμπιού, αλλά δυστυχώς δεν μπορείτε; Να βρείτε 
μια εύκολη λύση για τις χρονοβόρες διαδικασίες 
της καθημερινότητας, αλλά βρίσκετε δυσκολίες; 
Βάλτε τέλος σε όλα όσα κάνουν την εργασία σας 
βασανιστική, με την υποστήριξη της Intersys! Με 
την κατάλληλη λύση γραφείου μπορείτε να απαλ-
λαχτείτε από τα βάρη της εργασιακής καθημερινό-
τητας και να αυξήσετε την αποδοτικότητά σας: όχι 
ένα απλό λογισμικό διαχείρισης εγγράφων, αλλά 
ένα έξυπνο λογισμικό διαχείρισης πληροφοριών, 
εγγράφων και διαδικασιών που μπορεί πραγμα-
τικά με ένα κουμπί να κάνει της καθημερινές σας 
εργασίες παιχνιδάκι! 

Το λογισμικό Therefore δίνει τη δυνατότητα σε μι-
κρές και μεγάλες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν 
προκλήσεις που κάνουν την εργασιακή καθημερι-
νότητα δύσκολη και χαοτική. Στόχος μας είναι να 
σας απαλλάξουμε από τη χρονοβόρα αναζήτηση 
και δύσκολη πρόσβαση στη σωστή πληροφορία την 
μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εμπιστευτικά 
δεδομένα, ή την έλλειψη σαφούς επισκόπησης των 
διαδικασιών του οργανισμού σας. Ταυτόχρονα, σας 
βοηθάμε να μειώσετε το υψηλό κόστος αποθή-
κευσης πληροφοριών και εγγράφων καθώς και 
να έχετε πλήρη παρακολούθηση της απόδοσης 
(KPIs)  των διαδικασιών σας. Κυριότερα όμως, 
με το Therefore, μπορείτε να διαχειρίζεστε οποια-
δήποτε ροή εργασίας και πληροφορίας (workflow) 
- είτε αυτό σημαίνει την αυτόματη αρχειοθέτηση 
εγγράφων ή την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση 
βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως για 

παράδειγμα η τιμολόγηση, η διαχείριση συμβολαί-
ων και πολλά ακόμα. Δώστε τέλος σε χρονοβόρες, 
επαναληπτικές διαδικασίες και αντικαταστήστε τες 
με ψηφιοποιημένες, αυτοματοποιημένες ενέργει-
ες που ολοκληρώνονται σε λίγα μόνο λεπτά: Το 
Therefore είναι το πιο δυναμικό εργαλείο για να 
αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, να ελαχιστο-
ποιήσετε τα τυπωμένα έγγραφα, και να κερδίσετε 
χρόνο και χρήματα. 

Το Therefore αποτελεί μία λύση που μπορεί να 
ωφελήσει οργανισμούς και εταιρείες σε όλους τους 
επαγγελματικούς κλάδους,ανεξαρτήτως μεγέθους 
και budget. Μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιαδή-
ποτε επιχείρηση, ακόμη και με μηδενικές υπάρ-
χουσες τεχνολογικές υποδομές, αφού η χρήση του 
λογισμικού γίνεται κυριολεκτικά με το πάτημα ενός 
κουμπιού.

Εύκολη πρόσβαση και συμμόρφωση με τον GPDR
Το Therefore σας δίνει ταχύτατη πρόσβαση σε 
πολύτιμα έγγραφα και εταιρικές πληροφορίες ο-
ποιαδήποτε στιγμή ακόμη και εκτός γραφείου, ενώ 
παράλληλα παρέχει μέγιστη ασφάλεια όσον αφορά 
ευαίσθητες πληροφορίες. Μπορεί να εφαρμοστεί 

ώστε να καλύπτει τις ανάγκες συμμόρφωσης με 
το GDPR ή άλλων κανονιστικών πλαισίων, αφού 
το λογισμικό επιτρέπει την κρυπτογραφημένη απο-
θήκευση, εύρεση και καταχώρηση προσωπικών 
δεδομένων αλλά και την απλοποίηση διαχείρισης 
αυτών των πληροφοριών. Ένα σωστά διαμορφω-
μένο, συντηρούμενο και διαχειριζόμενο σύστημα 
Therefore σας βοηθά να χειρίζεστε με ασφάλεια 
προσωπικές πληροφορίες παρέχοντάς σας μέγιστη 
προστασία από παραβιάσεις.

Επιπλέον, η Intersys σας προσφέρει πλήρη υπο-
στήριξη σε όλη τη διάρκεια του project: προσεγγί-
ζουμε μεθοδικά την υλοποίηση και την εγκατάστα-
ση φροντίζοντας πάντα να σας καθοδηγήσουμε για 
να αποκτήσετε πλήρη εξοικείωση με τις δυνατότη-
τες της customized λύσης που θα σας παρέχουμε. 
Με μικρά και σταθερά βήματα φροντίζουμε πρώτα 
την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των πιο μι-
κρών διαδικασιών, και ύστερα συνεχίζουμε δυνα-
μικά μαζί σας, ανάλογα με τις ανάγκες σας και τον 
ρυθμό ανάπτυξης του οργανισμού σας. Έτσι έχετε 
πλήρη κατανόηση των απεριόριστων δυνατοτήτων 
του Therefore και ανακαλύπτετε έναν νέο κόσμο 
παραγωγικότητας και  ευκολίας με άπειρα οφέλη 
για την επιχείρησή σας. 

Λύστε λοιπόν όλα σας τα προβλήματα με μια 
λύση διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών 
με την υποστήριξη της Intersys! Είτε θέλετε να 
μειώσετε το κόστος διαχείρισης πληροφοριών, είτε 
θέλετε ένα αποδοτικότερο γραφείο με εύκολες, 
απλές, βελτιωμένες και ασφαλείς διαδικασίες, το 
Therefore είναι το ιδανικό εργαλείο για εσάς!

Λύστε όλα σας τα προβλήματα με
την υποστήριξη της Intersys

Μιχάλης 
Δαβιδέλης,
Integrated 
Solutions 
& Services, 
Manager της 
Intersys

Άρθρο του Μιχάλη Δαβιδέλη
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βοηθήσουν τον εξορθολογισμό επιχειρησιακών 
διεργασιών και λειτουργιών. Οι λύσεις Document 
Management βοηθούν την ενσωμάτωση των 
συστημάτων διαχείρισης με δεδομένα σε πραγ-
ματικό χρόνο, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
παρακολούθηση των αλλαγών σε ένα έγγραφο 
και η αποθήκευση διαφορετικών εκδόσεων του 
ίδιου εγγράφου. Οι λύσεις αυτές θα βοηθήσουν 
στο να προσφέρουν μια ασφαλή τοποθεσία για την 
αποθήκευση ηλεκτρονικών εγγράφων και τη δη-
μιουργία ευρετηρίου για την ταχεία απόκτηση μιας 
συγκεκριμένης έκδοσης εγγράφου, όποτε αυτή 
απαιτηθεί. 
Περαιτέρω, η αγορά για τα μοντέλα υβριδικής 
υλοποίησης αναμένεται να καταγράψει την υψη-
λότερη αύξηση κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης 
περιόδου. Το μοντέλο αυτό αναμένεται να αναδει-
χθεί στο ταχύτερα εξελισσόμενο segment, χάρη 
στα οφέλη που σχετίζονται με τη χρήση του, όπως 
είναι η μεγαλύτερη ευελιξία, ο τεχνικός έλεγχος, 
η ενισχυμένη ασφάλεια και η προσήλωση στις 
απαιτήσεις συμμόρφωσης. Τα μοντέλα αυτά ε-

Στη Xerox, το όραμά μας είναι να βοηθάμε μικρές 
και μεγαλύτερες επιχειρήσεις να επικοινωνούν, 
να συνδέονται και να εργάζονται καλύτερα. Έχο-
ντας φέρει πρώτοι στην Ελλάδα τα Managed Print 
Services περισσότερα από 15 χρόνια πριν, γνωρί-
ζουμε από πρώτο χέρι τα οφέλη που προκύπτουν 
από την οργανωμένη διαχείριση των εκτυπώσε-
ων ενός οργανισμού.
Με την καινοτομία στο DNA μας, τα τελευταία 
χρόνια προχωρήσαμε ακόμη περισσότερο. Από 
τη διαχείριση των εκτυπώσεων, περάσαμε στη 
διαχείριση της πληροφορίας, σε όποια μορφή και 
αν βρίσκεται, αναλογική ή ψηφιακή.

Όλες οι νέες μας συσκευές έχουν ενσωματωμέ-
νη την τεχνολογία ConnectKey, η οποία επιτρέπει 
το κατέβασμα εφαρμογών που απλοποιούν τη 
ροή εργασίας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα 
και εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους.

Το ίδιο συμβαίνει και με τα εξειδικευμένα μας 
λογισμικά που ήδη βοηθούν πολλές επιχειρήσεις 
να διαχειρίζονται με αποδοτικότερο τρόπο την 
καθημερινότητά τους.   

Ένα software που ξεχωρίζει, είναι το DocuShare 
Flex, ένα λογισμικό που βασίζεται στο cloud και 
προσφέρεται σαν υπηρεσία (SaaS), με σκοπό να 
σας βοηθήσει να διαχειριστείτε και να οργανώ-
σετε εύκολα το περιεχόμενο των αρχείων σας 
(Content Management).

Διαχειριστείτε και οργανώστε εύκολα τα αρ-
χεία της επιχείρησής σας
•Γρήγορη προσθήκη εγγράφων, αρχείων και 
business content.
•Σάρωση σε ένα βήμα από τις πολυλειτουργικές 
συσκευές στο cloud.
•Εύκολη, απομακρυσμένη πρόσβαση, μέσω μιας 
•ασφαλούς, mobile-friendly διασύνδεσης.
Μια ισχυρή μηχανή αναζήτησης για εύρεση πλη-
ροφοριών σε δευτερόλεπτα.

Αυτοματοποιήστε τις επιχειρηματικές σας 
διαδικασίες
•Δημιουργία ροών εργασιών, με απλό τρόπο, 
επικεντρώνοντας στις δικές σας ανάγκες. 
•Δυνατότητα δημιουργίας επιχειρησιακών κανό-
νων για την αυτοματοποίηση των κοινών διαδι-
κασιών.

Εφαρμόστε το DocuShare γρήγορα- χωρίς 
εγκατάσταση και ξεκινάτε αμέσως
•Άμεση εγκατάσταση και ανάπτυξη σε ημέρες, 
όχι μήνες, με ελάχιστη έως μηδαμινή ανάγκη για 
ΙΤ υποστήριξη ή τεχνογνωσία.
•Ανώδυνη κλιμάκωση για να ανταποκριθείτε 
στις αλλαγές στους αριθμούς των χρηστών, στον 
αποθηκευτικό χώρο και σε ειδικές απαιτούμενες 
διαδικασίες καθώς η επιχείρησή σας μεγαλώνει.

Νιώστε ασφαλείς!
•Αυτόματη κρυπτογράφηση περιεχομένου για την 
προστασία προσωπικών δεδομένων (PII) με το 
«Encryption add-on»
•Ευέλικτες επιλογές εγγραφής, με όνομα ή ταυ-
τόχρονη αδειοδότηση χρηστών

Καθώς το περιεχόμενο εκρήγνυται, η διαχείριση 
της πληροφορίας σε μια αναπτυσσόμενη επιχεί-
ρηση ή σε ένα τμήμα του οργανισμού μπορεί να 
αποτελέσει μια πραγματική πρόκληση. 

Η υιοθέτηση της σωστής λύσης — οικονομική, 
εύκολη στην υλοποίηση και έτοιμη για να απλο-
ποιήσει τις καθημερινές σας εργασίες — κάνει τη 
διαφορά!

Άκης Σιφάκης, 
software 
solutions 
marketing 
manager της 
Xerox Hellas

Απλοποιώντας το Content Management
Άρθρο του Άκη Σιφάκη 

PU
BL

I

Windows Server

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

πιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μετακινήσουν τις 
κρίσιμα για το business τους δεδομένα στο private 
cloud χωρίς συμβιβασμούς στα θέματα ασφάλει-
ας, καθώς και τα μη ευαίσθητα δεδομένα τους στο 
public cloud. 

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή, η Βόρεια 
Αμερική αναμένεται να κυριαρχήσει στην αγο-
ρά συστημάτων Document Management κατά 
τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Αυτό 
συμβαίνει διότι η Βόρεια Αμερική διακρίνεται για 

το γεγονός της υψηλής υιοθέτησης λύσεων του 
είδους. Η αυξανόμενη απαίτηση για οικονομικές 
και αποτελεσματικές επιχειρηματικές διεργασίες 
αποτελεί κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της 
αγοράς των συστημάτων Document Management 
στην περιοχή. 
Συν τοις άλλοις, η αγορά της Βορείου Αμερικής 
χαρακτηρίζεται από τις ανεπτυγμένες υποδομές και 
τις αυστηρές πολιτικές και τα ρυθμιστικά πλαίσια. 
TCP

Η αγορά για τα συστήματα Document 
Management αναμένεται να έχει το 
μεγαλύτερο μερίδιο, κυρίως χάρη 
στην αυξημένη ζήτηση λύσεων που 

θα βοηθήσουν τον εξορθολογισμό επιχειρησιακών 
διεργασιών και λειτουργιών. 
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βοηθήσουν τον εξορθολογισμό επιχειρησιακών 
διεργασιών και λειτουργιών. Οι λύσεις Document 
Management βοηθούν την ενσωμάτωση των 
συστημάτων διαχείρισης με δεδομένα σε πραγ-
ματικό χρόνο, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
παρακολούθηση των αλλαγών σε ένα έγγραφο 
και η αποθήκευση διαφορετικών εκδόσεων του 
ίδιου εγγράφου. Οι λύσεις αυτές θα βοηθήσουν 
στο να προσφέρουν μια ασφαλή τοποθεσία για την 
αποθήκευση ηλεκτρονικών εγγράφων και τη δη-
μιουργία ευρετηρίου για την ταχεία απόκτηση μιας 
συγκεκριμένης έκδοσης εγγράφου, όποτε αυτή 
απαιτηθεί. 
Περαιτέρω, η αγορά για τα μοντέλα υβριδικής 
υλοποίησης αναμένεται να καταγράψει την υψη-
λότερη αύξηση κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης 
περιόδου. Το μοντέλο αυτό αναμένεται να αναδει-
χθεί στο ταχύτερα εξελισσόμενο segment, χάρη 
στα οφέλη που σχετίζονται με τη χρήση του, όπως 
είναι η μεγαλύτερη ευελιξία, ο τεχνικός έλεγχος, 
η ενισχυμένη ασφάλεια και η προσήλωση στις 
απαιτήσεις συμμόρφωσης. Τα μοντέλα αυτά ε-

Στη Xerox, το όραμά μας είναι να βοηθάμε μικρές 
και μεγαλύτερες επιχειρήσεις να επικοινωνούν, 
να συνδέονται και να εργάζονται καλύτερα. Έχο-
ντας φέρει πρώτοι στην Ελλάδα τα Managed Print 
Services περισσότερα από 15 χρόνια πριν, γνωρί-
ζουμε από πρώτο χέρι τα οφέλη που προκύπτουν 
από την οργανωμένη διαχείριση των εκτυπώσε-
ων ενός οργανισμού.
Με την καινοτομία στο DNA μας, τα τελευταία 
χρόνια προχωρήσαμε ακόμη περισσότερο. Από 
τη διαχείριση των εκτυπώσεων, περάσαμε στη 
διαχείριση της πληροφορίας, σε όποια μορφή και 
αν βρίσκεται, αναλογική ή ψηφιακή.

Όλες οι νέες μας συσκευές έχουν ενσωματωμέ-
νη την τεχνολογία ConnectKey, η οποία επιτρέπει 
το κατέβασμα εφαρμογών που απλοποιούν τη 
ροή εργασίας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα 
και εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους.

Το ίδιο συμβαίνει και με τα εξειδικευμένα μας 
λογισμικά που ήδη βοηθούν πολλές επιχειρήσεις 
να διαχειρίζονται με αποδοτικότερο τρόπο την 
καθημερινότητά τους.   

Ένα software που ξεχωρίζει, είναι το DocuShare 
Flex, ένα λογισμικό που βασίζεται στο cloud και 
προσφέρεται σαν υπηρεσία (SaaS), με σκοπό να 
σας βοηθήσει να διαχειριστείτε και να οργανώ-
σετε εύκολα το περιεχόμενο των αρχείων σας 
(Content Management).

Διαχειριστείτε και οργανώστε εύκολα τα αρ-
χεία της επιχείρησής σας
•Γρήγορη προσθήκη εγγράφων, αρχείων και 
business content.
•Σάρωση σε ένα βήμα από τις πολυλειτουργικές 
συσκευές στο cloud.
•Εύκολη, απομακρυσμένη πρόσβαση, μέσω μιας 
•ασφαλούς, mobile-friendly διασύνδεσης.
Μια ισχυρή μηχανή αναζήτησης για εύρεση πλη-
ροφοριών σε δευτερόλεπτα.

Αυτοματοποιήστε τις επιχειρηματικές σας 
διαδικασίες
•Δημιουργία ροών εργασιών, με απλό τρόπο, 
επικεντρώνοντας στις δικές σας ανάγκες. 
•Δυνατότητα δημιουργίας επιχειρησιακών κανό-
νων για την αυτοματοποίηση των κοινών διαδι-
κασιών.

Εφαρμόστε το DocuShare γρήγορα- χωρίς 
εγκατάσταση και ξεκινάτε αμέσως
•Άμεση εγκατάσταση και ανάπτυξη σε ημέρες, 
όχι μήνες, με ελάχιστη έως μηδαμινή ανάγκη για 
ΙΤ υποστήριξη ή τεχνογνωσία.
•Ανώδυνη κλιμάκωση για να ανταποκριθείτε 
στις αλλαγές στους αριθμούς των χρηστών, στον 
αποθηκευτικό χώρο και σε ειδικές απαιτούμενες 
διαδικασίες καθώς η επιχείρησή σας μεγαλώνει.

Νιώστε ασφαλείς!
•Αυτόματη κρυπτογράφηση περιεχομένου για την 
προστασία προσωπικών δεδομένων (PII) με το 
«Encryption add-on»
•Ευέλικτες επιλογές εγγραφής, με όνομα ή ταυ-
τόχρονη αδειοδότηση χρηστών

Καθώς το περιεχόμενο εκρήγνυται, η διαχείριση 
της πληροφορίας σε μια αναπτυσσόμενη επιχεί-
ρηση ή σε ένα τμήμα του οργανισμού μπορεί να 
αποτελέσει μια πραγματική πρόκληση. 

Η υιοθέτηση της σωστής λύσης — οικονομική, 
εύκολη στην υλοποίηση και έτοιμη για να απλο-
ποιήσει τις καθημερινές σας εργασίες — κάνει τη 
διαφορά!

Άκης Σιφάκης, 
software 
solutions 
marketing 
manager της 
Xerox Hellas

Απλοποιώντας το Content Management
Άρθρο του Άκη Σιφάκη 
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πιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μετακινήσουν τις 
κρίσιμα για το business τους δεδομένα στο private 
cloud χωρίς συμβιβασμούς στα θέματα ασφάλει-
ας, καθώς και τα μη ευαίσθητα δεδομένα τους στο 
public cloud. 

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή, η Βόρεια 
Αμερική αναμένεται να κυριαρχήσει στην αγο-
ρά συστημάτων Document Management κατά 
τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Αυτό 
συμβαίνει διότι η Βόρεια Αμερική διακρίνεται για 

το γεγονός της υψηλής υιοθέτησης λύσεων του 
είδους. Η αυξανόμενη απαίτηση για οικονομικές 
και αποτελεσματικές επιχειρηματικές διεργασίες 
αποτελεί κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της 
αγοράς των συστημάτων Document Management 
στην περιοχή. 
Συν τοις άλλοις, η αγορά της Βορείου Αμερικής 
χαρακτηρίζεται από τις ανεπτυγμένες υποδομές και 
τις αυστηρές πολιτικές και τα ρυθμιστικά πλαίσια. 
TCP

Η αγορά για τα συστήματα Document 
Management αναμένεται να έχει το 
μεγαλύτερο μερίδιο, κυρίως χάρη 
στην αυξημένη ζήτηση λύσεων που 

θα βοηθήσουν τον εξορθολογισμό επιχειρησιακών 
διεργασιών και λειτουργιών. 
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Η Kyocera Hellas κάνει μια νέα δυναμική είσοδο στην ελληνική αγορά με μια ομάδα με μεγάλη εμπειρία στο 
χώρο του printing και του MPS. Με νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες και ένα δίκτυο συνεργατών που συνεχώς 
αναπτύσσεται, η Kyocera έχει στόχο να αποτελέσει την πρώτη δύναμη στη συνείδηση των συνεργατών σε όλη 
την Ελλάδα για προτάσεις MPS. Το πώς ακριβώς θα το επιτύχει αυτό μας το αναλύει η product manager της 
Kyocera, Γιώτα Κασκαμπά.  

Στόχος: 1η δύναμη στη συνείδηση των 
συνεργατών στο MPS  

H 
συζήτηση που είχαμε με την 
product manager της Kyocera 
ξεκίνησε - με τι άλλο; - με προ-
ϊόντα. Ως γνωστών, η Kyocera 
περιλαμβάνει στο portfolio της 
μία εξαιρετικά μεγάλη γκάμα 

προϊόντων από μικρές συσκευές για το σπίτι και 
μικρές επιχειρήσεις έως μεγάλης παραγωγικό-
τητας μηχανές κατάλληλες χρήστες με αυξημένες 
απαιτήσεις. Η περιήγησή μας στις σειρές των 
μηχανών που υπάρχουν στην Ελληνική αγορά 
ξεκινά από από τη βραβευμένη προϊοντική σει-
ρά Taskalfa, που αποτελεί και τη ναυαρχίδα της 
Kyocera Document Solutions. Η σειρά απαρτίζεται  
από πολυμηχανήματα μεγέθους Α3 και Α4 σχεδι-
ασμένα για να καλύψουν μεγάλο όγκο εργασιών 
με υψηλές απαιτήσεις σε ταχύτητα εκτύπωσης και 
scanning . «H εξαιρετική τους απόδοση και η μεγά-
λη επεκτασιμότητα σε χωρητικότητα χαρτιού και σε-
λιδοποίησης τα καθιστούν ικανά να ικανοποιήσουν 
και τον πιο απαιτητικό χρήστη» 
Σε ότι αφορά το μέλλον, η κα Κασκαμπά ανέφερε 
χαρακτηριστικά: «Η Kyocera θα συνεχίσει να μας 
εκπλήσσει ανανεώνοντάς διαρκώς το Portfolio της 
χωρίς να σταματά στο hardware. Επενδύει διαρκώς 
σε solutions και applications τα οποία επιτρέπουν 
στους πελάτες της την βελτιστοποίηση διαχείρισης 
εγγράφων με κύριο γνώμονα πάντα την μείωση 
τους κόστους». 

Οι νέες σειρές 
Όπως θα δούμε και παρακάτω, η Kyocera είναι 
πολύ «δυνατή» στο MPS προσφέροντας ευέλικτες 
λύσεις για κάθε ανάγκη. Στο πνεύμα αυτό, πρό-
σφατα ανακοίνωσε τέσσερα νέα πολυλειτουργικά 
μηχανήματα κατάλληλα για χρήση σε MPS συμ-
βόλαια.
Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των Α3 συσκευών, 
ανακοινώθηκε το MFP Taskalfa 9002i με τον φη-
μισμένο στιβαρό σχεδιασμό και την εντυπωσιακή 
ταχύτητα 90σελ/λεπτό.

Επιπλέον, έχουμε τη σειρά 3 ECOSYS (M3145idn, 
M3645idn, Μ3655idn) που αποτελείται από Α4 
μονόχρωμα πολυμηχανήματα κατάλληλα για 
επιχειρήσεις όπου απαιτείται υψηλή αξιοπιστία 
και παραγωγικότητα με χαμηλό συνολικό κόστος 
χρήσης.
Tα νέα μηχανήματα παρέχουν την δυνατότητα 
για ασύρματη συνδεσιμότητα, σάρωση και εκτύ-
πωση, υποστηρίζοντας KYOCERA Mobile Print, 
Apple AirPrint, Google Cloud Print και Mopria. 
Τέλος, οι νέες συσκευές υποστηρίζουν την τεχνο-
λογία HyPas η οποία προσφέρει μια σειρά από 
Business Applications αλλά  και την δυνατότητα 
για λύσεις προσαρμοσμένες στα μέτρα του πελάτη 
με Kyocera ή και 3rd party λογισμικό.

Μια ισχυρή δύναμη στο MPS με τη 
βοήθεια των συνεργατών
Οι λύσεις MPS παρουσιάζουν συνεχή ανοδική 
πορεία και οι αναλυτές αναφέρουν ότι η συ-
γκεκριμένη αγορά μέχρι το 2020 αναμένεται να 

αγγίξει τα 50 δις δολάρια. Πώς τοποθετείται η 
Kyocera στη συγκεκριμένη αγορά και ποιοι είναι 
οι στόχοι της εταιρείας ειδικά για την Ελλάδα; Η 
κα Κασκαμπά ήταν ξεκάθαρη: «Η Kyocera είναι 
ιδιαίτερα δυνατή στον χώρο του ΜPS στην Ευρώ-
πη, έχοντας μεγάλα μερίδια αγοράς στον τομέα 
αυτό, για αυτό και στην Ελλάδα είναι μονόδρομος 
να ακολουθήσουμε την πεπατημένη διαδρομή από 
το εξωτερικό, πόσο μάλλον όταν η ομάδα του MPS 
στην οικογένεια του ομίλου είναι ήδη δομημένη 
και ενεργή εδώ και δέκα χρόνια. Παράλληλα με 
τους ανθρώπους που αναλάβαμε την Kyocera 
Hellas, νοιώθουμε εξαιρετικά ισχυροί και με τους 
συνεργάτες μας. Όπως έχουμε αναφέρει ξανά, 
υπάρχει εξαιρετικά υψηλός βαθμός Kyocera 
loyalty, βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία και ε-
πικοινωνία για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής 
και συνεργατών MPS ανά την Ελλάδα. Στόχος μας 
είναι, να εφαρμόζουμε καθημερινά και μεθοδικά 
τη στρατηγική που έχουμε χαράξει, με όραμα να 
κάνουμε την Kyocera Hellas πρώτη δύναμη στη 
συνείδηση και των συνεργατών σε όλη την Ελλά-
δα για προτάσεις MPS, σε μια αγορά που αναπτύσ-
σεται διαρκώς».

Παραμένοντας στο κομμάτι του MPS, αξίζει 
να σταθούμε στην πλατφόρμα Kyocera Fleet 
Services (KFS). Πρόκειται για ένα Web-based 
εργαλείο απομακρυσμένης διαχείρισης του εκτυ-
πωτικού στόλου. Φιλοξενείται στο cloud και επι-
τρέπει στις εταιρείες να βλέπουν σε 1ο χρόνο την 
κατάσταση της συσκευής, τις βλάβες, καθώς και 
την στάθμη των αναλωσίμων έτσι ώστε να αντα-
ποκρίνονται άμεσα σε στις ανάγκες του πελάτη. 
Η Kyocera παρέχει το πρόγραμμα KFS στους 
συνεργάτες της στα πλαίσια της προώθησης των 
MPS προγραμμάτων που τους προσφέρονται. 
Όπως τόνισε η κα Κασκαμπά: «Τέτοιου είδους 
εργαλεία διευκολύνουν την καθημερινότητά τους, 
αυξάνουν την κερδοφορία τους και τους καθι-
στούν πιο ανταγωνιστικούς».  TCPPU
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Γιώτα Κασκαμπά, Product Manager
στην Kyocera Hellas
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Το router Vigor2762Vac της Draytek υποστηρίζει συνδέσεις VDSL2/ADSL2+ ενώ ενσωματώνει λειτουργίες VPN 
και VoIP καθιστώντας το μια ιδανική συσκευή για την επικοινωνία του σπιτιού ή του μικρού γραφείου με τον έξω 
κόσμο. Επίσης, διαθέτει κάποιες μικρές λεπτομέρειες που θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα οι επαγγελματίες χρήστες.

Ποιοτική επικοινωνία για home 
και SOHO χρήση

T 
ο συγκεκριμένο router ανήκει 
στην οικιακή σειρά της Draytek, 
ενώ και απευθύνεται και σε 
μικρές εταιρείες. Κατ’ αρχήν το 
ενσωματωμένο modem που δια-
θέτει υποστηρίζει όλα τα ADSL και 

VDSL δίκτυα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί 
να καλύψει τωρινές και μελλοντικές ανάγκες σε 
ταχύτητα σύνδεσης. Είναι προφανώς ασύρματο, 
υποστηρίζοντας το πρωτόκολλο 802.11ac. Το 
μοντέλο που μας έστειλε η LEXIS Πληροφορική 
ήταν το Vigor2762Vac. Το ac παραπέμπει στο 
πρωτόκολλο του Wi-Fi, ενώ το V ότι διαθέτει 
ενσωματωμένη λειτουργικότητα VoIP με δύο εν-
σωματωμένες 2 FXS θύρες. 
Το dual band Wi-Fi είναι ικανό να μεταδώσει 
δεδομένα με ταχύτητα έως 867 Mbps, ενώ οι 
business λειτουργίες όπως AirTime Fairness, 
Roaming Assisted Roaming και Band-Steering 
διασφαλίζουν ομαλή ασύρματη σύνδεση για βί-
ντεο HD, gaming και ιντερνετική τηλεφωνία. 
Οι δύο θύρες USB που βρίσκονται στο πίσω 
μέρος εξυπηρετούν στη σύνδεση σχετικών 
συσκευών, εξωτερικών μέσων αποθήκευσης, 
αλλά και USB 3G/4G USB modem. Επιπλέον, το 

Vigor2762Vac διαθέτει ενσωματωμένο printer 
server για να μετατρέψει κανείς έναν USB εκτυ-
πωτή σε δικτυακό. 

Ασφαλής απομακρυσμένη διαχείριση 
Το Vigor2762Vac είναι μια τέλεια λύση για όσους 
εργάζονται από μακριά και επιθυμούν μια α-
σφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση στο εταιρικό 
δίκτυο. Προσφέρει 2 ταυτόχρονα VPN tunels που 
συμμορφώνονται με όλα τα πρωτόκολλα, όπως 
IPsec, L2TP over IPsec και SSL VPN, υποστηρί-
ζοντας προηγμένες μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας. 

Προηγμένα εργαλεία ασφαλείας
Το Draytek Vigor 2762Vac υποστηρίζει φιλτρά-
ρισμα Stateful Packet Inspection (SPI) Firewall 
και μπορεί να δέχεται ή να απορρίπτει πακέτα με 
βάση τις σχετικές πληροφορίες (όπως για παρά-
δειγμα πηγή IP, IP προορισμού, πρωτόκολλο και 
αριθμός θύρας) ή την εφαρμογή του πακέτου. Οι 
περιορισμοί που βασίζονται στην IP μπορούν να 
ρυθμιστούν ώστε να φιλτράρουν συγκεκριμένη 
επισκεψιμότητα HTTP καθώς και διάφορες εφαρ-
μογές αποτρέποντας σπατάλη πόρων σε ακατάλ-
ληλες δραστηριότητες δικτύου. Μάλιστα, με μια 

ετήσια συνδρομή στην υπηρεσία φιλτραρίσματος 
περιεχομένου CYREN, μπορούν να εφαρμοστούν 
φίλτρα περιεχομένου ανά κατηγορίες και να ορι-
στούν περιορισμοί αποκλεισμών συγκεκριμένων 
κατηγοριών ιστότοπων (όπως κοινωνική δικτύ-
ωση, τυχερά παιχνίδια κ.λπ), χωρίς την ανάγκη 
δημιουργίας συγκεκριμένης λίστας. Η υπηρεσία 
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ματικό χρόνο, όσο και εύκολη πρόσβαση στις 
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Draytek Vigor 2762Vacreview

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τεχνολογία: VDSL2/ADSL2+/Broadband

WAN interface: VDSL over PSTN

Συχνότητα λειτουργίας: 2,4 GHz & 5 GHz (801.11ac)

Firewall: Ναί

Lan ports: 5x 10/100/1000

VPN: 2

WAN ports 2

Ασύρματο δίκτυο: Wi-Fi 802.11ac, 3G/4G LTE 
(σε USB modem)

Κατασκευαστής: DrayTek
Διάθεση: Lexis Πληροφορική, 210-6777007
Προτεινόμενη τιμή λιανικής: € 248

Συνέντευξη με τη Γιώτα Κασκαμπά 
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Η Kyocera Hellas κάνει μια νέα δυναμική είσοδο στην ελληνική αγορά με μια ομάδα με μεγάλη εμπειρία στο 
χώρο του printing και του MPS. Με νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες και ένα δίκτυο συνεργατών που συνεχώς 
αναπτύσσεται, η Kyocera έχει στόχο να αποτελέσει την πρώτη δύναμη στη συνείδηση των συνεργατών σε όλη 
την Ελλάδα για προτάσεις MPS. Το πώς ακριβώς θα το επιτύχει αυτό μας το αναλύει η product manager της 
Kyocera, Γιώτα Κασκαμπά.  

Στόχος: 1η δύναμη στη συνείδηση των 
συνεργατών στο MPS  

H 
συζήτηση που είχαμε με την 
product manager της Kyocera 
ξεκίνησε - με τι άλλο; - με προ-
ϊόντα. Ως γνωστών, η Kyocera 
περιλαμβάνει στο portfolio της 
μία εξαιρετικά μεγάλη γκάμα 

προϊόντων από μικρές συσκευές για το σπίτι και 
μικρές επιχειρήσεις έως μεγάλης παραγωγικό-
τητας μηχανές κατάλληλες χρήστες με αυξημένες 
απαιτήσεις. Η περιήγησή μας στις σειρές των 
μηχανών που υπάρχουν στην Ελληνική αγορά 
ξεκινά από από τη βραβευμένη προϊοντική σει-
ρά Taskalfa, που αποτελεί και τη ναυαρχίδα της 
Kyocera Document Solutions. Η σειρά απαρτίζεται  
από πολυμηχανήματα μεγέθους Α3 και Α4 σχεδι-
ασμένα για να καλύψουν μεγάλο όγκο εργασιών 
με υψηλές απαιτήσεις σε ταχύτητα εκτύπωσης και 
scanning . «H εξαιρετική τους απόδοση και η μεγά-
λη επεκτασιμότητα σε χωρητικότητα χαρτιού και σε-
λιδοποίησης τα καθιστούν ικανά να ικανοποιήσουν 
και τον πιο απαιτητικό χρήστη» 
Σε ότι αφορά το μέλλον, η κα Κασκαμπά ανέφερε 
χαρακτηριστικά: «Η Kyocera θα συνεχίσει να μας 
εκπλήσσει ανανεώνοντάς διαρκώς το Portfolio της 
χωρίς να σταματά στο hardware. Επενδύει διαρκώς 
σε solutions και applications τα οποία επιτρέπουν 
στους πελάτες της την βελτιστοποίηση διαχείρισης 
εγγράφων με κύριο γνώμονα πάντα την μείωση 
τους κόστους». 

Οι νέες σειρές 
Όπως θα δούμε και παρακάτω, η Kyocera είναι 
πολύ «δυνατή» στο MPS προσφέροντας ευέλικτες 
λύσεις για κάθε ανάγκη. Στο πνεύμα αυτό, πρό-
σφατα ανακοίνωσε τέσσερα νέα πολυλειτουργικά 
μηχανήματα κατάλληλα για χρήση σε MPS συμ-
βόλαια.
Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των Α3 συσκευών, 
ανακοινώθηκε το MFP Taskalfa 9002i με τον φη-
μισμένο στιβαρό σχεδιασμό και την εντυπωσιακή 
ταχύτητα 90σελ/λεπτό.

Επιπλέον, έχουμε τη σειρά 3 ECOSYS (M3145idn, 
M3645idn, Μ3655idn) που αποτελείται από Α4 
μονόχρωμα πολυμηχανήματα κατάλληλα για 
επιχειρήσεις όπου απαιτείται υψηλή αξιοπιστία 
και παραγωγικότητα με χαμηλό συνολικό κόστος 
χρήσης.
Tα νέα μηχανήματα παρέχουν την δυνατότητα 
για ασύρματη συνδεσιμότητα, σάρωση και εκτύ-
πωση, υποστηρίζοντας KYOCERA Mobile Print, 
Apple AirPrint, Google Cloud Print και Mopria. 
Τέλος, οι νέες συσκευές υποστηρίζουν την τεχνο-
λογία HyPas η οποία προσφέρει μια σειρά από 
Business Applications αλλά  και την δυνατότητα 
για λύσεις προσαρμοσμένες στα μέτρα του πελάτη 
με Kyocera ή και 3rd party λογισμικό.

Μια ισχυρή δύναμη στο MPS με τη 
βοήθεια των συνεργατών
Οι λύσεις MPS παρουσιάζουν συνεχή ανοδική 
πορεία και οι αναλυτές αναφέρουν ότι η συ-
γκεκριμένη αγορά μέχρι το 2020 αναμένεται να 

αγγίξει τα 50 δις δολάρια. Πώς τοποθετείται η 
Kyocera στη συγκεκριμένη αγορά και ποιοι είναι 
οι στόχοι της εταιρείας ειδικά για την Ελλάδα; Η 
κα Κασκαμπά ήταν ξεκάθαρη: «Η Kyocera είναι 
ιδιαίτερα δυνατή στον χώρο του ΜPS στην Ευρώ-
πη, έχοντας μεγάλα μερίδια αγοράς στον τομέα 
αυτό, για αυτό και στην Ελλάδα είναι μονόδρομος 
να ακολουθήσουμε την πεπατημένη διαδρομή από 
το εξωτερικό, πόσο μάλλον όταν η ομάδα του MPS 
στην οικογένεια του ομίλου είναι ήδη δομημένη 
και ενεργή εδώ και δέκα χρόνια. Παράλληλα με 
τους ανθρώπους που αναλάβαμε την Kyocera 
Hellas, νοιώθουμε εξαιρετικά ισχυροί και με τους 
συνεργάτες μας. Όπως έχουμε αναφέρει ξανά, 
υπάρχει εξαιρετικά υψηλός βαθμός Kyocera 
loyalty, βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία και ε-
πικοινωνία για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής 
και συνεργατών MPS ανά την Ελλάδα. Στόχος μας 
είναι, να εφαρμόζουμε καθημερινά και μεθοδικά 
τη στρατηγική που έχουμε χαράξει, με όραμα να 
κάνουμε την Kyocera Hellas πρώτη δύναμη στη 
συνείδηση και των συνεργατών σε όλη την Ελλά-
δα για προτάσεις MPS, σε μια αγορά που αναπτύσ-
σεται διαρκώς».

Παραμένοντας στο κομμάτι του MPS, αξίζει 
να σταθούμε στην πλατφόρμα Kyocera Fleet 
Services (KFS). Πρόκειται για ένα Web-based 
εργαλείο απομακρυσμένης διαχείρισης του εκτυ-
πωτικού στόλου. Φιλοξενείται στο cloud και επι-
τρέπει στις εταιρείες να βλέπουν σε 1ο χρόνο την 
κατάσταση της συσκευής, τις βλάβες, καθώς και 
την στάθμη των αναλωσίμων έτσι ώστε να αντα-
ποκρίνονται άμεσα σε στις ανάγκες του πελάτη. 
Η Kyocera παρέχει το πρόγραμμα KFS στους 
συνεργάτες της στα πλαίσια της προώθησης των 
MPS προγραμμάτων που τους προσφέρονται. 
Όπως τόνισε η κα Κασκαμπά: «Τέτοιου είδους 
εργαλεία διευκολύνουν την καθημερινότητά τους, 
αυξάνουν την κερδοφορία τους και τους καθι-
στούν πιο ανταγωνιστικούς».  TCPPU

B
LI

Γιώτα Κασκαμπά, Product Manager
στην Kyocera Hellas
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Ξ 
εκινώντας να πούμε ότι ο 4-σε-1 
(Print/Copy/Scan/Fax) Epson 
WorkForce Pro WF-C5710 που 
είχαμε στη διάθεσή μας τον προ-
ηγούμενο μήνα, όπως και όλη η 
σειρά, βασίζεται στην τεχνολογία 

PrecisionCore. Πρόκειται για τη τεχνολογία inkjet 
printing της Epson που ξεκίνησε αρχικά από τους 
εκτυπωτές large format και πλέον έχει περάσει 
και στις business συσκευές, εκτυπωτές και MFPs. 
Η συγκεκριμένη τεχνολογία εξασφαλίζει ταχύτητα 
και απαράμιλλή ποιότητα και ακρίβεια, καθώς, το 
ειδικό chip είναι σε θέση να παράγει πάνω από 
40 εκατομμύρια μικροσκοπικές σταγόνες κάθε 
δευτερόλεπτο 

Χαρακτηριστικά
Το μοντέλο WF-C5710 διαθέτει συνδεσιμότητα 
Gigabit Ethernet, Wi-Fi και USB ενώ εκτυπώνει 
και σαρώνει σε δύο πλευρές. Επιπλέον, υποστη-
ρίζει όλα τα πρωτόκολλα mobile printing (Email 
Print, iPrint Mobile App, Apple AirPrint, Kindle 
Fire και Google Cloud Print) μέσω του Epson 
Connect. Σε ότι αφορά τη σάρωση, υποστηρίζεται 
scan-to-PC, scan-to-cloud και δημιουργία προ-
στατευμένων με κωδικό αρχείων PDF.
Όλες οι ρυθμίσεις και λειτουργίες της συσκευής 
πραγματοποιούνται μέσω της ευκρινούς έγχρω-
μης οθόνης αφής 2,4 ιντσών, ο μπροστινός τροφο-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τεχνολογία εκτύπωσης: PrecisionCore 4S 4-color 

inkjet

Μελάνια: DURABrite Ultra pigment 
(Cyan, Magenta, Yellow, 
Black)

Μέγιστη ανάλυση 
εκτύπωσης:

4800 x 1200 dpi

Ταχύτητα εκτύπωσης: 224 ppm (μαύρο/χρώμα)

Ανάλυση σάρωσης: 1200 x 2400 dpi

Τεχνολογία σάρωσης Color flatbed / ADF 2 
πλευρών

Συνδεσιμότητα: Hi-Speed USB, 802.11 
b/g/n, Ethernet 1000 
Base-T/100 Base-TX/10 
Base-T, Wi-Fi Direct

Mobile printing: Epson Email Print, Epson 
iPrint Mobile App, Epson 
Remote Print, Apple 
AirPrint, Google Cloud 
Print, Fire OS

Χωρητικότητα τροφοδότη: 250 φύλλα εμπρός + 80 
φύλλα πίσω

Προαιρετικός 
τροφοδότης:

500 φύλλα

Η νέα σειρά Epson WorkForce Pro WF-C5700 διαθέτει περισσότερες λειτουργίες από την προγενέστερη 
5200 και απευθύνεται στο πολυάσχολο γραφείο με μικρό έως μεσαίο φόρτο εργασίας. Προσφέρει 
ποιοτικές και ταχύτατες εκτυπώσεις και σαρώσεις ακόμα και σε δύο όψεις, ενώ χάρη στα ειδικά υψηλής 
χωρητικότητας cartridges του συστήματος Ink Pack, εξασφαλίζεται συνεχής λειτουργία χωρίς ενοχλητικές 
διακοπές.

δότης χαρτιού χωρά 250 φύλλα Α4, ενώ υπάρχει 
κι ένας οπίσθιος τροφοδότης ο οποίος δέχεται 
80 φύλλα. Εάν η χωρητικότητα δεν επαρκεί, δι-
ατίθεται προαιρετικά πρόσθετος τροφοδότης 500 
φύλλων, ενώ στο πάνω μέρος υπάρχει και ADF 
(automatic document feeder) χωρητικότητας 50 
φύλλων για εύκολες και μαζικές σαρώσεις δύο 
πλευρών ταυτόχρονα. 

Η συσκευή υποστηρίζει μελάνια DURABrite ultra 
pigment, ενώ η πρόσβαση σε αυτά πραγματοποι-
είται πολύ εύκολα χάρη τα ειδικά συρτάρια που 
βρίσκονται στην πρόσοψη της συσκευής (τα οποία 
μάλιστα κλειδώνουν). Επιπλέον, το σύστημα Ink 
Pack εξασφαλίζει αλλαγή μελανιών σε δευτερόλε-
πτα, ενώ παράλληλα χάρη στα ειδικά πακέτα υψη-
λής και υπερυψηλής χωρητικότητας εξασφαλίζε-
ται εκτύπωση 5.000 και 10.000 σελίδων αντίστοιχα 
(στο μαύρο χρώμα). 

Χαρακτηριστικά ασφαλείας 
Η συσκευή διαθέτει μια εκτεταμένη γκάμα από 
λειτουργίες προστασίας, όπως λειτουργία PIN για 
παραλαβή εκτύπωσης, ενώ η πρόσβαση στο περι-
βάλλον του εκτυπωτή μέσω Web πραγματοποιείται 
μέσω SSL/TLS και IPsec.
Σε γενικές γραμμές ο WorkForce Pro WF-C5710 
είναι ένας σοβαρός και αξιόπιστος συνεργάτης που 
μπορεί να εξυπηρετήσει ένα γραφείο που απαιτεί 

Ο ιδανικός συνεργάτης για το 
πολυάσχολο γραφείο

Κατασκευαστής: Epson
Διάθεση: Epson Hellas, www.epson.gr

Προτεινόμενη τιμή λιανικής: € 319

ακρίβεια, ταχύτητα, ασφάλεια και ποιότητα. Μπορεί 
να αγοραστεί είτε μεμονωμένα, είτε στο πλαίσιο κά-
ποιου συμβολαίου MPS, υποστηρίζοντας σχετικές 
λύσεις document & print management. TCP
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Create your Azure free account today

Azure has more global regions than any other cloud provider—offering the scale needed to bring 
applications closer to users around the world, preserving data residency, and offering comprehensive 
compliance and resiliency options for customers.

Available region
Announced region
Availability Zones present

Azure. Cloud for all.
Turn your ideas into solutions faster using a trusted cloud
that is designed for you.

Canada East
US Gov Iowa
Central US

West Central US

East US,
East US 2,
US Gov Virginia

Canada Central
North Central US

Germany Northeast

West Europe

Germany Central
Switzerland North

US DoD East

US Gov Texas

US Gov Arizona
West US

West US 2

US DoD Central

Brazil South

South Central US

Switzerland West

South Africa North

South Africa West

UK West Germany West Central
Germany North

France Central
UK South

North Europe

France South

UAE North

China North
Korea Central Japan East

Japan WestKorea South
China East

East Asia
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UAE Central
West India

Australia East
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Australia Central,

Australia Central 2

Central India
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